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ПЕРЕДМОВА
ВСТУП

Словник української мови у 20 томах (далі СУМ-20) є 
одним із центральних проектів програми створення Націо
нальної словникової бази, ініційованої Указом Президента 
України від 7 серпня 1997 р. № 967. Як окреме завдання 
«Створення фундаментальної академічної багатотомної лек
сикографічної системи “Словник української мови”» цей 
проект є в розпорядженні Кабінету Міністрів України від 
22 листопада 2000 р. № 464-р “Про першочергові завдання із 
створення Національної словникової бази”. Відповідно до 
цього розпорядження призначено й координатора роботи — 
Український мовно-інформаційний фонд НАН України. По
становою Президії НАН України від 16.02.2001 р. № 45 ви
значено головного наукового редактора проекту “Словник 
української мови” — академіка В. М. Русанівського, під ке
рівництвом якого протягом 2001— 2006 років завершено 
першу редакцію Словника. Обсяг нового Словника сягає 
20 томів, і одне із завдань Передмови — донести до читача 
зміст лексикографічної концепції, технології та організації 
праці, які склали підґрунтя для створення лексикону. На 
жаль, В. М. Русанівський не дожив до виходу бодай першого 
з томів нового Словника української мови й навіть не встиг 
написати вступної статті. Віталій Макарович написав лише 
початок Вступу до Словника, з якого ми й починаємо виклад.

«Нація усвідомлює себе тоді, коли вона створює по
рівняно повний словник своєї мови. Українська нація у 
1970— 1980 рр. дістала таку працю — “Словник українсь
кої мови” в 11 томах1 (далі СУМ-11). У ньому зафіксовано, 
описано й розтлумачено 134 тисячі слів нашої мови. Це 
приблизно стільки ж, скільки на той час описувалося і в 
лексиконах не тільки слов’янських, а й інших європейських 
мов. Проте мова не стоїть на місці, як і сам народ. Україна 
наприкінці XX ст. нарешті здобула незалежність і разом із 
нею — суверенітет власної мови. Виявилося, що, по-перше, 
її словниковий склад значно поповнився новими словами; 
по-друге, відійшла на задній план лексика з так званої ра
дянської “новомови”; по-третє, змінилася семантика бага
тьох слів. Тому виникла потреба в новому українському лек
сиконі. Саме таким і став “Словник української мови” в 
20 томах, створений у рамках програми Національної слов
никової бази України, який пропонується зараз увазі читача.

Для систематичного опису лексики потрібне її якомога 
повніше зібрання. Досі цьому служили лексичні картотеки, 
які створювалися упродовж багатьох десятиліть. Такою є 
шестимільйонна картотека, зібрана в Інституті мовознавст
ва ім. О. О. Потебні, а нині підпорядкована Інститутові ук
раїнської мови Національної академії наук України. Саме

на цій базі укладався виданий у другій половині XX ст. 
“Словник української мови”. На цьому її можливості не 
були вичерпані: вона ще може багато в чому прислужитися 
дослідникам української мови. Але для нового словника 
тлумачного типу цієї картотеки вже замало, тим більше, що 
укладений на її основі “Словник української мови” 
1970— 1980 рр. входить до складу нового, 20-томного тлу
мачного словника. Доповнюють його матеріали нової, елек
тронної картотеки — лінгвістичного корпусу, створеного в 
Українському мовно-інформаційному фонді Національної 
академії наук України, які на момент укладання Словника 
нараховують понад 43 мільйони слововживань1 2. Джерелом 
інформації для Словника став також Інтернет.

Завдання нового Словника, який укладено в паперовому й 
електронному варіантах, — із максимальною увагою пред
ставити лексичне, а головне, — семантичне багатство сучас
ної української мови, яке творилося від її зародження та 
відображене в письмових джерелах кінця XVIII—XXI сто
літь. Кількість цих джерел, порівняно з лексичною карто
текою, зросла більше ніж удвоє.

Для цього в лінгвістичному корпусі зібрано нові, а також 
не нові, але наново відкриті джерела: твори заборонених 
раніше письменників, сучасних творців художнього слова, 
зарубіжних українськомовних письменників, сучасна гума
нітарна і науково-технічна література. Беручи до уваги, що 
в наявних текстах, особливо в публіцистиці, все ще трапля
ються слова з колишньої радянської “нової мови” (на зразок 
ударник, стахановець та ін.), вони залишаються в Словни
ку з ремаркою заст. Вилучаються тільки ті, які в новому су
спільстві утратили всякий сенс: автоброньовик, антиленін- 
ський (і похідні) та ін.

Те саме й зі словосполученнями.
Докорінно переглянуто ілюстрації. Знято ті, що походили 

з одіозних джерел. Замінено цитати з творів того самого 
письменника, якщо попередні мали заідеологізований ха
рактер, залучено десятки тисяч нових ілюстрацій із творів, 
наявних у лінгвістичному корпусі та інших джерелах. Знач
но скорочено кількість перекладних творів (залишено лише 
світову класику) і кількість перекладачів. Цю місію у ви
данні виконують М. Рильський, Борис Тен, М. Лукаш та ін. 
Звичайно, зовсім знято як джерело ілюстрацій усе, що 
стосувалося документів КПРС і КПУ.

В И-томному словнику занадто щедро практикувалося 
уживання загальномовних і стилістичних ремарок на зра
зок книжн., вульг., ірон., лайиі., фам., поет., нар.-поет., 
спец., розм., жарг., заст.,уроч„ діал. Вони в новому варіан

1 Словник української мови: В 11 т. / Гол. ред. І. К. Білодід. — К.: Наук, думка, 1970—1980.
2 Електронну картотеку, згідно із загальноприйнятою зараз термінологією, ми називатимемо лінгвістичним корпусом. Теорія та тех

нологія лінгвістичних корпусів викладена в колективній монографії “Корпусна лінгвістика” {Широков В. А., Бугаков О. В., Гряз- 
нухіна Т. О. та ін. — К.: Довіра, 2005. — 476 с.). Обсяг Українського національного лінгвістичного корпусу, який функціонує в 
Українському мовно-інформаційному фонді НАН України, зараз сягає понад 64 млн слововживань.



7

ті зберігаються, але їх кількість зменшується, особливо ре
марки діал., яка обмежує уживання відомих слів у звичайних 
текстах. Що ж до ремарки заст., то частота її використання 
зростає у зв’язку з переходом у пасив активних слів поперед
нього партійно-державного, тоталітарного устрою».

* * *

Цими рядками завершується частина Вступу, яку встиг на
писати В. М. Русанівський. Подальший виклад теоретичних 
положень і практичних засад укладання СУМа (теорія лекси
кографічної структури, будова словникової статті та Словни
ка в цілому, його відмінності від 11-томника і т. ін.) уже був 
виконаний після відходу Віталія Макаровича з цього життя.

Вважаємо, що тут треба згадати ще одного з натхненни
ків нового Словника української мови — Марію Михайлів
ну Пещак, яка пішла з життя вже під час редагування цієї 
Передмови. Саме з її легкої руки та за її впливу започатко
вано фундаментальне дослідження структури “Словника 
української мови”, що привело до побудови теорії лексико
графічних систем (про що йтиметься далі) та значного про
гресу в галузі комп’ютерної лексикографії в Україні. Вона й 
стала одним з організаторів цього проекту на його початко
вій стадії: переконувала у необхідності нової версії Слов
ника, проводила бесіди з мовознавцями, домовлялася з ок
ремими лексикографами про їх участь у проекті й сама 
виконувала обов’язки наукового редактора та укладача од
ного з томів. На жаль, і їй не судилося побачити надруко
ваним перший том нового Словника...

За задумом авторів, Словник складається з двох великих 
частин, які подають відповідно загальну та ономастичну 
лексику (остання містить географічні назви). Це відрізняє 
20-томник від 11-томника, у якому географічні назви не 
подавалися. Зазначена новація вмотивована тим, що ці наз
ви є дуже частотними у мовній практиці, а їх написання і 
тлумачення не завжди просте. Крім того, вимога лексико
графічної повноти та замкненості, яка є обов’язковою для 
великих лексиконів, спонукає до внесення у реєстр усіх 
слів, наявних у словникових дефініціях, де трапляються й 
географічні назви.

У 20-томнику перші 18 томів містять загальну лексику ак
тивного і пасивного лексичних фондів, а географічні назви 
подано в останніх двох томах разом із теоретичними заса
дами їх лексикографування. Тому тут зосередимося на ви
кладі лінгвістичних засад укладання основного масиву 
Словника, а також на будові його лексикографічної системи.

Слід зазначити, що в процесі дослідження СУМ-11 (ще 
до початку роботи над новим Словником), а згодом — у 
процесі укладання СУМ-20 у його авторів виробився по
гляд на тлумачний словник як на певну “Summa Lexicogra- 
phiae”, тобто на такий лексикографічний об’єкт, який “праг
не” відтворити у максимальній повноті системних зв’язків 
якомога більше аспектів лексичної та граматичної семан
тики, що виявляє словесна матерія. До такого “макси
малізму” спонукала і форма, у якій втілилася робота над 
СУМ-20, особливо —  в його другій редакції. Це форма ком
п’ютерного інструментального комплексу у вигляді вірту
альної лексикографічної лабораторії, що стала принципово 
новою реалією в історії української лексикографії.

Тому у вступній статті детально описано процес форму
вання комп’ютерного інструментального комплексу “СУМ”, 
виходячи з паперового тексту СУМ-11, будову і функції від
повідної комп’ютерної лексикографічної бази даних та ство
реної на її основі віртуальної лексикографічної лабораторії. 
Саме така форма представлення мовної інформації та роботи 
над лексикографічним матеріалом дала можливість висвіт
лити цілі пласти лексикографічних параметрів та лінгвістич
них фактів, які наявні у словниковому тексті лише імпліцит- 
но, і спонукала до глибшого й прискіпливішого ставлення до 
структури лексикографічної системи СУМа.

Зрозуміло, що реалізація такого підходу передбачала новий 
погляд на словник як на спосіб виявлення мовної феноме
нології і водночас— як на спосіб її фіксації. Цей погляд втіле
ний у теорії лексикографічних систем, завдяки якій з’явилася 
низка нових системно-лінгвістичних ідей та технологічних 
підходів до лексикографічної діяльності. Тому можна говори
ти про становлення певної цілісної лексикографічної парадиг
ми, викладу якої присвячено цю вступну статтю.

Розділ 1. ГОЛОВНІ ЗАСАДИ УКЛАДАННЯ 
СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 20 ТОМАХ

1.1. Основні принципи лексикографування
При укладанні основної частини СУМ-20 застосовано 

такі лексикографічні принципи:
1. Максимально повне збереження і використання тео

ретичних та практичних надбань вітчизняної лексикогра
фії, втілених у  структурі та корпусі СУМ-11. Зокрема, ма
теріали зі вступної статті до СУМ-11 використано і в цьому 
виданні. Крім того, на основі створеної в Українському 
мовно-інформаційному фонді НАН України теорії лексико

графічних систем проведено велику роботу з вивчення імп- 
ліцитної структури СУМ-11, що дало можливість устано
вити ряд нових лінгвістичних фактів, викладених у працях 
співробітників Фонду3. Повністю використано реєстр 
СУМ-11. Кількість вилучень із реєстру становить лише 
близько 800 одиниць із понад 134 тисяч. Це такі лексеми, 
що вийшли з сучасного вжитку (до того ж немає підстав 
сподіватися, що вони активізуються у певній осяжній перс

ШироковВ. А. Інформаційна теорія лексикографічних систем. — К.: Довіра, 1998. — 302 с.; Широкое В. А. Нова класифікація українських 
дієслів // Актуальні проблеми української лінгвістики: Теорія і практика: 36. наук, праць. — 2003. — Вип. 8. — С. 113—125; Широ
кое В. А., Сухарина Н. М., Якименко К. М. Лексикографічна система як джерело лінгвістичних класифікацій // Вісн. Київ, лінгв. ун-ту. — 
2003. — Т. 6. — № 2. — С. 43—53; Широкое В. А. Феноменологія лексикографічних систем. — К.: Наук, думка, 2004. — 328 с.; Рабу- 
лець О. Г., Сухарина Н. М., Широкое В. А., Якименко К. М. Дієслово в лексикографічній системі. -  К.: Довіра, 2004. — 259 с.; Широ
кое В. А. Елементи лексикографії. — К.: Довіра, 2005. — 304 с.; Погрібна О. О., Чумак В. В., Широкое В. А., Шевченко 1. В. Лінгвістична 
класифікація українського іменника у світлі теорії лексикографічних систем // Мовознавство. — 2004. — № 5/6. — С. 62—82; Широ
ков В. А. О скрытой симметрии лексикографической системы Словаря украинского языка // Прикладна лінгвістика та лінгвістичні 
технології (MegaLing-2007): 36. наук, праць / За ред. В. А. Широкова. — К.: Довіра, 2008. — С. 403—424.
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пективі); росіянізми, замінені на питомі українські слова та 
слова, написання яких змінилося. Значною мірою збережено 
і семантичну інтерпретацію лексем, особливо для службо
вих частин мови. При цьому виправлені помилки та неточ
ності, неминуче наявні у лексиконах такого великого обсягу.

2. Звільнення СУМа від рудиментів тоталітарного режи
му; деідеалогізація лексикографічного матеріалу; забезпечен
ня лексикографічної об’єктивності. Для втілення цього прин
ципу необхідно було з вихідного тексту СУМ-11 видалити 
цитати з творів марксистсько-ленінського спрямування, зняти 
“ідеологічну” лексику, яка в наш час уже втратила сенс (про 
що йшлося вище), очистити тлумачення від ідеологічних на
шарувань попередньої епохи. Крім того, лексикографам важ
ливо було при укладанні словникових статей, формулюванні 
дефініцій максимально об’єктивно підходити до фактичного 
матеріалу, намагатися якомога точніше дотримуватися його 
контекстної основи, мінімізуючи при цьому вплив особистих 
лінгвістичних та когнітивних уподобань.

3. Істотне розширення текстово-ілюстративної бази 
Словника;

-  максимально повне представлення контекстної осно
ви, лексики та фразеології Святого Письма;

-  істотне розширення списку цитованих джерел за раху
нок залучення творів раніше заборонених письменників і 
письменників нової доби;

-  залучення нових текстово-ілюстративних джерел — 
Інтернету й створеного в Українському мовно-інформацій
ному фонді лінгвістичного корпусу.

4. Відтворення питомих рис української мови та україн
ського менталітету:

-  введення оригінальних мовних конструкцій, прита
манних творчості раніше заборонених письменників, ав
тентичних лінгвістичних джерел й іншого фактичного ма
теріалу з української етнографії та фольклору;

-  залучення лексикографічного матеріалу, який відобра
жає національно-історичні реалії та ментальні концепти 
українського народу;

-  забезпечення відповідності лексикографічного мате
ріалу граматичним, лексичним і стилістичним нормам су
часної української літературної мови, зокрема вилучення 
росіянізмів, невдалих кальок та ін.

5. Відбиття лексико-семантичної динаміки, яка відобра
жає сучасну мовну практику України;

-  становлення України як незалежної держави; зміна су
спільного ладу; демократизація суспільства; зміна політич
ної ситуації в країні; зростання політичної та економічної 
активності всіх верств українського суспільства;

-  науково-технічна революція; перехід до інформаційно
го суспільства та суспільства знань;

-  глобалізація; розширення та інтенсифікація міжнарод
них зв’язків України.

6. Осучаснення лексикографічного матеріалу:
-  введення до реєстру слів на позначення нових реалій, 

що з’явилися після виходу СУМ-11;
-  вилучення лексикографічного матеріалу, який утратив 

актуальність і не властивий сучасній мовній практиці.
7. Заповнення лексикографічних лакун;
-  уведення до реєстру наявної в мові, але пропущеної 

в СУМ-11 загальновживаної лексики;
-  урахування лексичних значень, які з різних причин не 

були відображені в СУМ-11;
-  значне розширення фразеологічної зони та взагалі зони 

словосполучень.

Сформульовані принципи стали основою всієї роботи 
над укладанням СУМ-20; їх зміст детально розкривати
меться у подальшому викладі.

Перейдемо до розгляду того, як сформульовані принципи 
практично реалізовані у корпусі СУМ-20.

По-перше, після формування лексикографічної бази да
них “СУМ” (цей процес детально описано в третьому розді
лі вступної статті) проведено роботу з виправлення поми
лок, недоглядів і похибок у структурі СУМ-11. Завдяки 
застосуванню створеного у Фонді інструментального ком
п’ютерного комплексу її виконання значною мірою вдалося 
автоматизувати. Зокрема, в автоматизованому режимі 
здійснено такі операції:

-  аналіз знакової системи Словника;
-  звіряння коректності шрифтового виділення структур

них елементів словникових статей;
-  звіряння вживання розділових знаків;
-  звіряння коректності відсилань у значеннях та відтін

ках значень;
-  звіряння коректності відсилань у фразеологічних час

тинах;
-  перевірка замкненості лексикографічної системи 

СУМ-20 (наявність у реєстрі всіх слів, що містяться у слов
никових дефініціях);

-  перевірка наявності ілюстрацій до значень;
-  перевірка відповідності першоджерел затвердженому 

списку;
-  перевірка вживання типових формул тлумачення в ме

жах певних лексико-семантичних груп;
-  перевірка застосування умовних скорочень у стандарт

них лексикографічних ситуаціях;
-  перевірка узгодженості з базою даних електронного 

граматичного словника української мови, який функціонує 
в Українському мовно-інформаційному фонді НАН Укра
їни у складі Національної словникової бази.

Наступний крок, де також застосовано комп’ютерні мето
ди, —  маркування ілюстрацій суспільно-політичної літера
тури радянського періоду та іншого заідеологізованого ілю
стративного матеріалу. Результати цієї праці значні. Наве
демо лише кілька прикладів словникових статей у тому ви
гляді, як вони представлені у СУМ-11, підкресливши 
частини, вилучені в процесі подальшої роботи:

АБСОЛЮТИЗМ, у, ч. Форма керування державою, при 
якій верховна влада повністю належить одній особі — монар
хові; самодержавство. До повалення феодалізму, абсолютизму 
і чужонаиіонального гніту не могло бути ймови про розвиток 
пролетарської боротьби за соиіалізм (Ленін. 21. 1950. 262).

АГІТАЦІЯ, ї, ж. 1. Дія за знач, агітувати. Повість 
ГА. Головка! "Пасинки степу ” пройнята глибокою вірою в 
перемогу колгоспів, вона була умілою і переконливою агіта- 
иією за них Пст. укр. літ.. II. 1956.432V

2. Громадська й політична діяльність, робота серед трудя
щих, спрямована на роз’яснення політики якої-небудь партії 
чи організації. В нерозривному зв ’язку з пропагандою стоїть 
агітаиія серед робітників.. (Ленін. 2.1948.2931: Вразила мене 
тільки одна справа в тутешній виборчій агітації, се так звані 
“видатки на агітацію” (Л. Укр., V, 1956, 41); В. І. Ленін 
підкреслював необхідність того. щоб пропаганда і агітаиія 
велись рідною мовою населення (Рад. Укр.. 28.ІХ 1956. 1).

АКТИВНІСТЬ, ності, ж. 1. Властивість за знач, актив
ний 1. Він [О. М. Сибіряков] відзначався ще надзвичайною 
спостережливістю, активністю та письменницьким хис
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том (Видатні вітч. географи.., 1954, 102); В рядах комсомолу 
в суворій боротьбі формувалися благородні риси нашого 
юнацтва, його висока політична активність, невгамовна 
громадська ініціатива, почуття обов ’язку перед Батьківщи
ною (Рад. Укр.. 16.VI 1957. П: // Енергійна діяльність; діяль
на участь у чому-небудь; протилежне п аси вн ість . В ниніш
ніх умовах партія вимагає від профспілок ше більшої актив
ності в комуністичному будівництві (Рад. Укр.. 21.VI 1957. 
П: Зростання активності народних мас у будівництві нового 
життя— закон епохи соціалізму (Програма КПРС. 1961Л  3).

АРМІЯ, і; ж . 1. Сукупність усіх сухопутних, морських і 
повітряних збройних сил держави. У справедливих армій 
доля завжди прекрасна (Гончар, І, 1954, 3); Марко розпо
відав про свою службу в армії, про селищні новини, про різні 
випадки й зустрічі (Коз., Сальвія, 1956, 41).

Діюча армія — війська, які під час війни перебувають на 
фронті. Щорс, навпаки, сам просить командування посла
ти його в діючу армію на фронт (Скл., Легенд, начдив, 
1957, 19); Радянська Армія — назва армії Радянського 
Союзу з 1946 р. Партійні організації Радянської Армії у 
своїй діяльності керуються Програмою і Статутом КПРС 
і працюють на основі інструкцій, затверджуваних Цент
ральним Комітетом (Статут КПРС. 1961, 27): Червона 
Армія — назва армії Радянського Союзу до 1946 р. Українсь
ке населення Галичини з невимовною радістю зустрічало Чер
вону Армію— армію-визволительку (\ст. УРСР. IL 1957. 19П.

2. Сухопутні збройні сили...
5. кого, чого, перен. Маса людей, об’єднаних спільною 

ознакою, справою і т. ін. Лиш ми. робітники, ми. діти 
Святої армії труда. Землею будем володіти. А паразитів 
жде біда (Інтернаціонал): Армія пролетаріату міцніє в усіх 
країнах (Ленін. 13. 1949» 73): Армія юних мічурінців прагне 
опанувати вчення І. В. Мічуріна та його методи роботи 
(Юним мічур... 1955. 3).

БАНК, у, ч. 1. У СРСР — державна фінансова установа, 
яка здійснює кредитування народного господарства і є роз
рахунковим центром країни: у капіталістичних країнах — 
фінансова установа, що концентрує капіталовкладення, які 
дає в позику капіталістам з метою одержання прибутків і 
надприбутків. ..капітал переходить весь час з однієї країни 
до іншої. Банки, иі величезні склади капіталів, шо збира
ють.. і розподіляють його в позику капіталістам, стають 
з національних міжнародними.. (Ленін. 2. 1948. 90)...

БЕЗРОБІТТЯ, я, с. 1. Стан, коли не всі можуть одержати 
роботу, мати постійний заробіток. Застій у промисловості 
ГРосіїї створював безробіття, яке тяжко позначалось на 
становищі робітничого класу (Іст. УРСР L 1953. 639): І І На
явність безробітних. В усіх іноземних державах ми бачимо 
промисчові кризи і величезне безробіття (Ленін. 33.1951,91)...

Зрозуміло, що в новому Словнику подання такого лекси
кографічного матеріалу є абсолютно недоречним. Отже, 
відповідні фрагменти словникового тексту були вилучені. 
Деякі словникові статті доводилося переробляти докорін
но, а обсяг виявлених у такий спосіб і вилучених “ідеоло
гічних” фрагментів сягнув приблизно 20 % від усього ілю
стративного матеріалу СУМ-11.

Про здійснену роботу з деідеологізації лексикографічно
го матеріалу свідчать наведені нижче приклади переосмис
лення семантики певних словникових статей (здебільшого 
суспільно-політичної тематики). Ці приклади подано у ви
гляді таблиці, ліва колонка якої представляє текст із 
СУМ-11, а права, відповідно, перероблений текст тієї ж 
словникової статті з СУМ-20:

КОМУНІЗМ, у, ч. 1. Вища су
спільно-економічна формант, 
що приходить на зміну капіта
лізмові й грунтується на усу
спільненні засобів виробницт
ва; має два ступені розвитку: 
соціалізм і власне комунізм — 
безкласове суспільство, у яко
му здійснюється принцип: “від 
кожного — за його здібнос
тями, кожному — за його 
потребами”. Комунізм є найви
щий ступінь розвитку соціа
лізму, коли люди працюють з 
усвідомлення необхідності 
працювати на загальну ко
ристь (Ленін, ЗО, 1951, 178); 
Революція іде, І скрізь ми Бачи
мо її всесвітню путь, — Всі 
шляхи ведуть до комунізму. Всі 
дороги в комунізм ведуть! 
(Криж., Під зорями.., 1950,139). 
2. Створена Марксом, Ен
гельсом і Леніним унаслідок 
глибокого вивчення об’єк
тивних законів розвитку 
суспільства наукова теорія й 
тактика пролетарської рево
люції та побудови комуніс
тичного суспільства. Ідеї ко
мунізму захоплюють серця 
трудящих і перетворюють 
світ (Ком. Укр., 10, 1959, 9).

КОМУНІЗМ, у, ч. 1. У марксизмі — 
вчення про теорію і практику проле
тарської революції та побуцову без
класового суспільства; політика й 
ідеологія комуністичної партії. Після 
провалу ідеї комунізму прийшло за
гальне розчарування в універсальних 
ідеях, однією з яких є, на жаль, і кон
цепція відкритого суспільства (з наук, 
літ.); Велика кількість селянства, що 
лишалася запеклим ворогом ко
мунізму, продовжувала вперту, хоч 
і неузгоджену партизанську війну 
з більшовиками (з навч. літ.); Таких 
шкіл і гуртків у місті ставало все 
більше. І все бйіьше виходило з них не 
стільки вмілих майстрів, як відмін
них пропагандистів нового, почато
го Марксам і Енгельсом вчення про 
комунізм (М. Олійник).
2. Суспільно-політична формація, 
яка, за марксистською теорією, грун
тується на суспільній власності на 
засоби виробництва та співробіт
ництві і взаємодопомозі вільних від 
класового й національного гноблен
ня трудящих; настає слідом за капіта
лізмом і проходить у своєму розвитку 
дві стадії: нижчу (соціалізм) і вищу 
(повний комунізм). Згідно з уявлен
нями основоположників марксизму 
комунізм, як суспільна формація, пе
редбачає наявність високорозви- 
нених продуктивних сил, відсутність 
поділу на соціальні класи, скасування 
держави, зміну функцій і поступове 
відмирання грошей (з наук, літ.); — 
Сухомлин за човна ж лаятиме.. — За 
це не турбуйсь, —заспокоює Віталій 
.. — У нас із ним уже як при 
комунізмі: твоє—моє, моє—твоє... 
(О. Гончар); * Образно. Вона щедрою 
рукою ділилася з Пшеничкою, а той 
— з нещасними товаришами, бо ска
редою він ніколи не був. Однак цей 
своєрідний комунізм тривав недовго 
(Д. Бузько)...

СОЦІАЛІЗМ, у, ч. 1. Перша 
фаза комуністичної формації, 
суспільний лад, що приходить 
на зміну капіталізмові, засно
ваний на суспільній власності 
на знаряддя і засоби вироб
ництва, владі трудящих, 
керованих робітничим класом 
на чолі з марксистсько-ле
нінською партією. Перехід від 
соціалізму до комунізму є 
закономірний, історично 
неминучий процес (Наука.., 3, 
1959, 1); Соціалізм, планове 
соціалістичне господарство 
відкривають найширший 
простір для всебічного про
гресу науки і техніки (Матер. 
XXIV з. КПРС, 1971,45)...

СОЦІАЛІЗМ, у, ч. 1. Суспільно-по
літичний лад, основою виробничих 
відносин якого є державна власність 
на засоби виробництва і як мета та 
ідеал висуваються принципи соціаль
ної справедливості, свободи, рівності. 
Бесіди пекучі, — немов залізо, небез
печні слова, як: соціалізм, натура
лізм, дарвінізм, питання жіноче, пи
тання робітницьке, — бриніли, мов 
бджоли (О. Кобилянська); — Я пи
таю, чи вдоволені ви страйком? — 
Дуже вдоволений. — Наближає до 
соціалізму? — Так, наближає 
(В. Винниченко); Ніколи всміхатись. 
Мені треба соціалізм будувати! 
(О. Довженко); Я не визнаю проле
тарського правосуддя, здійснювано
го закаблуками й палкою! Ось це моє 
кредо. І так само не визнаю соціаліз
му, будованого тюрмою й кулею 
(І. Багряний); Багато з них і раніш 
захоплювалися ідеями соціалізму 
(Б. Антоненко-Давидович)...

Уже з цих небагатьох прикладів зрозуміло, що робота з 
подолання ідеологічних нашарувань, властивих СУМ-11, 
виявилася і значною за обсягом, і важливою з огляду на 
необхідність послідовного проведення принципу лексико
графічної об’єктивності.
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1.2. Лексичний склад Словника. Критерії добору лексики та формування реєстру
Лексикографічна база даних Українського мовно-інфор- 

маційного фонду НАН України на сьогодні становить най
повніше зібрання лексики української мови. Функціонуючи 
у складі інтегрованої системи Національної словникової 
бази4, вона містить — на тій чи іншій стадії розроблення — 
понад 550 тисяч реєстрових одиниць. При укладанні варі
анта Словника, призначеного для друку, найперше питання, 
що виникає, — це визначення того складу реєстру (інвента
рю лексичних одиниць), який доречно представити в акаде
мічному Словнику української мови.

Обсяг лексики, яка залучається до того чи іншого словни
ка, залежить передовсім від настанов і завдань конкретної 
лексикографічної праці. Яким має бути словник і для кого він 
призначений — це ті визначальні моменти, що зумовлюють 
реєстр слів, дібраних до філологічного словника із лексичної 
скарбниці мови. Отже, тип словника мотивує вибір слів, які 
мають увійти до реєстру лексикографічної праці, та визначає 
принципи і межі в доборі лексичних одиниць.

Великі тлумачні словники мають своє призначення — мак
симально повно представити лексику і фразеологію сучасної 
літературної мови, її докладне опрацювання в семантично
му, граматичному і стилістичному аспектах. Нові, комп’ю
терні реалії лексикографії з її практично необмеженим по
тенціалом до нарощування обсягів мовного матеріалу та 
інтеграції лексикографічних ефектів надають чималі можли
вості для забезпечення цього призначення. Таким чином, 
СУМ-20 та його подальші версії покликані якнайширше фік
сувати словниковий склад української мови, подавати деталь
ну і різноаспектну характеристику мовних фактів. Саме в 
СУМ-20 втілюються ідеї інтегральної лексикографії.

Як уже зазначено, формування СУМ-20 здійснювалося на 
основі реєстру слів попереднього видання — СУМ-11, адже 
укладання нового словника було розпочато “поверх” старого, 
через парсинг5 його тексту та створення відповідної комп’ю
терної лексикографічної бази даних (див. розділ 3). З таких 
початкових умов постали і завдання нової лексикографічної 
праці, котрі можна сформулювати так: а) відображення об’єк
тивних змін у словниковому складі та семантиці, які відбу
лися за час, що пройшов між двома виданнями; б) “вирівню
вання” нового словника в прийнятих для сучасного варіанта 
параметрах, що означає дотримання природних для укра
їнської мови лексичних пропорцій (насамперед стильових), 
уніфікацію однорідних лексикографічних елементів, уведен
ня до реєстру всіх слів, наявних у словникових дефініціях, — 
тобто послідовне проведення настанов системної лексикогра
фії; в) усунення ідеологічних підходів у фіксації словникового 
складу та лексикографічному розробленні мовного матеріалу, 
характерних для попереднього видання; г) забезпечення дери
ваційної повноти реєстру, уведення до реєстру разом із нови
ми словами їх дериватів.

При доборі лексики до Словника діяв принцип своєрідної 
фільтрації лексичного матеріалу. Він полягає в тому, що 
серед величезної кількості слів, які становлять словнико
вий склад мови, необхідно відібрати її найуживанішу, а 
отже, найсуттєвішу частину. Тому в практиці формування 
реєстру СУМ-20 застосовано статистичний критерій.

Неабияку роль у доборі лексики до Словника відіграє й 
авторитетність джерел, із яких залучаються лексичні оди

ниці. Тлумачний словник національної мови будується пе
редусім на основі художніх, публіцистичних, наукових, 
науково-популярних творів, мови мас-медіа тощо. Новими, 
порівняно із СУМ-11, джерелами стали Український націо
нальний лінгвістичний корпус та Інтернет. Вагоме значення 
при доборі реєстрових слів має і відчуття мови авторів 
Словника. Мовна інтуїція, безумовно, служить внутрішнім 
орієнтиром у формуванні списку лексичних одиниць.

Критеріями добору лексики до СУМ-20, виходячи із загаль
них принципів укладання тлумачних словників, стали такі:

-  узгодженість із СУМ-11 та загальносистемними наста
новами сучасного лексикографування (критерій системної 
відповідності);

-  уведення слів, не зафіксованих у СУМ-11, заповнення 
лексикографічних лакун і внесення до реєстру слів, наяв
них у словникових дефініціях, а також їх дериватів (лекси
кографічний критерій);

-  урахування нових реалій, що з’явилися або активізували
ся у період між двома словниками (хронологічний критерій);

-  урахування частотності вживання слів (статистичний 
критерій);

-  уведення слів, зафіксованих в авторитетних джерелах, 
зокрема у Святому Письмі (критерій авторитетності).

Таким чином, до реєстру Словника внесено:
1. Активну лексику української літературної мови, відо

бражену в усіх різновидах художньої літератури, починаю
чи з кінця XVIII століття до наших днів, Біблії, народної 
творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових 
праць, мови засобів масової інформації та ін.

2. Терміни і номенклатурні слова, які широко вживають
ся у писемній та усній мові, використовуються в популяр
них наукових виданнях, підручниках і посібниках, пресі 
і т. ін. (абсорбент, бонус, веб-сайт, вегетативний, елек
трон, іонізувати, морфема, неврологія, октан, увертюра).

3. Назви сучасних народів, етнічних груп і т. ін. (албанці, 
англійці, батаки, білоруси, караїми, німці, уйгури); найме
нування зниклих народів і племен, які відіграли значну 
роль в історії та культурі (анти, вавилоняни, в 'ятичі, галли, 
гуни, печеніги, скіфи, франки).

4. Широковживані складноскорочені слова (ВАК, ГЕС, 
держадміністрація, ЄС, облвно); складні лексичні одиниці 
(прем'єр-міністр, секретар-референт).

5. Продуктивні у словотворенні частини (перші та другі) 
складних слів (авто..., багато..., важко..., прото..., са
мо...; ...водний, ...граф, ...метр, ...філ).

6. Засвідчені текстово-ілюстративним матеріалом змен
шені, пестливі, збільшені, зневажливі іменникові (берізонь
ка, вітрище, малятко, паруб'яга) і прикметникові (гарне
сенький, здоровенний, манюнький) найменування.

7. Біблійну і релігійну лексику (акафіст, ангел, апостол, 
Бог, Великдень, висвячувати, кальвінізм, преподобний).

8. Лексичні діалектизми, зафіксовані у творах багатьох пи
сьменників (банувати, бузько, вабкий, вандри, ґазда, лебедіти).

9. Наявні в джерелах: а) пасивні дієприкметники (адап
тований, випробуваний, набраний, перероблений, розчине
ний); прикметники вищого ступеня, що утворюються з від
хиленням від форми звичайного ступеня (більший — від 
великий, кращий — від гарний, менший — від малий), найви
щого ступеня з префіксами щонай-, якнай- (щонайбільший,

4
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 № 70-р Національну словникову базу Українського мовно-інформаційного

5 фонду НАН України внесено до Державного реєстру наукових об’єктів, які мають статус національного надбання України.
Поняття та процес парсингу Словника докладно описується у третьому розділі Передмови.
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якнайкращий); прислівники (занадто, пішки, тричі), в то- 
му числі й ті, що походять від прикметників (високо, добре, 
по-українському, сміливо, щиро).

До реєстру основної частини Словника не внесено:
1. Вузькоспеціальні терміни, які не набули поширення в 

мовній практиці.
2. Власні імена та прізвища людей (Іван, Ольга, Хмель

ницький, Шевченко), крім тих, які стали загальними назва
ми (геркулес, донжуан, іуда), власні імена з міфології різ
них народів (Аполлон, Велес, Венера, Зевс, Ізіда, Перун).

3. Назви країн, держав (Англія, Венесуела, Словаччина); 
географічних об’єктів — міст, морів, річок, гір, островів тощо 
(для них відведено два останні томи Словника); небесних 
тіл — планет, комет, супутників планет тощо, крім тих, які 
вживаються як загальні назви (вавилон, рубікон, содом).

4. Діалектні (обласні) слова, які не набули поширення в 
літературній мові, зокрема варіанти загальнолітературних 
слів із місцевими фонетичними відмінностями.

5. Слова індивідуального творення, що трапляються у текстах 
окремих письменників, але не закріпилися у мовній практиці.

6. Прикметники вищого ступеня, які утворюються за до
помогою суфікса -іш (добрий — добріший, темний — тем
ніший, холодний — холодніший); прислівники на -е, утворе
ні від цих прикметників (добріше, найдобріше); прикмет
ники найвищого ступеня нормального творення з префік
сом най- (наймиліший, найміцніший, найновіший).

1. Дієприслівники теперішнього часу на -ачи (-ячи), -учи 
(-ючи) (бачачи, везучи, знаючи, манячи) і минулого часу на 
-ши (набувши, поклавши, принісши).

1.3. Орфографія Словника
Текст СУМ-20 відповідає нормам чинного правопису 

1993 року6. Порівняно з текстом СУМ-11, який дотриму
ється норм правопису 1960 року7, в ньому є низка відмін
ностей. Це стосується відновлення в українській абетці літе
ри ґ, зміни порядку розташування літери ь (м’який знак) в 
абетці: ь, ю, я замість ю, я, ь. Крім того, внесені деякі зміни у 
правопис складних слів, уживання великої літери, закінчень 
відмінюваних слів, слів іншомовного походження і власних 
назв. Правописні відмінності між СУМ-11 та СУМ-20 си
стематизовано в таблиці, у лівій частині якої подано фраг
менти текстів правопису 1960 р., у правій — чинного.

СУМ-11 11 СУМ-20
Написання літери г

Відсутня Літера г передає на письмі зад
ньоязиковий зімкнений приго
лосний як в українських словах, 
так і в давнозапозичених і зук- 
раїнізованих: агрус, гава, газда, 
гандж, ганок, гатунок, гвалт, 
гвалтувати, гегати, гедзь, гел
готати, герготати, герготіти, 
гигнути, гирлига, глей, ґніт (у 
лампі), гогель-могель, грасувати, 
грати (іменник), гратчастий, 
гречний, гринджоли, грунт, ґуд
зик, гуля, джигун, дзига, дзиглик 
тощо та похідні від них, а також 
у прізвищах Ґалаґан, Ґудзь і под.

Апостроф
Апостроф пишеться перед йото
ваними після губних приголос
них (б, п, в, м, ф), напр.: б’ю, 
п ять. п ’є, в ’язи, у здоров Т, тім ’я, 
м ’ясо, рум ’яний, мереф ’енський.

Апостроф пишеться перед я, ю, є, ї 
після губних приголосних (б, п, в, 
м, ф): б’ю, п ’ять, п ’є, в’язи, у здо
ров ї, м ’ясо, рум’яний, тім’я, ме
реф !енський, В ’ячеслав, Стеф ’юк:

Правопис складних слів
Разом пишуться складні іменники з 
пів, друга частина яких починаєть
ся з приголосного, напр.: півколо, 
півмісяць, північ, півгодини, півдю
жини, півкарбованця, піввідра, 
піврічний, півмісячний, півгодин
ний; півдванадцятої, півтретьої. 
Примітка. Якщо другий елемент 
складного слова починається з 
простого чи йотованого голосно
го, то тоді пів пишеться через 
дефіс, напр.: пів-огірка, пів-ар- 
куша, пів-ящика, пів-яблука, але: 
півострів, піваркуш і под.

Разом пишуться складні іменни
ки з першою частиною пів-, на- 
пів-, полу-: піваркуша, півгоди
ни, півдюжини, півкарбованця, 
півколо, півмісяць, півогірка, 
пів’яблука; напівавтомат, на
півсон; полукіпок, полумисок. 
Примітка. Перед іменника
ми — власними назвами пів- пи
шеться через дефіс: пів-Європи, 
пів-Києва.

Уживання великої літери

Назви релігійних свят, постів, а 
також місяців, тижнів пишуться 
з малої букви, напр.: різдво, по
крова, великий піст, курбан- 
байрам; серпень, брюмер (але: 
Брюмер у значенні “переворот 
18 брюмера 1799 р.”), неділя; 
але Петра і Павла, Маковія, 
Теплого Олекси, Івана Купала.

3 великої літери, але без лапок 
пишуться назви культових 
книг: Апостол, Біблія, Єванге
ліє, Коран, Псалтир, а також 
назви таких релігійних понять, 
як Бог (але бог Перун і т. ін.), 
Божа Матір, Син Божий, Свя
тий Дух і т. ін.
3 великої літери пишуться й наз
ви релігійних свят і постів: Бла
говіщення, Великдень, Івана Ку
пала, Петра й Павла, Покрова, 
Різдво, Теплого Олекси, Успіння; 
Великий піст, Масниця, Петрів
ка, Пилипівка, Спасівка тощо.

Правопис закінчень відмінюваних слів. 
Іменник. Родовий відмінок.

Закінчення -а, -я мають назви 
приміщень, будівель, споруд 
та ін.: хліва, коридора, погреба, 
сарая, бруствера, бліндажа, 
куреня, млина, карниза, мезоні- 
на, тамбура, паркана. 
Примітка. Тільки з -у вжива
ються: вокзалу, гробу, даху, за
лу, каналу, магазину, метропо
літену, молу, палацу, плоту, по
верху, тину, універмагу, шинку.

Закінчення -у (у твердій і міша
ній групах), -ю (у м'якій групі) 
мають іменники чоловічого ро
ду на приголосний, коли вони 
означають назви будівель, спо
руд, приміщень та їх частин: 
вокзалу, ганку, даху, заводу, за
лу, замку, каналу, коридору, ма
газину, мезоніну, метрополіте
ну, молу, палацу, поверху, са
раю, тину, універмагу, шинку, 
але (переважно з наголосом на 
закінченні): бліндажа, гаража, 
куреня, млина, хліва; -а (-я) 
вживається також в іменни
ках — назвах архітектурних де
талей: еркера, карниза, порти
ка; обидва закінчення----а (-я)
та -у (-ю) приймають іменники: 
мосту й моста, паркану й 
паркана, плоту й плота.

6 Український правопис. — 4-те вид., випр. і доп. — К.: Наук, думка. — 1993. — 235 с.
Український правопис. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: Вид-во Академії наук УРСР. — 1960. — 272 с.
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Правопис слів іншомовного походження
І пишеться після всіх приголос
них у географічних назвах і вза
галі у власних назвах (а також у 
словах, що походять від них) пе
ред дальшим приголосним і в 
кінці слова, напр.: Алжір, Бразі- 
лія, Ваіиінгтон, Едінбург, Зам
безі, Капрі, Кріт, Мадрід, Ніко
го; Анрі, Білло, Гальвані, Грімм, 
Дідро, Дізель, Овідій, Россіні, 77- 
ціан, Ціцерон, Міллер; алжірсь- 
кий, корсіканець, сіцілієць, шіл- 
лерівський.
Примітка. 3 и пишуться такі 
географічні назви: з кінцевим 
-ика — Америка, Арктика, Ан
тарктика, Африка, Балтика; 
чотири давно узвичаєні назви із 
сполученням -ри----Великобри
танія, Париж, Рига, Рим, а та
кож Єгипет, Єрусалим, Палес
тина.

И пишеться:
1. У географічних назвах з кін
цевими -ида, -ика: Антаркти
да, Атлантида, Флорида; Ад
ріатика, Америка, Антарктика, 
Арктика, Атлантика, Африка, 
Балтика, Корсика, Мексика.
2. У географічних назвах після 
приголосних дж, ж, ч, ш, щ і ц 
перед приголосним: Алжир, Ва
шингтон, Вірджинія, Гемпшир, 
Жиронда, Йоркшир, Лейпциг, 
Циндао, Чикаго, Чилі; але перед 
голосним і в кінці слова пишеть
ся і: Віші, Шіофок.
3. У географічних назвах із зву
косполученням -ри- перед при
голосним (крім j): Великобрита
нія, Крит, Мавританія, Мадрид, 
Париж, Рига, Рим та ін.; але 
Австрія, Ріо-де-Жанейро.
4. У ряді інших географічних 
назв після приголосних д, т і в 
деяких випадках згідно з тради
ційною вимовою: Аргентина, 
Братислава, Бразилія, Ватикан, 
Единбург, Єгипет, Єрусалим, 
Китай, Кордильєри, Пакистан, 
Палестина, Сардинія, Сиракузи, 
Сирія, Сицилія, Скандинавія, Ти
бет і в похідних від них: арген
тинець, аргентинський та ін.

У словах, запозичених з фран
цузької мови, після шиплячого 
ш пишеться відповідно до фран
цузького u українське у, а не ю: 
брошура, парашут.

У словах, запозичених із фран
цузької мови, після шиплячих ж, 
ш пишеться відповідно до фран
цузького u українське у, а не ю: 
брошура, журі, парашут; також 
у словах парфуми, парфумерія.

І пишеться після голосного: мо
заїка, наївний, прозаїк, руїна, 
теїн; Енеїда, Ізмаїл.
Але в складних словах, де перша 
частина закінчується голосним, 
на початку другої частини пи
шеться і: староіндійський, ново
ірландський; так само в позиції 
після префікса, що закінчується 
на голосний, напр.: поінформу
вати, доісторичний, антиісто
ричний.

І пишеться після голосного: 
мозаїка, наївний, прозаїк, руїна, 
теїн; Енеїда, Ізмаїл, Каїр.
Але в складних словах, де перша 
частина закінчується голосним, 
на початку другої частини пи
шеться і: староіндійський, ново
ірландський; так само в позиції 
після префікса, що закінчується 
на голосний або приголосний: 
антиісторичний, доісторичний, 
поінформувати; безідейний, 
дезінтеграція, дезінфекція, дез
інформація, розіграш.

І, у (а також u німецького диф
тонга еи) в позиції між двома г о 

л о с н и м и  (в іноземній мові) в за
гальних назвах звичайно не пе
редаються окремим знаком: бу
єр, лояльний, плеяда, рояль, 
саквояж, фаянс. Лише в окре
мих словах вони передаються 
через й, напр.: конвейєр, фейер
верк, фойє; Фейербах, Савойя, 
Вайян-Кутюр є, Гойя.

І, у (а також u німецького диф
тонга еи) в позиції між двома г о 

л о с н и м и  (в іноземній мові) в за
гальних назвах звичайно не пе
редаються окремим знаком: бу
єр, конвеєр, лояльний, параноя, 
плеяда, рояль, саквояж, секвоя, 
фаянс, феєрверк, але: Гойя, Са
войя, Фейербах; також майя (на
родність), фойє.

У загальних (невласних) назвах 
іншомовного походження при
голосні не подвоюються; отже, 
пишеться: акумуляція, белет
ристика, грип, група, ідилічний, 
інтелектуальний, колектив, ко
місія, комуна, сума, шофер та ін. 
Тільки в небагатьох загальних 
іменах зберігається подвоєння 
н: аннали, бонна, беладонна, 
ванна, манна, тонна, фіни (але 
фінка); подвоєння л у словах 
білль, вілла, булла і подвоєння р 
у назві рослини дурра та в назві 
рослини й ароматної смоли мірра. 
Примітка. У невідмінюваних 
словах італійського походження 
подвоєні приголосні зберіга
ються, напр.: барокко, інтер- 
меццо, лібретто, нетто, фор- 
тіссімо, стаккато, брутто.

У загальних назвах іншомовно
го походження приголосні зви
чайно не подвоюються: акуму
ляція, бароко, беладона, белет
ристика, бравісимо, ват (хоч 
Ватт), грип, група, групето, гун 
(гуни), ідилічний, інтелектуаль
ний, інтермецо, колектив, комі
сія, комуна, лібрето, піанісимо, 
піцикато, стакато, сума, фін 
(фіни), фортисимо, шасі, шофер 
та ін.
Тільки в окремих загальних наз
вах зберігається подвоєння при
голосних: аннали, бонна, брут
то, ванна (ванний), мадонна, 
манна (манний), мотто, нетто, 
панна, пенні, тонна, білль, 
булла, вілла, мулла, дурра, мірра.

Правопис власних назв
Літера є пишеться у прізвищах 
на -ев, якщо голосному не пере
дують шиплячі або ц, напр.: Го
лубев, Пєвнєв, Мятлєв; але: Не
хорошее, Подьячев, Усвятцев, а 
також Ботев (болг.), Друмев 
(болг.).

Російський звук е передається 
літерою є після приголосних (за 
винятком шиплячих, р і ц) у су
фіксах -єв, -єєв російських прі
звищ: Ломтев, Медведев, М’ят- 
лєв, Тимірязєв; Алексеев, Веде- 
нєєв, Гордєєв, Менделєєв, але: 
Муромцев, Нехорошее, Писарев, 
Подьячев, Усвятцев; Андреев, 
Аракчеев, Мацеєв, Плещееву а 
також у болгарських: Ботев, 
Друмев і под.

Географічні назви
Через дефіс пишуться складні 
прикметники, що є частиною 
власних географічних назв і по
чинаються із слів східно-, захід
но-, північно-, південно-, напр.: 
Східно-Китайське море, За
хідно-Казахстанська область, 
Північно-Осетинська АРСР, та
кож Південно-Подільське.

Разом пишуться географічні 
назви-іменники, що складають
ся з прикметника та іменника, 
з’єднаних сполучним звуком, а 
також прикметники, що похо
дять від них: Білопілля, Верхньо
дніпровськ, Гостролуччя, Доро
гобуж, Кам'яногірка, Красно- 
водськ, Малоярославець, Ниж- 
ньокилимськ, Нововолинськ, 
Новосибірськ, Старокостянти- 
нів, Чистоводне, Ясногородка; 
білопільський, верхньодніпров
ський, гостролучанський, доро- 
гобузький, кам ’яногірківський, 
чистоводнівський та ін. 
Примітка. Це правило поширю
ється й на складні прикметники, 
утворені з двох прикметникових 
основ, які означають назви мо
рів, лісів, низин, областей, заліз
ниць тощо й мають при собі но
менклатурні терміни типу море, 
гора, хребет, ліс, озеро, низови
на, острів і т. ін.: Західносибір
ська низовина, Нижньодунайсь- 
ка низовина, Новосибірські ост
рови, Південноукраїнський ка
нал, Східноєвропейська рівнина, 
Східноказахстанська область, 
Східнокитайське море тощо.
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Розділ 2. БУДОВА СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
ТА ПОДАННЯ В НЬОМУ МОВНОГО МАТЕРІАЛУ

2.1. Структура словникової статті
Словник української мови у 20 томах є лексикографіч

ною системою тлумачного типу. Його текст являє собою 
послідовність окремих елементів, кожен із яких несе зміс
тове навантаження і має однозначне формальне відобра
ження через набір маркерів лексикографічної системи 
Словника. До них належать: спеціальні символи, функціо
нально закріплені розділові знаки, тип шрифту тощо. Окре
мим видом маркера є позиційне розміщення елементів у 
словниковій статті. Роль маркерів дуже важлива, оскільки 
вони здійснюють атрибуцію елементів Словника і забезпе
чують цілісність його лексикографічної системи.

Основна структурна одиниця Словника — словникова 
стаття, що починається окремим рядком з абзацу. Кожна 
словникова стаття містить реєстрову одиницю — заголовне 
слово, яке є ідентифікатором словникової статті. Текст 
Словника становить послідовність словникових статей, 
розташованих згідно з алфавітним принципом лексикогра
фічного впорядкування реєстрових одиниць.

Різні заголовні слова ідентифікують різні словникові 
статті. Однакові за написанням і наголошенням, але різні за 
значенням заголовні слова певних словникових статей є 
омонімами і супроводжуються маркером омонімії. Це верх
ній індекс, розташований безпосередньо після заголовного

слова, — арабська цифра, якою послідовно нумеруються 
омоніми. Так, реєстрова одиниця СВІТ2 складається із заго
ловного слова СВІТ і маркера омонімії —  цифри 2 . Лексе
ма БАБКА має показники омонімії від 1 до 10 і з  цими 
маркерами ідентифікує десять різних словникових статей.

Словник містить статті з одним, двома або більше реєст
ровими словами, об’єднаними тотожним набором лексич
них значень, які утворюють реєстровий ряд. Перша лексема 
реєстрового ряду є заголовним словом словникової статті. 
Основний системно-структурний принцип побудови слов
никових статей полягає у спільності лексичної семантики 
всіх членів реєстрового ряду.

Реєстровими одиницями Словника є:
а) лексичні одиниці;
б) твірні компоненти складних слів: АВТО1..., ЯС- 

Н О ..., ...ПОДІБНИЙ;
в) слова, що вживаються лише як компоненти сталих 

словосполучень:
БАЗЁДОВИЙ, а, е: Д  Базедова хвороба див. хворбба.
У структурі кожної словникової статті виділяється два 

обов’язкових елементи: реєстрова (ліва) і тлумачна (права) 
частини.

2.2. Будова лівої частини словникової статті. 
Лексикографічний опис реєстрового ряду

У СУМ-20 представлено словникові статті двох типів: 
повноструктурні та відсильні. Обов’язковим елементом 
обох типів словникових статей є реєстровий ряд.

Ліва частина повноструктурної словникової статті міс
тить такі елементи: реєстровий ряд (із заголовним словом); 
показники словозміни для змінюваних слів; показники син
таксичних зв’язків і функцій; граматичні параметри, сти
лістичні та інші ремарки. Загальна формальна будова лівої 
частини повноструктурної словникової статті з однослів
ним реєстровим рядом має такий вигляд:

X, Пар (X), Грам (X), Рем (X), Синт (X),
де X — реєстрова одиниця; Пар (X) — показники словозмін
ної парадигми змінюваних слів; Грам (X) — граматичні па
раметри (рід для іменників, вид для дієслова, показник час
тини мови, який подається при займенниках, числівниках, 
прислівниках, службових частинах мови та вигуках); 
Рем (X) — ремарки (їх докладний опис подано у п. 2.8); 
Синт (X) — показники синтаксичних зв’язків і функцій.

Змінювані слова подаються в їхній початковій граматич
ній формі, потім наводяться показники словозміни Пар (X). 
Усі слова — компоненти реєстрових рядів, крім односкла
дових, подаються з наголосами — одним (але, державний) 
або двома (завжди, помилка). Наголоси позначаються й у 
параметрах словозміни: ВІН, його...; ДАВНИНА, й...; 
ПРАТИ, перу, переш...

Докладний опис способів та особливостей подання еле
ментів Пар (X), Грам (X), Синт (X) у межах частин мови 
подано нижче у відповідних підрозділах.

Кількість і склад лексичних компонентів реєстрового ря
ду визначається варіативністю (фонетичною, морфологіч
ною, словотвірною, акцентуаційною, граматичною і т. ін.) 
заголовного слова, що не веде до зміни лексичних значень 
членів реєстрового ряду. Наприклад: БАТЬКІВЩ ИНА1 і 
БАТЬКІВЩ ИНА, и ...; ВІДНбВЛЮ ВАТИ, юю, юєш, 
ВІДНОВЛЯТИ, яю, ясш ...; ГУРКОТАТИ, очу, очеш, 
ГУРКОТІТИ, очу, отйш...; ЗАВОРКОТАТИ, ЗАВУРКО
ТАТИ, очу, очеш, ЗА ВрРКО ТІТИ , ЗАВУРКОТІТИ, очу, 
отйш, док. ...; ЗОКРЕМ А...; НАДБИРАТИ, аю, аєш, 
недок., НАДІБРАТИ, надберу, надбереш, док., що...; РОЗ- 
БбВТУВАТИ, ую, уєш, недок., РОЗБбВТАТИ, аю, аєш і 
аю, аєш, док, що...; СИРОТА, й, ч. і ж. ...; УБРАНИЙ 
(ВБРАНИЙ), дісиї., УБРАТИЙ (ВБРАТИЙ), а, е. ..

Варіанти заголовного слова подаються за алфавітом, як
що вони мають однаковий стилістичний статус (ЖИТТЄ
ВИЙ, а, е, Ж ИТТЬОВЙЙ, а, є...), або за вживаністю 
(М ЕНШ Е,рідко М ЕН Ш ...).

Розроблення варіантів дієслів реєстрового ряду та по
хідних від них, що починаються на в та у, зумовлюється їх 
семантикою. Дієслова, які виражають спрямування дії 
всередину, в межі чого-небудь, та відповідні похідні пода
ються на в (із зазначенням одночасно в дужках їх варіантів 
на у): ВГВЙНЧУВАТИ (УГВИНЧУВАТИ), ую, уєш, 
недок., ВГВИНТИТИ (УГВИНТИТИ), нчу, нтйш, док., 
що...; ВГВИНЧУВАННЯ (УГВЙНЧУВАННЯ), я, с. ...; 
ВГВЙНЧУВАНИЙ (УГВЙНЧУВАНИЙ), а, є... Дієслова, 
які виражають поширення дії на поверхню чого-небудь, 
наслідок дії, та похідні від них відсилаються на у, де по
даються і відповідно розробляються з варіантом в: ВКРИ-



14

ВАТИ див. укривати; ВКРИТИЙ див. укритий; ВКРИ
ВАННЯ див. укривання; В К РИ ТП Ї див. укриття.

Ці правила поширюються і на випадки омонімії: ВВ’Я
ЗУВАТИ1 (УВ’ЯЗУВАТИ), ую, уеш... 1. Вплітати в’язан
ням... 2. Те саме, що вплутувати 2...; але ВВ’ЯЗУВАТИ2 
див. ув’язувати2.

Прийменник в і прислівники з префіксальним в теж по
даються на в із варіантом у: В2 (У), ВГОРІ (УГОРІ); 
ВТРбЄ (УТРбЄ).

Із слів, утворених за допомогою префікса від- та його 
варіанта од-, рідко вживаного в сучасній українській літера
турній мові, у реєстрі Словника подані тільки ті, що почи

наються з від-. Варіанти з од- наводяться в ілюстративному 
матеріалі.

Структурні варіанти подаються в окремих словникових 
статтях (АВОКАДНИЙ, а, е. Те саме, що авокадовий...; 
АВОКАДОВИЙ, а, е... Прикм. до авокйдо...; БАЙДУ
Ж ІСТЬ, жості, ж. ... Стан і властивість за знач, байду
жий 1...; БАЙДУЖ НІСТЬ, ності, ж. Стан і властивість за 
знач, байдужний...).

Відсильні статті у Словнику мають таку формальну бу
дову: X див. у, де X — заголовне слово, яке виступає єдиним 
компонентом лівої частини, а у — заголовне слово словни
кової статті, до якої йде відсилання, наприклад: ІЗСИХА- 
ТИ див. зсихйти; УНАСЛІДОК див. внаслідок.

2.3. Будова правої частини словникової статті. 
Тлумачення реєстрових одиниць

Основним структурним елементом правої частини слов
никової статті є рубрика. У Словнику розрізняються руб
рики двох типів.

Рубрика першого типу подає лексикографічне опрацю
вання лексичного значення. Кожна така рубрика містить 
тлумачення (словникову дефініцію) лексичного значення та 
його відтінків, а також ілюстрації до них. У полісемічній 
словниковій статті рубрики послідовно нумеруються араб
ськими цифрами. Так, словникові статті з реєстровими оди
ницями З2 та ПО містять по 36 рубрик, В2 — 34 рубрики.

У рубриці другого типу представлене лексикографічне 
опрацювання словосполучень. До неї входить текст слово
сполучення (реєстрова частина рубрики), його тлумачення, 
відтінки та ілюстрації до них. Докладно лексикографічне 
розроблення словосполучень подано у п. 2.5.

Тлумачення (дефініція) як репрезентант лексичного зна
чення у тлумачному словнику є найважливішим компонен
том словникової статті. Дати слову тлумачення — це озна
чає побудувати його семантично еквівалентний перифраз, 
який виступає у формі тексту, складеного відповідно до 
лексичних і синтаксичних правил мови, із вказівкою на 
елементи, що дають можливість відрізнити (упізнати, зро
зуміти) означуване слово в конкретній мовній ситуації.

Словникове тлумачення і словникова стаття загалом у 
зручній та економній формі дають строгу і якомога ви
черпнішу інформацію про значення окремого слова і пока
зують його місце в лексичній системі, зв’язки з близькими 
за значенням лексичними одиницями, служать основою се
мантичної взаємодії цієї лексеми з іншими в контексті. 
Утворення тлумачень базується на специфіці внутрішньої 
структури лексичного значення і зумовлює існування пев
них норм та способів їхньої побудови, що регулюються 
правилами, виробленими лексикографічною традицією.

Завдання дефініцій у тлумачному словнику формулю
ється так: “Тлумачення мають коротко й чітко розкривати 
значення слова та його основні відтінки і бути по змозі 
однотипними для слів кожної граматичної категорії”8. Де
фініція лексичного значення слова зумовлена звичайно ви
могами оптимальності: вона містить такі семантичні ком
поненти, набір яких є необхідним і достатнім для того, щоб

ідентифікувати певне значення слова й відмежувати одне 
значення від іншого.

Якщо слово має кілька значень, то на першому місці у 
Словнику зазвичай подається значення, найуживаніше в 
мовній практиці. Переносне значення тлумачиться, як пра
вило, після того прямого значення, з якого воно розвинулося:

БЛІДЙ Й ... 1. Без рум’янцю; позбавлений природного 
кольору (про обличчя)... 2. Неяскравий, слабо забарвле
ний... 3. перен. Невиразний, недосконалий...; БЛИСКА
Т И ... 1. тільки З ос. Раз у раз яскраво блищати, світитися 
переливчастим світлом; поблискувати... 2. чим. Уривчасто, 
з перервами світити; блимати (у 2 знач.)... 3. тільки 3 ос., 
перен. Раптово з ’являтися...

Якщо слово поряд із його загальновживаним значенням 
використовується також як термін, то загальновживане зна
чення подається першим: АБО РИГЁН... 1. Корінний жи
тель країни або місцевості; тубілець... 2. віол. Те саме, що 
автохтон 2 ...; ІНІЦІЮ ВАТИ... 1. Сприяти виникненню чи 
розвиткові чого-небудь... 2. спец. Започаткувати, викликати 
хімічну або ядерну реакцію шляхом зовнішнього впливу...

Термінологічне значення подається першим лише тоді, 
коли загальномовне значення є перенесенням або розши
ренням термінологічного значення: А Д РЕН А Л ІН ...
1. фізл. Гормон мозкового шару наднирковиків, що виконує 
важливі функції в життєдіяльності організму людини і тва
рин... 2. фарм. Лікувальний препарат, який діє перев. на пе
риферійні нейромедіаторні процеси організму... 3. перен. Те, 
що викликає сильне збудження, хвилювання, страх і т. ін ....; 
АПОГЁЙ... 1 . астр. Найвіддаленіша від центра Землі точка 
орбіти Місяця, штучного супутника Землі або ракети...
2. перен. Найвищий ступінь, розквіт, вершина чого-небудь...

Основний спосіб побудови тлумачення реалізується че
рез використання описової конструкції, за допомогою якої 
розкривається співвідношення між словом і явищем поза
мовної дійсності, яке воно позначає: АБАЖУР... Частина 
світильника, звичайно у вигляді ковпака, признач, для зосе
редження і відбиття світла та захисту очей від його впли
ву...; ВИПРЯМЛЯТИ... Робити прямим, розправляти або 
ставити прямо, рівно що-небудь зігнуте, вгнуте, вигнуте 
іт. ін. ...; ЦІЛЕСПРЯМ ОВАНИЙ... 1. Який прагне до 
певної мети... 2. Спрямований на досягнення певної мети...

Паламарчук Л. С. Тлумачний словник української мови в колі слов’янських словників цього типу. — К.: Наук, думка, 1973. — С. 14.
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Службові частини мови та вигуки, зважаючи на особ
ливості їхніх лексичних значень, тлумачаться за допомогою 
специфічних формул. Зокрема, тлумачення прийменників 
починаються словами “Уживається на позначення...”, 
“Уживається при вказуванні на...”: ВНАСЛІДОК (УНАС
ЛІДОК)... Уживається при вказуванні на причину, зумов
леність чого-небудь...; ПОБІЛЙ. 1. ...Уживається на позна
чення місця, предмета, особи, недалеко від якого (якої*) від
бувається дія або перебуває хто-, що-небудь; біля, коло...

У формулах тлумачення сполучників використовуються 
переважно дієслова 3-ї особи теперішнього часу: “Поєд
нує...”, “З’єднує...”, “Приєднує...”, “Починає...”, “Висту
пає на початку...” та ін.: АЖ2... 1. ...Приєднує підрядне 
наслідкове речення до головного; так що...

Тлумачення часток починаються словами “Уживається 
для творення...”, “Уживається для вираження...”, “Ужива
ється для виділення...”, “Уживається для підкреслення...”, 
“Уживається для підсилення...”, “Уживається при вказу
ванні...” “Уживається на початку / в кінці речення...”: 
БИ... 1. Уживається для творення дієслівних форм умов
ного способу...

При тлумаченні вигуків переважно використовуються 
конструкції: “Уживається для вираження...”, “Уживається 
для підкликання...”, “Уживається при звертанні...”, “Ужи
вається як...” та ін.: БА1... Уживається для вираження зди
вування, здогаду; дивись...

Для опису звуконаслідувань використовуються формули 
тлумачення, які починаються словами “Звуконаслідування, 
що відтворює...”, “Звуконаслідування, що означає...”: БЕ1... 
Звуконаслідування, що відтворює крик кози або вівці...

До описових тлумачень реєстрових слів можуть подава
тися (після крапки з комою) їх синоніми, якщо вони семан
тично рівнозначні й загальновживані: АГЁНТ... 3. Таємний 
співробітник органів розвідки якої-небудь держави, орга
нізації; шпигун... ; БЛАГОРОДНИЙ... 1. Який відзнача
ється високими моральними якостями; чесний, порядний...

Крім синонімів, у тлумаченнях можуть подаватися (так 
само після крапки з комою) антоніми: БАГАТО... 2. присл. 
У великій кількості; протилежне м а л  о...; ГУСТИЙ...
1. Який складається з великої кількості близько розміщених 
один біля одного однорідних предметів, частин і т. ін.; 
протилежне р і д к и й . . .

Описовий тип тлумачення, як основний у семантичній 
характеризації слів тлумачного словника, зрештою, визна
чає пояснення всіх слів, що входять до реєстру, оскільки 
останні завжди тлумачаться через прямі чи опосередковані 
відсилання на слова, які мають описове тлумачення.

Іншим типом тлумачення є відсилання до синонімічного 
слова, тотожного певному слову за предметно-поняттєвою 
віднесеністю. Літературний синонім виступає у правій час
тині до: а) застарілих реєстрових слів, зокрема стилістично 
забарвлених: АРМАТА... заст. 1. Гармата...; ВАГАД- 
ЛО... заст. Маятник...; ЛАНІТИ... книжн., заст., поет. 
Щоки...; б) широковживаних діалектизмів (якщо такий си- 
ноніміснує): КУЛЯ2. . . діал. Милиця...; КЕРНЙЦЯ,КИР- 
НЙЦЯ... діал. Криниця...; але ДЙМАВКА... діал. Ручка, 
держак біля ковальського міха або коло насоса, яким кача
ють воду з криниці...

Синонім виступає у складі формули “Те саме, щ о...”: 
АЗІЙСЬКИЙ... Те саме, що азіатський...; БАГАТІЙ... Те

саме, що багач... Ця формула цілком правомірно застосо
вується до синонімічних пар, які диференціюються за час
тотністю або нормативністю, наприклад: БУСОЛ, БУ
СЕЛ... Те саме, що лелёка...; ВИСИПКА... Х.розм. Те 
саме, що насип...

Тлумачення ширшого за предметно-поняттєвою віднесе
ністю слова здійснюється шляхом перерахування наймену
вань кількох вужчих предметів, дій, ознак тощо, які входять 
до об’єкта його позначення: АГРАРІЙ... 3. Хлібороб, селя
нин... ; ВІДЙМ ИЙ... 3. Загальновизнаний, установлений, 
визначений...; СПРОКВОЛА... Не поспішаючи, не квап
лячись; повільно...

Перерахування складників певного поняття може подава
тися як доповнення до описового тлумачення: БІДАЦ
ТВО... 1. Стан убогого; убогість, бідність...; ХУДбЖ- 
Н И К... 1. Творчий працівник у галузі образотворчого мис
тецтва; живописець, маляр, графік, скульптор...

Значення ряду похідних слів розкривається через відси
лання (за певними формулами) на основні слова, з якими 
вони пов’язані.

1. Віддієслівні іменники на -ння, -ття зі значенням дії або 
стану чи одночасно дії та стану тлумачаться через відповід
ні дієслова: БІДУВАННЯ... Стан за знач, бідувати...; ВА
РІН Н Я... Дія за знач, варити 1,2. . .; КВІТУВАННЯ... Дія 
і стан за знач, квітувйти...

Інші значення таких іменників нумеруються окремими 
цифрами: СТА РІН Н Я... 1. Дія і стан за знач, стйріти...
2. спец. Зміна форм і властивостей речовини під впливом 
різних фізико-хімічних умов або з бігом часу...

Віддієслівні іменники, у значенні яких поєднуються дія 
та звуки, тлумачаться за такою формулою: БРЕНЬКАН
НЯ... Дія за знач, брёнькати і звуки, утворювані цією 
дією...; КВОКТАННЯ... Дія за знач, квоктйти і звуки, 
утворювані цією дією...

Похідні іменники на -ість та іменники на -зна, -ота, що 
утворилися від прикметників і мають значення якості, влас
тивості, стану, тлумачаться через відповідні прикметники 
за формулою: АБСОЛЮ ТНІСТЬ... Абстр. ім. до абсо
лютний 1...; ГУСТОТА... Властивість і стан за знач, гус
тий 1— 3...; СТАРАННІСТЬ... Властивість за знач, ста- 
рйнний...

Похідні іменники жіночого роду, утворені від іменників 
чоловічого роду, тлумачаться через відповідні слова чоло
вічого роду за формулою: АКРОБАТКА... Жін. до акро- 
бйт...; ЛЕЙ БОРИ СТКА ... Жін. до лейборист...; РОБІТ
НИЦЯ... Жін. до робітник 1, 2,4...

2. Префіксовані дієслова доконаного виду, що становлять 
видову пару з відповідними безпрефіксними дієсловами, 
тлумачаться за формулою: ЗІМІТУВАТИ... Док. до іміту- 
вйти 1, 2 ...; ПОБІЛІШ АТИ... Док. до білішати...

Однократні дієслова з суфіксом -ну- і підсилювальні 
дієслова з суфіксами -ота-, -оті- подаються за зразком: 
БЛИСНУТИ... 1. ...Однокр. до блискати і блищ ати...; 
СТУКОТАТИ..., СТУ КО ТІТИ ... Підсил. до стукати...

3. Значення відносних прикметників розкривається за 
формулами: “Прикм. д о .. АМБРАЗУРНИЙ... Прикм. до 
амбразура...; ВЕГЕТАРІАНСЬКИЙ... Прикм. до веге- 
тарійнство і вегетарійнець... і “Стос, д о ...”: АКЦЕНТО
ЛОГІЧНИЙ... Стос, до акцентології...; БАКАЛАВРСЬ
КИ Й ... Стос, до бакалавра і бакалаврату...
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Загальне тлумачення “Прикм. до ...” може доповнюватися 
семантичними відтінками: “Зробл. з ...”, “Який добув, з ...”, 
“Який має у своєму складі...” і т. ін. Тлумачення “Стос, 
до...” може розширюватися за рахунок відтінків: “Признач, 
для...”, “Вигот. з ...” і т. ін.

Якісні прикметники, що розвинулися з відносних, по
даються під окремими цифрами: Б А РВ ІН К О В И Й ...
1. Прикм. до барвінок... 2. Який має колір квітів барвінку; 
голубуватий...; КОНТАКТНИЙ... 1. спец. Стос, до контак
ту (у 1—3 знач.), пов’язаний з ним... 2. спец. Який працює, 
впливає, діє внаслідок дотику, під час дотику... 3. розм. 
Який легко вступає в контакт, без зусиль зав’язує дружні 
або ділові стосунки...

Уживання прикметників, як і дієприкметників, у значенні 
іменників відображається в тлумаченні після розробки від
повідного значення прикметника як відтінок або як окреме 
значення з позначкою у  знач, ім.: ВАРЁНИЙ... Який зва
рився... // у  знач. ім. варёна, ної, ж. Те саме, що варе
нуха... Ну знач. ім. варёне, ного, с. Страва або різні страви, 
які готуються за допомогою кип’ятіння...; РЕЄСТРО
ВИЙ... 1. Прикм. до реєстр... 2. у  знач. ім. реєстровий, 
вого, ч., іст. Те саме, що реєстровець...

4. Дієприкметники тлумачаться за зразками: ЗАГРУЗ
ЛИЙ... Дієпр. акт. до загрузнути і загрузти...; НАДИ-

ХАЮЧИЙ... Дієпр. акт. до надихати...; ПРИГЛУШЕ
Н И Й . 1. Дієпр. пас. до приглуш ити...; ПРИГЛУШУ
ВАНИЙ... Дієпр. пас. до приглушувати...

5. Прислівники на е, о, що походять від прикметників, 
тлумачаться через відсилання на відповідні прикметники: 
ДОБРЕ. 1. Присл. до добрий...; ШВИДКО. Присл. до 
ш видкий...

Уживання прислівників прикметникового походження у зна
ченні предиката подається як відтінок після розробки відпо
відного значення прислівника або як окреме значення з по
значкою у знач, пред.: АБСУРДНО. Присл. до абсурдний... 
Н у знач. пред. ...; БАЙДУЖЕ. 1. Присл. до байдужий 1...;
2. у  знач. пред. Все одно, однаково, не має значення...

6. Для так званих дієслівних вигуків, що уподібнюються
дієсловам одноактного способу дії на зразок блимнути, блис
нути, гулькнути, моргнути, функція присудка є переважною 
синтаксичною функцією, тому тлумачна частина таких вигуків 
подається таким чином — “Уживається як присудок за 
знач__ ”: ДМУХ... Уживається як присудок за знач, дмух
нути...; ЛАП... Уживається як присудок за знач, лапати...

7. У Словнику відзначаються також типові випадки об
разного вживання слова й усталені випадки вживання його 
у порівняннях, супроводжувані позначками * Образно і 
* У порівн.

2.4. Лексикографічна характеристика частин мови
2.4. А. ІМЕННИКИ

Іменники подаються у Словнику в називному відмінку 
однини.

При відмінюваних іменниках наводиться форма родового 
відмінка однини і рід: ч. (чоловічий), ж. (жіночий), с. (се
редній): ВІДЕОЗАПИС, у, ч. ...; КАРТА, и, ж. ...; СПА
СІННЯ, я, с. ...

При іменниках спільного роду (чоловічого й жіночого, 
чоловічого й середнього, жіночого й середнього, чоловічо
го, жіночого і середнього) ставляться відповідні ремарки: 
ЛАДО, а, ч., ж. і с. ...; СВЕКРУШ ИЩ Е, а, с. і ж. ...; 
СУСІДА, и, ч. і ж. ...; ХЛОПЧИСЬКО, а, ч. і с. ...

Коли родовий відмінок іменника чоловічого роду має два 
закінчення (-а і -у), то подаються вони обидва: МІСТ, моста 
і мосту...; ПЛІТ, плоту і плота...

Якщо іменник має в родовому відмінку закінчення -а або 
-у залежно від значення, тоді реєстрове слово оформляється 
за таким зразком:

АЛМАЗ, ч. 1. род. у. Мінерал кристалічної будови, що 
блиском і твердістю перевищує всі інші мінерали...

2. род. а. Кристал цього мінералу — коштовний камінь, 
огранований і відшліфований певним чином; діамант...

БУФЕТ, ч. 1. род. а. Шафа для зберігання посуду, столо
вих предметів' закусок, напоїв...

2. род. у. Заклад громадського харчування...
Невідмінювані іменники супроводжуються позначкою 

невідм.: АТАШЁ, невідм., ч. ...; ПАНІ, невідм., ж. ...; 
ШОСЕ, невідм., с. ...

Іменники, які вживаються тільки в множині, наводяться у 
формі називного відмінка із вказівкою закінчення родового 
відмінка і супроводжуються позначкою мн.: ДРІЖ ДЖ І, ів, 
мн. ... ; КУРИ, ей, мн. ...; СІНИ, ей,лш. ...

Іменники, частіше вживані у множині, подаються в цій 
формі, а в дужках наводяться форми однини з відповідним 
граматичним оформленням: ВУСА, ВУСИ, ів, мн. (одн. 
вус, рідко ус, а, ч.)...; ЛЙЖ І, лиж, мн. (одн. лижа, і, ж.)...

За таким зразком оформляються й назви народів: ФРАН
ЦУЗИ, ів,лщ. (одн. француз, а, ч.; француженка, и, ж.)...

Іменники, які вживаються в мові тільки у складі фразео
логічних зворотів, подаються в реєстрі у називному відмін
ку, а біля них наводиться зворот: БАЙДИКИ, ів, мн.: 
0 Байдики (байди, діал. гандри) бити...

У Словнику відтворюються фонетичні та акцентуаційні 
зміни, які відбуваються при відмінюванні слів: ВІСЬ, осі...; 
МІЛЬ, молі...; НЕБЕСА, небес...; ОЗЕРЦЕ, озерця...; 
ОРЁЛ, орла...; П РбСТО РІН Ь, роні...; ТЙЖДЕНЬ, жня...

2.4. Б. ДІЄСЛОВА
2.4. Б.1. Представлення лексикографічної інформації

Дієслова подаються у формі інфінітива. До особових 
дієслів наводяться форми 1-ї та 2-ї особи однини теперіш
нього часу (дієслів недоконаного виду) або майбутнього ча
су (дієслів доконаного виду): АБЕТКУВАТИ, ую, уєш, 
недок., що...; БРИЗНУТИ, ну, неш, док. ...; ОПИСУВАТИ, 
ую, уєш, недок., ОПИСАТИ, опишу, опишеш, док. ...

Форма 3-ї особи множини наводиться в тих випадках, 
коли в її утворенні є відмінність від форми 2-ї особи мно
жини: ГУБИТИСЯ, гублюся, губишся; мн. губляться...

Якщо в особових дієсловах форма 1 -ї особи практично не 
вживається, то подаються 2-га і 3-тя особи однини: ДУ
ДІТИ, дйш, дйть...

При дієсловах, що вживаються тільки з множинними або 
збірними суб’єктами, наводяться форми 3-ї особи однини і
1-ї та 2-ї особи множини: ПОЗБІГАТИСЯ, ається, аємося,
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аєтеся, док. ...; ПОЗЛІТАТИСЯ, ається, аємося, аєтеся, 
док. ...

При дієсловах, які практично не мають форми 1-ї та 2-ї осо
би однини теперішнього (майбутнього) часу, а також при 
дієсловах на -ся середньо-зворотного стану подається тіль
ки форма 3-ї особи однини: СВ ЕРБІТИ , бйть; КРИ- 
Ш ЙТИСЯ, крйшиться...

До безособових дієслів подаються форми 3-ї особи одни
ни теперішнього (майбутнього) часу й ставиться позначка 
безос.: ВЕЧОРІТИ , і'є, недок., безос. ...; СПАТИСЯ, 
спйться, недок., безос. ...

Після особових форм дієслова у тому випадку, якщо є 
особливості у творенні й наголошуванні, наводяться форми 
минулого часу (із позначкою мин. ч.), форми наказового 
способу (із позначкою наказ. сп.): БІГТИ, біжу, біжйш; 
мин. ч. біг, ла, ло...; ЛЯГАТИ, аю, аєш..., ЛЯГТЙ, ляжу, 
ляжеш; мин. ч. ліг, лягла, лягло; наказ, сп. ляж... ; ТЁРТИ, 
тру, треш;мин. ч. тер, ла, ло; наказ, сп. три, тріть...

Скорочення форм дієслова подаються з останнього не
змінного звука основи теперішнього (майбутнього) часу: 
ГАРАНТУВАТИ, ую, уєш...; ДРІМ АТИ, аю, аєш...; НЕС- 
ТЙ, су, сёш...; РАДІТИ, по, ієш...

Після форм словозміни дієслова позначається його вид — 
недок. (недоконаний) або док. (доконаний): БАЧИТИ..., 
недок.... , ЗАЛИШ АТИ..., недок., ЗА ЛЙШ ЙТИ..., док. ... 
При дієсловах, які мають недоконаний і доконаний вид, 
даються відповідно позначення: недок. і док.: АБСОРБУ
ВАТИ..., недок. і док. ...

У Словнику вміщено вказівки на синтаксичну сполу
чуваність дієслова. При дієсловах, які вимагають прямих і 
непрямих додатків, наводяться відмінкові питання: кого, 
чого (род. в.), кому, чому (дав. в.), ким, чим (ор. в.), на кому, 
на чому (місц. в.), а також від кого — чого; до кого, до чого, з 
ким, з ким — чим, за кого, за чим, за що, кому про що, на 
кого, на що, по чому, про що, про кого — що, проти кого — 
чого, у  кого, у  що, по чому, про що, через що, що чим і т. ін.

Необхідні доповнення дієслова підрядними реченнями 
відзначаються за допомогою позначки із спол.: із спол. щ о; 
із спол. щ о, як , ч и  і т. ін.; із спол. щ о б  і т. ін.

Даються також вказівки на вживання дієслів з певною 
частиною мови або словом, групою слів: з інфін., з прийм. 
в (у)*о б (о) і без прийм.; з прийм. в (у), о б, п о і без прийм.; 
з оруд. в. без прийм. і з прийм. н а д, з а, п р о і т. ін.; 
у  сполуч. з присл. л е г к о ,  г а р н о  і т. ін.; у  сполуч. зі сл. 
б е р е г ,  о с т р і в  і т. ін.; у  сполуч. зі сл. п о ч а т о к ,  
к і н е ц ь, к р а й і т. ін.

Якщо дієслово вживається без додатків, використовують
ся ремарки без дод. (без додатка), без прям. дод. (без прямо
го додатка): АГІТУВАТИ... 2. кого, що і без прям. дод. ...; 
БАЗІКАТИ... що, про що і без дод. ...; БОРОТИСЯ...
1. з ким і без дод. ...

Безособове вживання особового дієслова позначається 
ремаркою безос. за двома скісними рисками: БУРЧАТИ...
2. Те саме, що буркотати 2; // безос. Утворювати перелив
часті звуки низького тону (при переміщенні їжі в шлунку)...

Пасивний стан дієслів розкривається в самому тлумачен
ні: ДАРУВАТИСЯ... Пас. до дарувати ...; ЕЛЕКТРИЗУ
ВАТИСЯ... 2. тільки недок. Пас. до електризувати 1.

Цей підрозділ подано відповідно до змісту та структури СУМ-11.
9

Видові пари дієслів, утворених суфіксальним способом 
або видова співвіднесеність яких формується за допомогою 
переміщення наголосу, наводяться в одній статті. За вихід
ну береться форма недоконаного виду, а дієслово докона
ного виду подається в реєстрі за алфавітом із відсиланням 
до відповідного дієслова недоконаного виду:

МИНАТИ, аю, аєш, недок., МИНУТИ, ну, непі, док. ...
МИНУТИ див. минати.
Дієслова з різними структурними суфіксами подаються в 

одній статті: НАПИНАТИ, аю, аєш, недок., НАПНУТИ, 
НАП’ЯСТЙ, пну, пнёш, док., що...; ПЕРЕРОБЛЯТИ, яю, 
яєш, ПЕРЕРЙБЛЮ ВАТИ, юю, юєш, недок., ПЕРЕРО- 
БЙТИ, роблю, робиш; мн. перероблять; док., що...

2.4. Б.2. Прихована симетрія дієслівних 
словникових статей

При вивченні структури СУМа встановлено, що будова 
дієслівних словникових статей підпорядкована певній зако
номірності, яку вдалося подати у вигляді цілком формаль
ної структури. Виявилося, що існує формальний механізм, 
або закон, який “породжує” структури граматичної семан
тики українського дієслова.

Для викладення суті цього явища9 введено певні позна
чення. Відповідно до будови лексикографічної системи 
СУМа в її структурі виділено множину реєстрових одиниць 
(заголовних слів): W -  {Х}9 що слугують ідентифікаторами 
відповідних словникових статей У(Х). У структурі кожної 
словникової статті V(X) виокремлюється “ліва частина” — 
А(Х), що відповідає за опис граматичної семантики реєст
рового слова X , і “права частина” — Р(Х)9 де подається 
лексикографічне представлення лексичної семантики X. 
Крім цього, у лексикографічній системі СУМа визначається 
оператор Н: А(Х) -> Р(Х)9 який забезпечує цілісність слов
никової статті та зв’язок між лексичною і граматичною 
семантикою (тобто між граматичною формою і лексичним 
значенням), що несе лексема Х 9 а також низку інших еле
ментів (частково заданих імпліцитно), які відображають ті 
чи інші елементи лексикографічного опису лексичної си
стеми. У складі лівої частини, крім реєстрової одиниці, 
може фігурувати цілий реєстровий ряд, усі елементи якого 
мають спільну лексичну семантику. Такий принцип побудо
ви словникової статті є визначальним для СУМа.

Наприклад, у словниковій статті з реєстровою одиницею 
ЗВИВАТИ ліва частина

А(Х) = ЗВИВАТИ і рідко ІЗВИВАТИ, аю, аєш, недок., 
ЗВЙТИ, зів’ю, зів’єш і рідко ІЗВЙТИ, ізів’ю, ізів’єш і діал. 
ЗВЙНУТИ і рідко ІЗВЙНУТИ, ну, неш, док., перех.

має реєстровий ряд, що складається з шести членів:
ЗВИВАТИ; ІЗВИВАТИ; ЗВЙТИ; ІЗВЙТИ; ЗВЙНУ

ТИ; ІЗВЙНУТИ,
поєднаних спільною для всіх членів цього ряду лексич

ною семантикою, яка виражається спільним для них комп
лексом лексичних значень:

Р(Х) = 1. Скручуючи, сплітаючи нитки, стебла і т. ін., ро
бити, виготовляти що-небудь. Торік бувало тут, над сим 
потоком, Звивала я тобі вінки барвисті (Л. Укр., І, 1951, 
102); Гніздо звивають ластівки під дахом (Рильський, 1, 
1960, 104)\Д ід звивав шнурок (Фр., VI, 1951, 180); Кожній 
[дівці] хочеться, щоб їй дружки .. весільних пісень про-
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співали.., щоб їй вильце звили (Грип, Вибр., 1959, 106); Гей 
на Івана, гей на Купала Красна дівчина долі питала; Із 
барвіночку вінець ізвила, На чисту воду плисти пустила 
(Пісні та романси.., II, 1956, 184).

2. Згортати, скручувати що-небудь у сувій, згорток, кіль
це. — Що хочете тим сказати, тату? — спитала вона 
спокійно, звиваючи назад розсипані ноти (Коб., І, 1956, 87);
— Буде буря! — ..Н а  великому чорному баркасі.. справді 
звивали вітрила (Коцюб., І, 1955, 389); Порицький помалу 
розв’язав книжку, звинуву каблучку шнурочок (Л. Укр., III, 
1952,749); І І Загортати, закручувати в що-небудь. — Я  тобі 
звину в папір і в шматину [листа], візьмеш в ремінь, то не 
згубиш! (Фр., III, 1950,438).

3. розм. Закручуючи по спіралі, навколо осі, піднімати 
вгору. Звиваючи куряву смерчем, промчав вихор (Тулуб, Лю
долови, І, 1957, 135).

4. діал. Завивати (волосся). Кинулась [панночка] на ліж 
ко: — Роззувай!.. А вмієш ти волосся звивати? — питає..
— Я не вмію кіс ізвивати!.. (Вовчок, І, 1955, 106).

При цьому два перші члени реєстрового ряду (ЗВИВА
ТИ; ІЗВИВАТИ) належать до недоконаного виду, а решта 
чотири (ЗВИТИ; ІЗВЙТИ; ЗВЙНУТИ; ІЗВЙНУТИ) — 
до доконаного.

Така особливість представлення словникових статей у 
СУМІ в сполученні з морфологічною будовою української 
мови веде до певної прихованої симетрії у їх структурі й під
коряється певним закономірностям. А саме: якщо розглядати 
тексти А(Х), де X пробігає множину дієслів української мови, 
абстрагуючись від їхнього змісту — як лінійні ланцюжки 
символів, то можна помітити, що у структурі цих ланцюжків 
виділяються певні підланцюжки. Зазначені виділення мають 
характер вкладень, визначених інваріантним способом так, 
що різні підланцюжки не перетинаються один з одним.

Відзначена закономірність будови ланцюжків А(Х) є та
кою регулярною, що дозволяє сформулювати її аксіоматич
но — у вигляді трьох постулатів.

Перший постулат є цілком очевидним:
Кожне українське дієслово реалізується в мові лексемою 

(із визначеною і зафіксованою лексичною семантикою), 
якій притаманні одне або два значення категорії виду.

Лексикографічне представлення належності лексеми до 
певного значення атрибута “ВИД” (як воно подано в СУМІ) 
будемо називати видовим комплексом, або просто комплек
сом, і позначати символами С\ та Сі.

Наприклад, у словниковій статті з А(Х) = БУХЙКНУТИ, 
ну, неш, док. ..., є всього один видовий комплекс:

С, = БУХЙКНУТИ, ну, неш.
Таким чином, тут маємо вкладення першого рівня:
С, с  А(Х) = А (БУХЙКНУТИ).
Цей факт подано в графічній формі:

Л(БУХЙКНУТИ)
О

( 1)

о
С,,

де відношення вкладення с  представлено стрілкою. Анало
гічно в наведеній вище словниковій статті А (ЗВИВАТИ) 
наявні видові комплекси:

С, = ЗВИВАТИ / рідко ІЗВИВАТИ, аю, аєш,
Сі = ЗВЙТИ, зів’ю, зів’єш і рідко ІЗВЙТИ, ізів’ю, 

ізів’єш і діал. ЗВЙНУТИ і рідко ІЗВЙНУТИ, ну, неш.
При цьому комплекс Сі належить недоконаному виду, а 

комплекс Сі — доконаному. Цей лінгвістичний факт має 
таке графічне представлення:

Л(ЗВИВАТИ)

Другий постулат:
Кожна дієслівна лексема з визначеною і зафіксованою 

лексичною семантикою та конкретним значенням виду мо
же реалізуватися дієсловами, що належать не більше ніж до 
трьох різних словозмінних (парадигматичних) класів.

Ідентифікаторами словозмінних класів у СУМІ є пара
дигматичні показники, якими, як правило, є набори квазі- 
флексій 1-ї та 2-ї особи однини теперішнього часу; якщо їх 
виявляється недостатньо для визначення системи словозмі
ни, то наводяться деякі інші форми— так чи інакше, але на
бір парадигматичних показників обирається достатнім для 
ідентифікації словозмінної парадигми конкретної лексеми.

Для лексикографічного представлення цих фактів ужива
ється термін парадигматичний блок, або просто блок, який 
позначено символами Bijt де індекс “і” відповідає номеру 
видового комплексу, до якого належить цей блок, і набуває 
значення 1, 2, а індекс ‘У” нумерує блоки всередині ви
дового комплексу і набуває значення від 1 до 3.

Наприклад, у блоковій структурі словникової статті 
Л(ЗВИВАТИ) у першому комплексі:

Сі = ЗВИВАТИ і рідко ІЗВИВАТИ, аю, аєш, є лише один 
блок:

В п = ЗВИВАТИ і рідко ІЗВИВАТИ, 
що поєднується набором парадигматичних показників 

“аю, аєш”. У другому комплексі:
С2 = ЗВЙТИ, зів’ю, зів’єш і рідко ІЗВЙТИ, ізів’ю, 

ізів’єш і діал. ЗВЙНУТИ і рідко ІЗВЙНУТИ, ну, неш 
максимально можливе число блоків — три, а саме:
В2І = ЗВЙТИ,
який визначається показниками “зів’ю, зів’єш”;
В22 = і рідко ІЗВЙТИ,
який визначається показниками “ізів’ю, ізів’єш”;
В2Ъ = і діал. ЗВЙНУТИ і рідко ІЗВЙНУТИ, 
який визначається показниками “ну, неш”.
Графічне зображення блокової структури цієї словнико

вої статті:
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Третій постулат:
Кожна дієслівна лексема з конкретним значенням виду, 

визначеною належністю до конкретного словозмінного 
класу та визначеною і зафіксованою лексичною семанти
кою може реалізуватися дієсловами, які мають не більше 
чотирьох фонетичних варіантів (як правило, це префіксаль
на та коренева варіації, але трапляється і суфіксальна).

Для лексикографічного представлення цього факту вжи
ватиметься термін компонент. Компоненти позначаються 
символами Kljn де індекс відповідає номеру видового 
комплексу, до якого належить блок із номером ‘У”, а індекс 
V ’ пробігає значення від 1 до 4 залежно від того, скільки 
компонентів має розглядуваний блок.

Ефект компонентності проілюстровано на прикладі такої 
словникової статті:

А(Х) = ЗСИХАТИ / рідко ІЗСИХАТИ. аю, аєш, недок., 
ЗСОХНУТИ і рідко ІЗСбХНУ ТИ, ЗСОХТИ і рідко 13- 
СбХТИ, хну, хнеш; мин. ч. зсох і зсохнув, ла, ло; док. ...

Тут, очевидно, є два видові комплекси. У першому комп
лексі:

С, = ЗСИХАТИ і рідко ІЗСИХАТИ, аю, аєш 
є лише один блок:
Вп = ЗСИХАТИ / рідко ІЗСИХАТИ,
до якого, у свою чергу, належать два компоненти:
К\,, = ЗСИХАТИ; К т  = ІЗСИХАТИ;
У другому комплексі:
Сг= ЗСбХНУТИ і рідко ІЗСбХНУТИ, ЗС бХ ТИ  і рідко 

ІЗСбХТИ, хну, хнеш; мин. ч. зсох і зсохнув, ла, ло 
також є лише один блок:
Вг і = ЗСбХНУТИ і рідко ІЗСбХНУ ТИ, ЗС бХ ТИ  і рід

ко ІЗСбХТИ.
Але в цьому блоці наявне максимальне число компонен

тів — чотири, а саме:
Кги = ЗСбХНУТИ; Кт  = ІЗСбХН У ТИ ; Кт  = ЗС бХ - 

ТИ; /С2і4 = ІЗСбХТИ.
Графічно цей факт має таке представлення:

Л(Х)

З описаних властивостей композиції дієслівних Л(Х) ви
пливає висновок про існування особливої лінгвістичної за
кономірності в їх структурі, яка формально подається си
стемою вкладень:

A(X)z>Cz>Bz>K9 (4)
де символом С позначено сукупність видових комплексів, 
що належать до даного Л(Х) (не більше 2 комплексів); сим
волом В — сукупність парадигматичних блоків (не більше 
З блоків у кожному комплексі); К — сукупність компонентів 
(не більше 4 компонентів у кожному блоці). Назвемо від
значену закономірність правилом “ 1—2— 3— 4”. У цьому 
правилі поєднуються різні за своїм характером граматичні, 
структурно-морфологічні та лексико-семантичні явища, які 
задають закон заповнення структурних елементів лівих 
частин дієслівних словникових статей СУМа. Правило

“ 1—2—3— 4” насправді подає певну — приховану — си
метрію в будові А(Х), допускаючи лексикографічні струк
тури лише цілком визначених типів. Отже, не випадково, 
що відзначений факт пройшов непоміченим навіть для лек
сикографів — авторів концепції і структури СУМа.

Оскільки будова дієслівних А(Х) має певну симетрію, то 
зрозуміло, що мусить існувати і спосіб її формалізації, на 
підставі якого можливе вичерпне перерахування допусти
мих цією симетрією лексикографічних типів А(Х). Для вста
новлення і формалізації цієї симетрії прийнято позначення.

Символом 7і позначено множину чисел 1, 2, 3,4:
і є  I і, і = 1,2, 3 ,4, (5)

елементами якої нумеруються дієслова-компоненти, визна
чені третім постулатом— тобто фонетичні варіанти дієслів, 
котрим властиве конкретне значення словозмінних пара
метрів. Якщо ж застосувати разом усі три аксіоми, то будь- 
який з елементів множини (5) визначатиме певний видовий 
комплекс у такий спосіб. Фіксація числа г (г = 1, 2, 3, 4) 
сигналізує, що маємо дієслова, які характеризуються одним 
значенням атрибута “ВИД” із притаманним їм одним набо
ром значень парадигматичних показників, а кількість фоне
тичних варіантів дорівнює г. Позначивши відношення вкла
дення стрілкою, тобто: А ізВ => А-*В, цей факт можна 
зобразити графом:

де символом А(Х) позначено ліву частину словникової стат
ті з реєстровою одиницею X; С\(Х) — її єдиний комплекс; 
В\\(Х) — єдиний блок цього комплексу та КШ(Х), Кц2(Х)9..., 
КпХХ) — відповідно 1-ша, 2-га,..., r-та компоненти зазначе
ного блоку, де г може набувати значення від 1 до 4.

Очевидно, що декартів добуток 7і х /1 = 72 параметризує 
структури двоблокових комплексів, а 7і х /  х /  = І3— структури 
триблокових комплексів. Загалом одержуємо таку картину:

Таблиця 2.1. Сигнатури видових комплексів

Одноблокові (7і) Двоблокові (72)

1 11 12 13 14

2 21 22 23 24

3 31 32 33 34

4 41 42 43 44

Триблокові (73)

111 112 113 114 211 212 213 214 311 312 313 314 411 412 413 414

121 122 123 124 221 222 223 224 321 322 323 324 421 422 423 424

131 132 133 134 231 232 233 234 331 332 333 334 431 432 433 434

141 142 143 144 241 242 243 244 341 342 343 344 441 442 443 444
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У такий спосіб структура будь-якого видового комплексу 
представлена однією з трьох сигнатур:

(0> {if), (i j  к \  О)
у кожній з яких числа i,j, к незалежно пробігають множину 
/ ‘={1,2, 3,4}. Сигнатурі (/) відповідає граф типу (6); сигна
тура (/ J) представляє комплекс, який має два парадигматичні 
блоки, у першому з яких наявні /, а в другому — j  компоненти; 
сигнатура (/ j  к) представляє комплекс, який має три па
радигматичні блоки, у першому з яких наявні і, у другому —j, 
а у третьому — к компоненти. Отже, одноблокових сигнатур 
може бути максимум 4, двоблокових — 16, триблокових— 64. 
Таким чином, видовий комплекс може реалізовуватися мак
симум 84 різними структурами (4 + 16 + 64 = 84).

Словникова стаття, яка містить обидва видові комплек
си, зображується парою (а  . р), де а  і р незалежно про
бігають множину сигнатур (/), (і j ), (/ j  к), поданих у фор
мулі (7). Очевидно, що сигнатур типу (а  . р) може бути 
щонайбільше 7056 (84x84), а отже, загальне число струк
тур, які задовольняють аксіоми (1) — (3), теоретично може 
дорівнювати 7140 (84 + 7056). Позначимо їх через: (а) — 
однокомплексні сигнатури та (а  . р) — двокомплексні сиг
натури. Графічна інтерпретація сигнатур (а) і (а  . р) оче
видна.

Можна підрахувати, якими сигнатурами реалізуються 
дієслівні словникові статті, що містять задану кількість лек
сем у реєстровому ряді. Отже, максимально можливе число 
елементів такого ряду для однокомплексної Л(Х) дорівнює 12 
(максимум три блоки і максимум по чотири компоненти в

кожному блоці). Загальний розподіл сигнатур за кількістю 
елементів реєстрового ряду наведено в табл. 2.2.

Таким чином, прихована симетрія дієслівних Л(Х) приво
дить до того, що необмежена на перший погляд кількість 
структур словникових статей редукується до скінченного, 
причому точно визначеного цілого числа.

Побудований формалізм, структура сигнатур та їх розпо
діл є прямими наслідками постулатів 1— 3. Самі ж ці посту
лати сформульовані як результат спостережень над текста
ми дієслівних словникових статей СУМ-11 на початку 90-х ро
ків, коли комп’ютерну базу даних Словника ще не було 
створено. Тоді ж постало питання: чи всі дієслівні словни
кові статті СУМа задовольняють ці постулати і чи не існує 
винятків із правила “ 1—2— 3— 4”?

Відповідь на це питання в той час одержати було дуже 
складно, оскільки продивитися в “ручному” режимі струк
тури близько 41 тис. дієслівних словникових статей, роз
роблених у СУМ-11, нереально. Це завдання ми розв’язали 
лише у 2001 році на основі сформованої бази даних СУМа, 
що дало можливість створити інструментальний комплекс 
для його модернізації та проведення на ньому ряду дослі
джень. Зокрема, були вивчені й структури дієслівних Л(Х) 
стосовно їхньої відповідності постулатам 1—3 та правилу 
“ 1—2—3—4”. У результаті проведеного обчислювального 
експерименту над базою даних СУМа з потенційно можли
вих 7140 класів дієслівних Л(Х) у СУМІ реально виявлено 
всього 52 класи. Докладно цей експеримент описано в мо
нографії10. Список експериментально встановлених класів 
подано в табл. 2.3.

Таблиця 2.2. Розподіл сигнатур за кількістю одиниць реєстрового ряду

Кількість слів 
у реєстровому ряді 

комплексу
Сигнатури, через які реалізуються словникові статті з певним 

числом членів реєстрового ряду Число сигнатур

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1 1 1

2 2 11 2

3 3 21 12 111 4

4 4 31 22 13 121 112 211 7

5 41 32 23 14 131 122 113 221 212 311 10

6 42 33 24 141 132 123 114 231 222 213 321 312 411 13

7 43 34 142 133 124 241 232 223 214 331 322 313 421 412 14

8 44 143 134 242 233 224 341 332 323 314 431 422 413 13

9 144 243 234 342 333 324 441 432 423 414 10

10 244 343 334 442 433 424 6
11 344 443 434 3
12 444 1

Разом 84

Рабулець О. Г.. Сухарина Н. М., Широков В. А., Якименко К. С. Дієслово в лексикографічній системі. — К.: Довіра, 2004. — 259 с.
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Таблиця 2.3. Структурні класи дієслів, реалізовані в СУМ-11

Тип структури А(Х) (клас) Кількість 
словнико
вих статей 

у класі

Кіль
кість 

дієслів 
у класі

Приклад (представник класу)№ Сигна
тура

Кількість 
слів у реєст
ровому ряді

1 1 1 16340 16340 АБЕТКУВАТИ, ую, уєш, недок., перех. ...
2 2 2 509 1018 ІТИ (ЙТИ), іду (йду), ідеш (йдеш); мин. ч. ішов (йшов), ішла (йшла), ішло (йшло), ішли 

(йшли); наказ, сп. іди (йди); недок. ...
3 3 3 10 зо ЗГЛЯНУТИСЯ і рідше ІЗГЛЙНУТИСЯ і ЗОГЛЙНУТИСЯ, нуся, нешся, док. ...
4 4 4 10 40 УСТРІНУТИ (ВСТРІНУТИ) і У СТРІТИ (ВСТРІТИ), іну, і'неш; мин. ч. устрінув, нула, 

ло і устрів, ріла, ло; док., діал. ...
5 11 2 684 1368 БУЛЬКОТАТИ, очу, очеш і БУЛЬКОТІТИ, очу, отйш, недок. ...
6 12 3 5 15 РИБАЛИТИ, л ю ,  л и ш ,  РИБАл ЧИТИ і рідко РИБАЧИТИ, чу, чиш, недок....
7 21 3 5 15 ПЛИСТЙ і ПЛИВТЙ, пливу, пливеш / ПЛЙНУТИ, ну, неш, недок. ...
8 22 4 5 20 ЗАВОРКОТАТИ і ЗАВУРКОТАТИ, кочу, кбчеш, ЗАВОРКОТІТИ і ЗАВУРКОТІТИ,

очу, отйш, док. ...
9 111 3 15 45 ' ПОЗАКУПОВУВАТИ, ую, уеш і розм. ПОЗАКУПЛЯТИ, яю, яєш і ПОЗАКУПЛЮ- 

ВАТИ, юю, юєш, док., перех....
10 112 4 1 4 КМІТЙТИ, кмічу, кмітйш, рідко КМЕТЙТИ, кмечу, кметйш і КМІТУВАТИ, рідко 

КМЕТУВАТИ, ую, уєш, недок. ...
11 1.1 2 7564 15128 ВИГОВОРЮВАТИ, юю, юєш, недок., ВЙГОВОРИТИ, рю, риш, док. ...
12 1.2 3 218 654 ДОСТИГАТИ, аю, аєш, недок., ДОСТЯГТЙ /  ДОСТИГНУТИ, стягну, стягнеш; мин. ч. 

достяг, ла, ло і достягнув, ла, ло; док., заст....
13 1.3 4 9 36 ПРИЙМАТИ, аю, аєш, недок, ПРИЙНЯТИ, рідко ПРИНЙТИ і діал. ПРИЙМЙТИ, 

прийму, прйймеш, док., перех. ...
14 1.4 5 1 5 СПИНАТИСЯ, аюся, аєшся, недок, СП’ЯСТЙСЯ і ЗІП’ЯСТИСЯ, ЗІПНУТИСЯ, 

ЗІП’ЯТИСЯ, зіпнуся, зіпнешся, док. ...
15 1.11 3 196 588 ЗВЕЛЙЧУВАТИ, ую, уєш, недок., ЗВЕЛЙЧИТИ, чу, чиш і ЗВЕЛИЧАТИ, аю, аєш, док., 

перех. ...
16 1.12 4 9 36 ОГЛЯДАТИ, аю, аєш, недок., ОГЛЯНУТИ, ну, неш і розм. ОГЛЕДІТИ, рідко ОГЛЯ

ДІТИ, джу, диш, док., перех. ...
17 1.21 4 9 36 ЗАСИХАТИ, аю, аєш, недок, ЗАСОХНУТИ і ЗАСОХТИ, хну, хнеш і діал. ЗАСХНУТИ, 

ну, неш, док. ...
18 1.111 4 3 12 СПЛИВАТИ, аю, аєш, недок., СПЛИСТЙ, спливу, спливеш; мин. ч. сплив, сплила, ло; і 

СПЛИВТЙ, ву, вёш;мин. ч. сплив, спливла, ло; і рідко СПЛИНУТИ, ну, неш, док....
19 11.1 3 800 2400 БЛАГОСЛОВЛЯТИ, яю, яєш і рідко БЛАГОСЛОВЙТИ, влю, вйш; мн. благословлять; 

недок., БЛАГОСЛОВЙТЙ, влю, вйш; мн. благословлять; док., перех....
20 11.2 4 40 160 ПІДТЯГАТИ, аю, аєш і ПІДТЯГУВАТИ, ую, уєш, недок, ПІДТЯГТЙ і ПІДТЯГНУТИ, 

тягну, тягнеш, док, перех. і без додатка...
21 12.1 4 2 8 ПРИВЙДЖУВАТИСЯ, уюся, уєшся, ПРИВИДЖАТИСЯ, рідко ПРИВИЖАТИСЯ,

аюся, аєшся, недок., ПРЙВЙДІТИСЯ, джуся, дишся, док. ...
22 12.2 5 1 5 РОЗКОРІНЮВАТИСЯ, юється і РОЗКОРЕНЙТИСЯ, РОЗКОРІНЙТИСЯ, яється, 

недок, РОЗКОРЕНЙТИСЯ і РОЗКОРІНЙТИСЯ, йться, док....
23 11.11 4 63 252 СПОНУКАТИ, аю, аєш і СПОНУКУВАТИ, ую, уєш, недок, СПОНУКАТИ, аю, аєш і 

рідко СПОНУКНУТИ, ну, неш, док., перех., до чого, на що, з інфін. і без додатка...
24 11.12 5 1 5 ВІДДИХАТИ, аю, аєш,рідко ВІДДЙХУВАТИ, ую, уєш, недок., ВІДДЙХАТИ, віддйхаю, 

віддйхаєш і віддйшу, віддйшеш / ВІДДИХНУТИ, ВІДІТХНУТИ, ну, неш, док....
25 11.21 5 3 15 СТРІЧАТИСЯ, аюся, аєшся і рідко СТРІВАТИСЯ, аюся, аєшся, недок., СТРІНУТИСЯ і 

СТРІТИСЯ, стрінуся, стрінешся, діал. СТРІТИТИСЯ, стрічуся, стрітишся, док. ...
26 12.11 5 3 15 ПРОУЧУВАТИ, ую, уєш і ПРОВЧАТИ і рідко ПРОУЧАТИ, аю, аєш, недок, ПРО- 

ВЧЙТИ, чу, чйш і рідко ПРОУЧЙТИ, учу, учиш, док, перех....
27 1 1 .1 1 1 5 2 10 НАКУПОВУВАТИ, ую, уєш і НАКУПАТИ, аю, аєш, недок., НАКУПЙТИ, куплю, купиш; 

мн. накуплять; НАКУПУВАТИ, ую, у розм., НАКУПЛЯТИ, яю, яєш, док., перех....
28 1 1 1 . 1 4 12 48 ОБ’ЇЖДЖАТИ2, аю, аєш і  ОБ’ЇЗДЙТИ, їжджу, їздйш і рідко ОБ’ЇЖДЖУВАТИ, ую, 

уєш, недок., ОБ’ЇЗДИТИ, їжджу, їздиш, док., перех. ...
29 112.2 6 1 6 ЗЛАЗИТИ1, злажу, злазиш і рідко ІЗЛАЗИТИ, лажу, лазиш і ЗЛІЗАТИ і рідко ІЗЛІЗАТИ, 

аю, аєш, недок., ЗЛІЗТИ і рідко ІЗЛЇЗТИ, зу, зеш; мин. ч. зліз і рідко ізліз, ла, ло; док....
ЗО 1 1 1 .1 1 5 5 25 ЗАСТИЛАТИ, аю, аєш і ЗАСТЕЛЯТИ, яю,,яєш і рідко ЗАСТЁЛЮВАТИ, юю, юєш, 

недок., ЗАСЛАТИ, стелю, стелеш і ЗАСТЕЛЙТИ, стелю, стелиш, док., перех....
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Закінчення таблиці 2.3.

Тип структури Л(Х) (клас) Кількість 
словнико
вих статей 

у класі

Кіль
кість 

дієслів 
у класі

Приклад (представник класу)
№ Сигна

тура
Кількість 

слів у реєст
ровому ряді

31 2.1 3 54 162 ПОМОВЧУВАТИ і рідко ПОМбВКУВАТИ, ую, уєш, недок., розм., ПОМбВЧАТИ, чу, 
чиш, док. ...

32 2.2 4 512 2048 ВБАЧАТИ (УБАЧАТИ), аю, аєш, недок., ВВАЧИТИ (УБАЧИТИ), чу, чиш, док....
33 2.3 5 4 20 УРИВАТИ1 (ВРИВАТИ), аю, аєш, недок., УВІРВАТИ (ВВІРВАТИ) і УРВАТИ, ву, веш, 

док., перех. ...
34 2.4 6 26 156 ЗСИХАТИ і рідко ІЗСИХАТИ, аю, аєш, недок., ЗСОХНУТИ і рідко ІЗСбХНУТИ, 

зсбх ги і рідко ізсбх ги, хну, хнеш; мин. ч. зсох і зсохнув, ла, ло; док....
35 2.11 4 31 124 СПЛІСКУВАТИ і СПЛІСКУВАТИ, ую, уєш, недок., СПЛЕСНУТИ, н</, нёш і рідко 

СПЛЕСКАТИ, сплещу, сплёщеш, док. ...
36 2.12 5 1 5 ЗГНИВАТИ і рідше ЗОГНИВАТИ, аю, аєш, недок., ЗГНИТИ, згнию, згниєш і рідше 

ЗІГНИТИ і ЗОГНЙТИ, ию, иєш, док. ...
37 2.21 5 1 5 ЗШТОВХУВАТИ і ЗІШТОВХУВАТИ, ую, уєш, недок., ЗШТОВХНУТИ і ЗІШТОВХ-

НУ ТИ, ну, нёш і розм. ЗШТОВХАТИ, аю, аєш, док., перех. ...
38 2.22 6 8 48 ВГЛЯДАТИСЯ (УГЛЯДАТИСЯ), йюся, аєшся, недок., ВГЛЕДІТИСЯ (УГЛЕДІТИ

СЯ), джуся, дишся і ВГЛЯДІТИСЯ (УГЛЯДІТИСЯ), джуся, дйшся, док....
39 2.33 8 2 16 ВПИХАТИ (УПИХАТИ), аю, аєш, недок., ВПХНУТИ (УВІПХНУТИ, УПХНУТИ), н£, 

нёш і ВПХАТИ (УВІПХАТИ, УПХАТИ), аю, аєш, док., перех....
40 2.42 8 2 16 УПЛИВАТИ1 (ВПЛИВАТИ), аю, аєш, недок., УПЛИВТИ (ВПЛИВТЙ) / УПЛИСТИ 

(ВПЛИСТИ), иву, ивёш; мин. ч. уплив, упливла, ло і уплив, уплила, ло; і рідко УПЛЙНУ- 
ТИ (ВПЛЙНУТИ), ну, неш, док. ...

41 2.112 6 2 12 ЗВИВАТИ і рідко ІЗВИВАТИ, аю, аєш, недок., ЗВЙТИ, зів’ю, зів’єш і рідко ІЗВЙТИ, 
ізів’ю, ізів’єш і діап. ЗВЙНУТИ і рідко ІЗВЙНУТИ, ну, неш, док., перех. ...

42 21.1 4 3 12 ПІДСЛУХУВАТИ і ПІДСЛУХОВУВАТИ, ую, уєш, ПІДСЛУХАТИ, аю, аєш, недок., 
ПІДСЛУХАТИ, аю, аєш, док., перех. і без додатка...

43 21.2 5 3 15 ВРІЗУВАТИ1 (УРІЗУВАТИ), ую, уєш і ВРІЗАТИ, аю, аєш, недок., ВРІЗАТИ (УРІЗА- 
ТИ), вріжу, вріжеш, док. ...

44 22.2 6 55 330 ВГЛИБЛЮВАТИ (УГЛИБЛЮВАТИ), юю, юеш і ВГЛИБЛЯТИ (УГЛИБЛЙТИ), яю, яєш, 
недок., ВГЛИБИТИ (УГЛИБИТИ), вглиблю, вглибиш; мн. вглиблять; док., перех., рідко...

45 22.4 8 4 32 ВГАНЙТИСЯ1 (УГАНЯТИСЯ), яюся, яєшся і рідко ВГОНИТИСЯ (УГОНИТИСЯ), 
нюся, нишся, недок., ВВІГНАТИСЯ (УВІГНАТИСЯ) і рідше ВГНАТИСЯ (УГНАТИ- 
СЯ), вженуся, вженешся, док. ...

46 222.2 8 1 8 ВСЛУХАТИСЯ (УСЛУХАТИСЯ), аюся, аєшся, ВСЛУХУВАТИСЯ (УСЛУХУВАТИ
СЯ), уюся, уєшся і рідко ВСЛУХОВУВАТИСЯ (УСЛУХОВУВАТИСЯ), уюся, уєшся, 
недок., ВСЛУХАТЙСЯ (УСЛУХАТИСЯ), аюся, аєшся, док., у що і без додатка...

47 212.111 8 1 8 ПРОВОДИТИ, ПРОВАДИТИ, джу, диш, ПРОВОДЖАТИ, аю, аєш, рідко ПРОВОДЖУ- 
ВАТИ і ПРОВАДЖУВАТИ, ую, уєш, недок., ПРОВЕСТЙ, еду, едёш;мин. ч. провів, вела, 
по, рідко ПРОВОДЙТИ, воджу, водиш і діап. ПРОВАДИТИ, джу, диш, док. ...

48 3.3 6 1 6 ЗШКРІБАТИ, ЗІШКРІБАТИ і ЗСКРІБАТИ, аю, аєш, недок., ЗШКРЕБТЙ, ЗІШКРЕБ- 
ТИ і ЗСКРЕБТЙ, бу, беш, док., перех., розм. ...

49 3.11 5 2 10 ПЕРЕПЛІСКУВАТИ, ПЕРЕПЛІСКУВАТИ і ПЕРЕПЛЮСКУВАТИ, ую, уєш, недок., 
ПЕРЕПЛЕСНУТИ, ну, нёш і ПЕРЕПЛЮСНУТИ, ну, неш, док., перех., через що...

50 4.2 6 1 6 ВХОДИТИ і ВВІХОДИТИ (УХОДИТИ, УВІХОДИТИ), джу, диш, недок., ВВІЙТЙ 
(УВІЙТЙ), увійду, увійдеш, док. ...

51 4.4 8 1 8 ВТОВКМАЧУВАТИ (УТОВКМАЧУВАТИ) і ВТОКМАЧУВАТИ (УТОКМАЧУВА
ТИ), ую, уєш, недок., ВТОВКМАЧИТИ (УТОВКМАЧИТИ) і ВТОКМАЧИТИ (УТОК- 
МАЧИТИ), чу, чиш, док., перех., розм. ...

52 4.22 8 2 16 УДОВОЛЬНЯТИ (ВДОВОЛЬНЯТИ) і заст. УДОВОЛЙТИ (ВДОВОЛЙТИ), яю, яєш, 
недок., УДОВОЛЬНЙТИ (ВДОВОЛЬНЙТИ), ню, нйш, заст. УДОВОЛЙТИ (ВДОВО- 
ЛЙТИ), лю, лиш, док. ...

Всього 27243 41402
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Не здійснюючи докладного лінгвістичного аналізу ви
кладеної моделі, зробимо декілька зауважень.

По-перше, модель, очевидно, визначає певну класифіка
цію на множині українських дієслів. Справді, якщо позначи
ти одержані класи дієслів, марковані поданими в табл. 2.3 
сигнатурами, через А,і, А*, ..., Х52, а множини дієслів, що 
належать до відповідного класу, — через q(k\), qQ^i\ •••, 
<7(^52), то зрозуміло, що:

qfrі) n  q(kj) = 0  при і * j, (8)
тобто будь-яке з дієслів може належати одному і тільки 
одному з наведених у табл. 2.3 класів11.

Це означає, що одержана класифікація є коректною. Ра
зом з тим вона досить точна — показово, що з неї не знай
шлося жодного винятку на масиві близько 41 тис. дієслів
них лексем. Більше того, ця класифікація не дає хиб і на 
масиві нового —  20-томного варіанта СУМа, створеного в 
Українському мовно-інформаційному фонді НАН України, 
який на момент написання цього тексту налічував понад 
48 тис. дієслів. Отже, можна стверджувати, що отримана 
класифікація охоплює всі факти з класу “українське дієсло
во” і репрезентує певний об’єктивний закон для української 
мови, а не лише для конкретного, хоч і великого, Словника.

2.4. В. ПРИКМЕТНИКИ
Прикметники подано в Словнику у формі називного від

мінка однини чоловічого роду, потім наведено закінчення 
жіночого і середнього роду: БІЛИЙ, а, е...; ДОЧЧИН, а, 
є ; ПІЗНІЙ, я, є...

Невідмінювані прикметники супроводжуються познач
кою невідм.: БЕЖ, прикм., невідм. Те саме, що бежевий.

Якщо прикметник має коротку форму, вона наводиться 
після повної: ЗЕЛЕНИЙ, поет. ЗЕЛ ЕН ...; ЛАДНИЙ2, 
ЛАДЕН...; РАДИЙ, рідше РАД...

Вищий ступінь порівняння прикметників, утворений від 
іншої основи або зі зміною приголосних основи, наводить
ся як додаткова форма при відповідних прикметниках зви
чайного ступеня: ГАРНЙЙ..., вищ. cm. кращий і ліпший, 
рідко гарніший... Такі додаткові форми внесено в реєстр за 
алфавітом і з відсиланням до основної форми: КРАЩИЙ... 
Вищ. ст. до гарний 1—5, добрий 1—6, 8 і хороший; ліп
ший... До таких слів наведено також форми найвищого 
ступеня порівняння: НАЙКРАЩ ИЙ... Найвищ. ст. до гар
ний 1—5, добрий 1—6, 8 і хороший; найліпший...; ЯК
НАЙКРАЩИЙ... Найвищ. ст. до гарний 1— 5, дбб- 
рий 1—6, 8 і хороший...; Щ ОНАЙКРАЩ ИЙ... Найвищ. 
ст. до гарний 1—5, добрий 1—6, 8 і хороший...

Субстантивовані прикметники подаються або у вихідній 
прикметниковій статті окремим значенням чи відтінком із 
позначкою у знач. ім.: БАГАТИЙ, а, е. 1 . . . . / /  у  знач. ім. 
багатий, того, ч. Те саме, що багач ...; або іменниковою 
статтею: АЛЬБАТРОСОВІ, вих, мн. Родина морських пта
хів ряду буревісникоподібних...

2.4. Г  ЗАЙМЕННИКИ
При займенниках після граматичних форм ставиться по

значка займ., зазначається розряд. При займенниках імен
никового і числівникового відмінювання подається форма 
родового відмінка однини: ВИ, вас, займ. особ. ...; ХТО- 
НЕБУДЬ, кого-нёбудь, займ. неознач. ...; при займенниках

прикметникового відмінювання наводяться закінчення жі
ночого та середнього роду: ВСЙКИЙ (УСЯКИЙ), а, е, 
займ. означ.... ; СВІЙ, своя, своє, займ. присв. ...

У разі наявності у займенників варіантних форм і специ
фічних парадигм відмінювання подаються також форми 
інших відмінків, чисел і родів: Н ІЩ б, нічого, нічбму, ні
чим (зприйм. н і в ід  ч о г о ,  ні  з ч им,  ні  по  ч о м у  
і т. ін.). 1. займ. запереч. ... САМ, рідше САМЙЙ, сама, 
само і саме; мн. самі; займ. означ. ...; ХТО1, кого, кому, 
кого, ким, на кому, біля кого, займ. ...

2.4. Ґ  ЧИСЛІВНИКИ
Кількісні числівники — власне кількісні, збірні та не

означено-кількісні числівники — подаються з відмінковими 
закінченнями, родовими формами (там, де вони є) і в разі 
потреби — із формами числа, а також супроводжуються 
позначками числ. кільк., числ. неознач.-кільк., числ. кільк. 
збірн/. ДЕВ’ЯТЬ, ти і тьох, числ. кільк. ...; ДЕКІЛЬКА, кох 
і кох, числ. неознач.-кільк. ...; ОБИДВА, обох, ч. і с., ОБИ
ДВІ, обох, ж., числ. кільк. збірн. ...

Порядкові числівники подаються в Словнику у формі на
зивного відмінка однини чоловічого роду, потім наводяться 
закінчення жіночого і середнього роду: ДЕСЙТИЙ, а, е...; 
ТРЬОХТИСЯЧНИЙ, а, е...

2.4. Д. ПРИСЛІВНИКИ
Прислівники супроводжуються позначками присл. або 

у  знач, присл.: АБИКОЛИ, присл. ...; ВНИЗУ (УНИЗУ), 
присл. ...; ПО-ХОРбіИОМ У, присл. ... Якісні відприкмет- 
никові й віддієприкметникові прислівники на -о, -е пода
ються з відсиланням до твірного слова за формулою 
“Присл. до ...”: АРГУМ ЕНТбВАНО. Присл. до аргумен
тований... ; ЛІПШ Е. 1. Присл. ДО ЛІПШИЙ...

Вищий ступінь порівняння прислівників, утворений від 
іншої основи або зі зміною приголосних основи, наводить
ся як додаткова форма при відповідних прислівниках зви
чайного ступеня: БЛИЗЬКО. 1. Присл. до близький 6; 
вищ. ст. ближче... Такі додаткові форми вносяться в ре
єстр за алфавітом і відсиланням до основної форми: 
БЛИЖ ЧЕ, присл. Вищ. ст. до близько... До таких слів 
наводяться також форми найвищого ступеня порівняння: 
НАЙБЛИЖ ЧЕ. Присл. до найближчий...; Щ ОНАЙ
БЛ И Ж ЧЕ, підсил. Присл. до щонайближчий...; Я К 
НАЙБЛИЖ ЧЕ, підсил. Присл. до якнайближчий...

2.4. Е. ПРИЙМЕННИКИ
Прийменники супроводжуються позначками прийм. або 

у  знач, прийм. Біля них наводяться відповідні відмінки: 
ВНАСЛІДОК (УНАСЛІДОК), прийм., з род. в. ...; НАД, 
рідко НАДІ, НАДО, прийм., із знах. і оруд. в. ...; ВСЕРЁ- 
ДИНІ (УСЕРЕДИНІ)... 2. у  знач, прийм., з род. в. ...

Для більшості первинних багатозначних прийменників 
подано формулу “Сполучення з + реєстровий приймен
ник + виражають:” та здійснено поділ на рубрики, що опи
сують реєстровий прийменник за типом функціонально-се
мантичних відношень — просторових, часових, кількісних, 
об’єктних, порівняльних та ін. Кожна рубрика складається з 
підрубрик, виділених літерами українського алфавіту а), б) 
і т. д. для конкретизації, уточнення або деталізованого опи
су вживання. Наприклад:

11 Класифікаційною для дієслів, зрозуміло, є й повна множина із 7140 класів із сигнатурами (а) і (а . р).
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В2 (У), рідко У В — із знах., місц. і род. в.; ц.-с., урон. ВО, 
рідко ВВІ (УВІ), ВІ — із знах. і місц. в.; прийм. Сполучення 
з в (у) виражають:

П р о с т о р о в і  в і д н о ш е н н я
1. із знах. і місц. в. Уживається на позначення предмета, 

місця, простору: а) всередину якого, куди спрямована дія 
(знах. в.)...; б) у якому, де відбувається дія чи хто-, що-не- 
будь міститься, перебуває (місц. в.)...

О б ’ є к т н і  в і д н о ш е н н я
6. із знах. і місц. в. Уживається на позначення дії: а) до 

якої хто-небудь долучається, втручається (знах. в.)...; б) у  якій 
хто-небудь бере участь (місц. в.)...

Якщо прийменник має одне або декілька значень і пере
важно виражає функціонально-семантичні відношення, що 
належать до одного типу, поділ на частини із зазначенням 
типу семантичних відношень не подається: З-ПбЗА, прийм., 
з род. в. Уживається при вказуванні на предмет, із протилеж
ного або зворотного боку якого спрямовано рух, дію...

2.4. Є. СПОЛУЧНИКИ
Сполучники супроводжуються позначками спол. або 

у  знач, спол., до яких звичайно додається назва їх відповід
ного семантичного розряду: АБИ, спол. 1. умовний. .. 2. ме
ти... 3. з'ясувальний... 4. допустовий...; БО 1, спол. причи
новий...; А2, спол. ... V. єднальний...

Складені й парні сполучники, до складу яких входять 
іменники, подаються при першому своєму складнику або 
при слові, яке містить основне семантичне навантаження;

ЗАВДЯКИ... О (1) Завдяки тому, що, у  знач. спол. ...; 
ЧАС... О 3 того часу, я к у  знач. спол. ...;Я К 3... О Як..., так 
[ і у  знач. спол. ...

Якщо значення сполучника стосуються різних розрядів і 
в межах одного розряду виділяється кілька значень, то вво
диться додаткова нумерація римськими цифрами. При цьо
му в межах одного розряду проводиться нумерація арабсь
кими цифрами: А2, спол. І. протиставний. 1. Поєднує ре
чення, протиставні одне одному за змістом; але, проте, 
навпаки, та... 2. Поєднує речення або члени речення, не 
відповідні одне одному змістом, причому зміст другого су
перечить сподіваному змістові, що випливає з першого; але, 
проте, однак, та... 3. Поєднує протилежні за змістом речен
ня або члени речення, що мають відтінок допустовості; 
проте, однак, все-таки... III. приєднувальний. 1. Приєднує 
нові речення або члени речення при послідовному викладі 
думок, описі ряду предметів чи явищ...

2.4. Ж. ЧАСТКИ
Частки супроводжуються позначками част. або у  знач, 

част., до яких звичайно додається назва відповідного се
мантичного розряду: Ж Е 1, (після голосних) Ж, част. під
сип. ...; П Р бС Т О ... 3. у  знач, підсил. част. ...4. у  знач, 
обмеж.-виділ, част. ...

2.4. 3. ВИГУКИ
Вигуки супроводжуються позначками виг. або у  знач, 

виг.: АХ, виг. ...; БУХ, виг. ...; ГЕТЬТЕ, виг. ...; ДМУХ, 
виг. ...; КАРАУЛ... 2. у  знач. виг. ...

2.5. Подання словосполучень
У структурі словникових статей СУМ-20 виділяється зо

на усталених словосполучень, що наводиться після харак
теристик лексичних значень слова. Ця зона складається з 
чотирьох типів одиниць, поданих з абзацу в такій послідов
ності: 1) стійкі словосполучення; 2) словосполучення — 
еквіваленти слова; 3) термінологічні словосполучення; 
4) фразеологічні одиниці. Для трьох останніх типів слово
сполучень використовуються відповідні позначення: кру
жечок (О), трикутник (Д ), ромб (0).

Перша група представлена у СУМ-20 стійкими слово
сполученнями, тобто усталеними у своєму лексичному по
єднанні зворотами, які складаються в основному зі слів у їх 
власних значеннях і відтворюються у процесі спілкування 
як неподільні мовні одиниці, в яких можлива незначна десе- 
мантизація одного з компонентів. Наприклад: Г)>уба їжа — 
проста, важка для травлення їжа...; За алфавітом — за 
алфавітним порядком літер, прийнятим у мові...; Кишень
кові гроші — гроші на дрібні витрати...

Друга група словосполучень — еквіваленти слова — 
своєрідні перифрастичні словосполучення, рівнозначні 
слову, які є цілісними усталеними відтворюваними одини
цями, що прирівнюються до лексико-граматичних класів 
слів (частин мови) із властивими для них лексичними зна
ченнями без десемантизації компонентів. При еквівалентах 
слова обов’язково подана ремарка з найменуванням час
тини мови, у значенні якої вони виступають. Наприклад: 
О Більше (більш) того, що..., у  знач, присл. — скоріше, У

швидше, ймовірніше...; О До безмёжжя,у знач, присл. — 
безмежно, безкінечно...; О Надавати допомогу, у  знач, 
дієсл. — допомагати...

Третю групу формують термінологічні словосполучення, 
які стосуються різних галузей знань і є елементами відпо
відних галузевих терміносистем. Наприклад: Д  Анафі
лактичний шок — тяжкий патологічний стан організму, 
спричинений алергією на повторне введення чужорідних 
білків, сироваток, медикаментів і т. ін. ...; Д  Ератичні 
валуни, геол. — перенесені льодовиком на велику відстань 
валуни, які складаються перев. із порід, відсутніх у місцях 
їх відкладення...

До четвертої групи словосполучень належать фразеоло
гічні одиниці — усталені за складом і структурою лексично 
неподільні словосполучення, що виражають цілісне специ
фічне фразеологічне значення, яке не є сумою значень його 
компонентів, а виникає на основі їх переосмислення пере
важно завдяки метафоричним і метонімічним процесам. 
Наприклад: 0  Високо нестися — поводитися зарозуміло, 
погордливо, зверхньо, зневажливо ставлячись до інших...; 
0  Підводне каміння — прихована небезпека, перешкода 
при досягненні мети...

Усі розроблені словосполучення отримують у словнико
вій статті наскрізну нумерацію12. Розроблення всіх типів 
словосполучень подається в словниковій статті після всіх 
значень слова і становить самостійний розділ словникової 
статті. Вибір опорного компонента, біля якого наведено

У Передмові фразеологізми наводяться без нумерації, оскільки в процесі роботи над Словником вона буде змінюватися.
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повну лексикографічну характеристику словосполучень, 
здійснюється у СУМ-20 за формально-граматичним крите
рієм, тобто встановленням незалежного у граматичному 
плані компонента, який керує всіма іншими складниками. У 
статтях, реєстровим словом яких є інші повнозначні склад
ники такого словосполучення, подаються відсилання на 
опорне слово. Наприклад, термінологічне словосполучення 
Л  Варикозне розширення вен подано у статті РОЗШ Й- 
РЕННЯ, а у статтях ВАРИКОЗНИЙ і ВЁНА наведено 
лише відсилання за допомогою див.: А  Варикозне розши
рення вен див. розширення; 0  Круто заміс місити фіксу
ється при реєстровому слові місйти, а в статтях КРУТО, 
ЗАМІС наведено лише відсилання.

Усі словосполучення подані у вихідній реєстровій формі. 
Установлення вихідної форми фразеологічних одиниць за
лежить від їх співвіднесеності з відповідними частинами 
мови, що зумовлює визначення опорного компонента. У 
реєстрі фразеологізми зі змінюваними опорними компонен
тами фіксуються у прийнятій для словників формі. Так, 
субстантивні (іменні) фразеологічні одиниці, вживані в од
нині, подаються у називному відмінку однини (0  Біла во
рона...), а вживані лише в множині —  у називному відмін
ку множини (0  Авгієві стайні...). Ад’єктивні (прикметни
кові) одиниці зі змінними формами прикметникових 
(дієприкметникових) компонентів —  у формі чоловічого 
роду однини (0  Нечистий на руку...), крім тих, які вжива
ються у множині й відповідно наводяться у називному від
мінку множини (0  Одним миром мйзані...). Фразеологіз
ми з незмінними формами подаються у своїй єдиній пара
дигмі (П Р бБ А ... 0  В и с о к о ї проби...; ВОДА... 0  Чистої 
[чистісінької] води...).

Дієслівні фразеологізми, які вживаються в особових фор
мах, наводяться переважно в інфінітиві, наприклад: 0  За
орати (зарити) носом (рідко зубами). Дієслівні за формою 
фразеологізми, які вживаються лише у незмінній формі, 
подаються не в інфінітиві, а у формі, зафіксованій у фразе
ологізмі, наприклад: 0  [І] через губу не плюне —  дуже 
гордовитий, зарозумілий...

Дієприслівникові форми дієслівних фразеологічних оди
ниць у реєстрових фразеологізмах не наводяться, а можуть 
подаватися в ілюстраціях. Це не стосується фразеологізмів 
із формою дієприслівника, у яких розвинулося додаткове 
семантичне значення. Наприклад, поряд із дієслівним фра
зеологічним зворотом 0  Не покладати рук —  працювати 
дуже важко, завзято... виділяється як самостійна фразеоло
гічна одиниця 0  Не покладаючи рук —  невтомно, сумлін
но, з великим завзяттям, ентузіазмом...

Дієприкметникові форми дієслівних фразеологізмів фіксу
ються у СУМ-20 як самостійні окремі одиниці у відповідній 
для них вихідній формі, з можливими предикативними фор
мами на -но, -то: Ф Виведений з ладу —  зіпсований, непри
датний для використання, роботи; поламаний, понівечений...

СУМ-20 відбиває таку специфічну ознаку усталених сло
восполучень (переважно фразеологічних одиниць), як ва
ріантність їхніх компонентів, тобто їх здатність до видо
зміни: заміни їх іншими формами, лексемами і т. ін. при 
збереженні семантики та лексико-граматичної характерис
тики. Такі варіанти фіксуються в круглих дужках (...) біля 
основного, інваріантного, компонента, наприклад: 0  Впій
мати (піймати) ґаву (ворону)...; О 3 усією (великою, 
глибокою і т. ін.) переконливістю...

СУМ-20 фіксує всі можливі типові варіанти словосполу
чень: фонетичні, що випливають зі зміни звукового складу; 
формальні, які стосуються зміни форми компонента; мор
фологічні, що відбивають специфіку будови компонента; 
найпоширеніші в мові лексичні варіанти, пов’язані із замі
ною компонентів іншими лексемами. Наприклад: 0  Впа
дати (рідше пйдати) / впйсти в око (в бчі, у вічі)...; 
0  Дивитися (поглядйти) згори (зверху) вниз (звисокй, 
зверхньо)...; 0  Іти / піти до рук (у руки , рідко у руку)...; 
0  Перетягйти (перетягувати) / перетягти (перетягнути) 
на стброну (на б ік ) ...;  0  Про (на) всякий  (всяк) 
випадок...; 0  Халіф (каліф) на час (на годину)...

Фонетичні варіанти префіксальних, прийменникових та спо
лучникових компонентів, таких, як у —  в, і —  й, з — із — зі, 
від — од, у реєстрових фразеологічних одиницях не наво
дяться, а фіксуються лише в ілюстраціях, хоч у реєстрових 
словах вони зазначаються, наприклад: ВБГАТИ (УБГА- 
ТИ) і ВВІБГАТИ (УВІБГАТИ)... 0  Вбгати в голову 
що — усвідомити, сприйняти, засвоїти, зрозуміти або за
пам’ятати що-небудь. — Це для вас в житті небезпечна 
річ, — сказала Каралаєва, не примічаючи, що перекручує 
ймення, котрі вона не могла собі вбгати в старечу голову 
ніяким робом (І. Нечуй-Левицький); Хома ніяк не міг убга
ти в голову думку, що він мусить терпіти голод, коли в 
скрині лежать гроші (М. Коцюбинський); ІТЙ (ЙТИ)... 
0  Іти / піти до рук (у руки, рідко у  руку) кому — легко 
діставатися, здійснюватися і т. ін. — Налови він їздив удень і 
вночі, риба йому йшла до рук, як приворожена. Так він 
проживав — цей сліпий дід (Ю. Яновський); [Н е ч и п о - 
р е н к о:] Фортунить вам, Маріє Кирилівно, просто інший 
раз аж не віриться. Кожна справа ніби сама в руки вам іде 
(О. Левада); ...Наука в Остапа Тура Гнатові Яворському 
пішла в руку (С. Чорнобривець).

У СУМ-20 відбито також факультативні варіанти компо
нентів — такі, які не є обов’язковими, через що фразеоло
гізм функціонує в мовленні з ними або без них. Вони ви
діляються у реєстровій фразеологічній одиниці квадратни
ми дужками [...], наприклад: 0  [Від слова] до слова...; 
0  І [в сні] не сниться / не присниться...

В одному фразеологізмі можуть поєднуватися кілька ва
ріантів, які позначаються квадратними або круглими дуж
ками, наприклад: 0  [Аж (рідко білий)] світ крутиться 
(вернеться, макітриться, колихйється, ідб) / закрутився 
(завертівся, замакітрився, заколихйвся, пішов) обертом 
(перекидом, перёкидьки, ходором і т. ін.) [в очйх (перед 
очим а)]...; 0  [І (ні, ані)] копійки [злйманої (мідної, 
щербйтої)] (шёляга) немй (немйє, не було) за душёю...

У дієслівних фразеологізмах, які функціонують із довіль
ним порядком компонентів, як правило, на перше місце в 
реєстровій фразеологічній одиниці ставиться дієслівний 
компонент, наприклад: 0  Гризти / прогризти голову... 
при можливому 0  Голову гризти / прогризти...

Адвербіальні (прислівникові) та вигукові фразеологізми 
у вихідній формі подаються у своїй єдиній парадигмі, на
приклад: 0  Куди твоё (рідше вйше) діло...; 0  Під злу ру
ку...; 0  [Та] що там ...; 0  Я к  (мов, ніби і т. ін.) у раю...

У реєстрових словосполученнях, особливо у фразеоло
гічних, вживаються кутові дужки <...>. Вони використову
ються у випадках, коли:
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а) лексичний варіант компонента має інше число, рід, 
відмінок і т. ін., що веде до зміни інших компонентів, на
приклад: 0  Будь здоров (здоровий, здоровёнький) б у д ь 
те здорові (здоровенькі)>...; 0  Порожня душа <Пор6жнє 
серце>...; Санітарна машина <Санітйрний автоб уо ...

б) простежуються незначні зміни варіантних компонен
тів словосполучень, наприклад: 0  Нехай по тбму буде <Та 
й будь по тому> <Так тому й бути>...

в) наявне паралельне функціонування фразеологізмів як 
у заперечній, так і в стверджувальній формі, наприклад: 0  І 
зуби визбираєш <1 зубів не вйзбираєш >...; На повному 
(на повнім) ходу <Пбвним хбдом>...

г) існує інверсійний порядок уживання компонентів, на
приклад: 0  І так і сяк <1 сяк і так> ...; 0  Ні з того ні з 
сього <Ні з сього ні з того>...

Важливим питанням оформлення реєстрової фразеоло
гічної одиниці є встановлення її меж. Зокрема, до складу 
реєстрових фразеологізмів не вносяться так звані супровід
ні слова, які є їх обов’язковим оточенням. Вони зберігають 
своє лексичне значення, через що залишаються поза ре
єстровою одиницею, наприклад: 0  У хвості: а) (чого і без 
дод., зісл. с т а в а т и ,  с т а т и  іт. ін.) у кінці чогось, позаду 
всіх. Отож Віталій .. став у  хвості досить довгої черги 
(І .Муратов).. . ; б)(зісл. бут и ,  о п и н и т и с я іт. ін .)серед 
відсталих, серед останніх. Хочеш бути серед перших — 
учись, інакше опинишся у  хвості, відстанеш від бурхливого, 
щодень цікавішого життя (із журн.)...; 0  Я к свої (своїх) 
п’ять пальц ів ,зісл. з н а т и ,  в и в ч и т и  іт . ін. — дуже 
добре, досконало. Знаю я вже їх [селян] як свої п ’ять 
пальців (В. Винниченко)...

2.6. Лексика і фразеологія Святого Письма
Однією із засад укладання СУМ-20 є максимально повне 

представлення лексики та фразеології Святого Письма. От
же, при створенні нового Словника української мови одним 
із найважливіших джерел поповнення його реєстру був 
текст Біблії, значення і авторитет якої переоцінити немож
ливо. Особливе місце цієї книги визначене тим, що вона є 
винятковою, підноситься над усіма іншими літературними 
творіннями людей, маючи особливий статус Божого одкро
вення як книга Божих слів, звернених до людей (“Усе Пи
сання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до 
направи, до виховання в праведності’’ (2 Тим. 3:16)' . Біб
лійні слова та значення заплановано ввести в новий Слов
ник як пласт лексики, мінімально представлений в 11-том- 
нику, а також у зв’язку з тим, що тлумачення багатьох по
нять і реалій подавалися з огляду на тодішню панівну ідео
логію — атеїзм.

Для залучення біблійної лексики у 20-томник створено 
автоматизований конкорданс, який базується на цитовано
му тексті Біблії у перекладі І. Огієнка, та комп’ютерну інст
рументальну лексикографічну систему “Біблійний СУМ”, в 
якій представлено біблійну лексику і фразеологію згідно з 
принципами СУМ-20. Це дало змогу здійснити таку робо
ту: ввести значний масив лексики, відсутньої в 11-томнику; 
змінити велику кількість дефініцій; доповнити семантичну 
структуру багатьох лексем; значно розширити ілюстратив
ну базу; увести до Словника біблійні фразеологізми, яких 
узагалі не було в СУМ-11.

Слід відзначити, що створення “Біблійного СУМа” було 
непростим завданням. Біблія — це унікальний світ, де відо
мі нам слова, повернуті до системи біблійних тем та ідей, 
мають специфічні значення. І якщо семантику більшості 
слів мови формує найближче текстове оточення (словоспо
лучення, речення), то біблеїзми є дуже місткими і багатови
мірними поняттями, які набувають обертонів смислу на тлі 
всієї текстової структури Святого Письма, адже через них 
отримують мовну реалізацію провідні біблійні мотиви й 
теми. І тому для правильного формулювання тлумачень 
слів Святого Письма, крім знання його тексту, потрібна 
велика кількість теологічних словників, енциклопедій, до
сліджень із герменевтики, екзегетики, тематичних біблій 13

них симфоній, коментарів біблійних текстів. При укладанні 
біблійної частини СУМа використана автоматизована си
стема “Єврейський та грецький лексикони Стронга”, де до 
кожного слова Старого і Нового Завіту подано варіанти 
перекладів. Адже без спеціальних знань такі біблійні по
няття, як, наприклад, віра, спасіння, гріх, покаяння, свя
тість, праведність, закон, благодать, апостол, ангел тощо 
правильно не витлумачиш. Наведені слова є біблеїзмами, 
тобто лексемами, які своїм походженням сягають тексту 
Біблії. Адаптовані мовною практикою, вони набули вже ін
ших значень, що сприймаються як загальномовні. Напри
клад, ключове поняття Біблії — віра — у СУМ-20 представ
лене в такий спосіб:

ВІРА1, и, ж. 1. Упевненість у чомусь, у здійсненні чого- 
небудь. Йшла [Соломія] уперто і завзято, з вірою, що її ши
рокі й високі груди зламають усі перешкоди (М. Коцюбинсь
кий)... її у  кого. Впевненість у позитивних якостях кого-не- 
будь, у правильності, розумності чиєїсь поведінки. Я  завжди 
був великим оптимістом і дотепер не втратив віри у  людей, 
у  перемогу всього світлого над темрявою і злом (М. Коцю
бинський); її Упевненість в існуванні кого-, чого-небудь. Віра 
в безсмертя; Віра в потойбічний світ; Віра в прибульців.

2. Те саме, що довір’я. Без міри нема віри (Номис)...
3. бібл. Дар Бога людині, завдяки якому встановлюється 

її зв’язок з Богом. Одному бо Духом [Святимі дається слово 
мудрості. а другому — слово знання тим же Д ухом, а 
іншому — віра тим же Д ухом (Біблія. Пер. І. Огієнка): 
Віра — від слухання, а слухання — через Слово Христове 
(Біблія. Пер. І. Огієнка): її Визнання існування Бога. Тут 
довелося зачепити питання і про Бога, і про чорта, про віру 
в першого і про всякі мудрощі другого (Панас Мирний); 
її Те або інше релігійне вчення, віровизнання.— Котилися І 
наші козачі Дурні голови, за правду, За віру Христову 
(Т. Шевченко)...

Слід підкреслити, що дефініції у тлумачному словнику 
відображають загальновживані, загальномовні значення 
слів. Завдяки наявності біблійних значень Словник, а разом 
з тим і мова отримують інший, вищий комунікативний рі
вень, на якому Бог спілкується з людьми через Своє Сло
во — Біблію.

13 Біблія, або книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту, із мови давньоєврейської і грецької на українську наново перекладена. — 
К.: Укр. біблійне тов., 2002. — 1165 с.
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Загалом робота над “Біблійним СУМом” проводилась у 
кількох основних напрямках:

1. Зміна дефініції слова:

СУМ-11 СУМ-20

АПЙСТОЛ, а, ч. 1. Згідно 
з євангельськими перека
зами — кожний із дванад
цяти учнів Христа, яких 
він послав проповідувати 
своє вчення. Чомусь при
гадалося євангельське опо
відання, як апостол Петро 
зрікся Христа (Тулуб, Лю
долови, І, 1957, 40)...

АПбСТОЛ, а, ч., бібл. 1. Повноваж
ний посланець, якому Ісус Христос 
доручив проповідувати Своє вчення. 
А коли настав день, покликав Він [Ісус 
Христос] учнів Своїх і обрав h них 
Дванадцятьох, яких і апостолами Він 
назвав (Біблія. Пер. І. Огієнка); Апо
столи з великою силою свідчили про 
Воскресіння Ісуса Господа, і благо
дать велика на всіх них була! (Біблія. 
Пер. І. Огієнка); // (з великої літери). 
Найменування Ісуса Христа. Отож, 
святі брати, учасники небесного по
кликання, уважайте на Апостола й 
Первосвященика нашого ісповідання, 
Ісуса (Біблія. Пер. І. Огієнка)...

БЛАГОДАТЬ, і, ж. 1. ц.-с. 
У релігійному уявленні — 
щедроти, дари, ласка неві
домих, таємничих сил. 
Сон, кажуть, божа благо
дать, — ні, часом кара бо
жа! (Л. Укр., І, 1951,459); 
Не слід би закладати руки 
та ждати з неба благода
ті (Фр., Ill, 1950,385)...

БЛАГОДАТЬ, і, ж. 1. бібл. Щедра 
милість Божа, дарована людині неза
лежно від її заслуг. Закон-бо через 
Мойсея був даний, а благодать та 
правда з ‘явилися через Ісуса Христа 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); Спасенні ви 
благодаттю через віру, а це не від вас, 
то дар Божий, не від діл, щоб ніхто 
не хвалився (Біблія. Пер. І. Огієнка); 
Рушієм самовдосконалення є прагнен
ня віруючого повернутися до стану 
благодаті (із журн.)...

БОГ, рідко БІГ, бога, ч. У 
релігійних віруваннях — 
уявна надприродна істота, 
що нібито створила світ і 
керує ним та вчинками лю
дей. Була б сестра, і був би 
брат, А то., нема тепер ні
чого. Ні бога навіть, ні пів- 
бога (Шевч., II, 1953,364)...

БОГ,рідко БІГ, ч. 1 .род. Бога, бібл. (з 
великої літери). Творець і Володар 
Всесвіту, усього сущого, який керує 
світом. На початку Бог створив небо 
та землю (Біблія. Пер. І. Огієнка); 
Боже великий, єдиний, Нам Україну 
храни, Волі і світу промінням Ти її 
осіни (0. Кониський)...

БРАТ, а, ч. ... 4. Член релі
гійного братства; чернець. 
[Кемблы] Ми всі брати і 
сестри по Христу, і всім по
винна просто “ти ” казати, 
хоч би й самому королеві 
(Л. Укр., III, 1952,22)...

БРАТ, а, ч. ... 5. бібл. Член духовної 
християнської спільноти; християнин. 
А ви вчителями не звіться, бо один вам 
Учитель [Ісус Христос], а ви всі брати 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); [ К е м б л ы ]  
Ми всі брати і сестри по Христу, і всім 
повинна просто “ти ” казати, хоч би й 
самому королеві (Леся Українка)...

ХРИСТбС, Христа, ч. (з 
великої літери). Назва мі
фічної особи Ісуса, культ 
якого лежить в основі 
християнської релігії. І 
згадував літа лихії, Погані, 
давнії літа, Тойді повісили 
Христа, Й тепер не втік 
би син Марії! (Шевч., II, 
1963,40)...

ХРИСТбС, Христа, ч. (з великої лі
тери). Титул Сина Божого, віра в яко
го лежить в основі християнської 
релігії; Месія. Сьогодні в Давидовім 
місті народився для вас Спаситель, 
Який є Христос Господь (Біблія. Пер. 
І. Огієнка)...

2. Уведення нових слів:
АПбСТОЛЬСТВО, а, с., бібл. Покликання, служіння 

апостола; вид посланництва від імені Ісуса Христа. Через 
Нього [Ісуса Христа] прийняли ми благодать і апостоль
ство на послух віри через їм *я Його між усіма народами 
(Біблія. Пер. І. Огієнка).

БОГОЗНЕВАГА, и, ж., бібл. Паплюження Бога або дог
матів віри. Відкиньте і ви [віруючі] все оте: гнів, лютість, 
злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст (Біблія. 
Пер. І. Огієнка).

б о г о з н е в а ж а т и , аю, аєш, недок., бібл. Ганьбити Бо
га, паплюжити святе, відрікатися від Бога. Як юдеї ж поба
чили натовп, то наповнились заздрощів і стали перечити 
мові Павла та богозневажати (Біблія. Пер. І. Огієнка).

БОГОЗНЕВАЖНИЙ, а, е, бібл. Прикм. до богозневага. 
І  побачив я [апостол Іван] жінку, що сиділа на червоній 
звірині, переповненій іменами богозневажними, яка мала 
сім голів і десять рогів (Біблія. Пер. І. Огієнка).

БОГОЗНЕВАЖ НИК, а, ч., бібл. Той, хто ганьбить Бога, 
відрікається від Нього. Будуть-бо люди тоді [останніми 
днями] самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозне- 
важники (Біблія. Пер. І. Огієнка).

БОГОПІЗНАННЯ, я, с., бібл. Пізнання Бога. Я  милості 
хочу, а не жертви, і богопізнання більше від цілопалень 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); Богопізнання доступне всім охо
чим, але тільки тим, які вірять у  Бога, духовно чистим 
людям (із журн.).

3. Розширення семантичної структури слова:
БЕЗЗАКбННИЙ, а, е. 1. Який суперечить установленим 

законам; протизаконний. Діяльність організованих злочин
них утворень спрямована на беззаконне збагачення, ство
рення стереотипу красивого життя, формування особливо
го типу “крутої” людини, здатної піти на будь-який вчинок 
(із журн.); // Який іде всупереч вимогам моралі, справедли
вості. Свій суд беззаконний над вами Катюги-судді вирікали, 
і ви На смерть волочили кайдани (з народної пісні).

2. бібл. Який суперечить Закону Б ожому. Бо досить ми
нулого часу, коли ви чинили волю поган, ходили в розпусті, у  
пожадливостях, у  пияцтві, у  гулянках, у  пиятиках, у  без
законних ідолослужбах (Біблія. Пер. І. Огієнка); Ну знач. ім. 
беззаконний, ного, ч. Той, хто порушує Закон Божий. Закон 
не покладений для праведного, але для беззаконних та для 
неслухняних, нечестивих і грішників, безбожних та нечис
тих, для зневажників батька та зневажників матері, для 
душогубців (Біблія. Пер. І. Огієнка).

БЕЗЗАКОННИК, а, ч., заст. 1. Той, хто порушує закон. 
Цар .. зараз же бомагу [бумагу] й посилає, Щоб беззакон
ника такого-то схопить (Л. Глібов).

2. бібл. Той, хто порушує Закон Божий: грішник, нечес
тивець. Бо ось вороги Твої, Господи, бо ось вороги Твої 
згинуть, розпорошаться всі беззаконники! (Біблія. Пер.
І. Огієнка); І  тоді-то з ’явиться той беззаконник, що його 
Господь Ісус заб 'є Духом уст Своїх і знищить з 'явленням 
приходу Свого (Біблія. Пер. І. Огієнка).

БЕЗЗАКОННЯ, я, с. 1. Порушення правового порядку, 
законів, установлених у певному суспільстві, державі, в 
певну епоху. Він [Т. Шевченко] гостро говорив на слідстві 
пр& пригнічення панами народу, про беззаконня, які чинили 
скрізь царські чиновники (П. Колесник)...

2. бібл. С укуп н ість  д ій . пов’язаних із порушенням запо
відей та повелінь Божих: гріх, неправедність. нечестя. Ми 
прогрішилися та чинили беззаконня, і були несправедливі, і 
бунтувалися, і відверталися від Твоїх заповідей та від по
станов Твоїх (Біблія. Пер. І. Огієнка); Кожен, хто чинить 
гріх, чинить і беззаконня. Бо гріх — то беззаконня (Біблія. 
Пер. І. Огієнка); * Образно. Я  бачив таких, що орали були 
беззаконня та сіяли кривду, то й жали її: вони гинуть від
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подиху Божого і від духу гнівного Його погибають! (Біблія. 
Пер. І. Огієнка).

Слід зазначити, що під час роботи з біблійною лексикою 
важливим процесом стало розширення тлумачного слов
ника новими словами і значеннями, які не пов’язані з духов
ними поняттями, а стосуються найменувань різних реалій 
життя, стосунків людей, ознак, дій тощо. Це виявилося не 
менш потужним джерелом розвитку словникової структу
ри, ніж поповнення біблеїзмами. Наприклад:

БАЛЬЗАМОВИЙ, а, е. Прикм. до бальзам. І  станеться, 
як ти [цар Давид] почуєш шелест ніби кроків на верховіт
тях бальзамових дерев, тоді вийдеш на бій, бо то вийшов 
Бог перед тебе, щоб побити філістимський табір (Біблія. 
Пер. І. Огієнка)...

БАТЬКО, а, ч. ... 3. Благодійник, покровитель. Бідарям я 
був батьком, суперечку ж, якої не знав, я досліджував 
(Біблія. Пер. І. Огієнка)...

БЕРЕГТИ, ежу, ежёш; мин. ч. беріг, берегла, ло; недок., 
кого, що. ... 4. що. Дотримувати, пильнувати, виконувати. 
Хто Закон береже, розумний той син, а хто водиться із 
гультяями, засоромлює батька свого (Біблія. Пер. І. Огієн
ка); Поправді, поправді кажу вам: Хто слово Моє [Ісуса 
Христа] берегтиме, не побачить той смерті повік! (Біблія. 
Пер. І. Огієнка)...

БИТИ, б’ю, б’єш; наказ, сп. бий; недок. ... 2 І І чим і без
дод., перен. Карати кого-небудь. Я  бив вас посухою та 
зеленячкою [борошнистою росою], сарана жерла безліч ва
ших садків й виноградників ваших, та ви не вернулись до 
Мене, — говорить Господь (Біблія. Пер. І. Огієнка)...

БИЧ, а, ч. ... 3. перен. Кара, покарання. Нехай забере Він 
[Бог] від мене Свойого бича, Його ж страх хай мене не 
жахає (Біблія. Пер. І. Огієнка)...

БІГУН1, а, ч. ... 3. заст. Слуга, який біжить попереду 
екіпажа, а також гонець, посильний. А Адонія, син Хапітин, 
бундючився та говорив: Я  буду царювати! І справив він собі 
повоза та верхівців, та п 'ятдесят чоловіка [осіб] бігунів 
перед собою (Біблія. Пер. І. Огієнка)...

БЛАГОВОЛІННЯ, я, с. Х.заст. Дія за знач, благоволи
ти 1. Хай буде над нами благовоління Господа, Бога нашого, 
і діло рук наших утверди нам (Біблія. Пер. І. Огієнка)...

4. Фіксація біблійної фразеології:
0  Геєна вогнённа (огненна) —  пекло. Коли твоє око 

тебе спокушає, його вибери й кинь від себе: краще тобі од
нооким ввійти в життя, ніж з обома очима бути вкине
ному до геєни огненної(Біблія. Пер. І. Огієнка)...

0  Дерево життя — за Біблією, дерево в Едемському 
саду, плоди якого є джерелом вічного життя. І сказав Гос
подь Бог: Ось став чоловік, немов один із Нас, щоб знати 
добро й зло. А тепер коли б не простяг він своєї руки і не 
взяв з дерева життя, і щоб він не з їв, і не жив повік-віку 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); Хто має вухо, хай чує, що Дух 
[Святий] промовляє церквам: переможцеві дам їсти від 
дерева життя, яке в раю Божім (Біблія. Пер. І. Огієнка); 
0  Дерево пізн&ння (знання) добра і (й) зла — за Біблією, 
дерево в Едемському саду, плодів якого Бог заповідав не 
їсти першим людям Адамові і Єві. І зростив Господь Бог із 
землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і 
дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); І наказав Господь Бог Адамові, кажу
чи: Із кожного дерева в раю ти можеш їсти. Але з дерева

знання добра й зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього 
ти напевно помреш! (Біблія. Пер. І. Огієнка)...

5. Уведення ілюстративного матеріалу з Біблії, в тому числі 
до загальновживаної лексики (понад 1000 ілюстрацій). Ці 
ілюстрації не обов’язково містять якусь релігійну настанову 
чи мають повчальний характер (хоча багато й таких), вони 
просто відбивають певні сторони дійсності. Наприклад: 

АРАМЁЙСЬКИЙ, а, е. Стос, до арамеїв, належний, власт. 
їм. Ісак поблагословив Якова і послав його до Ладану арамей
ського. щоб узяв собі звідти жінку (Біблія. Пер. І.Огієнка)...

БАГРЯНИЙ, а, е. Густо-червоний, пурпуровий. І вийшов 
назовні Icvc у терновім вінку та в багрянім плащі. А Пілат 
до них каже: Оие Чоловік! (Біблія. Пер. І. Огієнка): Розжев
рене, червоне сонце низько Спустилося, багряним світлом 
грало По деревах, по квітках і по річці (Леся Українка)...

б а ж Ат и , аю, аєш, недок. 1. чого або з інфін. Прагнути, 
мати бажання здійснити, одержати, здобути що-небудь; хо
тіти. І  як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть 
їм і ви (Біблія. Пер. І. Огієнкаї: Серце моє трудне. Чого ти 
бажаєш, що в тебе болить? (Т. Шевченко)...

ВИБАЧЛИВИЙ, а, е. 1. Який виявляє поблажливість; 
несуворий. Ти. Господи, добрий і вибачливий, і многомилос- 
тивий для всіх, хто кличе до Тебе! (Біблія. Пер. І. Огієнка): З 
таким посміхом, вибачливим, стриманим, старші див
ляться на пустощі улюбленої дитини (О. Донченко)...

ДАР, у, ч., уроч. 1. Те, що підноситься, жертвується; пода
рунок. Дар Божий — вічне життя в Христі Icvci. Господі 
нашім! (Біблія. Пер. І. Огієнка)...

Мова тексту Біблії, яка апелює до серця людини, є дуже 
образною, в ній багато епітетів, метафор, алегорій, симво
лів, слів та виразів із переносним значенням. Вона збага
тила зміст СУМа значною кількістю порівнянь, метафорич
них і фразеологічних виразів:

ЗЁ РЙ 6, зёрна, с. ... 2. Насінина плодів певної рослини. 
Вона навіть не вибирала й не їла зерен і викидала з рота 
зерна з лушпайками (І. Нечуй-Левицький); Особливу симпа
тію викликав шкутильгаючий коник Черниша... Йому дава
ли вилущені горіхові зерна, персики, виноград, і він усе охоче 
поїдав (О. Гончар); І І у  знач, збірн. Зерно бобових культур 
має досить різноманітне використання (з наук, літ.); * У 
порівн. Поправді кажу вам: коли будете ви мати віру, хоч 
як зерно гірчичне, і горі оиій скажете: Перейди звідси 
туди, то й перейде вона, і нічого не матимете неможли
вого! (Біблія. Пер. І. Огієнкаї.

ВИТЯГАТИ, аю, аєш, ВИТЯГУВАТИ, ую, уеш, недок, 
ВИТЯГТИ, ВИТЯГНУТИ, гну, гнеш;мин. ч. витяг, ла, ло і 
витягнув, нула, ло; док, кого, що... 0  Витягти (витягну
ти) / витягати (витягувати) з болота (з багна, з калюжі, з 
грязюки і т. ін.) кого: а) допомогти кому-небудь вийти з 
принизливого становища або позбутися злиднів. Витяг мене 
Він ГБогІ із згубної ями, із багна болотистого, і поставив на 
скелі ноги мої, і зміинив м ої стопи (Біблія. Пер. 1. Огієнка)...

ГЛИНА, и, ж. Багатомінеральна гірська порода, перев. 
осадового походження, яка з водою утворює пластичну ма
су; широко використовується у будівництві, гончарстві, 
скульптурі і т. ін. Назносим каміння, назносимо глини, Збу
дуємо хатку з дверилш у  сіни (М. Коцюбинський); €  добра 
глина, цеглу з неї роблять... (А. Шиян); * Образно. Тепер 
же, о Господи. Ти наш Отеиь. ми глина, а Ти наш гончар, і 
ми всі чин Твоєї руки! (Біблія. Пер. І. Огієнка): * У порівн.
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Усе міняється, виліплюється, мнеться, мов глина творчая 
у  скульптора в руках (П. Тичина)...

Таке повне і багатостороннє включення мовного 
матеріалу Біблії до Словника української мови дає 
підстави стверджувати, що цей Словник посяде особливе 
місце у фундаментальній національній лексикографії,

оскільки тут подано об’єктивне (незаідеологізоване), 
докладне, різноаспектне представлення Слова Божого 
через систему лексикограф ування. Завдяки цьому 
здійснено реальний поступ для належної та достойної 
репрезентації Святого Письма у сучасній українській 
літературній мові.

2.7. Нова загальновживана і термінологічна лексика
Динамічні процеси в сучасній українській літературній 

мові протягом останніх десятиліть спричинили появу вели
кої кількості нових загальновживаних і термінологічних 
слів, що потребують упорядкування та системного пред
ставлення у тлумачній лексикографії. Неологічна лексика, 
зафіксована у СУМ-20, розширилася за рахунок морфоло
гічної і семантичної деривації, а також запозичень з інших 
мов. До неологізмів відносимо лексичні одиниці, що є но
вими у 20-томнику порівняно з 11-томником, тобто слова і 
значення, які виникли в період між створенням цих двох 
лексикографічних систем, а також ті, які існували, але не 
були зафіксовані в И-томному Словнику.

Зіставлення СУМ-11 і СУМ-20 надає можливість проана
лізувати інноваційні процеси в лексико-семантичній систе
мі української мови, виявити тенденції та шляхи її розвит
ку, встановити причини виникнення і характер цих змін. 
Суттєвим напрямком розвитку мови є інтелектуалізація, 
про що свідчить поява великого масиву наукової лексики, 
яка значно розширила реєстр СУМ-20. Утворення значної 
кількості лексичних одиниць різних галузей знань є резуль
татом прискорення науково-технічного прогресу. Крім того, 
у сучасній мові розвивається її експресивна, образна та 
емоційна сторона, що демонструє постання чималого плас
та нових слів на основі метафоризації.

Майже половину всіх неологізмів, утворених морфологіч
ним способом, становлять іменники. Високою продуктив
ністю при цьому відзначається суфіксація. Суфіксальні утво
рення використовуються на позначення абстрактної ознаки, 
опредметненої дії, осіб жіночої та чоловічої статі тощо.

До реєстру СУМ-20 зі значенням абстрактної ознаки (аб
страктні та збірні назви) внесено велику кількість слів, де 
продуктивним виступає суфікс -ість, який стосується харак
теристики особи, предмета, явища, їхніх якостей, стану, 
властивостей. Це відприкметникові (альтернативність, 
бар'єрність, бартерність, олігархічність, шикарність) і 
віддієприкметникові (деформованість, прогнозованість) 
іменники. Для найменування професійної діяльності та по
ведінки особи, суспільних рухів тощо вживаються іменники, 
утворені ВІД прикметників за ДОПОМОГОЮ суфіксів -СТВ-, 
-цтв- (аудиторство, байкерство, здирництво, рейдерство, 
угодництво). Значне місце займають новотвори, представ
лені словотвірним типом із суфіксом -ізм, -изм (актуалізм, 
астатизм, вірилізм, глобалізм, популізм). Указані неологізми 
використовуються для найменування суспільно-політичних 
течій, економічних процесів, методів дослідження тощо. До 
групи частотних слів належить також інноваційна віддієслів
на лексика, утворена за допомогою суфікса -нн- на позна
чення різних процесів та дій (адсорбування, банкрутування, 
видрукування, легалізування, мацерування).

Активними серед іменникових дериватів нового Словни
ка є також словотвірні типи для найменування осіб жіночої 
статі з суфіксами -к- (акціонерка, банкірка, батерфляїстка,

корупціонерка), -иц’- (байдарочниця, барахольниця, валют
ниця, ізолювальниця) та чоловічої статі з суфіксами -ист, 
-іст (бар’єрист, батутист, вікіпедист, гедоніст), -ник 
(антенник, арбалетник, естрадник).

У поповненні реєстру Словника значну роль відіграють 
дериваційні неологізми, що є складними іменниковими 
утвореннями: автоцивілка, бюджетоутворення, векселе
тримач, ВІЛ (вірус імунодефіциту людини), експрес-служба, 
ЄС (Європейський Союз) та ін. Серед цих одиниць значну 
групу становить наукова термінологія з фізики, інформати
ки, техніки і т. ін. Велика кількість слів утворена за допомо
гою таких компонентів: веб- (веб-адміністратор, веб-адре- 
са, веб-вузол, веб-дизайн), гамма- (гамма-активність, га
мма-апарат, гамма-астрономія), дельта- (дельта-дереви
на, дельта-електрон, дельта-проміння, дельта-частинка), 
мас- (мас-спектрометр, мас-спектроскопія).

Суттєвих змін зазнала суспільно-політична та фінансово- 
економічна лексика, що стала одним із джерел поповнення 
словникового фонду української мови. Значну за обсягом гру
пу реєстру СУМ-20 становлять іменники з компонентами: 
банк- (банк-акцептант, банк-гарант, банк-дилер, банк-ко- 
респондент), бізнес- (бізнес-карта, бізнес-каталог, бізнес- 
план, бізнес-проект), брутто- (брутто-відсотки, брутто- 
оренда, брутто-прибуток), віце- (віце-прем ’єрство, віце-спі- 
кер, віце-спікеріада, віце-спікерство), медіа- (медіа-група, ме- 
діа-магнат, медіа-простір, медіа-центр), прес- (прес-випуск, 
прес-група, прес-клуб, прес-центр), соціал- (соціал-націона- 
лізм, соціал-націоналіст, соціал-патріот, соціал-реформізм).

Велику частину новотворів становлять складноскорочені 
слова. Мовний матеріал СУМ-20 засвідчує, що наймасовішим 
процесом поповнення реєстру є поява часткових абревіатур. У 
процесі їх творення беруть участь такі словотвірні елементи: 
держ- (держбюджет, держзамовлення, держкордон, держ
кредит), політ- (політапарат, політкоректність, політре- 
форма) та ін. Нові складні утворення збагатили також лексику 
військової справи (артвогонь, артобстріл, військтехнік). Де
що меншу частину неологізмів становить спортивна лексика 
(спортклуб, спорткомітет, спорткомплекс).

У реєстрі нового Словника є невелика група ініціальних 
абревіатур із двома підтипами: літерні (утворені з початко
вих букв слів) та звукові (утворені з початкових звуків слів). 
Кількісно найбільшими серед ініціальних абревіатур є 
літерні утворення (дорожньо-транспортна пригода — 
ДТП, міжбібліотечний абонемент —МБА, Служба безпеки 
України — СБУ), значно меншу частину становлять звукові 
новотвори (засоби масової інформації— ЗМІ, Національна 
академія наук України — НАНУ); меншою кількістю пред
ставлені абревіатури, утворені з початкових частин слів. 
Найхарактернішими є найменування осіб за професією: 
військовий кореспондент — військкор, начальник медично
го закладу — начмед, помічник режисера — помреж.

Вагому роль у поповненні словникового складу українсь
кої мови неологічними входженнями у СУМ-20 відіграють
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прикметники, які за чисельністю займають друге місце піс
ля іменників. Основний їх масив — це одиниці, утворені 
суфіксальним способом.

Велику групу нових слів становлять відносні прикмет
ники. У СУМ-20 виявлено значну продуктивність лексич
них одиниць із суфіксами -ичн-, -ічн-. Відносні прикмет
ники цієї групи творяться від основ іменників жіночого ро
ду на -ія (агіографічний, алергічний, ішемічний). Характер
ною особливістю цього словотвірного типу є значна 
кількість інноваційних прикметників, похідних переваж
но від назв наукових дисциплін та методів дослідження 
(аксіологія — аксіологічний, сфігмографія — сфігмогра- 
фічний, тахографія — тахографічний, фармакологія — 
фармакологічний), а також прикметників із цими суфікса
ми, похідних від назв релігійних понять, зокрема церков
них рухів (екуменічний, євангелістичний).

Значна частина неологізмів — відносні прикметники, 
утворені за допомогою суфіксів -арн-, -ярн-, мотивовані 
іменниковими основами чоловічого роду з кінцевим при
голосним та жіночого роду на -а (-я): атомарний (фіз.), 
вакуолярний (віол.), капсулярний (віол.), лейкоцитарний, ре- 
гіонарний (мед.). У межах відносних відіменникових прик
метників з’явився ряд слів, утворених за допомогою су
фікса -ивн- від іменників жіночого роду на -ія: адгезивний 
(віол., мед.), адоптивний (юр.), аплікативний (мат.), імплі- 
кативний (лог.), а також похідні, співвідносні з іменника
ми чоловічого роду, що мають нульову флексію, напри
клад: абсолютивний, ад Активний. Інновації такого слово
твірного типу представлені переважно термінологічною 
лексикою з лінгвістики (африкативний, дескриптивний, 
ергативний, імплозивний) та біології (адаптивний, адвен
тивний, гермінативний).

Серед відносних прикметників, утворених від іменнико
вих основ, що виражають значення загальної відносності, 
постала група слів із продуктивними суфіксами -альн-, 
-іальн-, -уальн-. Це лексичні одиниці на позначення лінгвіс
тичних (адвербіальний, аспектуальний, імперсональний), ме
дичних (анестезувальний, аортальний, вакцинальний) та ін
ших термінів. Досить продуктивним є суфікс -ОВ-, за до
помогою якого утворилися слова на позначення одиниць 
фінансової (акцептовий, бізнесовий, готівковий) та біологіч
ної (білковий, голоценовий, джгутиковий) сфер.

Ряд матеріально-речовинних прикметників із суфіксом 
-н- виник від іменників чоловічого роду з нульовим закін
ченням та жіночого роду на -ія. Значна кількість цих ново
творів стосується хімічної галузі (альдегідний, гідридний, 
йодидний), порівняно менша — техніки (абзетцерний, аб- 
ляційний, анероїдний), медицини (абсцесний, абузусний), 
фінансів (авальний, аудиторний).

У новому Словнику зафіксовано також відносні прикмет
ники, що мають віддієслівне походження. Це слова із суфік
сом -альн-, що належать переважно до загальнонаукової 
лексики. Наприклад: анестезувальний, балансувальний, 
брикетувальний, буксиру вальний.

Поповнення словникового складу української літераіурної 
мови відбувається також за рахунок якісних прикметників, 
котрі за кількістю значно поступаються відносним. В основно
му це одиниці із суфіксами -еньк- (голосненький, тяжкенький, 
щедренький), -есеньк- (свіжесенький, темнесенький, холод
несенький), -ісіньк- (вірнісінький, давнісінький, жоднісінький).

Менше утворень із суфіксами -усіньк-, -юсіньк- (маніпусінь- 
кий, худюсінький), що використовуються для вираження 
посиленого або зменшеного вияву ознаки, якості.

Вагоме місце у процесах неологізації посідає також пре
фіксально-суфіксальний словотвір, на основі якого за до
помогою префікса без- та суфіксів -н-, -ов-, -льн- утворю
ються насамперед прикметникові неологізми загальновжи
ваної сфери (безавансовий, безвізовий, бездотаційний, без
кабельний, безлімітний). Серед групи лексем цього типу 
виявлено також інноваційні одиниці, що стосуються пере
важно медичної (безвітамінний, безмікробний, безопера- 
ційний), економічної та фінансової (безвалютний, бездо
таційний) галузей. З-поміж найвагоміших інноваційних 
утворень є також прикметники із префіксом проти- та 
суфіксами -Н-, -ичн-, -ічн-, -ськ- (протианемічний, проти
вірусний, протигромадський, протипухлинний, проти
радіаційний). Найбільше таких слів функціонує в меди
цині. Активно утворюються прикметники від іменників за 
допомогою префікса поза- і суфіксів -н-, -ов-, -ськ-. Такі 
слова використовуються на позначення економічних та по
літичних понять і явищ (позаблоковий, позаєвропейський, 
позазаконний, позаринковий).

У словотворенні нових прикметників велику роль віді
грає префіксальний спосіб. СУМ-20 збільшився за раху
нок активізації у процесах словотворення низки запозиче
них префіксів. Наприклад, дієвими елементами сучасної 
словотвірної системи є префікси: анти-, який використо
вується для творення переважно медичних (антивірусний, 
антивітамінний, антимікробний, антиоксидантний) і фі
нансово-економічних (антидемпінговий, антиінфляцій- 
ний, антикомерційний) термінів; супер-, що вживається у 
лінгвістичній (суперлативний, суперсегментний) і техніч
ній (супервізорний, суперелітний) термінологіях тощо.

Серед прикметникових інновацій у новому Словнику 
значну частину становлять складні форми прикметників. 
Високою активністю відзначаються при їх утворенні такі 
компоненти: науково- (науково-допоміжний, науково-експе
риментальний), теоретико- (теоретико-ймовірнісний, 
теоретико-концептуальний), селекційно- (селекційно-гене
тичний, селекційно-дослідний), семантико- (семантико-гра- 
матичний, семантико-морфологічний), санітарно- (са
нітарно-бактеріологічний, санітарно-гігієнічний, санітар
но-епідеміологічний), електронно- (електронно-вакуумний, 
електронно-променевий), радіаційно- (радіаційно-екологіч
ний, радіаційно-хімічний). При формуванні термінологічної 
лексики варто відзначити продуктивність числівника як пер
шої частини складного прикметника (багатобітовий, дво- 
зарядний, однофазний, п 'ятиелектродний, п ’ятилопатевий, 
чотириатомний, шестициліндровий). З-поміж постпозитив
них формантів активним виявився елемент -творчий (дер
жавотворчий, законотворчий, нормотворчий).

Порівняно з іменниками та прикметниками дієслівні ново
твори у СУМ-20 демонструють меншу кількість одиниць.

Досить багато нових дієслів утворено за допомогою су
фіксального способу. Найчисленнішу групу таких іннова
ційних одиниць становлять дієслова іменникового похо
дження. При цьому простежуємо активність словотвірного 
типу з суфіксом -ува-. Новоутворена лексика представляє 
переважно наукову термінологію, наприклад: анестезува
ти (вет., мед.), алітувати (мет., хім.), вакуумувати (спец.).
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індукувати (ел., фіз.). Помітна також продуктивність суфік
сів -изува-, -ізува- (амонізувати, бактеризувати, візуалізу- 
вати, максимізувати). Найбільшу і найрізноманітнішу гру
пу відіменникових дієслівних утворень репрезентує загаль- 
нонаукова (догматизувати, параметризувати, сконкрети
зувати), економічна (комерціалізувати, приватизувати, 
тендеризувати), правова та політична (легітимізувати, 
майоризувати, політизувати) лексика. Ця група новотво
рів використовується також для нових найменувань у за
гальновживаній лексиці (актуалізувати, американізувати, 
корпоратизувати, урбанізувати).

Значну кількість дієслів становлять також одиниці, утво
рені за допомогою префіксів. У межах дієслівних неоло
гізмів продуктивним є словотвірний тип із запозиченим 
компонентом ре-. Новоутворені лексеми переважно стосу
ються технічної сфери (реверсувати, рекуперувати, ре
структурувати), а також фінансової та юридичної (реін- 
вестувати, рефінансувати). Кількісно виділяється також 
словотвірний тип із префіксом де- (дез-): дезактивувати, 
демонополізувати, дестабілізувати, десенсибілізувати.

Серед дієслівних неологізмів, утворених на основі су- 
фіксально-постфіксального способу, продуктивною ви
явилася модель із суфіксом -ува- і постфіксом -ся (абсолю
тизуватися, бруталізуватися, політизуватися, структу- 
руватися). Утворені дієслова-інновації представляють пе
реважно наукову та загальновживану лексику.

У СУМ-20 певну кількість нових слів становлять 
дієприкметники, похідні від дієслів недоконаного і доко
наного виду. Вихідними компонентами для утворення 
дієприкметників цієї групи є дієслівні основи та суфікси 
-Н-, -єн- (-єн-), -т- (вбавляти — вбавлений, вберегти — 
вбережений, вдавлювати — вдавлюваний, збільшити — 
збільшений, збризкувати — збризнутий).

Кількість нових прислівників у СУМ-20, порівняно з 
іншими частинами мови, невелика. Це одиниці, що виник
ли переважно внаслідок префіксально-суфіксального спо
собу творення. Такі прислівники — передовсім слова, які 
існували у мові, але з різних причин не ввійшли до реєстру 
СУМ-11.

Більшість прислівників утворена від відносних та якіс
них прикметників з елементами по-, -и та -ому, де продук
тивними є словотвірні типи із префіксом по- та суфіксом 
-и (по-багацьки, по-крутійськи, по-хамськи, по-шкурниць- 
ки) та з префіксом по- і суфіксом -ому (які мають також 
паралельні форми із суфіксом -и): (по-діляцькому, по-екс- 
тремістському, по-ковбойському).

У прислівниковій термінології переважає суфіксальний 
спосіб. Такі терміни здебільшого утворені від прикмет
ників за допомогою суфікса -о: алгоритмічно, апогамно, 
аспектологічно, білатерально, осмотично.

Важливу складову частину СУМ-20 становлять реєст
рові одиниці на позначення нових явищ, обумовлених змі
ною семантичної структури слів — семантичні неологіз
ми. Можна виділити такі основні процеси семантичної 
неологізації: метафоризація, термінологізація та детермі
нологізація.

У межах семантичних явищ простежується перш за все 
активність метафоризації. Явище метафоризації суттєво 
торкнулося дієслівних (втиратися, відлипати, відтягати
ся, навалюватися, обезкрилювати, позаплутувати) та

іменникових (амеба, архітектор, бритоголовий, відлига, 
гігант, індикатор, умілець) номінацій, порівняно невели
кою кількістю представлені семантичні неологізми в групі 
прикметників (ажурний, безпрограшний, борзий, класний, 
косметичний, тіньовий).

Метафоричного переосмислення зазнав великий масив 
лексики, серед якої значне місце займають слова на позна
чення дій та процесів. Так, наприклад, увійшла в активне 
слововживання лексема обламуватися. СУМ-11 фіксує в 
ній таке значення: “утратити можливість продовжувати 
пересування, роботу через несправність машини, механіз
му і т. ін.” У процесі вживання цього слова в розмовній 
практиці розвивається нове значення “зазнавати невдач, 
розчарування у своїх планах, надіях і т. ін.” (жарг.). Слов
ник демонструє також інші нові метафоричні утворення: 
злиняти “втративши попереднє забарвлення, набути неви
разного, нерівного кольору; вицвісти” —> “непомітно для 
всіх залишити місце роботи, ухилитися від якоїсь спільної 
діяльності” (жарт., прост.); випиратися “із силою про
биваючись, виходити назовні” -»  “ставати попереду ін
ших” (фам.) та ін.

Велика кількість переносних значень з’явилася також в 
іменних найменуваннях, зокрема у словах на позначення 
осіб, де відображається ставлення до цих осіб суспільства 
і відповідна емоційна характеристика. Нові переносні 
значення слів — переважно з ремарками “розмовне” та 
“жаргонне”, рідше “зневажливе” — постали в результаті 
їх уживання з відповідною оцінною характеристикою. На
приклад, слово авторитет “загальновизнане значення, 
вплив, поважність (особи, організації, колективу, теорії 
і т. ін.)” та “особа, яка має вплив, повагу, заслуговує на 
повну довіру” набуло нового трактування: “лідер, ватажок 
кримінального угруповання” (жарг.); умілець “той, хто 
добре знає свою справу, володіє умінням; вправний майс
тер” -> “спритна людина, що уміє вдало використовувати 
обставини” (перен., розм.) та ін.

Серед процесів семантичних змін актуальними виявилися 
також термінологізація, детермінологізація та ретерміноло- 
гізація, які сприяли розширенню значення слів. При терміно
логізації відбувається перехід лексики із загальновживаного 
словникового складу до термінологічної сфери, при детер
мінологізації — із групи термінів до загальновживаних слів, 
а при ретермінологізації — перенесення терміна з однієї 
галузі в іншу з повним або частковим переосмисленням.

Завдяки розвитку комп’ютерної галузі виникло й за
кріпилося в мові нове значення слова адмініструвати “ке
рувати установою, організацією, підприємством і т. ін.; 
управляти” -»  “здійснювати контроль та управління функ
ціонуванням інформаційно-комп’ютерної системи, мере
жі” (інформ.). Значно оновилася також лексика технічної 
галузі, що свідчить про розвиток цієї наукової сфери на 
сучасному етапі. Процеси формування термінологічних 
значень найпродуктивніші при творенні лексичних оди
ниць на позначення дій та процесів технічної галузі. На
приклад, у семантичній структурі слова увивати з ’яви
лося нове значення “намотувати на котушку, барабан 
і т. ін.” (техн.). СУМ-20 репрезентує велику кількість се
мантичних неологізмів, які відображають розвиток лінг
вістичної науки. Зокрема, значення слова адресант “той, 
хто адресує, надсилає кому-небудь листа, телеграму і т. ін.;
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відправник” послужило основою для формування терміно
логічного значення “автор, учасник акту усної чи писемної 
комунікації” (лінгв.). Процес термінологізації слів відіграв 
помітну роль і у сфері медицини. Семантична структура 
слова аплікація “виготовлення орнаментів чи яких-небудь 
художніх зображень нашиванням або наклеюванням на 
що-небудь різнокольорових клаптиків тканини, паперу” 
розширилася на основі появи нового значення “накладання 
на хворий орган або місце певних речовин з лікувальною 
метою” (мед.).

Менш частотними виявилися семантичні неологізми, 
утворені шляхом детермінологізації і ретермінологізації. 
Приміром, слово алерген мало значення “речовина, що 
викликає алергію”. Причиною його переосмислення стало 
широке використання зазначеної лексеми в мовленні, че
рез що цей термін набув статусу загальновживаного слова 
і, відповідно, нового значення — “те, що викликає драж
ливість; подразник” (перен.). Слово абсорбція розширило 
сферу функціонування шляхом використання в інших тер- 
міносистемах: абсорбція “поглинання, вбирання якої-не- 
будь речовини із розчину або з газу всією масою іншої 
речовини” (фіз., хім.) -» “вбирання тканинами молекул, які 
їх живлять” (фізл.), “включення осіб, які прибули на постій
не проживання в країну, в її економічне життя” (екон.).

Ще одна група інновацій у СУМ-20 — запозичення. Час
тина з них належить до загальновживаної лексики: брифінг,

2.8. Стилістична харакі
Стилістичні ремарки у Словнику служать для характе

ристики тієї частини складу сучасної літературної мови, 
яка обмежена у своєму вживанні: використовується окре
мими групами людей, об’єднаними певною спільністю, її 
функціонування може бути обмежене певною ситуацією, 
сферою, часом і т. ін.

Ремарки подаються після граматичної характеристики слова:
1) перед значенням слова, якщо воно одне: ГАЛУШ

НИК... жарт. Любитель галушок...; ІГН ІТРО Н ... фіз. 
Іонний прилад, який має односторонню провідність і засто
совується як потужний випрямляч змінного струму...;

2) перед першим значенням багатозначного слова, якщо 
ремарка стосується слова в цілому: БАЛАМКАТИ... діал.
1. Бити в дзвін; дзвонити... 2. Недбало махати...; ЗЛАТЙЙ... 
заст., поет. 1. Прикм. до злато... 2. перен. Щасливий...;

3) перед значенням слова (після цифри), якщо ремарка 
стосується цього значення слова і всіх його відтінків: БАЙДА...
1. ч. і ж. Безтурботна, гуляща людина; гульвіса... 2. тільки 
ж., іст. Довбаний човен... 3. тільки ж., діал. Шматок, грудка 
чого-небудь ламкого або крихкого (хліба, цукру, дерева)...; 
КАПАРИТИ... 1. зневажл. Робити нашвидку, абияк; парта
чити... І І Погано куховарити. 2. Те саме, що бідувати...

Ремарки при фразеологічних зворотах подаються після 
реєстрового фразеологізму перед тлумаченням, наприклад: 
0  Впасти у лежу,рідко — злягти, захворіти...; 0  Я к (мов, 
ніби і т. ін.) зайцеві бубон, зі сл. п о т р і б н и й, ірон. — ужи
вається для повного заперечення змісту сказаного слова...

Набір стилістичних ремарок дає можливість характери
зувати реєстрові мовні одиниці за функціонально-стильо
вими, часовими, емоційно-оцінними, частотними та інши
ми ознаками.

ваучер, грант, дилер, кіл ер, менеджер, ноу-хау, паркінг, 
плеєр, провайдер, текіла, фритюр. Термінологічних іншо
мовних слів найбільше припадає на медичну, технічну сфе
ри, біологію, хімію, фізику. Наприклад, у медичній галузі 
запозиченнями представлені переважно назви захворю
вань, розладів і т. ін. людського організму (абазія, варикоз, 
гематома, гепатит, гінгівіт, глікемія, глікозурія (глюко
зурія), гранулема (гранульома), дисфазія, діарея, ектима, 
емпієма, енантема, енурез, ілеус, імпетиго, ірит, орхіт, 
табес тощо); у техніці — назви пристроїв, приладів, дета
лей та ін. (віндроза, габіон, дефібратор, дефібрер, думпер, 
екструдер, капсель, сельсин, сканер, фітинг тощо); у біоло
гії — речовин (вісцин, вітелін, гіалін, глобін, еластин, міо
зин, пролан, пролін тощо), процесів, явищ (гістоліз, гліколіз, 
мейоз), клітин або складників їх будови (диплоїд, оперон, 
стеригма тощо) та багато інших.

Зазначимо, що активність неологізаційних процесів най
менше позначилася на ядрі літературної мови — загально
вживаній лексиці, яка виявила тенденцію до стабільності та 
стійкості складу. Свідченням цього є факт, що реєстр 
СУМ-20 поповнився тими загальновживаними лексемами 
(як правило, дериваційними утвореннями), які здебільшого 
існували в мові, але з тих чи інших причин не були зафіксо
вані в СУМ-11.

>истика реєстрових слів
За допомогою функціонально-стильової характеристики від

значається закріпленість мовної одиниці за певним функціо
нальним стилем, сферою вживання, соціальним середовищем.

Ремарка розм. характеризує одиниці, що належать до 
складу літературної мови, не виходять за рамки літератур
ного слововживання, але використовуються переважно в 
усній мові та в мові персонажів художньої літератури у 
побутовому, повсякденному спілкуванні. Такі слова, порів
няно зі стилістично нейтральними одиницями, відзнача
ються певною невимушеністю, безпосередністю, “неофі
ційністю”, наприклад: БАГАТОТИРАЖКА... розм. Дру
кована газета, яку регулярно випускає великим тиражем 
яке-небудь підприємство, установа...; ВГАЧУВАТИ1 
(УГАЧУВАТИ)..., ВГАТЙТИ (УГАТИТИ).. . розм. Витрача
ти на щось у великій кількості (гроші, матеріал)...; ВАР
КО ... розм. Спекотно, душно...

Ремарка книжн. характеризує одиниці, що не властиві 
живій усній мові та використовуються звичайно у непобу- 
тових сферах спілкування (переважно в писемній мові), 
маючи стилістичні відтінки “вченості”, піднесеності або 
архаїчності тощо. Наприклад: А БРИ С... книжн. 1. Обри
си, контур... 2. перен. Загальна характеристика явищ, осіб, 
огляд подій і т. ін. ...; БЛАГОЛІПНИЙ... книжн. Гар
ний... ; КОНТРОВЁРЗА... книжн. Суперечка, розбіжність 
думок, спірне питання; контроверсія...

Ремарка поет, вживається для позначення реєстрових 
одиниць, які використовуються у мові художньої літерату
ри, переважно у поезії, замість загальновживаних ней
тральних, наприклад: В И Н О ГРбН О ... поет. Гроно, кетяг 
винограду...; ЗА ВЕС Н ІТИ ... поет. Почати весніти...; 
СІЙ Н О... поет. Густо, часто...
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Ремарка нар.-поет, вживається для позначення реєстро
вих одиниць, які зберігають своє фольклорне усно-поетич
не забарвлення у складі літературної (звичайно поетичної) 
лексики, але не зливаються з нею, використовуючись як 
засіб стилізації, наприклад: ДРІМ ЛЙВИЦІ... нар.-поет. 
Те саме, що дрімота...; КРАСНО, нар.-поет. 1. Присл. до 
красний... 2. Щиро, сердечно, люб’язно...; КРУШ ИТИ
СЯ... нар.-поет. Журитися, тужити, страждати...

Позначки біол., екон., лінгв., мед., спец., фіз. та інші галу
зеві ремарки характеризують наукову термінологію та но
менклатуру. Якщо термін уживається в двох або в трьох 
галузях, подається відповідна кількість ремарок в алфавіт
ному порядку, наприклад: АНТИСЕПТИЧНИЙ... мед., 
фарм., хім. Стос, до антисептиків...; ДЕПОЛЯРИЗА
ЦІЯ... астр., фіз. Усунення або послаблення гальванічної 
поляризації чи поляризації світла у світловому потоці; 
ЕЛІПСбїД... астр., мат., фіз. Замкнута овальна поверхня, 
утворена обертанням еліпса навколо однієї з його осей...

Якщо слово вживається більш ніж у трьох галузях, вико
ристовується ремарка спец., наприклад: БАРБОТУВА
ТИ... спец. Пропускати газ або пару крізь шар рідини для 
проіуівання або перемішування рідин...; ГІГРОСКОПІЧ
НИЙ... спец. Здатний легко вбирати вологу...

Якщо характеристика галузевої належності слова міс
титься в його тлумаченні, відповідні стилістичні позначки 
зазвичай не подаються, наприклад: АБДОМІНОПЛАС- 
ТИКА... Хірургічна операція видалення надлишку шкіри 
та жиру живота (здебільшого у жінок)...; БАКЛАН... Водо
плавний птах середньої величини родини бакланових 
звичайно чорного кольору з металічним відблиском...

Ремарка діал. характеризує одиниці, які, зберігаючи свою 
територіально обмежену належність, уживаються в мові ху
дожньої літератури або в усно-розмовній мові осіб, що спіл
куються літературною мовою (головним чином для відтво
рення локального колориту, з певною зображально-виражаль
ною метою або для позначення понять місцевого народного 
побуту, які не мають у літературній мові відповідника), на
приклад: БОКОРАІН... діал. Плотогон...; БбРШ Е... діал. 
Швидше...; БУТНИЙ... діал. Пихатий, чванькуватий...; 
ВДВІИЦІ (УДВІЙЦІ), ВДВІЙЗІ (УДВШЗІ)... діал. Вдвох...

Ремарка зах. характеризує одиниці, що вживалися в за
хідноукраїнській літературно-мовній практиці протягом
2-ї пол. XIX — 1-ї пол. XX ст. і які, не будучи вузькодіалект
ними, не ввійшли, однак, до загальноукраїнської літера
турної мови, наприклад: АМБАСАДА... зах. Посольство, 
представництво... ; Д У Х б В И Й ... зах. Духовний (у 
1 знач.)...; УЗПДНЮВАТИ..., УЗГЇДНИТИ... зах. По
годжувати, узгоджувати...

Ремарка прост, вживається для позначення реєстрових 
одиниць, які, хоч і поширені на всій або значній території 
функціонування української мови, не входять, проте, до 
складу літературної мови (носіям літературної мови такі 
одиниці відомі, але звичайно відчуваються ними як ненор
мативні, субстандартні, знижені в своїй стилістичній харак
теристиці), наприклад: НЕВАЖНЁЦЬКИЙ... прост. До
сить неважний...; ПОПУТКА... прост. Будь-який автомо
біль, який їде в одному напрямку з ким-небудь; попутна 
машина...; РОЗБУВАТИСЯ..., РОЗБУТИСЯ... прост. 
Скидати із себе взуття...

Ремарка жарг. характеризує одиниці, які, вживаючись у 
середовищі певних соціальних, професійних або вікових

груп мовців для номінації специфічних понять із криптоло- 
гічною метою чи експресивним навантаженням, потрапля
ють до загальнонаціональної мови (до просторіччя, пере
важно міського, перебуваючи на межі з ним, до мови 
художньої літератури та публіцистики), зберігаючи, проте, 
в ній відповідний чужорідний статус. Наприклад: ГЕНДЁ- 
Л И К ... жарг. Невелике кафе, де продають спиртні на
пої...; ЛАБУШ НИЙ... жарг. Пов’язаний із музикуван
ням як заробітчанством...; Ш М ОНАТИ... жарг. Обшуку
вати кого-небудь, порпатися в чиїх-небудь речах...

Часовою характеристикою супроводжуються мовні оди
ниці, що вже вийшли або виходять із живої сучасної мови. 
Ця характеристика виражається як стилістичними познач
ками, так і коментарями в тлумачній частині статті.

Ремарка заст. характеризує назви предметів та явищ, що 
вийшли з ужитку носіїв мови або витіснені новими, сучас
ними назвами і сприймаються вже як архаїзми, наприклад: 
А ТРА М ЁН Т... заст. Чорнило...; БУРЛАКУВАТИ...
1. заст. Не мати постійної роботи і постійного місця про
живання; бути бурлакою (у 1 знач.)...; ВАКАЦІЇ... заст. 
Канікули, перерва в роботі навчальних закладів, установ...; 
ВЕСЬ2... заст., уроч. Село...

Емоційно-оцінні ремарки застосовуються для вираження 
емоційної оцінки — негативної чи позитивної.

Ремарка зневажл. використовується при мовних одини
цях, що виражають відсутність поваги, нешанобливу, 
зверхню, образливу оцінку кого-, чого-небудь, наприклад: 
БЛЮ ДОЛЙЗ... зневажл. Той, хто догоджає кому-небудь, 
підлабузнюється заради власної вигоди; підлабузник...; 
ЛАКЁЙСТВУВАТИ... зневажл. Бути лакеєм (у 2 знач.)...; 
ПАРТАЦЬКИЙ.. . зневажл. Невміло або неохайно, недба
ло зроблений, виконаний...

Ремарка лайл. уживається для позначення реєстрових 
одиниць, які виражають різко негативне ставлення до 
об’єкта позначення або адресата в грубій і образливій фор
мі, наприклад: АРХАРІВЕЦЬ, АРХАРОВЕЦЬ... лайл. 
Бешкетник, босяк, волоцюга...; КАРГА... лайл. Сварлива 
стара й потворна жінка...; відьма (у 2 знач.)...; ПАСКУД
Н И Й... 5. перен., лайл. Який викликає огиду...

Ремарка ірон. використовується для маркування реєстро
вих одиниць, що виражають тонку, приховану насмішку, 
зовні замасковану серйозною і позитивно-стверджуваль
ною формою, прямо протилежною змісту, наприклад: АВ
ГУ Р... 2. перен., ірон. Людина, яка перетворює на таємни
цю свої спеціальні знання; той, хто вдає, що він посвячений 
у надзвичайні таємниці...; ГАБАРИТ... 2. перев. мн., 
перен., ірон. Про комплекцію людини...; КУКАТИ...
2. перен., ірон. Не знаходячи іншого виходу, перебувати, 
сидіти де-небудь, очікуючи кращих обставин, умов...

Ремарка фам. уживається при мовних одиницях, що вира
жають досить вільну, не зв’язану певними умовностями мов
ну поведінку, характерну для спілкування осіб, поєднаних 
близькими взаємостосунками, або зумовлену бажанням ство
рити таку обстановку при спілкуванні осіб, недостатньо 
близьких між собою, наприклад: ВЕРЗТИ... фам. Говорити 
щось нерозумне, безглузде; вести пусті балачки...; ГЕВАЛ... 
фам. Висока на зріст, неповоротка, незграбна людина...; 
СИМПАТЯГА... фам. Симпатична, приємна людина...

Ремарка жарт, супроводжує мовні одиниці, що вживають
ся не всерйоз, а задля гумору, веселощів, розваг, не в образ
ливій для кого-небудь формі, наприклад: ГОЛОПУЗ...
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жарт. Про дитину... ; КАНДИБОБЕРОМ... жарт. Химер
но, з викрутасами...; МОКРОСТУПИ... жарт. Калоші...

Мовні одиниці з невеликою частотою вживання, з тих чи 
інших причин обмежені у своєму функціонуванні в рамках 
загальнонаціональної мови або певних її функціональних 
різновидів, характеризуються ремарками рідко і рідше, на

приклад: АУТОДАФЕ, рідше АВТОДАФЕ... У середні ві
ки — оголошення та виконання вироку інквізиції: звичайно 
публічне спалення єретиків і єретичних творів на вогни
щі...; ГОНОРУВАТИ... рідко. Триматися гордовито; зне
важливо ставитися до інших...; ГОРДЛЙВИИ... рідко. Те 
саме, що гордівливий...

2.9. Текстово-ілюстративний матеріал
Для підтвердження функціонування слова в мові, наоч- 

нішого і повнішого розкриття його значення, синтаксичних 
зв’язків, уживання в певному словесному оточенні та з 
певним стилістичним забарвленням до реєстрових слів на
водяться ілюстрації — приклади їх використання у літера
турній мові. При цьому ілюстративний матеріал не повто
рює зміст тлумачення реєстрової одиниці, а містить додат
кову інформацію про неї.

У Словнику подано ілюстративні приклади двох типів:
1) цитати з художніх, наукових, публіцистичних та інших 
творів; 2) речення — словосполучення, які є типовими для 
вживання слова в літературній мові.

До багатозначних реєстрових слів ілюстрації наводяться, 
як правило, на кожне значення, виділене окремою цифрою. 
Проілюстровано також відтінки значень слів. Так само вмі
щено ілюстрації до словосполучень усіх типів.

Ілюстрації паспортизуються короткою вказівкою на дже
рело (автор або тип публікації"): На полі вже дозрів бавовник 
білосніжний (Н. Забіла); Парламент Ісландії— альтинг — 
вважається одним із найдавніших у  світі (з наук.-попул. 
літ.); Архалуки шилися приталеними, з глибоким вирізом на 
грудях, у  чоловіків вони були довгополими, у  жінок — ко
роткополыми (із журн.).

У новому Словнику витримано такий порядок розташу
вання джерел: з Біблії, з народної творчості (у тому числі з 
казки, з переказу), із збірок Номиса, зі словника Б. Грінчен- 
ка, з художньої літератури (у хронологічному порядку за 
періодами творчості письменників), з Конституції України, 
з перекладної літератури, з мемуарної, публіцистичної, нау
кової, науково-технічної, науково-популярної, навчальної, 
релігійно-церковної літератури, з мови документів, із жур
налів, газет, з Інтернету, з мови реклами. Після цього мо
жуть подаватися речення — вільні словосполучення, які 
використовуються у лексикографічній практиці для ілюст
рування значень слів.

До загальновживаних слів та словосполучень цитати на
водяться переважно з художньої літератури різних історич
них періодів, починаючи з І. Котляревського й закінчуючи 
сучасними авторами (кінець XVIII — початок XXI ст.), які 
подано у хронологічній послідовності відповідно до періо
ду творчості автора.

Для термінів і термінологічних сполучень ілюстрації роз
міщено спочатку з наукової, науково-технічної, науково- 
популярної, навчальної літератури, а після них — із худож
ньої літератури, періодики і т. ін.: АСТМА... мед. Задишка, 
спричинювана деякими захворю ваннями серця або 
бронхів; ядуха. Приступи серцевої астми часто настають 
уночі (з навч. літ.); Я  здоров, хоч серце в мене в останній 
місяць таки .. погіршало, часті і болючі припадки астми 
(М. Коцюбинський)...; Д  (1) Верблюжа колючка —  па
совищна рослина роду напівчагарникових та багаторічних 
трав родини бобових, поширена у пустелях і напівпустелях 
Середньої Азії. Коріння верблю ж ої колючки сягає  
ґрунтових вод на глибині до 16 м {з наук.-попул. літ.); Немає

на землі пустелі, в якій би не подавало ознак життя. У 
вигляді верблюжої колючки, павучка, вітру, що рухає 
бархани (А. Михайленко).

Реєстрове слово може ілюструватися у складі прикладки:
АГА... Жаба-ага, на відміну від інших земноводних, по

стійно зустрічається в солонуватих водах гирл рік, за що й 
отримала назву “морська жаба " (із журн.).

В ілюстраціях до реєстрового прикметника можуть пода
ватися відповідні прикметники вищого і найвищого ступе
нів нормативного творення, наприклад:

КО РОТКИЙ... Найкоротші дні бувають у  червні (із 
журн.)...

КРАСЙВИЙ... Хороші зірочки на небі, та вечірня зіроч
ка красивіша над усім (Г. Квітка-Основ’яненко)...

У словникових статтях, які поєднують дієслівні видові 
пари, ілюстрації наводяться в межах кожного виду за прий
нятою у СУМ-20 послідовністю слів у реєстровому ряду — 
спочатку на дієслово недоконаного виду як заголовне, а 
потім на дієслово доконаного виду: ВИБИВАТИСЯ, аюся, 
аєшся, недок., ВЙБИТИСЯ, б’юся, б’єшся; мн. виб’ються; 
док. 1. Із труднощами, докладаючи зусиль, вириватися, ви
биратися звідки-небудь, уникати чогось. — Пусти, Анто- 
сю! Годі-бо! Що ти? Побачать! — вибивається вона з обій
мів (М. Старицький); Де сон староденний, мов крига, за
стиг, Творці вибиваються з темних кормиг (М. Рильський); 
Кидався [літак] вгору, обходив низом, намагаючись вибити
ся з-під прицілів зенітної артилерії (Ю. Яновський)...

Те саме стосується і двовидових дієслів, де приклади 
вживання дієслова у недоконаному виді передують фор
мам, що відповідають доконаному виду, наприклад:

АКУМУЛЮВАТИ, юю, юєш, недок. і док., що, спец. 
Збирати, нагромаджувати, зосереджувати що-небудь. Хло
рофіл акумулює сонячну енергію (з наук.-попул. літ.); Завдя
ки спорудженню греблі Каховської ГЕС створено водой
мище місткістю до 19 мільярдів кубометрів води, що дає 
змогу акумулювати паводкові води Дніпра і зберігати їх для 
корисної роботи (з наук.-попул. літ.); Сумні замріяні степи 
й похмуре місто, що акумулювало в собі гайдамаччину, не 
могли розрадити легковаж ної авантурниці — грекині 
(Б. Антоненко-Давидович).

Крім прикладів-цитат, іноді як ілюстрації до слів реєстру 
подаються речення — короткі словосполучення, зафіксова
ні в літературних джерелах. Переважна їх більшість є прик
метниково-іменниковою: АРХАЇЗАЦІЯ... Дія за знач, ар
хаїзувати. Архаїзація мови; БЕЗВИПАЛЮВАЛЬНИЙ... 
Який виробляється без випалювання. Безвипалювальний 
жаростійкий теплоізоляційний матеріал...

Деякі слова, зокрема на позначення назв професій та 
вузькопрофесійні терміни, можуть не ілюструватися: АБ
ЛАКТУВАТИ... сад. Щепити дерева, кущі і т. ін. зрощу
ванням гілок без відокремлення їх від стовбура; АЕРО
НАВТИКА... книжн. Те саме, що повітроплйвання.
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Якщо в ілюстрації потрібні уточнення, то використову
ються квадратні дужки, в яких подано слова, що розкрива
ють значення:

-  відсутніх у цитаті підмета й додатка, якщо це породжує 
неясність, двозначність: У кого є голос могутній, дзвінкий, 
Нехай на весь світ про Вітчизну співає І  співом вабливим до
купи єднає [народ] (Дніпрова Чайка); Один чи два рази про
казала [Настя] за Чумаком абетку і вже на другий день, ди
вуючись сама з себе, назвала всі літери (В. Речмедін); Через 
два літа стояв [Святополк] під Києвом з печенігами, які 
йшли до нього, мов собака на посвист, ваблені обіцяними 
грабунками багатого стольного города (П. Загребельний);

-  займенників (він, вона, воно, вони, сам, сама та ін.), 
займенникових прислівників (там, туди, тоді та ін.): І, 
взявши його [апостола Павла], повели в ареопаг та й казали: 
Чи можемо знати, що то є ця наука нова, яку проповідуєш 
ти? (Біблія. Пер. І. Огієнка); Лев бовтавсь там [у колодя
зі], поки й захлинувсь (з казки).

Коли в реченні використано лексеми, які не відповідають 
нормам сучасної літературної мови і чинному правописові, 
то в дужках зазначено їх нормативний відповідник: До того 
люд домуштровали [домуштрували]... (Т. Шевченко); /  
усмикнувшися якимсь безвиразним усміхом, дивилась я на неї 
широко отвертими [відкритими] очима (О. Кобилянська).

Для зменшення обсягу словникової статті цитати з ху
дожньої літератури можуть скорочуватися. Пропуски по

значаються двома горизонтальними крапками (..), які наво
дяться лише всередині ілюстрації: Антон .. стояв у  полот
няній сорочці, старанно вилатаній на плечах (С. Чорнобри
вець); Брати у  батьківській жили старій оселі,.. Але з-між 
них один Усе, було, пісні вигадує веселі (М. Рильський). У 
випадках скорочення початку чи кінця ілюстрації такі про
пуски не відзначаються.

Якщо в джерелі, з якого взято ілюстрацію, речення закін
чується трьома крапками, то вони залишаються і в ілюстра
ції, наприклад: Заснув Чабан, а лишенько не спало: Гадюка 
вилізла з трави, сичить... (Л. Глібов); — Вони шпигають, 
що в мене голуба кров та руки аристократа і я не люблю 
простого народу... (В. Дрозд).

Порівняно із СУМ-11 кількість джерел значно збільши
лася. Зокрема, додано ілюстрації з творів майже 150 пись
менників новітньої доби, а також тих, чий доробок не вне
сено до 11-томника з ідеологічних міркувань. У повному 
списку джерел нового Словника, вміщеному в Додатку, 
прізвища цих письменників виділено курсивом.

Новим інструментом для добору ілюстрацій словникових 
статей СУМ-20, який не існував під час укладання СУМ-11, 
є Український національний лінгвістичний корпус. Його 
будову, функціональні особливості та застосування описа
но в підрозділі 3.4 розділу 3.

2.10. Поліграфічне оформлення СУМ-20
Поліграфічне оформлення будь-якого словника розв’язує 

два основних завдання. З одного боку, воно спрямоване на 
втілення принципів видавничої естетики, що робить спілку
вання зі словником для користувача комфортним. Другим і 
основним завданням поліграфічного оформлення є однотип
не позначення однорідних елементів структури словника, 
яке полегшує користувачеві роботу з ним, орієнтацію в слов
никовій інформації, її знаходження. Академічні словники, як 
правило, характеризуються науково опрацьованою, розгалу
женою словниковою структурою, у тому числі структурою 
словникових статей, у якій втілено принципи певної лексико
графічної теорії. Засоби поліграфічного оформлення тут ви
ступають ідентифікаторами окремих елементів такої струк
тури, формуючи так звану метамову словника, тобто фор
мальну мову опису структури його лексикографічної системи.

У такий спосіб елементи словникових статей набувають 
свого формального визначення, що дозволяє за наявності 
електронного тексту словника скомпонувати в автоматич
ному режимі відповідну лексикографічну базу даних.

Ось чому при укладанні СУМ-20, прототипом якого був 
СУМ-11, приділено таку велику увагу описові основних 
правил поліграфічного оформлення та інтерпретації його 
елементів як елементів метамови СУМа.

Ш рифтові виділення
І. Напівжирним прямим шрифтом набрані:
1. Великими літерами:
а) реєстрові слова (БАРАБАН, ЗМІ, АВТО...);
б) фонетичні варіанти реєстрового слова, розроблені в 

одній словниковій статті: АКАНТ, АКА Н Ф ; ВНИЗ 
(УНИЗ). Такі фонетичні варіанти реєстрових слів пода
ються в одній статті через кому, утворюючи реєстровий ряд, 
а позиційні фонетичні варіанти оформляються у круглих 
дужках;

в) видові пари реєстрових дієслів або ті дієслова, що різ
няться суфіксами чи наголосом, розроблені в одній словни
ковій статті: В И Х бД И ТИ ..., ВЙЙТИ; ПІДКУПбВУВА- 
Т И ..., ПІДКУПАТИ..., П ІДКУПЛЙТИ..., ПІДКУПЙ- 
ТИ; ВИ С М ИКАТИ..., ВИСМ ЙКУВАТИ..., ВЙСМИ- 
КАТИ..., ВЙСМИКНУТИ.

2. З великої літери:
перші букви стійких словосполучень (СС) (Віденський 

вальс); словосполучень — еквівалентів слова (О До без- 
мёжжя); термінологізованих (А  Авторський йркуш) та 
фразеологічних словосполучень (0  Втопити в лбжці води).

3. Малими літерами:
а) усталені словосполучення (крім першої літери) з мож

ливими варіантами: 0  Водити / поводити за ніс (за нбса, 
рідко за кирпу)...;

б) форми однини в іменникових статтях із реєстровим 
словом у формі множини: БЕЛ ЬГІЙ Ц І, і в, мн. (одн. бель
гієць, йця, ч.; бельгійка, и, ж.)...; або, навпаки, в однині (у 
деяких випадках): б К О 1, а, с. (мн. бчі, рідко в іч і...)...;

в) форми вищого і найвищого ступенів порівняння прик
метників та прислівників, якщо вони уведені в статтю: ГАР
НИЙ... вищ. cm. крйщий і ліпит и, рідко гарніший...;

г) реєстрові слова, на які даються відсилання у відсиль
них тлумаченнях різного типу:

Те саме, що...: АВТОСТРАДА, и, ж. Те саме, що авто- 
магістрйль...;

Прикм. до...: ГУЦУЛЬСЬКИЙ, а, е. Прикм. до гуцули...;
Дія за знач— : КАЛІБРУВАННЯ, я, с., спец. Дія за знач, 

калібрувйти...;
Зменш.-пестл. до...: БИЛЙНОЧКА, п,ж. Зменш.-пестл. 

до билинка... тощо;
ґ) слова у відсильних статтях після див.: УКРАЇНЕЦЬ 

див. українці;
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д) слова, які входять до синтаксичних конструкцій на 
зразок у  знач. ім. (узнай, ім. поранений), у  знач, вставн. сл. 
(у знач, вставн. сл. головнё), у  знач, присл. (у знач, присл. 
амфітеатром) тощо;

е) безособові предикати, розроблені як відтінки до відпо
відних дієприкметників (// вибито, безос. пред.).

4. Маркери омонімії — надрядковими арабськими цифра- 
ми: КОСА’, БАБКА10.

II. Світлим прямим шрифтом набрані:
1. Граматичні форми, подані при реєстрових словах: 

ПІСТ, посту...; Б ІЛ И Й , а, е ...; В И ТИ 1, вию, виєш...
2. Тлумачення: Ф ІЗИ К ... Фахівець із фізики...
3. Номери значень полісемічного слова, на яке є відсилан

ня у відсильних тлумаченнях: ГУРТКОВИЙ... Прикм. до 
гуртбк 2...

4. Буквене позначення у полісемічних словосполучен
нях: 0  Був та загув (поплив): а) зовсім зник, пропав, не 
стало кого-, чого-небудь...; б) перестав жити, існувати...; 
в) не мав можливості здійснитися (про задум, мрію і т. ін.)...

5. У квадратних дужках — уточнення в цитатах: Закліпав 
[Демид]; нормативні вживання при позанормативних сло
вах: у  його [нього]; а також пояснення при словах, яких 
немає в реєстрі: кливаком [іклом].

6. У круглих дужках — джерела ілюстрацій: (Т. Шевчен
ко), (з наук, літ.), (з газ.).

7. Сполучник “і”, якщо він виступає між двома напів
жирними твірними словами, вжитими у тлумаченні: 
ОРІЄНТУВАННЯ... Дія за знач, орієнтувати і орієнту
ватися...; КОНОПЛЙРСЬКИЙ... Прикм. до конопляр і 
коноплярство...

8. Функціональні позначки до ілюстрацій (* Образно, 
* У порівн.): * Образно. Бідою знов небо дихало; * У порівн. 
Парубки ж у  нас, як орлята: жваві, молоді.

III. Світлим курсивом набрані:
1. Позначки граматичних форм і сполучуваності слів, 

наприклад: ч., ж., мн., док., недок., невідм., безос., у  знач, 
вставн. сл., кого, з інфін., зі сл., з ким — чим, на що, по чому.

2. Ремарки, наприклад: розм., книжн., спец., рідко, вет., 
мед., жарг.

3. Відсилання див.
4. Сполучник “Г  між деякими позначками граматичних 

форм і сполучуваності слів: ПОАГІТУВАТИ, ую, уєш, 
док., кого, що і без прям. дод. ...; СІМ, семи і сімох...; 
ВИХОР1, хору і хру...

5. Скорочення і т. ін. в усталених словосполученнях: 
0  Брати (забирати, перехбплювати і т. ін.) / взяти (забрй- 
ти, перехопити і т. ін.) ініціатйву...; при переліку парадиг
матичних форм: ВОНИ, їх (з прийм. до них, від них і т. ін.)...

6. Ілюстрації, в тому числі речення: Перші українські 
словники кінця XVI — початку XVII cm. мали значення 
своєрідних енциклопедичних довідників (із журн.); Абдук- 
тивний метод.

1. Авторські ремарки у драматичних творах, які є ілюст
раціями до реєстрових слів і фразеологізмів: [Г р у ї ч е в а 
(складає карти):].

IV. Урозбивку набрано:
1. Пояснення до деяких тлумачень на зразок “за знач, 

близький до а л е ”.
2. Приклади до реєстрових слів, що становлять першу 

або останню частину складних слів із продуктивними сло

вотвірними компонентами: СВІТЛО... Перша частина 
складних слів... с в і т л о в і д б и в а ч ,  с в і т 
л о в і д ч у т т я ,  с в і т л  о д а й н и  й...

3. Слова, які вказують на синтаксичну сполучуваність 
реєстрових лексем або фразеологізмів: ЗАХОПЛЮВА
ТИ. .. 2. також зісл. з с о б о ю ...; 0  Я к (мов, ніби і т. ін.) 
бідй на голову, зі сл. з ’ я в и т и с я ,  з в а л и т и с я  і т. ін—

4. Назви функціонально-семантичних відношень у де
яких прийменникових статтях: ЗА1, прийм., з род., знах. і 
оруд. в. Сполучення з прийм. за виражають: П р о с т о 
р о в і  в і д н о ш е н н я . . .

5. Антоніми у тлумаченнях, які наведено після слова 
“протилежне”: СКО РБОТА ... печаль, сум; протилежне 
р а д іс ть ...

6. Назви дійових осіб в ілюстраціях із драматичних тво
рів: [3 і н ь к а:] Ти, може, не захочеш і похристосуватися зо 
мною? [ Р о м а н : ]  Чому? Це ж закон... Давай похристо
суємось (М. Кропивницький).

Використання дужок
І. У круглих дужках подано:
1. Фонетичні варіанти реєстрових слів: ІТИ (ЙТИ), 

ВСТРЯГАТИ (УСТРЯГАТИ).
2. Форми однини з відповідним граматичним оформлен

ням у статтях із реєстровим словом у формі множини, на
приклад: БІЛОРУСИ, ів, мн. (одн. білорус, а, ч.; білорус
ка, и, ж.)...; або множини, де реєстрове слово розроблене в 
однині, наприклад: б К О 1, а, с. (мн. очі, рідко вічі, очей — 
перев. з прийм. у)...

3. Вказівка на номер значення полісемічного слова, вжи
того у тлумаченні, якщо це слово набрано світлим шриф
том: ГУ РТКІВЕЦ Ь... Член гуртка (у 2 знач.)...; на омо
німічне слово, через яке тлумачиться відповідне реєстрове 
слово: АВЕРСНИЙ1... Стос, до аверсу (див. йверс1)...; в 
усталених словосполученнях із тлумаченнями на зразок 
“Те саме, що...” — для зазначення слова, де вони розроб
лені: 0  Позабувйти язики десь — те саме, що Забути 
язикй в роті (про всіх або багатьох) (див. забувйти)...

4. Парадигматичні форми при вживанні реєстрового сло
ва у певній синтаксичній функції, наприклад: ЗДАВАТИ
СЯ2... 3. тільки здається (здавйлося),уз/шч. вставн. сл. ...

5. Уточнення на зразок (з великої літери): БО Г... 1 .род. 
Бога, бібл. (з великої літери)...

6. У всіх типах стійких словосполучень — компоненти, 
крім факультативних: 0  Здіймати / здійняти (зняти) [важ
кий] кймінь (тягйр) із серця (з душі).

7. Вказівки на синтаксичну сполучуваність при багато
значних усталених словосполученнях: Брйти / взяти на 
замітку: а) (кого і без дод.) брати кого-небудь під особли
вий нагляд...; б) (що і без дод.) враховувати що-небудь...

8. Порядкові номери СС у межах статті: 0  (3) Багйто 
(забагйто) честі...

9. Джерела ілюстрацій: (Леся Українка), (із журн.), (з 
Інтернету).

II. У квадратних дужках подано:
1. Вставки в цитати для уточнення: він [Іван], тоді [торік] 

або в разі ненормативного слововживання: ходе [ходить], з 
радіщ [радощів].

2. Імена або назви дійових осіб в ілюстраціях із драматич
них творів: [М а в к а:] Я — Мавка лісова. [ Лу к а  ш:] А, от ти 
хто! Я  від старих людей про мавок чув не раз (Леся Українка).



37

3. Факультативні компоненти сталих словосполучень: 
0 Як (мов, ніби і т. ін.) [та] бйба П алажка [і баба Парйс- 
ка|...

III. У кутових дужках подано варіанти переважно фра
зеологічних словосполучень, у яких варіант одного з ком
понентів приводить до граматичної зміни іншого: Як [во
да] з прорваної грйблі <Як [водй] крізь прбрвану греб
ли»...; Сумнів бере/узяв <Сумніви б ер у ть /взял й>...; а 
також усталені словосполучення з інверсійним порядком 
компонентів: 0  І нйшим і вйшим <1 вйшим і нашим>...

Знаки пунктуації як поліграфічні маркери
І. Крапка (.) ставиться:
1. У кінці лівої частини статті перед тлумаченням: 

ВІСК, воску, ч. 1. Органічна речовина...
2. Після цифри рубрики: П ІС Н Я... 1. Словесно-музич

ний твір, признач, для співу...
3. Після тлумачення: ВІШАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до 

вішати. Постійно битий, різаний, вішаний, голодом море
ний народ...; крім випадку відсутності ілюстрації перед 
наступним відтінком: АКТУАЛІЗбВАНИЙ... Дієпр. пас. 
до актуалізувати; І І у  знач, прикм. ...

4. Після позначок * Образно, і * У порівн.
5. У кінці абзацу.
6. Після скорочень: напр., прикм., спец., екон. і т. ін.
7. У кінці словникової статті.
II. Кома (,) ставиться:
1. Перед граматичними формами реєстрових слів: БІС

КВІТ, а, ч. ...
2. Між кількома граматичними формами: ВЕРСТАТИ, 

аю, аєш, недок., що...
3. Між заголовним словом та його варіантами: АНАЛГЁ- 

ТИКИ, АНАЛЬГЁТИКИ, ів, мн. (одн. аналгётик, аналь
гетик, у, ч.), фарм. ...; НАЙМАТИ, аю, аєш, недок., НА- 
йнйти, найму, наймеш, док. ...

4. Перед стилістичними ремарками і граматичними по
значками: БАЙТ, а, ч., інформ. ..., крім вказівки на синтак
сичну сполучуваність в усталених словосполученнях:
0 Завершальний (остйнній) акбрд чого і без дод ....

5. Між кількома ремарками: ВАКЦИНУВАТИ, ую, уєш, 
недок. і док., кого, вет., мед. ...

III. Крапка з комою (;) ставиться:
1. У дієслівній статті перед позначками на зразок мн., 

мин. ч., наказ. сп. \ БРАТИ, беру, береш; недок....
2. Між наведеними у дужках формами однини чоловічого

1 жіночого роду іменників, розроблених при множинному 
іменникові, з відповідними відмінковими закінченнями та 
позначеннями роду: АБІССЙНЦІ, ів, мн. (одн. абіссйнець, 
нця, ч.; абіссйнка, и, ж.)...; між поданими як відтінки суб- 
стантивованими прикметниками у різних родах, а також у 
множині, розробленими при реєстровому прикметникові 
або дієприкметнику: ...Ну знач. ім. хвбрий, рого, ч.; хвбра, 
рої, ж.; хворе, рого, с.; мн. хвбрі, рих...

3. У тлумаченнях:
а) перед частиною, яка доповнює описове тлумачення: 

АБЕТКА... 2. Книжка для початкового навчання грамоти; 
буквар...; АГАТ... Мінерал із шаровим розподіленням за
барвлення...; різновид халцедону...

б) перед словом “протилежне”, яке передує антонімам: 
АБСТРАКТНИЙ... 1. Який виник у результаті абстрагу
вання; протилежне к о н к р е т н и й . . .

4. Між ілюстраціями.
5. Між усталеними словосполученнями всіх типів.
6. Перед відтінками значень.
7. Перед * Образно, * У порівн., якщо перед ними є 

ілюстрація.
8. Між підрубриками а), б) і т. ін. в усталених полісемічних 

словосполученнях усіх типів та у прийменникових статтях.
9. Між підрубриками 1), 2) і т. ін. у статтях із продуктив

ним словотвірним компонентом: АВТО...1 Перша частина 
складних слів, що відповідає: 1) слову автомобільний, 
напр.: а в т о б а з а ,  а в т о в о к з а л . . . ;  2) слову автомобіль, 
напр.: а в т о б е н з о в о з ,  а в т о ц и с т е р н а .

IV. Двокрапка (:) ставиться:
1. Після реєстрового слова (з можливими граматичними 

формами і позначками), яке вживається лише у складі фра
зеологізму: ВАРФОЛОМ ІЇВСЬКИЙ, а, е: 0  Варфоломі
ївська ніч див. ніч.

2. Перед підрубриками а), б) і т. ін. у всіх полісемічних 
усталених словосполученнях: 0  Впадати (рідше пйдати) / 
впасти в бко (в бчі, у вічі): а) (кому) хто-небудь помічає, 
бачить, звертає увагу на когось, на щось...; б) (кому) при
вертати чию-небудь увагу...

3. Перед підрубриками 1), 2) і т. ін., а також перед при
кладами у статтях із продуктивним словотвірним компо
нентом: АВІА... Перша частина складних слів, що відпо
відає: 1) слову авіаційний, напр.: а в і а б е н з й н . . .

4. У ремарках в драматичному творі: [ 2 - ий п ар у б о к :], 
[ Ма р і я  (встає):].

V. Тире (—) ставиться:
1. При вказівці на синтаксичну сполучуваність, коли про

пущений прийменник за кого — що, перед ким — чим.
2. Перед тлумачною частиною однозначних усталених 

словосполучень усіх типів: А1... 0  Від а до я (до зет) — від 
початку до кінця; все повністю...

3. Замість лапок перед прямою мовою: АЗБУКА... — 
Дисципліни без авторитету нема — невже цієї азбуки вас 
не вчили? (О. Гончар)...

VI. Дві крапки (..), які відокремлюються від сусідніх слів 
пробілами, ставляться всередині ілюстрацій на позначення 
їх скорочення із зазначенням прізвища автора. Якщо ілюст
рація переривається після розділового знака, то пробіл ста
виться після нього, якщо перед розділовим знаком — про
біл перед ним не ставиться: Єремія, вихований ще в єзуїтсь
ких школах.., прийнявши латинство, ст ав.. гонителем пра
вославного люду (О. Стороженко).

Шрифт знака, який пишеться без пробілу після слова, 
збігається зі шрифтом попереднього символа.

VII. Скісна лінія (/) ставиться у дієслівних словосполу
ченнях для відокремлення видових пар: ...Давйти / дати
ВІДВІТ...

VIII. Дві скісні лінії (//) ставляться для позначення відтін
ку значення: ВЁЖА, і, ж. 1. Висока вузька споруда...; 
І І Вишка для спостереження або передавання сигналів...

З абзацу починається:
1. Словникова стаття в цілому.
2. Кожна рубрика статті, крім першої.
3. Кожен тип усталених словосполучень.
Особливості поліграфічного оформлення покажчика сло

восполучень подано в наступному підрозділі.
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2.11. Індекс Словника української мови
На відміну від традиційних видань багатотомних тлумач

них словників кожний друкований том СУМ-20 супровод
жується блоком інформаційно-пошукових матеріалів, до 
яких належать список реєстрових слів (СРС) і покажчик 
словосполучень (ПС). Ці певним чином структуровані 
тексти виконують роль індексу словникової системи — во
ни організують додатковий доступ до структурних елемен
тів словникових статей.

СРС конкретного тому містить усі слова, наявні в його 
реєстрових рядах. Нижче подані приклади реєстрових (лі
вих) частин словникових статей, які мають більш ніж одне 
слово в реєстровому ряді:

АЇР, діал. АЄР, у, ч.
... АКТНИЙ,рідко ...АКТОВИЙ.
БАБАХАТИ, БАБАХКАТИ, аю, аєш, недок., розм.
Ж бД Е Н , дна, дне, Ж б Д Н И Й , а, е, заст. Ж АДЕН, 

дна, дне, ЖАДНИЙ, а, е, займ. запереч.
УРОЖАЙ (ВРОЖАЙ), аю, ч.
Окрему групу становлять словникові статті з реєстровим 

іменником у множині на позначення назви народу, народ
ності, етнічної групи і т. ін., а суб’єкти такої єдності, пред
ставлені іменниками в чоловічому та жіночому роді однини 
або лише в чоловічому, подаються в дужках з відповідними 
ремарками:

АВАРЦІ, ів, мн. (одн. аварець, рця, ч.; аварка, и, ж.).
АГУЛИ, ів, мн. (одн. агул, а і агулець, льця, ч.; агулка,

и, ж.).
ВАРЯГИ, ів, мн. (одн. варяг, а, ч.).
Одиниці реєстрових рядів супроводжуються відсилання

ми на заголовне слово, тобто перше слово реєстрового ряду. 
Заголовне ж слово до одиниць реєстрового ряду не відсила
ється. Реєстрові слова у списку подаються великими літе
рами з наголошенням та маркером омонімії, заголовне сло
во у відсиланні наводиться малими літерами. ПС надає ко
ристувачеві можливість знайти словосполучення за будь- 
яким його повнозначним компонентом. Нижче подано 
фрагмент СРС, що відповідає прикладам реєстрових рядів:

АВАРЕЦЬ див. аварці.
АВАРКА див. авйрці.
АВАРЦІ...
АГУЛ див. агули.
АГУЛЕЦЬ див. агули.
АГУЛИ...
АГУЛКА див. агули.
АДАМІТ див. адаміти.
АДАМІТИ...
АЄР див. аїр.
АЇР...
АКАНТОВИЙ...
АКАНФОВИЙ див. акантовий.
...АКТНИЙ...
...АКТОВИЙ див. ...йктний.
АМБІ...
АМБО... див. амбі.
АНАФЕМА...
АНАХТЕМА див. анафема.
АПРОБбВУВАТИ...
АПРОБУВАТИ див. апроббвувати.

АРЕШ ТбВУ ВАТИ...
АРЕШ ТУВАТИ див. арештовувати.
Місце розташування реєстрового словосполучення у 

тексті друкованого словника визначається двома парамет
рами: заголовним словом словникової статті та порядковим 
номером словосполучення. Сукупність цих параметрів є 
адресою реєстрового словосполучення (АРС).

Заголовне слово в АРС подано в його повній реєстровій 
формі — із наголошенням та позначкою омонімії. Номер 
словосполучення наведено в тій самій формі, що у фразеоло
гічному блоці — в круглих дужках після заголовного слова.

Для кожного реєстрового словосполучення будується еле
мент покажчика із такою структурою: ідентифікація типу 
словосполучення, подання словосполучення у його повній 
словниковій формі, службове слово див. та АРС. Наприклад: 

Брати / взяти акорд див. брйти (1)
А  Адреса електронної пошти <Електрбнна адреса> 

див. адрёса (2)
О До безмежжя див. безмёжжя (1)
0  Від азй до іжиці див. аз1 (1)
ПС кожного тому формується зі словосполучень, повно

значні компоненти яких належать до реєстрового ряду 
словникових статей цього тому. У відсильних словосполу
ченнях порядковий номер не ставиться, наприклад: В абёт- 
кбвому (алфавітному) порядку див. порядок.

Словосполучення, до складу яких уходить заголовне сло
во в будь-якій словозмінній формі, утворюють гніздо. Заго
ловне слово гнізда — це повнозначний компонент слово
сполучення у вихідній граматичній формі: іменники пода
но в називному відмінку однини (крім множинних іменни
ків); для прикметників, дієприкметників та займенників 
вихідна форма — називний відмінок однини чоловічого 
роду; для дієслів — інфінітив. Кожне словосполучення по
дається у покажчику стільки разів, скільки має повнознач
них компонентів. Усередині гнізда словосполучення розпо
діляються за відмінковими формами. Наприклад, терміно
логічне словосполучення А  Адрёса електрбнної пошти 
<Електрбнна адреса> входить до гнізд із заголовними сло- 
вами АДРЁСА, ЕЛ ЕК ТРбН Н И Й  та ПбШ ТА: 

АДРЕСА... 
адрёса
А  Адрёса електрбнної пбшти <Електрбнна адреса> 

див. адрёса.
ЕЛ ЕК ТРбН Н И Й ...
електронна
А  Адрёса електрбнної пбшти <Електрбнна адреса> 

див. адрёса. 
електрбнної
А  Адрёса електрбнної пбшти <Електрбнна адреса> 

див. адрёса.
П бШ ТА
пошта
А  Адрёса електрбнної пбшти <Електрбнна адреса> 

див. адрёса.
Усі структурні компоненти покажчика — заголовні слова 

гнізд, відмінкові форми заголовних слів та самі словоспо
лучення упорядковуються на відповідному ієрархічному 
рівні за алфавітом. При побудові ПС автоматизуються такі 
процеси: нумерація розроблених словосполучень, форму
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вання елементів покажчика та групування їх у гнізда, роз
поділ словосполучень за словозмінними формами заголов
ного слова, упорядкування за алфавітом. Розподіл за слово
змінними формами здійснюється за допомогою електрон
ного словника словозміни української мови. Наприклад: 

АВТОРСЬКИЙ... 
авторська
Л  Авторська шкбла див. школа, 
авторське
А  Авторське прбво див. право.
А  Авторське свідбцтво див. свідбцтво.

авторський
А  Авторський аркуш див. аркуш.
А  Авторський примірник див. примірник.
А  Авторський (твбрчий) концёрт (вечір) див. концерт.
Покажчик дає можливість працювати зі словосполучення

ми як із незалежною словниковою підсистемою. Він виконує 
такі функції: 1) полегшує користувачеві пошук словосполу
чення у тексті словника; 2) забезпечує зв’язок між фразеоло
гічними підсистемами окремих томів; 3) як окремий структу- 
рований текст покажчик дає змогу простежити закономірнос
ті представлення лексики в реєстрових словосполученнях.

Розділ 3. ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУ “СУМ-20”
3.1. Парсинг14 СУМ-11

Як зазначено вище, для укладання нового 20-томного тлу
мачного Словника української мови в Українському мовно-ін
формаційному фонді НАН України розроблено нову — ком
п’ютерну — технологію укладання тлумачних словників. Її 
реалізовано у вигляді так званої фундаментальної академічної 
лексикографічної системи “Словник української мови” (“СУМ”), 
яка містить інструментальний комплекс, орієнтований на 
комп’ютерне розв’язання завдань тлумачної лексикографії. У 
складі зазначеного комплексу міститься добре струкгурована 
лексикографічна база даних (ЛБД) тлумачного словника і реа
лізовано низку лексикографічних і технологічних функцій.

Робота зі створення інструментального комплексу 
“СУМ” проводилася в кілька етапів. Перший етап передба
чав переведення тексту СУМ-11 до цифрової форми і вико

нувався засобами сканування та розпізнавання тексту, в 
результаті чого одержано електронний варіант И-томного 
словника. Ланцюг підготовки СУМ-11 до конвертації в ЛБД 
представлено на рис. 3.1.

Після сканування і розпізнавання тексту СУМ-11 
(9856 сторінок) його збережено в RTF-форматі та роздруко- 
вано з метою виправлення помилок, які виникли під час ро
боти програми оптичного розпізнавання.

Потім здійснено подвійну коректуру і внесено виправ
лення до електронного тексту СУМ-11, внаслідок чого от
римано його еталонний варіант.

Останній етап підготовки до створення ЛБД — конверсія 
з RTF- до HTML-формату із системою кодування Unicode 
засобами текстового редактора MS Word.

14 Парсингом словника називають автоматичний (автоматизований) процес переведення його тексту до комп’ютерної лексикографічної 
бази даних із певною структурою.
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Слід відзначити, що робота з ЛБД у форматі електронно
го тексту такого значного обсягу (понад 135 мегабайтів дис
кового простору) є абсолютно неефективною. Окрім дуже 
повільного темпу, з яким система працює на великих текс
тових масивах, принципову незручність становить немож
ливість прямого доступу до окремих елементів структури 
Словника. Такі вади можуть звести нанівець усі переваги, 
які надає використання комп’ютерів у лексикографії. Отже, 
постала необхідність розробки спеціалізованої ЛБД Слов
ника української мови, причому її формування треба було 
здійснити автоматично, оскільки в ручному або напівруч- 
ному режимі створення такої бази даних, виходячи з елек
тронного тексту, як переконує досвід, є неможливим.

Для забезпечення процесу автоматичної конверсії тексту 
СУМа до ЛБД — а саме в цьому й полягає зміст парсингу 
Словника — в Українському мовно-інформаційному фонді 
НАН України розроблено програмне забезпечення для виді
лення елементів його структури відповідно до будови лек
сикографічної системи СУМа з використанням поліграфіч
них ознак її текстової ідентифікації, наведених у табл. 3.1.

Таблиця 3.1. Поліграфічні ознаки ідентифікації 
елементів структури СУМа

№ Структурний
елемент Формальна ознака структурного елемента

Реєстрове 
слово N Початок: абзац, літера (українська, напів

жирний шрифт, верхній регістр).

1
Закінчен

ня:

кома;
крапка;
пробіл, індекс, цифра, кома; 
пробіл “дме.”;
пробіл, індекс, цифра, пробіл “дме.”; 
двокрапка.

2
Ліва частина 
статті N, по

чаток
Реєстрове слово N

3 Частина мови Ознака частини мови у лівій частині
Іменник: с.;

ж.;
ч.;
мн.
При аналізі с. перевірка на наступні пробіл та ч.

Прикметник: прикм.; 
вищ. cm.; 
збільш.; 
зменш.; 
зменш.-пестл.

Числівник: числ.
Займенник: займ.;

вказ.;
пит.;
особ.;
означ.

Дієслово: недок.;
док.;
акт.;
безос.

Дієприкмет
ник: дієпр.

Прислівник: присл.
Прийменник: прийм.

Сполучник: спол.
Частка: част.
Вигук: виг.

Ознака частини мови у правій частині
Іменник: Абстр. ім.;

Дія за знач.;
Дія і стан за знач.; 
Властивість за знач.

Прикметник: Прикм. до; 
Який;
Стос, до; 
Одержаний.

Дієприк
метник: Дієпр.

Прийменник: у знач, прийм.
Прислівник: Присл. до.

4
Права части
на, початок

Крапка, пробіл, цифра “ 1 ”, крапка (прямий шрифт); 
крапка, пробіл, літера (українська, прямий 
шрифт, верхній регістр); 
двокрапка;
відсильне слово “дме. " (курсив).

5 Стильові та Початок: текст після цифри (курсив).
граматичні
позначки Закінчен

ня: текст (прямий шрифт).

6 Тлумачення,
початок

Крапка, пробіл, літера (українська, прямий 
шрифт, верхній регістр).

7 Тлумачення,
закінчення

Текст (курсив), крапка, пробіл; 
квадратна відкривальна дужка (прямий шрифт).

8 Літературні
джерела

Відкривальна дужка, текст, закривальна 
дужка (прямий шрифт).

9 Перелік атри
бутів джерел

Через кому. Попередній атрибут закінчується крап
кою або українською літерою (прямий шрифт).

10 Відтінок Подвійна скісна риска // (прямий шрифт).
11 Фразеоло

гізм
Один із спеціальних символів (@, $ ,л, &); 
абзац, одна літера (українська, напівжирний 
шрифт, верхній регістр), пробіл, літера (укра
їнська, нижній регістр); 
абзац, одна літера (українська, напівжирний 
шрифт, верхній регістр), літера (українська, 
нижній регістр).

12 Відношення Абзац, одна літера (українська, світлий шрифт, 
верхній регістр), пробіл, літера (українська, ниж
ній регістр), абзац включає слово “відношення”.

13 Об’єднані
тлумачення

Початок: двокрапка (прямий шрифт), літера 
“а”, дужка (прямий шрифт).
Наступна частина: крапка з комою (прямий 
шрифт), літера (українська) та дужка (прямий 
шрифт).

14 Усталені
словосполу

чення
Двокрапка, один із спеціальних символів (@, 
$, Л, &), одна літера (українська, напівжирний 
шрифт, верхній регістр), літера (українська, 
нижній регістр);
двокрапка, один із спеціальних символів (@, 
$, Л, &), одна літера (українська, напівжирний 
шрифт, верхній регістр), пробіл, літера 
(українська, нижній регістр).

У результаті конверсії весь текст СУМа з HTML-файлів 
автоматично перенесено до ЛБД, тобто здійснено парсинг 
Словника. Детальніше структуру ЛБД “СУМ” розглянуто у 
пункті 3.2. цього розділу.
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3.2. Структура і функції лексикографічної бази даних (ЛБД) 
та інструментального комплексу “СУМ”

Структура ЛБД “СУМ” є мінімальною —  вона дозволяє 
правильно відображати всі структурні елементи Словника, 
але водночас має можливості для розширення. Наприклад, 
ліва частина словникової статті у цій ЛБД не є структурова- 
ною, а записується єдиним блоком.

Структура ЛБД “СУМ” разом із клієнтською програмою 
дозволяє не тільки представити, але й візуалізувати пред
ставлення будь-якої словникової статті СУМа у вигляді де
рева. При цьому значно спрощується доступ до її струк
турних елементів, а зв’язки між ними унаочнюються.

Чимало допоміжних елементів статті (термінальні сим
воли, номери тлумачень, певні розділові знаки, спеціальні 
символи та шрифтові виділення) не потребують збережен
ня у ЛБД, а можуть додаватися динамічно під час форму
вання статті програмою виводу. Такі автоматичні операції 
допомагають уникнути багатьох помилок при редагуванні 
статей, а ймовірність помилкового введення елементів, які 
порушують структуру Словника, взагалі виключається. 
Процес редагування стає більш простим, контрольованим 
та уніфікованим, легко здійснюються операції додавання, 
вилучення та виправлення елементів словникових статей.

Гнучкість структури ЛБД “СУМ” дозволяє у перспективі 
реалізувати те, що було принципово неможливим під час 
представлення його у формі послідовного тексту. Примі
ром, якщо фрагмент повторюється у різних статтях, то його 
можна зберігати в базі тільки один раз, але при цьому 
створити покажчики, які пов’язували б цей фрагмент з усі
ма відповідними статтями. Такий механізм разом з уже 
реалізованими функціями динамічного формування приво
дить до економії дискового простору.

У структурі ЛБД “СУМ” виділено сукупність таблиць та 
зв’язків між ними, зміст яких розкривається на рис. 3.2.

Далі наведено функціональне призначення та зміст полів 
окремих таблиць.

Таблиця мов і типу ЛБД (lang)
Таблиця передбачає можливість зберігання в одній фізич

ній базі даних ряду ЛБД (як тлумачного, так і інших типів) 
для різних світових мов:

-  lang [nvarchar (255)] — довільний опис мови або ЛБД;
-  pref [nvarchar (255)] —  префікс для позначення таб

лиць у ЛБД;
-  id_Iang [int] — ідентифікатор мови.

ukexpljiom
id
reestr
omon
part
dtime
digit
islink
linktext
isoldsum
isdel
qtyed
finaled
nred
printed
odious
isready
etymol
qtysymb
isbible
grstatus
Ipart
linkto
linkfrom
istransar
changed
nom_old
fixed
login
changetype

ukexpl_frasstop 
[word

Рис. 3 .2 . Схема зв’язків між таблицями ЛБД “СУМ”
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Таблиця абетки та цифрових кодів (alphadigit)
Цифровий код використовується для сортування реєстру 

Словника. При цьому символи, які не мають такого коду, на 
послідовність сортування не впливають:

-  lang [int] — код мови;
-  alpha [nvarchar (10)] — літера або інший символ відпо

відної мови;
-  digit [nvarchar (10)] — цифровий код символа;
-  Is [tinyint] — порядок сортування літер з однаковим ко

дом (наприклад, великих і малих).
Таблиця діапазонів редагування (ukexpl_ranges)

Таблиця призначена для збереження організаційних да
них із редагування ЛБД “СУМ” (організаційна структура 
проекту СУМ-20 описана в розділі 4):

-  part [nvarchar (5)] — номер Т-тому або частини 
Т-тому;

-  lower [nvarchar (255)] — слово, яке є нижньою межею 
частини;

-  upper [nvarchar (255)] — слово, яке є верхньою межею 
частини;

-  lexed [nvarchar (255)] — прізвище та ініціали лексико
графа або наукового редактора Т-тому чи частини;

-  hide [bit] — ознака, чи використовується даний діапазон.
Таблиця реєстрових слів СУМа (ukexplnom )

У цій таблиці зберігаються реєстрові слова СУМа, ліві 
частини словникових статей і ряд ознак, які стосуються 
словникових статей у цілому:

-  id [int] — унікальний ідентифікатор статті;
-  reestr [nvarchar (255)] — реєстрове слово СУМа;
-  omon [int] — номер слова серед омонімів (0, якщо 

омонімії немає);
-  part [int] — код частини мови реєстрового слова;
-  dtime [datetime] — дата і час останньої правки статті;
-  digit [nvarchar (255)] — цифровий код реєстрового сло

ва, отриманий із використанням таблиці alphadigit;
-  islink [int] — ознака, чи є стаття відсильною (1; при 

виводі позначається “dwe.”);
-  linktext [nvarchar (255)] — текст відсилання;
-  isoldsum [bit] — ознака, чи стаття отримана з 11 -том

ного СУМа (1), чи є новою (0);
-  isdel [bit] — ознака, чи статтю вилучено з ЛБД (1 або 0);
-  qtyed [int] — кількість правок статті;
-  flnaled [bit] — ознака, чи була стаття погоджена з го

ловним науковим редактором (1 або 0);
-  nred [bit] — ознака, чи була стаття погоджена з науко

вим редактором (1 або 0);
-  printed [bit] — ознака, чи була стаття відправлена на 

роздрукування (1 або 0);
-  odious [bit] — ознака, чи належить стаття до проблем

них (таких, які мають недоліки і підлягають подальшому 
перегляду й редагуванню; 1 або 0);

-  isready [bit] — ознака, чи стаття пройшла видавниче 
редагування (1 або 0);

-  etymol [nvarchar (4000)] — етимологія слова (зарезер
вовано, у СУМІ не використовується);

-  qtysymb [int] — кількість символів у статті;
-  grstatus [nvarchar (255)] — ознака, чи звірене реєстро

ве слово з граматичним словником (1 або 0);
-  Ipart [nvarchar (4000)] — ліва частина словникової статті;

-  linkto [nvarchar (255)] — зарезервовано;
-  linkfrom [nvarchar (255)] — зарезервовано;
-  istranscr [bit] — ознака, чи відредаговано транскрипцію 

(транскрипція є елементом інструментальної комп’ютерної 
системи, яка у паперовому варіанті не відтворюється);

-  changed [tinyint] — ознака, чи статтю було змінено;
-  nom old [int] — ідентифікатор реєстрового слова у 

граматичному словнику;
-  fixed [bit] — ознака, чи запис зафіксовано, тобто його 

не можна змінювати;
-  login [int] — ідентифікатор користувача, який уносив 

останні зміни до статті;
-  changetype [tinyint] — тип змін: якщо 0, то це системні 

зміни, історію яких не потрібно зберігати;
Таблиця проіндексована за полями: id (Unique), reestr, 

omon, part, digit.
Коди класів слів, що співвідносяться з певними частина

ми мови, наведено в табл. 3.2.

Таблиця 3.2. Коди класів слів

1 Іменник
3 Прикметник
4 Займенник
7 Дієприкметник
9 Числівник
13 Дієслово
31 Прислівник
32 Вигук
33 Сполучник
34 Частка
35 Прийменник
21 Множинний іменник
22 Умовно-множинний іменник

Таблиця тлумачних структурних елементів 
(ukexplform ula)

Тут зберігаються елементи правих частин словникових 
статей, їх параметри та ознаки:

-  id [int] — унікальний ідентифікатор тлумачного еле
мента;

-  id__up [int] — ідентифікатор запису вищого рівня, з 
яким пов’язаний тлумачний елемент;

-  Iv [int] — рівень тлумачного елемента;
-  Iv_up [bit] — ознака того, чи тлумачний елемент пов’я

заний безпосередньо з реєстровою одиницею або іншим 
тлумачним елементом;

-  id nom [int] — ідентифікатор статті, до якої належить 
тлумачний елемент;

-  num ber [int] — порядковий номер тлумачного елемен
та в межах одного рівня;

-  name [nvarchar (4000)] — назва тлумачного елемента;
-  interpr [nvarchar (4000)] — текст формули тлумачення;
-  param  [nvarchar (1000)] — граматичні та стилістичні 

ремарки;
-  kind [int] — тип тлумачного елемента;
-  synset [int] — ідентифікатор синонімічного ряду, з 

яким пов’язаний тлумачний елемент;
-  sign [int] — код типової формули тлумачення;
-  changed [tinyint] — ознака, чи тлумачний елемент було 

змінено;
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-  fixed [bit] — ознака, чи запис зафіксовано, тобто його 
не можна змінювати;

-  login [int] — ідентифікатор користувача, який уносив 
останні зміни до тлумачного елемента;

-  changetype [tinyint] — тип змін: якщо 0, то це системні 
зміни, історію яких не потрібно зберігати.

Таблиця проіндексована за полями: id (Unique), id_up, Iv, 
l vup,  id_nom, number.

Таблиця 3.3. Рівні структурних елементів 
словникових статей

0 Реєстрове слово
1 Блок тлумачень
2 Тлумачення слова
3 СС
4 Значення словосполучення
5 Відтінок тлумачення
6 Дериват СС

Таблиця 3.4. Типи СС

Тип СС Позначаються
Термінологічні Д
Еквіваленти слова О
Фразеологізми 0
Інші СС Без позначки

Таблиця ілюстрацій (ukexpMIIustr)
У цій таблиці зберігаються приклади вживання реєстро

вих слів і СС з літературних та інших джерел:
-  id [int] — унікальний ідентифікатор ілюстрації;
-  id jv  [int] — ідентифікатор тлумачного елемента, з 

яким пов’язана ілюстрація;
-  number [int] — номер ілюстрації в межах тлумачного 

елемента;
-  illustr [nvarchar (4000)] — текст ілюстрації;
-  author [nvarchar (255)] — автор джерела ілюстрації;
-  title [nvarchar (255)] — назва джерела ілюстрації (заре

зервовано для російського тлумачного словника);
-  figur [bit] — ознака вживання реєстрового слова в ілю

страції в образному значенні;
-  cm [bit] — ознака вживання реєстрового слова в ілюст

рації у порівнянні;
-  kind [int] — вид ілюстрації (зарезервовано для російсь

кого тлумачного словника);
-  changed [tinyint] — ознака, чи ілюстрацію було змінено;
-  login [int] — ідентифікатор користувача, який уносив 

останні зміни до ілюстрації;
-  changetype [tinyint] — тип змін: якщо 0, то це системні 

зміни, історію яких не потрібно зберігати.
Таблиця проіндексована за полями: id (Unique), id_lv, 

number.
Таблиця фразеологічного індексу (ukexpl_frindex)

Таблиця зберігає дані для побудови індексу СС СУМа:
-  id [int] — унікальний ідентифікатор індексного запису;
-  i dnom [int] — ідентифікатор статті, з якою пов’язаний

запис;
-  id_fras [int] — ідентифікатор фразеологізму;

-  login [int] — ідентифікатор користувача, який уносив 
останні зміни до індексного запису;

-  changed [tinyint] — ознака, чи запис було змінено.
Таблиця проіндексована за полями: id (Unique), id nom,

id f ra s .
Інші допоміжні таблиці:

-  ukexpl fullart —  таблиця для збереження словникових 
статей у вигляді неструктурованого HTML-тексту;

-  ukexp lstop  — таблиця стоп-слів, які не потрібно ін
дексувати під час суцільної повнотекстової індексації слов
никових статей СУМа;

-  ukexpl frasstop — таблиця слів, які не включаються 
до індексу СС.

Таблиці історії змін:
-  ukexpI_nom_Iog — історія редагування статей;
-  ukexpl_formula__log — історія редагування тлумачних 

елементів;
-  ukexpM llustr_log — історія редагування ілюстрацій;
-  ukexpI_frindex_Iog — історія редагування фразеоло

гічного індексу.
Ці таблиці мають такі додаткові поля:
-  id_Iog [int] — унікальний ідентифікатор запису;
-  action [tinyint] — тип зміни: 1 — update, 2 — insert, 3 — 

delete;
-  time_Iog [datetime] — час, коли запис було змінено.
Інші поля мають такі самі імена й типи, як і відповідні

поля таблиць ukexpI_nom та ін.
Запис до таблиць історії відбувається за відповідними 

тригерами. Для таблиці ukexpI_nom це тригери 
ukexpI_nom_update, ukexpI_nom_insert, ukexpI_nom_de- 
lete, для інших — за аналогією. Під час відповідної зміни 
даних тригер перевіряє значення поля changetype, і якщо 
воно не дорівнює 0 (тобто зміна виникла у ході редагування 
елемента статті, а не під час системних операцій), то попе
реднє значення запису зберігається в таблиці історії, у полі 
action установлюється тип зміни, а в полі tim e lo g  —  по
точний час.

Схема зв’язків таблиць ЛБД “СУМ” представлена на 
рис. 3.2.

Головною таблицею ЛБД є таблиця ukexpI_nom. Кожний 
її запис відповідає окремій словниковій статті СУМа і має у 
своєму складі атрибути, які характеризують статтю в ціло
му (реєстрове слово, омонім, ліва частина статті, відсилан
ня, частина мови, кількість символів у статті, ознаки для 
контролю процесу редагування та ін.).

Таблиця ukexpI__formula має поля id, id up, Iv_up, 
id_nom та Iv. Вони використовуються для встановлення 
зв’язків між записами таблиці різних рівнів; їх призначення 
наведено в описі таблиці. Наприклад, якщо в певному запи
сі поле Iv має значення 2, a Iv_up — 0, то цей запис є 
тлумаченням, пов’язаним із реєстровим словом, id якого 
дорівнює значенню id__up для цього тлумачення. Якщо 
Iv_up має значення 1, то запис пов’язаний з іншим тлумач
ним елементом (для тлумачення це має бути блок тлума
чень) — тобто тлумачення є частиною цього елемента, на 
що вказує його значення id_up, яке дорівнює id відповідно
го запису блоку тлумачень. При цьому id_nom як для тлу
мачення, так і для блоку тлумачень буде дорівнювати id ре
єстрового слова статті, до якої вони належать.



44

Можливі зв’язки між рівнями тлумачних елементів (від 
верхнього рівня до нижчих) такі:

0: 1 (блоки тлумачень), 2 (тлумачення), З (СС);
1: 2 (тлумачення);
2: 4 (частини тлумачення), 5 (відтінки);
3: 4 (значення словосполучення), 6 (деривати);
4: 5 (відтінки);
5: 4 (частини відтінків).
Елементи рівнів 2, 4, 5, 6 також можуть мати ілюстрації, 

що реалізовано через зв’язок із таблицею ukexpM IIustr, а 
саме через поле id_Iv у цій таблиці, що набуває значення id 
елемента, з яким пов’язана ілюстрація.

Таблиця ukexpM rindex пов’язує таблиці реєстру та тлу
мачних елементів у такий спосіб, що кожному значенню 
id fras (яке дорівнює певному id СС, тобто тлумачного 
елемента рівня 3) відповідає ряд значень id__nom —  іденти
фікаторів id відсильних слів, пов’язаних із даним СС.

Зв’язки між таблицями ЛБД “СУМ” відповідно до струк
тури СУМа інтерпретуються таким чином:

1. Стаття може складатися з одного або кількох блоків, 
тлумачень або СС. Вона може бути й відсильною, і не мати 
у своєму складі жодного з перерахованих елементів.

2. Блок може складатися з кількох тлумачень.
3. Тлумачення може мати відтінки та частини тлумачення.
4. СС може мати кілька значень.
5. Значення СС може мати відтінки.
6. Тлумачення, відтінок, частина тлумачення, СС, зна

чення СС можуть мати ілюстрації.
7. СС може мати відсилання на статті для слів, що вхо

дять до його складу.
Призначення окремих полів таблиці ukexplform ula залеж

но від рівня тлумачного елемента мають певні відмінності:
1. Блок не має формули тлумачення, але може мати ре

марки, які записуються в поле рагаш;
2. Тлумачення може характеризуватися відношенням, 

код якого записується у поле kind. Для групи тлумачень з 
однаковим типом відношення, що мають послідовні номе
ри, при формуванні статті тип відношення виводиться тіль
ки для першого тлумачення з групи;

3. СС завжди має заголовок (тобто текст СС, до якого 
обов’язково входить реєстрове слово), що записується у 
поле name. Також поле kind визначає тип СС, який познача
ється числом (див. табл. 3.4). Кожен тип характеризується 
відповідною поліграфічною позначкою при виведенні стат
ті. СС однакового типу, що належать до спільного вищого 
рівня та мають послідовні номери, поєднуються у блок, по
значка до якого виводиться тільки один раз.

Таблиці ukexpl formula та ukexpM IIustr передбачають 
поле number для внутрішньої послідовної нумерації запи
сів у межах рівня.

Визначено кілька правил зберігання окремих елементів 
словникових статей у таблицях ЛБД “СУМ”, пов’язаних з

3.3. Віртуальна лексикографічі
Інструментальний комплекс “СУМ” спроектовано за си

стемотехнікою віртуальної лексикографічної системи. Це 
поняття, уперше введене у м онограф ії, визначено в такий 
спосіб. У процесі функціонування агрегованих лексикогра
фічних систем у реальних соціотехнічних середовищах мо- 15

15 Широков В. А. Інформаційна теорія лексикографічних систем. —

особливостями формування статті для виводу на зовнішній 
пристрій:

-  ліва частина зберігається у вигляді “як є” з усіма 
HTML-тегами, але без реєстрового слова на її початку. Ре
єстрове слово будується з полів reestr та omon таблиці 
ukexpMiom, до нього автоматично додаються потрібні те
ги, а отриманий результат включається до лівої частини;

-  якщо формула тлумачення закінчується крапкою, ця 
крапка не зберігається в базі даних, а додається автоматич
но програмою формування статті;

-  ремарки формули тлумачення зберігаються без почат
кового та завершального тегів курсиву <1>...</1>, які при 
виводі додаються автоматично;

-  ілюстрації зберігаються без початкового та завершаль
ного тегів курсиву <1>...</1>; якщо вони завершуються 
крапкою або крапкою з комою, цей знак також не збе
рігається у базі даних;

-  заголовки СС зберігаються без початкового та завер
шального тегів напівжирного шрифту <В>...</В>; якщо во
ни завершуються крапкою або крапкою з комою, цей знак 
також не зберігається у ЛБД.

Додавання нових записів до таблиць відбувається в такий 
спосіб. Значення поля id для нового запису формується 
автоматично засобами системи управління базами даних як 
автоінкремент, тобто на 1 більше поточного максимального 
значення. Далі викладемо інші умови для окремих таблиць:

-  таблиця ukexpM iom. Значення digit визначається від
повідно до реєстрового слова (див. опис табл.). Поле part 
заповнюється згідно з табл. 3.2. У полі dtime фіксується 
поточний час. Для більшості числових полів за замовчуван
ням визначено початкове значення, що дорівнює 0;

-  таблиця ukexpl_formula. Поле id_up має дорівнювати id 
запису вищого рівня, з яким пов’язаний запис, що додається. 
Поле Iv заповнюється так, як описано вище. Щоб визначити 
значення поля внутрішньої нумерації number, вибираються 
всі поля з цієї таблиці, які мають ті самі значення id_up та 
I vup,  тобто пов’язані з тим самим записом вищого рівня. З 
них обирається найбільше значення number та до нього дода
ється одиниця. Якщо запис потрібно не додати в кінець, а 
вставити між двома іншими, то здійснюється перенумеруван- 
ня всіх записів, які повинні йти після того, що додається.

При видаленні цілої статті запис із таблиці ukexpMiom 
насправді не видаляється з ЛБД, а значення ознаки isdel для 
нього встановлюється таким, що дорівнює 1.

При видаленні будь-якого фрагмента статті мають бути 
вилучені також усі пов’язані з ним елементи нижчих рівнів. 
Наприклад, при видаленні тлумачення відбувається також 
пошук і видалення усіх пов’язаних із ним відтінків та ілю
страцій.

а лабораторія (ВЛЛ) “СУМ-20”
же відбуватися і їхня віртуалізація. У тому випадку, коли 
предметна галузь X  — носій суперсистеми лексикографіч
них систем — набуває розподілених системних характерис
тик і параметризуемся певною структурованою множиною 
системних мережевих адрес (наприклад, таких, що при-

Довіра, 1998. — 331 с.
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йняті в Інтернеті), кожен елемент х є  X постає функцією від 
певного кортежу адрес:

* = f(axa2... a j .
Тобто лексикографічна система LSx[L] перетворюється 

на віртуальний об’єкт, розподілений у фізичному просторі, 
що зображається точкою (а\, а2 , ..., а^  у просторі мере
жевих адрес. При цьому узгодження відповідних моделей 
даних на концептуальному та внутрішньому рівнях навіть 
не вимагається (хоча для зручності таке узгодження було б, 
звичайно, корисним). Необхідне лише узгодження на рівні 
зовнішніх моделей, зокрема на рівні мережевих протоколів, 
що забезпечує мінімальну цілісність віртуальної лексико
графічної системи та можливість її ідентифікації як єдино
го об’єкта. Така віртуальна лексикографічна система може 
бути використана як ВЛЛ, що надає засоби для виконання 
спільних лексикографічних проектів фахівцями різних тери
торіально розподілених інституцій і навіть різних країн.

Однак об’єднання віртуальних лексикографічних систем у 
корпоративну мережу пов’язане зі значними матеріальними 
витратами, а саме створенням комунікаційної інфраструкту
ри з високою пропускною здатністю, вартість якої у наш час 
досить велика. Адже корпоративна мережа — це складна 
система, яка містить тисячі різноманітних компонентів: ком
п’ютери різних типів, починаючи з персональних та закін
чуючи дата-центрами і великими кластерами, системне та 
прикладне програмне забезпечення, мережеві адаптери, кон
центратори, комутатори та маршрутизатори, фізичну мере
жу транспорту даних. Останнім часом простежується зміна 
технології автоматизованої обробки корпоративної інформа
ції, пов’язана зі зростанням популярності Інтернету, який 
усе більше використовується як засіб забезпечення профе
сійної взаємодії фахівців, що працюють над розв’язанням 
спільних проблем.

Таким чином, існуюча комунікаційна інфраструктура Ін
тернету цілком спроможна забезпечити необхідну пропуск
ну здатність і нормальну роботу ВЛЛ у межах її заплано
ваних функцій. Це може досягатися за допомогою різних 
програмно-технологічних інструментів, зокрема шляхом 
застосування системотехніки так званої сервіс-орієнтова- 
ної архітектури (Service-Oriented Architecture — SOA).

Основні аспекти створення розподілених систем типу 
ВЛЛ такі:

-  гетерогенність сучасних інформаційних систем;
-  обмін метаданими між системами різних виробників;
-  обмін даними між системами, які суттєво різняться 

використанням різних форматів представлення даних;
-  великі об’єми даних, які циркулюють між системами;
-  гарантування доставки повідомлень;
-  маршрутизація повідомлень й адресація “кінцевих точок”;
-  координація процесів;
-  безпека сервісної взаємодії.
Принципи, на яких будується ВЛЛ “СУМ”, полягають у 

тому, що вона розробляється на базі Web-сервісів (WS) — 
одній із реалізацій SOA-застосувань, що позиціонуються як 
універсальна технологія зв’язування суттєво різнорідних 
систем. В основі технології лежить декілька стандартів:

XML для опису даних, SOAP для передачі інформації з 
одних систем на інші, WSDL для опису сервісів (у тому 
числі, задания типів вхідних і вихідних даних) і UDDI для 
зберігання й надання WSDL-описів за запитами.

Цих стандартів достатньо для створення відносно несклад
них систем. Однак мінімально нетривіальні рішення (котрі 
зазвичай і потрібні в корпоративному середовищі) вимагають 
забезпечення таких аспектів, як гарантована асинхронна до
ставка повідомлень, керування трансакціями, шифрування 
даних, які циркулюють між системами, забезпечення їхньої 
недоторканності. Усі ці аспекти так чи інакше споріднені з 
WS, і зараз активно розробляються інструменти надбудови 
різних специфікацій, що дає можливість уписати їх у світ WS.

Визначення та огляд засобів і технологій проектування 
мережевих застосувань подано у працях16.

ВЛЛ “СУМ”, побудовану на основі викладених принци
пів, створено у середовищі розробки Microsoft Visual 
C# 2005 Professional Edition. Вона працює під операційною 
системою Microsoft Windows ХР/2003, Vista або 7 під уп
равлінням Microsoft.NET Framework версії 3.5.

Комплекс має багаторівневу архітектуру: сервер бази да
них відповідає за зв’язок із ЛБД і за функції отримання та 
збереження даних; сесійний сервер установлює сеанси ро
боти для окремих користувачів, керує привілеями та вста
новлює рівні доступу; клієнтська програма надає інтерфейс 
користувача, що створює можливість виконувати лексико
графічну і редакційну роботу, а також ряд інших функцій.

Програмний комплекс орієнтовано на роботу в мережі 
(як локальній, так і глобальній, оскільки використання тех
нології створення розподілених сервіс-орієнтованих си
стем Windows Communication Foundation (WCF) для вза
ємодії між окремими рівнями комплексу дає можливість 
його ефективного функціонування у середовищі Інтерне
ту), де багато користувачів одночасно мають доступ до ЛБД 
“СУМ”. При цьому залежно від привілеїв користувачі мо
жуть отримувати доступ до всієї бази або її частини, мож
ливість редагування статей або тільки їх перегляду тощо.

Програмний комплекс ВЛЛ “СУМ” у локальному та від
даленому режимах забезпечує виконання таких функцій:

-  автентифікація та авторизація користувачів;
-  внесення нової словникової статті до ЛБД “СУМ”;
-  вилучення словникової статті з ЛБД “СУМ”;
-  редагування словникової статті у ЛБД “СУМ”;
-  забезпечення модифікації структури словникової стат

ті певної лексикографічної системи ВЛЛ і створення нових 
лексикографічних систем;

-  динамічне формування словникових статей ЛБД 
“СУМ” у друкарському форматі;

-  виконання різного роду вибірок і створення підсистем;
-  аналіз даних ЛБД “СУМ”;
-  додання нового користувача до ВЛЛ “СУМ”;
-  вилучення користувача з ВЛЛ “СУМ”;
-  керування правами доступу користувачів ВЛЛ “СУМ”.
Вхід користувача ВЛЛ “СУМ” до системи здійснюється

через підсистему доступу, вікна якої зображено на рис. 3.3.

6 Extensible Markup Language (XML) 1.0 [Електронний ресурс]: W3C Recommendation 04 February 2004. — Third Edition. — Режим доступу: 
http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/; Распределённые системы. Принципы и парадигмы / Э. Таненбаум, М. ван Стеен. — СПб.: 
Питер, 2003. — 880 с.; W3C WSDL 2.0 0 [Електронний ресурс]: Core Specifications (“Мова опису Web-сервісів (мова WSDL), версія 2.0”). — 
Режим доступу: www.w3.org/TR/wsdl20/.

http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/
http://www.w3.org/TR/wsdl20/
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Рис. 3.3. Вікна входу до В Л Л

Функціональні можливості програмного комплексу ВЛЛ 
“СУМ” показано на рис. 3.4.

У головному вікні редагування лексикографічної інфор
мації ВЛЛ “СУМ” ліворуч по вертикалі відображається 
реєстр Словника з такими стовпчиками:

-  Реєстр — заголовне слово словникової статті;
-  О — номер омоніма;
-  В — ознака, чи опрацьована стаття видавничим редак

тором;
-  Л — ознака, чи була стаття додана або змінена;
-  Т — ознака, чи стаття опрацьована технологом.
Праворуч відображається текст словникової статті.
Кнопки в панелі інструментів мають таке призначення:
-  Й “Додати” — ввести нову словникову статтю;
-  П і “Редагувати” — редагувати словникову статтю;
-  РЩ “Редагувати копію” — створити або редагувати 

альтернативну редакцію словникової статті;
-  X  “Вилучити” — вилучити словникову статтю;
-  Ша “Скопіювати” — створити копію вибраної статті;
-  gj “Історія редагування” — переглянути історію 

змін у словниковій статті;
-  “Інші редакції статті” — відобразити вікно ви

бору альтернативних редакцій;
-  У “Записати статті” — зберегти вибрані статті або 

діапазон статей у HTML-форматі;

-  “Записати фразеологічний індекс” — зберегти у 
HTML-форматі файл фразеологічного індексу для вибрано
го діапазону;

-  £3 “Роздрукувати статтю”;
-  Д  “ЛЯП!” —  позначити вибрану статтю як про

блемну (або зняти позначку, якщо в неї внесено правки);
-  ВЭ “Перейти до слова” — звернення до статті через 

слово, яке вибране у тексті поточної словникової статті;
-  О  “Повернутися” — повернення до попередньої статті;
-  З  “Форум” — перейти до веб-форуму укладачів і 

технологів СУМа;
-  “SQL:” — фільтрація реєстру Словника за довільною 

умовою у форматі SQL, яка вводиться в сусідньому рядку.
Також через меню програми доступні такі функції:
-  установлення параметрів перегляду словникової статті 

(шрифт, позначки наголосу, необхідність виведення ілюст
рації, виділення кольором нових та змінених фрагментів 
статті і т. ін.);

-  вибір діапазонів реєстру за виконавцями — лексико
графами, науковими редакторами і т. ін.;

-  фільтрація реєстру за різними критеріями (статті, наяв
ні або відсутні в 11-томному СУМІ, додані та змінені статті, 
за частиною мови, за відсутністю тлумачень та ілюстрацій, 
за стилістичними ремарками, типовими формулами тлума
чення і т. ін.);

-  отримання статистичних показників (кількість усіх до
даних та змінених статей, значень або ілюстрацій у будь- 
якому діапазоні реєстру, кількість знаків у статтях, діагра
ми за кількістю стилістичних ремарок і типових формул 
тлумачення);

-  індексування словникових статей у потрібному діапазоні.
Вікно редагування словникової статті має вигляд, показа

ний на рис. 3.5.
Структура словникової статті має вигляд дерева, в якому 

представлені:
-  “Блок” — блок тлумачень;
-  “Тлум.” — тлумачення;
-  “Відт.” — відтінок тлумачення;
-  “Слсп.” — СС;
-  “Знач.” —  значення словосполучення;
-  “*)тл.” — частина тлумачення або відтінку;
-  “Дер.” — дериват фразеологізму;
-  “Іл.” — текстова ілюстрація.
Після вибору структурного елемента доступні такі функції:
“Додати” — додати структурний елемент. Можна додати 

елемент того ж рівня (наприклад, на рис. 3.5 додано тлума
чення після “Тлум. 2”, при цьому номери наступних тлума
чень збільшаться на 1). Також можна додати елемент ниж
чого рівня (наприклад, до вибраного “Тлум. 2” — відтінок, 
ілюстрацію і т. ін., які будуть додані до вже існуючих — 
“Відт. 1” або “Іл. З” відповідно);

“Вилучити” — вилучити вибраний структурний елемент 
та всі пов’язані з ним;

“Позиція” — переставити елемент статті на позицію то
го ж рівня, який вибирається зі списку (наприклад, “Тлум. 1” 
на рис. 3.5 можна переставити на 2-ге або 3-тє місце);

“-> відтінок” або “-> тлумачення” — перетворити тлума
чення на відтінок або навпаки;

“В: введено” — ознака, чи опрацьована стаття видавни
чим редактором;
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А ,  спол. І. протиставний. 1. Поєднує речення, 
протиставні одне одному за змістом; але, проте, 
навпаки, та. Згода д ім  будує, а незгода руйнує 
(прислів'я); Є  багато на світі учених людей, а поетів 
мало (М . Коцюбинський); Н із част. н е  (спол. не . . ,  
а або а н е ) .  Поєднує речення або члени речення, з 
яких одне виключає інше. Не питай старого, а 
бувалого (Номис); Щоб ви [слова] луну гірську будили, 
а не стогін, щоб краяли, та не труїли серце, щоб 
піснею були, а не квилінням (Леся Українка); Іноді 
траплялись чималі баюри, але Максим їх не обминав, 
а йшов навпростець (І. Багряний).

2. Поєднує речення або члени речення, не відповідні 
одне одному змістом, причому зміст другого  
суперечить сподіваному змістові, що випливає з 
першого; але, проте, однак, та. Бачить під лісом, а не

Рис. 3.4. Головне вікно редагування лексикографічної інформації ВЛЛ “СУМ”

Редагування статті

А2
а Блок 1: протиставний.

Т л ум . 1: Поєднує речення, 
а протиставні одне одному за змістом; 

* але, проте, навпаки, та
Іл .  1: Згода дім будує, а незгода 
руйнує
Іл .  2: Є багато на світі учених 
людей, а поетів мало 
В ідт. 1: Поєднує речення або 

і члени речення, з яких одне 
виключає інше___________________

Поєднує речення або 
члени речення, не відповідні одне 
одному змістом, причому зміст 
другого суперечить сподіваному 
змістові, що випливає з першого; 
але, проте, однак, та

Іл .  1: Бачить під лісом, а не 
бачить під носом 
Іл .  2: Мавка, зачарована, тихо 
колишеться, усміхається, а в 
очах якась туга аж  до сліз 

Т л ум . 3: Поєднує протилежні за

Е  Без тексту

! Додати 

[Тлумачення ▼

Вилучити

Позиція 12 ▼J 

->  відтінок

І В: введено

0  Ф: введено

Закінчити

Рис. 3.5. Вікно редагування словникової статті

“Т: введено” — ознака, чи опрацьована стаття техно
логом;

“Закінчити” —  завершити редагування статті.
Також можна встановити режим відображення дерева 

статті у спрощеному вигляді (“Без тексту”) та обрати бажа
ний розмір шрифту у вікні.

Вікно редагування слова (рис. 3.6) дає можливість увести 
реєстрове слово, номер його омоніма та частину мови.

Якщо стаття відсильна, то встановлюється відповідна 
ознака і вводиться реєстрове слово, на яке потрібне відси
лання. Тут є і поле для редагування лівої частини словнико
вої статті та поле етимології слова (зарезервовано для на
ступних редакцій СУМа).

Вікно редагування словникової дефініції (рис. 3.7) набуває 
подібного вигляду для всіх елементів статей, які мають фор
мулу тлумачення. У ньому представлено такі поля і функції:

-  “№” — порядковий номер тлумачення (або іншого еле
мента статті) у межах одного рівня;

-  “Вид:” — залежно від елемента статті може характери
зувати його тип або не використовуватися;

-  “Назва:” — для словосполучень та їх дериватів подає 
текст, для інших елементів не використовується;

-  “Тлумачення:” — текст тлумачення;
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щ Редагування слова

Сполучник

Реєстрове слово: А

Частина мови:

Б див.

Етимологія:

Ліва частина статті: 
<В>,</В> <І>спол.</І>

іШ Ш Л J n x

№ омоніма 2 

□  ПОСИЛАННЯ

Зберегти

B I S  2 N Ш

Рис. 3.6. Вікно редагування слова

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 №  Редагування значення в # : ° 1

№ значення: 1 Вид: [фраз, індекс! Зберегти j

В 7 S 2 N Ю  посилання

Тлумачення:
Поєднує речення або члени речення, з яких одне виключає інше

Параметри:
із част.</1> <SPAN style="letter-spacing: 5" >He</SPAN> <І>(спол.</І> <SPAN style="letter- 
spacing:5">He</SPAN> . <SPAN style="letter-spacing: 5" > a </SPAN> <1>або</1> <SPAN 
style=,,letter-spacing:5">a He</SPAN>).<I>

Рис. 3.7. Вікно редагування словникової дефініції
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-  “Параметри:” — граматичні позначки, стилістичні ре
марки;

-  “Зберегти” — зберегти зміни в базі даних;
-  , „  » ^ 2 до — панель редагування шриф-

: Ш тових тегів у тексті. Теги вста
новлюються для виділеного фрагмента тексту.

Перед збереженням у ЛБД виконується перевірка корект
ності введеного тексту на правильність розставлення 
HTML-тегів. Якщо знайдено помилки, то збереження не до
зволяється, доки вони не будуть виправлені. Перевірку мож
на відключити натисненням відповідної комбінації клавіш.

Для редагування ілюстрацій у програмі є вікно, яке має 
подібний вигляд та набір функцій.

Серед інших допоміжних функцій програми редагування 
зазначимо:

-  редагування фразеологічного індексу (додавання або 
вилучення реєстрових слів, пов’язаних із вибраним фразео
логізмом);

-  редагування стоп-слів, які не підлягають індексації або 
повинні бути проіндексовані автоматично;

-  автоматизоване введення похідних слів для доданого 
слова залежно від його частини мови;

-  блокування окремих діапазонів реєстру від редагуван
ня та зняття цього блокування.

Застосування інструментального комплексу “СУМ” у фор
мі ВЛЛ продемонструвало високу ефективність у процесі 
укладання СУМ-20, дозволивши сформувати корпус 
Словника за відносно короткий час і надавши можливість 
безперервного його розвитку та вдосконалення шляхом 
моніторингу динаміки української мови.

3.4. Лінгвістичний корпус
Необхідним елементом комп’ютерної технології нового 

СУМа став лінгвістичний корпус, який прийшов на зміну 
традиційній лексичній картотеці й відіграв роль одного з 
основних джерел текстово-ілюстративного матеріалу до 
СУМ-20. Оскільки корпусна лінгвістика є досить новим 
напрямом лінгвістичного дослідження й досі у вітчизняній 
лексикографічній практиці не застосовувалася, розглянемо 
основні її аспекти і будову та функції Українського націо
нального лінгвістичного корпусу (УНЛК), створеного в Ук
раїнському мовно-інформаційному фонді, а також його ви
користання при укладанні СУМ-20.

У загальному розумінні лінгвістичний корпус — це пред
ставлений в електронному вигляді, великий за обсягом, 
уніфікований, структурований, розмічений і філологічно 
компетентний масив мовних даних, доповнений системою 
керування — універсальними програмними засобами для 
пошуку різноманітної лінгвістичної інформації17. Обсяги 
мовного матеріалу, який залучається до мовознавчого до
слідження, комплексність, оперативність опрацювання за
значеного матеріалу та можливість прямого доступу до 
великої кількості лінгвістичних фактів — це ті переваги, які 
надає лінгвістичний корпус досліднику.

Сервіс УНЛК акумулює функціональні можливості сер
вісів інших інформаційно-лексикографічних систем, а са
ме — електронної бібліотеки, граматичного словника, інте
грованої лексикографічної системи “Словники України”, а 
також функцій повнотекстового пошуку. До всіх перерахо
ваних систем розроблено окремі клієнтські програми, що 
забезпечують інтерфейси роботи з ними. УНЛК надає єди
ний інтерфейс до всіх цих сервісів, створюючи ефект робо
ти з єдиною системою.

Кожен зазначений сервіс відповідає за функціональність 
певної лексикографічної системи окремо, а взаємодія цих 
сервісів разом у програмному комплексі УНЛК створює 
необхідне середовище обробки та збереження інформацій
них ресурсів.

У системі УНЛК виділяються дві основні підсистеми: біб
ліографічна та повнотекстова. Бібліографічна частина являє 
собою електронну бібліотеку — колекцію електронних ре
сурсів, яка є основою для розробки будь-якого корпусу. Тому 
бібліографічна підсистема служить інструментом для зби

рання, збереження, моделювання й використання природно- 
мовної інформації в цифровому вигляді і становить 
невід’ємну частину УНЛК. Вона виконує роль багатофунк
ціональної інформаційної системи, яка акумулює інформа
цію різних видів. Ефективність електронної бібліотеки мож
лива лише за умови використання чіткої та прозорої схеми 
представлення метаданих об’єктів збереження. Питання 
стандартизації опису даних розглядається як у межах кожної 
установи, так і на державному та міжнародному рівнях. Це 
питання є складним, адже сучасні розвинені стандарти 
бібліографічного опису налічують тисячі полів. їх семантика 
не завжди однозначна, що стає причиною колізій при 
інтеграції ресурсів. Проте ми не виключаємо необхідності 
дотримання встановлених стандартів. Однак, як переконує 
практика, при створенні колекцій об’єктів різнорідної 
природи для різних масивів об’єктів використовуються різні 
підмножини відповідного стандарту — формат опису даних.

Це питання розглядається з позиції системотехніки орга
нізації електронної бібліотеки. Якщо внутрішню структуру 
збереження метаданих тісно пов’язують зі встановленим 
форматом опису даних, виникає проблема масштабованості 
системи. Будь-яка зміна формату (навіть незначна) викли
кає лавиноподібну зміну всього програмного комплексу, 
що, у свою чергу, призводить до необхідності розробки ок
ремих програмних систем для різних колекцій або спричи
няє неперервний процес розробки та супроводження про
грамної системи. Розв’язанням цієї проблеми може стати 
відмова від прив’язування структури бази даних збережен
ня метаданих об’єктів електронної бібліотеки до конкрет
них даних. Оперування поняттями архітектури системи пе
реносить відповідність даних до сутностей з рівня логіки 
роботи з даними на рівень логіки застосувань. Подібний 
підхід дозволив спроектувати базу даних у такий спосіб, 
щоб вона служила універсальним сховищем збереження 
метаданих різної природи, а її структура не залежала від 
формату опису об’єктів збереження.

Формат опису об’єктів, що зберігаються в базі даних, 
визначає адміністратор системи. Для цього створено спеці
альну підсистему (її вхідне вікно показане на рис. 3.8), в 
якій адміністратор може визначити всі можливі характерис
тики, за якими будуть описуватися об’єкти. Вони викорис
товуються при внесенні метаінформації про об’єкт.

17 Широков В. А., Бугаков О. В., Грязнухіна Т. О. та ін. Корпусна лінгвістика. — К.: Довіра, 2005. — С. 11—17.
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Рис. 3.8. Підсистема редагування формату опису об’єктів збереження

У режимі редагування адміністратор може визначити назву 
характеристики, що виводиться на екран, зазначити інфор
мацію про додаткові домовленості, відповідність стандарту, 
додати коментарі, які допоможуть користувачеві точніше з’я
сувати зміст тієї чи іншої назви. Адміністратор визначає також 
типи значень, яких може набувати конкретна характеристика. 
Відповідно до зазначеного вище автоматично генеруються 
форми для введення значень, будуються пошукові запити, 
внесена інформація перевіряється на коректність уведення та 
при обробці даних викликаються потрібні функції.

У системі для метаданих визначено п’ять можливих ти
пів: символьний, числовий, дата, шлях до файлу та блоб- 
об’єкт. Як видно з назв типів, метаданими можуть висту
пати не лише текстові та числові дані, але й посилання на 
документи, що зберігаються у файловій системі сервера 
або ж будь-які двійкові дані, занесені в базу (наприклад, 
фото, аудіо, відео).

Певні характеристики можуть набувати значення з обме
женої множини значень. Для полегшення роботи з такими 
характеристиками в системі передбачена можливість під
ключення певних словників значень. В адміністратора си
стеми є можливість створити новий або ж відредагувати 
існуючий словник. Він може бути двох видів: закритий або 
відкритий. Словники відкритого типу можуть бути відреда
говані бібліографом системи, а закриті словники доступні 
для редагування лише адміністратору. Приміром, до харак

теристики “мова видання” під’єднано словник, де визначе
но назви мов за відповідним стандартом.

Наступний параметр характеристики, який адміністра
тор може змінювати, — це група. Деякі підмножини харак
теристик можуть бути пов’язані в логічні групи — наяв
ність однієї з характеристик в описі об’єкта вимагає обо
в’язкової наявності всіх інших характеристик з цієї групи. 
Форми для заповнення значень елементів групи генеруються 
окремо для кожної з груп. Останній із параметрів характе
ристики — можливість повторення, що визначає унікальність 
наявності характеристики в межах опису одного об’єкта.

Наступним етапом налаштування системи є створення 
профілів характеристик, під якими розуміється певна під- 
множина характеристик із загальної множини. Кожний ко
ристувач має можливість вибору (визначення) певного про
філю (профілів) для пошуку та заповнення даних.

До функцій адміністрування системи входить редагуван
ня інформації про користувачів і визначення рівня доступу 
до системи. Таких рівнів у системі передбачено чотири: 
читач, бібліограф, адміністратор і адміністратор системи.

Функції бібліографа системи полягають у наповненні бази 
об’єктів збереження. Наприклад, для УНЛК —  це внесення 
літературного джерела до бази, заповнення необхідної мета- 
інформації джерела, процес підготовки тексту до повнотекс- 
тової індексації. Якщо в системі працює одночасно кілька 
бібліографів, є можливість переглянути статистику попов
нення бази даних одним із бібліографів за певний період.



51

Пошук за бібліографічними реквізитами (рис. 3.9) є 
функцією, доступною широкому колу користувачів. По
шукове поле користувач обирає самостійно з полів, що 
увійшли до пошукового профілю. Якщо це текстове поле, 
то користувач уводить інформацію, якщо ж поле має обме
жену множину значень, то користувач обирає пошукове 
значення з відповідного словника. Для розширеного по
шуку використовується об’єднання результатів за логікою 
“і” чи “або”. Додатковими параметрами пошуку є ознака

наявності у джерела його повного тексту для повнотексто- 
вого індексу, а також ознаки індексації.

Результати пошуку представляються у вигляді списку біб
ліографічних описів (рис. 3.10). Користувач має можливість 
переглянути повний список бібліографічних реквізитів для 
кожного об’єкта, переглянути ресурс (повний текст за його на
явності), а також записати в окремий файл результати пошуку.

Друга можливість доступу до об’єктів — це повнотексто- 
вий пошук (рис. 3.11).
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Рис. 3.9. Пошук за елементами бібліографічного опису
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©
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Рис. 3.10. Результати пошуку за елементами бібліографічного опису
Користувач уводить пошукову фразу, задає максимально 

бажану кількість слів між пошуковими та обирає додаткові 
параметри повнотекстового пошуку, а саме:

-  урахування порядку слів;
-  пошук у певній підмножині об’єктів;
-  використання процедури лематизації (зведення тексто

вого слова до початкової форми);
-  використання синонімічної ЛБД;
-  використання певних синонімічних рядів;
-  вибір граматичних параметрів для кожного слова, що 

входить у пошуковий фрагмент.

Результатом повнотекстового пошуку є список бібліогра
фічних описів. Але, на відміну від пошуку за бібліогра
фією, користувач отримує прямий доступ до кожної локалі
зації пошукового фрагмента в тексті, тобто до всіх кон
текстів, які містять пошуковий фрагмент. Обравши джере
ло, користувач може переглядати контексти, де пошуковий 
фрагмент виділено червоним кольором. Розмір (довжину) 
контексту можна змінювати. Кожне слово з контексту (не 
лише пошукове) з ’єднане зі словниками: граматичним, тлу
мачним і словником синонімів. Для подальшої обробки всі 
контексти або контексти певного джерела можуть бути за
писані в HTML-файл із зазначенням джерела контексту, 
часу створення та пошукової фрази (рис. 3.12).

http://www.nbuv.gov.ua-K
http://www.nbuv.gov.ua-X
http://www.nbuv.gov.ua-X
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золотий ; золотистий; золотавий;
Є J пош ук за текстам и з п о то чного  кош ика г™ золотастий (р ід ко ); блискучо-
О  з урахуванням  п оряд ку  слів 
Ш  з  лем атизацією

ж о в ти й ;

§ 8  з  урахуванням  синоніми щ  червінець; золотий ; червоний

Ш  за синонім ічним и рядами (ро зм .); че р в інч и к  (пестл .);

1 J  без урахування  в ідстані м іж  словами щ асливий; рад існий; прекрасний ; 
солодкий ; безхм арний;

М аксимальна к іл ьк ість  слів м іж  пош уковим и: незатьм арений; сонячний ; золотий;
0

красний (ф о льк.); красен (ф ольк.); 
пром енистий (п о е т .);

! ] ...................... -...- ...........-......... благословенний (кн и ж н .);
її благословен (к н и ж н .) ; щасний

(ро зм .); п о гож ий  (р ід ко .);

-г -  — V
Знайти  в реєстрі] * — Ш. .. J  * Т ак Скасувати

* “Колодязний журавель”, де були такі рядки:
С 2 Ї і

Мій журавель! У нього очі сині.
а Хай кличе в мандри осінь золота...
а Та знає він. що лиш на Україні 

Солодкою стає проста вода.
а Редактори. -  продовжує Ю.Рибчинський.- замінили с

й П о ш у к К ількість локал ізацій пош укової ф рази в дж ерел і:

Рис. 3.11. Вікно повнотекстового пошуку
пиш и, д о ч ко . М ісяць  п ід ій м а є ть ся  вищ е. Все м енш ає  т іней . Ч ер во н і ж о р ж и н и  си л ьн іш е  м ере хтять  
ро са м и . Ч іт к іш а ю ть  д ал і і сп ів и . О с інь . З о л о т а  о с ін ь . К ін е ц ь  п е р ш о ї кн и ги . В Е Л И К А  Р ІД Н Я  К Н И ГА  
Д Р У Г А  В Е Л И К І П Е Р Е Л О Г И  Ч а сти н а  перш а . П ід  іс кр и сти м  п івд нем  зе л е н о  ш ум и ть  В ел и ки й  ш лях, 
у п и р а ю ч и сь  ш и р о ки м , т у го  н а тя гн у ти м  л у ко м  у  в и с о к і ж и та , щ о вж е  за кв іту в а л и  на все поле.

Д ж е р е л о  к о н те к с ту : С те л ьм а х  М. В ел и ка  рідня : П ов ість  / Б іб л іо те ка  з  у кр а їн с ь к о ї л іте р а тур и  для 
ш ко л яр ів  - C D -R O M  4х  - К . : С туд ія  "Н е гоц іант", 2000 . - (З о ло та  с ка р б ни ц я  У кр а їн и ). - ISBN  9 6 6 -7 423 - 
50 -6
Ч а с  с тво р е н н я  к о н те к с ту : 20 ве ресня  20 10  р. (14 :53 :31 )

брате . -  І все  од но  м и її м а є м о  л ю би ти ... Т р и м а ю чи сь  один од ного , вони  вж е  м о вчки , навм а ння  брели по 
з ів ’ял о м у  л и с т і і п р и б и ти х  тр а ва х . На ни х  обва лю вал и сь  і об ва л ю вал и сь  л іс о в і ш ум и  і с то г ін  дерев, 
об ва л ю вал ось  зо л о то  сонц я  і осен і. Та не з о л о т о  о с е н і св іти л о  бр атам , а ви ход и ла  з  те м е н і ота  
тр е м тл и ва , п р и кр и та  ж ін о ч о ю  р у ко ю , зе р н и н ка  вогню , з  я ко ю  б о со н іж  іш ла -  не  йш ла д о  ни х  О льга . Д е  
ти  взял ася  на б е зта л а н н я  на ш е ?  І все од но  ми б уд ем о л ю бити  тебе ... Та чи п о тр іб на  їй  наш а л ю бо в?

Д ж е р е л о  к о н те к с ту : С те л ьм а х  М. Ч оти ри  броди : Ром ан /  Б іб л іо те ка  з  у кр а їн с ь к о ї л іте р а тур и  для 
ш ко л яр ів  - C D -R O M  4 х  - К . : С туд ія  "Н е го ц іа н т” , 2000. - (Золота  с ка р б ни ц я  У кр а їн и ). - ISBN 9 6 6 -7 423 - 
50 -6
Ч ас  с тво р е н н я  к о н т е к с т у : 20  ве ре сня  20 10  р. (14 :53 :31 )

Рис. 3.12. Результати повнотекстового пошуку



54

Ще одним засобом для створення користувацьких на
борів даних у системі є так званий кошик, тобто тимчасове 
сховище. Користувач може відібрати об’єкти збереження, 
які його цікавлять, з різних пошукових запитів і зберегти 
образ даних для подальшої роботи в інших сеансах. Корис
туючись таким інструментом, дослідник може відібрати 
джерела певного автора, стилю чи жанру і працювати лише 
з цією частиною корпусу; фактично ця процедура дає мож
ливість виділити із загального корпусу свій власний під- 
корпус, орієнтований на розв’язання особистих завдань. 
Такий підхід дозволив відмовитися від ідеї створення “ета
лонного корпусу”, оскільки ідея еталонності, з нашого по
гляду, є занадто суб’єктивною і до того ж відсікає можли
вість дослідження засобами корпусу “нееталонних”, ано
мальних мовних явищ. Не зовсім вдалою, на нашу думку, є 
ідея виваженого, або збалансованого, корпусу, що передба
чає реалізацію попередньо заданих співвідношень об’ємів

літературних джерел, які належать до різних стилів, жанрів, 
епох і т. ін. Адже універсальних критеріїв виваженості, або 
збалансованості, немає, і всі спроби у цьому напрямі відби
вають лише особисті погляди їх авторів.

Таким чином, реалізовані в УНЛК функції “кошика” до
зволяють породжувати в режимі реального часу та в рамках 
єдиного лінгвістичного корпусу віртуальні “підкорпуси”, які 
моделюють ті або інші лінгвістичні ефекти, із забезпеченням 
кожному дослідникові можливостей реалізації його власних 
уявлень про еталонність, виваженість і збалансованість.

Для об’єктів, занесених до “кошика”, дозволено стан
дартні функції доступу до тексту, перегляду бібліографіч
ного опису, а також додаткові функції перегляду статистич
них параметрів і запису вихідних текстів на клієнтську 
машину.

На сьогодні УНЛК містить 4259 літературних джерел 
обсягом 1,09 Гб, що налічують понад 64 млн слововживань.

Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ПРОЦЕСУ  
ПРИ УКЛАДАННІ СУМ-20

Лексикографічну роботу зі створення СУМ-20 організо
вано за принципом лексикографічного конвеєра18. Згідно з 
цим принципом вона зосереджується в описаному вище 
технологічному середовищі “СУМ”, де весь лексикографіч
ний процес розподіляється за послідовностями взаємопо
в’язаних і взаємозалежних кроків із одночасним виконан
ням певних операцій над лексикографічними об’єктами. 
Основним лексикографічно-технологічним “кластером” — 
науково та організаційно визначеним “квантом” лексико
графічної інформації — тут виступає так званий техноло
гічний том (Т-том). Він являє собою певний (загалом не
зв’язний) фрагмент Словника, закріплений за певним колек
тивом лексикографів, який при укладанні першої редакції 
складався з п’яти осіб: науковий редактор технологічного 
тому — керівник лексикографічної групи, три лексикогра
фи і комп’ютерний технолог. У такий спосіб сформовано 
дев’ять Т-томів і відповідно — дев’ять лексикографічних 
груп, за кожною з яких закріплено певні діапазони опрацю
вання Словника (їх наведено у табл. 4.1). Складено поточні 
перспективні плани опрацювання лексикографічної інфор
мації (розширення реєстру, дослідження семантики, фор
мування словникових дефініцій, добір текстово-ілюстра
тивного матеріалу тощо), хід виконання яких контролю
вався менеджментом проекту “СУМ”. Кожний фрагмент 
Словника, опрацьований лексикографічною групою, пода
вався головному науковому редакторові, а після врахування 
його зауважень — до науково-видавничого редагування. 
Схему, яка діяла при укладанні першої редакції СУМ-20, у 
другій редакції було дещо модифіковано. На рис. 4.1 наве
дено фрагмент загальної організаційно-технологічної схе

ми створення лексикографічної системи (ЛС) СУМ у тако
му середовищі.

МП

АГР -  адміністрація голов
ного редактора 

АГТ -  адміністрація голов
ного технолога 

ЕЦБ -  електронно-цифрова 
бібліотека

ЕЦЛК -  електронно-цифрова 
лексична картотека 

ЗТ -  зведення комп’ютер
ної інформації

Л -  лексикограф 
ЛК -  лінгвістичний корпус 

української мови 
МП -  менеджер проекту 
HP -  науковий редактор 
СЛ -  спеціальна лексикографія 
ТКі -  технологічні комплекси 

ЛС СУМ
Т -  комп’ютерний технолог

Рис. 4.1

Див.: Широков В. А.. Монако В. В. Технологічний комплекс зі створення фундаментальної академічної лексикографічної системи 
“Словник української мови” // VII Міжнар. наук.-практ. конф. “Інформаційні ресурси наук.-техн. інформації: проблеми створення і 
використання”. — К.: УкрІНТЕІ. — 2000. — С. 121—124; Широков В. А., Монако В. В. Організація ресурсів Національної словникової 
бази // Мовознавство. — 2001. — № 5. — С. З—13; Широков В. А. Феноменологія лексикографічних систем. — К.: Наук, думка, 2004. — 
С. 301—303; Монако В. В., Якименко К. М. Автоматизоване тестування тексту фундаментальної академічної лексикографічної системи 
“Словник української мови” I I MegaLing-2006. Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичні технології: Доп. Міжнар. конф., 
Партеніт, 20—27 вер. 2006 р. / Ред. В. А. Широков, С. С. Дикарєва. — Сімферополь: “ДиАйПи”. — 2006. — С. 150; Якименко К. М. 
Системотехніка та технологія лексикографічних систем семантичного типу: Дис. ...канд. техн. наук. — К., 2006. — 18 с.; Монако В. В., 
Якименко К. М. Технологические аспекты создания текста первого тома фундаментальной академической лексикографической системы 
“Словарь украинского языка” // Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології: MegaLing-2007: 36. наук. пр. / Редкол.: Ю. Д. Апре
сян та ін. — К.: Довіра. — 2008. — С. 233—242.
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Наведений фрагмент ілюструє організацію взаємодії ме
неджменту проекту ЛС СУМ (В. В. Манако та Ю. В. Ле
онтьев), адміністрації головного наукового редактора (го
ловний науковий редактор — В. М. Русанівський, його 
заступники, наукові редактори і лексикографи) та адмініст
рації головного технолога (керівник О. Г. Рабулець, голов
ний програміст К. М. Якименко, комп’ютерні технологи 
С. І. Волошина, І. М. Кондрачук, М. П. Слабковська).

Основними кроками лексикографічної роботи зі створен
ня СУМ-20 стали такі:

-  парсинг СУМ-11 та формування ЛБД “СУМ”;
-  укладання на основі цієї ЛБД протягом 2001—2006 ро

ків першої редакції СУМ-20 (далі СУМ-20-1) у вигляді 
дев’яти технологічних томів ЛС СУМ загальним обсягом 
близько 174 тис. словникових статей;

-  створення на основі дев’яти видавничо-технологічних 
томів першої редакції нового Словника вісімнадцяти видав
ничо-технологічних томів другої його редакції (далі 
СУМ-20-2) та формування першого тому СУ М-20-2 (А — Б).

У СУМ-20-1, як показано в табл. 4.1, специфіковано 63 час
тини, які, відповідно до затвердженої організаційно-тех
нологічної схеми, обробляли 34 лексикографи, 9 наукових 
редакторів, головний науковий редактор і 4 технологи тех
нологічних томів.

Таблиця 4.1

№
Т-тому

Науковий 
редактор Т-тому Специфікація Т-тому (ТТ)

1 О. О. Тараненко А, Д, Е, Є, Ж, И, І, ї, Й, М, Р — розви
ватися

2 С. Я. Єрмоленко Б, Л, П — переступник, розвиднити
ся — ряхтливий

3 Н. Г. Озерова В, перестьобувати — підслизовий, У
4 В. Б. Фридрак г, Ґ, К, 0

5 Л. Л. Шевченко 3, підсліджувати — пов’ючити
6 В. В. Чумак Н, пов’язаний — покалічитися, Т
7 В. М. Брицин по-калмицьки — промовницький
8 Г. М. Ярун промовчаний — пропурхнути, С
9 М. М. Пещак, 

В. О. Винник
пропуск — п’ять, Ф, X, Ц, Ч, Ш, Щ, Ь, 
Ю,Я

Лексикографи технологічних томів: Г. Н. Горюшина,
H. Є. Лозова, І. А. Самойлова (перший Т-том); С. П. Бибик, 
С. Я. Єрмоленко, Н. М. Неровня, Г. М. Сюта (другий Т-том);
I. С. Гнатюк, Г. І. Лиса, Л. М. Стоян (третій Т-том); 
Л. В. Мовчун, О. М. Тищенко, Т. О. Федоренко, В. Б. Фрид- 
рак (четвертий Т-том); М. П. Годована, Т. Я. Марченко,
О. А. Стишов, Л. Л. Шевченко (п’ятий Т-том); В. М. Білоно- 
женко, 1. О. Борисюк, І. А. Казімірова, В. В. Чумак (шостий 
Т-том); В. М. Брицин, І. Ю. Гальчук, В. В. Дятчук,
0 . 1. Скопненко (сьомий Т-том); А. К. Мойсієнко, Л. О. Ста- 
вицька, Г. М. Ярун, Н. Ю. Ясакова (восьмий Т-том); 
С. О. Вербич, Л. Е. Пшенична, Н. М. Сухарина (Заїка) 
(дев’ятий Т-том).

На базі дев’яти технологічних томів сформовано дев’ять 
видавничо-технологічних томів, упорядкованих за абет
кою. Протягом 2004— 2005 років виконано науково-видав
ниче редагування першого видавничо-технологічного тому 
СУМ-20-1 (А — горішок; перша редакція). Науковий редак

тор — Н. Г. Озерова, лексикографи: Г. Н. Горюшина (А, 
422 стор.), Г. М. Сюта (Б, 806 стор.), 1. С. Гнатюк (В — 
від’єднувати, 1315 стор.), Г. 1. Лиса (від’ємний — віяльце, 
586 стор.), І. В. Кришан (віяний — в’ятір, 504 стор.), 
Л. В. Мовчун (Г — говорильня, 437 стор.), В. Б. Фридрак 
(говорити — горішок, 126 стор.). Відповідальний видавни
чий редактор — А. Я. Бельдій, керівник групи видавничих 
редакторів — Л. В. Туник, видавничі редактори першої 
редакції першого видавничо-технологічного тому — 
Г. С. Балабан, О. А. Дітель, Л. М. Кудрявкіна, Є. І. Мазні- 
ченко, Н. М. Максименко, О. В. Осадча, Л. С. Шорубалка, 
М. А. Щипська, Л. К. Ярошевська.

На початку 2007 року на базі дев’яти видавничо-техноло
гічних томів першої редакції СУМ-20 специфіковано 18 ви
давничо-технологічних томів і поставлено завдання — 
створити другу редакцію СУМ-20. Друга редакція лексико
графічно опрацьовується переважно співробітниками Ук
раїнського мовно-інформаційного фонду Національної ака
демії наук України. Відзначимо, що вихідний текст пер
шого тому другої редакції сформовано лексикографами 
Фонду в режимі прямого доступу до ЛБД (а не в режимі 
опосередкованого доступу через комп’ютерних техноло
гів), що дозволило різко підвищити продуктивність та 
якість їхньої роботи. Саме тоді розпочалася промислова 
експлуатація Віртуальної лексикографічної лабораторії 
“СУМ”.

В укладанні першого тому СУМ-20-2 (А — Б; друга 
редакція) взяли участь: Л. Л. Шевченко (А — аннамці), 
В. В. Чумак (аннібалів — аятола, Б — балухи), Г. М. Ярун 
(балцанка — бенетити), І. В. Шевченко (бенефіс — божево
літи), О. В. Бугаков (Боженька — бусольний), В. М. Білоно- 
женко (бустер — бязь). Лексикографічну працю з укладан
ня усталених словосполучень у СУМ-20-2 здійснювала 
В. М. Білоноженко. Обов’язки наукового редактора першо
го тому виконувала Н. Г. Озерова. Науковими консультан
тами СУМ-20-2 були: з граматичних питань — О. О. Тара
ненко, з питань стилістики та культури мови — С. Я. Єрмо
ленко, із редакційної роботи — Л. В.Туник. Редакторську 
роботу виконувала Н. В. Щ ербакова. Технологічну 
підтримку лексикографічної роботи здійснювали: О. Г. Ра
булець (керівник технологічної групи до 2010 року), 
К. М. Якименко (головний технолог-програміст), Н. М. Си- 
дорчук (програміст і системний адміністратор лінгвістич
ного корпусу) та комп’ютерні технологи С. І. Волошина,
І. М. Кондрачук, М. П. Слабковська. Індекс першого тому 
СУМ-20-2 формували М. Ю. Кригін та І. В. Остапова. 
Менеджерами другої редакції були В. В. Манако та Ю. В. Лео
нтьев (планування і контроль робіт, розроблення техноло
гічних схем, організація робіт із розроблення та проведення 
автоматизованого тестування ЛБД ЛС СУМ, взаємодія з 
видавництвом). Видавничі редактори першого тому 
СУМ-20-2 — працівники Державного науково-виробничо
го підприємства «Видавництво “Наукова думка” НАН 
України» — Г. С. Балабан, Н. М. Максименко і К. С. Чайка. 
Загальне наукове керівництво здійснював В. А. Широков.

Рецензенти першого тому: доктор філологічних наук, 
професор М. П. Кочерган, доктор філологічних наук, про
фесор Л. І. Мацько, доктор філологічних наук, професор
А. К. Мойсієнко, академік НАН України Г. П. Півторак, док
тор філологічних наук, професор М. Я. Плющ.
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У процесі оновлення фундаментальних лексиконів завж
ди виникають питання: наскільки нова лексикографічна 
праця є насправді новою? Чи достатньо мовних інновацій 
уведено до словника, щоб уважати результат виконаної ро
боти справді новим словником? Ще глибші та складніші 
проблеми виникають при бажанні встановити кількісні ха
рактеристики новизни та оригінальності лексикографічної 
праці. Слід зауважити, що досі чітких критеріїв новизни 
словників у світовій лексикографічній теорії не вироблено. 
За лексикографічною традицією (яка передається лише в 
усній формі — від одного покоління лексикографів до на
ступного) прийнято, що словник є новим, якщо його зміст 
відрізняється від прототипу не менше як на 15 %. Але як ви
раховувати відсотки — це питання вже не уточнюється і, у 
свою чергу, породжує багато нових питань. Зрозуміло, що 
автори СУМ-20 також неодноразово про це дискутували.

Застосування комп’ютерних технологій лексикографу- 
вання при укладанні СУМ-20 дозволило вперше в українсь
кому мовознавстві розпочати роботу з фундаментальної 
лексикографічної статистики. Наведемо деякі статистичні 
параметри СУМ-11 та СУМ-20, аналіз яких дає можливість 
здійснити своєрідну кваліметрію словникових текстів, на 
основі чого читач може зробити аргументований висновок 
про те, що СУМ-20 є цілком новою лексикографічною пра
цею, оскільки він радикально відрізняється від СУМ-11. 
Статистичні дані стосуватимуться діапазону першого тому 
(А — Б) СУМ-20, оскільки він повністю завершений, у той 
час як до наступних діапазонів ще будуть внесені зміни, і 
цей процес триватиме аж до виходу в світ останнього тому.

Наприклад, у табл. 4.2 наведено статистичні дані про від
носні обсяги діапазону першого тому (А — Б) для першої та 
другої редакцій:

Таблиця 4.2і9

Назва показника СУМ-20-1 СУМ-20-2
Збільшення у 

СУМ-20-2 порівняно 
із СУМ-20-1, %

Словникові статті 9665 11531 19,31
Знаки у словникових 
статтях 2841457 3921919 38,02

Ілюстрації 18250 26406 44,69

З таблиці видно, що друга редакція першого тому 
СУМ-20 значно відрізняється від першої: реєстр збільшив
ся майже на 20 %, практично вдвічі виросла кількість ілю
страцій, на 38 % збільшився загальний обсяг лексикогра
фічного матеріалу. Отже, і з традиційного лексикографічно
го погляду другу редакцію СУМ-20 можна вважати новим 
словником навіть порівняно з його першою редакцією. При 
цьому кількісні показники, звичайно, зовсім не відбивають 
тих фактичних змін, які були зроблені лексикографами у 
процесі дослідження розвитку семантичної структури лек
сики та системи словосполучень.

У табл. 4.3 наведено докладні статистичні дані щодо від
носних пропорцій лексикографічних параметрів діапазону 
першого тому СУМ-11 і СУМ-20 (друга редакція).

Таблиця 4.3

Назва показника СУМ-11 СУМ-20-2
Збільшення у 

СУМ-20-2 порів
няно із СУМ-11,%

Словникові статті 6303 11531 82,94
Знаки у словникових 
статтях 1786334 3921919 119,55

Тлумачення реєстрових 
слів, у т. ч.: 9577 14346 49,80

— значень; 8495 13079 53,96
— відтінків значень 1082 1267 17,10

Ілюстрації 11604 26406 127,56
Усталені словосполучення, 
у т. ч.: 643 2252 250,23

— СС; 439 522 18,91
— еквіваленти слів; 0 6 —
— термінологічні 

словосполучення; 51 479 839,22

— фразеологізми 153 1245 713,73

З таблиці помітно, що обсяг діапазону А — Б у СУМ-20, 
порівняно із СУМ-11, зріс більш ніж удвічі. Обсяг реєстру 
майже подвоївся. На 127 % виросла кількість ілюстрацій, 
що є свідченням великої роботи з добору тексто
во-ілюстративного матеріалу, оскільки в 11-томнику значна 
кількість реєстрових слів та їх значень не проілюстрована. 
У новому ж Словнику такі випадки поодинокі й умотивова
ні: ілюстрації не подаються лише тоді, коли вони справді не 
потрібні. Особливо помітне зростання спостерігається у 
системі усталених словосполучень. По-перше, тут з’явився 
якісно новий елемент — еквіваленти слова, що є свідчен
ням розвитку мовознавчої теорії за період, який пройшов 
від часу видання 11-томника. Велике — понад 700 % — 
зростання числа фразеологізмів пояснюється значною ро
ботою, яку виконала українська лексикографія упродовж 
останніх ЗО років. Зокрема, до нового тлумачного Словника 
практично повністю включено матеріали фундаментальних 
словників: “Фразеологічного словника української мови” у 
двох книгах, виданого у 1993 році, та “Словника фразео
логізмів української мови”, що вийшов друком у серії 
“Словники України” у 2003 році. Особливо новий Словник 
поповнився термінологічними словосполученнями — їх за
гальна кількість у першому томі виросла більше як у вісім 
разів, що є свідченням мовної динаміки, спричиненої нау
ково-технічними революціями, які відбулися і відбувають
ся починаючи з кінця 70-х років минулого століття, а також 
змінами у суспільно-політичній системі.

Саме цими факторами пояснюється динаміка вживання 
галузевих ремарок у СУМ-20 порівняно із СУМ-11, яку 
відображено в таблиці 4.4 (наведено лише ті ремарки, збіль
шення яких перевищує 100 %). При цьому слід зауважити, 
що ряд ремарок був відсутній у діапазоні А — Б 11-томника 
(біблійне слово (вислів), ветеринарія, друкарська справа, 
екологія, жаргонне слово, інформатика, палеонтологія, ре
лігія та ін.).

— Б.19 Тут і далі всі зіставлення статистичних показників (СУМ-11, СУМ-20-1, СУМ-20-2) стосуються тільки діапазону А
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Таблиця 4.4

Ремарка Повна назва СУМ-11 СУМ-20-2
Збільшення у 

СУМ-20-2 
порівняно із 
СУМ-11,%

ав. авіація 7 15 114,29
анат. анатомія 8 31 287,50
антр. антропологія 2 4 100,00
архт. архітектура 11 26 136,36
астр. астрономія 5 11 120,00
бібл. біблійне слово 

(вислів) 0 29 -

біол. біологія 28 217 675,00
біохім. біохімія 6 21 250,00.
бот. ботаніка 11 34 209,09
буд. будівельна справа 6 20 233,33
вет. ветеринарія 0 83 -
військ. військова справа 7 14 100,00
геогр. географія 1 2 100,00
геод. геодезія 2 7 250,00
геол. геологія 13 47 261,54
гірн. гірництво 3 6 100,00
екол. екологія 0 29 -

екон. економіка 9 43 377,78
ел. електрика 1 6 500,00
етн. етнографія 6 12 100,00
оісарг. жаргонне слово 

(вислів) 0 21 -

зоол. зоологія 1 17 1600,00
інформ. інформатика 0 53 -

іст. історія; історизм 39 144 269,23
кул. кулінарія 2 4 100,00
лінгв. лінгвістика 38 134 252,63
літ. літературознав

ство; література 20 52 160,00

мат. математика 8 55 587,50
мед. медицина 47 302 542,55
мет. металургія 7 16 128,57
метеор. метеорологія 3 8 166,67
мист. мистецтво 2 8 300,00
мор. морська справа 6 45 650,00
муз. музика 14 47 235,71
палеонт. палеонтологія 0 17 -

поет. поетичне слово 
(вислів) 17 42 147,06

полігр. поліграфія 0 17 -
політ. політика 6 14 133,33
псих. психологія 9 20 122,22
радіо радіотехніка 1 2 100,00
рел. релігія 0 37 -

рел.~церк релігійно-церков
ний 0 32 -

Продовження таблиці 4.4

Ремарка Повна назва СУМ-11 СУМ-20-2
Збільшення у 

СУМ-20-2 
порівняно із 
СУМ-11,%

спец. спеціальне слово 64 247 285,94
спорт. спортивний

термін 10 20 100,00

театр. театральний
термін 1 2 100,00

текст. термін текстиль
ної промисловості 0 6 -

фарм. фармацевтика 6 71 1083,33
фіз. фізика 25 95 280,00
фізл. фізіологія 6 16 166,67
філос. філософія 14 40 185,71
фін. фінансова справа 10 79 690,00
фольк. фольклор 3 6 100,00
фот. фотографія 0 1 -
хім. хімія 26 206 692,31
юр. юридичний

термін 9 31 244,44

У табл. 4.5 показано пропорції лексики за частинами 
мови у реєстрах СУМ-11 і СУМ-20-2 цього ж діапазону.

Таблиця 4.5

Частини мови СУМ-11 СУМ-20-2 СУМ-11,% СУМ-20-2,
%

Іменник 3558 6981 56,45 60,54
Прикметник 1595 2997 25,31 25,99
Дієслово 510 665 8,09 5,77
Прислівник 389 559 6,17 4,85
Дієприкметник 64 109 1,02 0,95
Займенник 12 20 0,19 0,17
Числівник 0 1 0,00 0,01
Інші 175 199 2,78 1,73

З цієї таблиці простежуємо, що пропорції за окремими 
лексико-граматичними класами суттєво не помінялися. 
Звертає на себе увагу деяке збільшення (близько 4,5 %) у 
СУМ-20-2 порівняно із СУМ-11 відносної кількості іменни
ків на тлі приблизно такого ж (3,89 %) зменшення відносної 
кількості дієслів. Це можна пояснити деяким зростанням 
(а саме на 3 %) термінологічної лексики у СУМ-20 порівняно 
із СУМ-11, яка представлена переважно іменниками.

Проте порівняння цих самих пропорцій, вирахуваних на 
всьому масиві СУМ-11, дає іншу картину: іменник— 41,44 %; 
дієслово — 30,93 %; прикметник — 16,52 %; дієприкмет
ник — 5,45 %; прислівник —  4,99 %; займенник — 0,08 %; 
числівник — 0,06 %; інші — 0,53 %. Це пояснюється особ
ливостями діапазону слів, що починаються на літери А та Б, 
зокрема відносною бідністю дієслів на фоні явного доміну
вання іменника. У наступних таблицях (4.6 та 4.7) наведено 
аналогічну статистику за частинами мови в межах окремих 
літер А та Б.
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Таблиця 4.6 (літера А)

Частини мови СУМ-11 СУМ-20-2 СУМ-11,% СУМ-20-2,
%

Іменник 1172 2805 60,73 63,92
Прикметник 450 1065 23,32 24,27
Дієслово 103 192 5,34 4,38
Прислівник 71 124 3,68 2,83
Дієприкметник 40 76 2,07 1,73
Займенник 8 10 0,41 0,23
Числівник 0 0 0,00 0,00
Інші 86 116 4,46 2,64

Таблиця 4.7 (літера Б)

Частини мови СУМ-11 СУМ-20-2 СУМ-11,% СУМ-20-2,
%

Іменник 2386 4176 54,57 58,46
Прикметник 1145 1932 26,19 27,05
Дієслово 407 473 9,31 6,62
Прислівник 318 435 7,27 6,09
Дієприкметник 24 33 0,55 0,46
Займенник 4 10 0,09 0,14
Числівник 0 1 0,00 0,01
Інші 88 83 2,01 1,16

У табл. 4.8 та 4.9 представлено відносні пропорції лекси
кографічних параметрів за літерами А та Б.

Таблиця 4.8 (літера А)

Назва показника СУМ-11 СУМ-20-2 Збільшення у СУМ-20-2 
порівняно з СУМ-11,%

Словникові статті 1931 4388 127,24
Знаки у словникових 511791 1379297 169,50
статтях
Тлумачення реєстрових 
слів, у т. ч.:

2460 5212 111,87

-  значень; 2189 4865 122,25
-  відтінків значень 271 347 28,04

Ілюстрації 2679 8201 206,12
Усталені словосполу
чення, у т. ч.:

130 406 212,31

-  СС; 79 90 13,92
-  еквіваленти слів; 0 1 -

-  термінологічні 
словосполучення;

28 243 767,86

-  фразеологізми 23 72 213,04

Таблиця 4.9 (літера Б)

Назва показника СУМ-11 СУМ-20-2
Збільшення у 

СУМ-20-2 порівняно 
із СУМ-11,%

Словникові статті 4372 7142 63,38
Знаки у словникових 
статтях

1277118 2542622 99,09

Тлумачення реєстрових 
слів, у т. ч.:

6035 9134 51,35

-  значень; 5224 8214 57,24
-  відтінків значень 811 920 13,44

Ілюстрації 8925 18205 103,98
Усталені словосполу
чення, у т. ч.:

513 1846 259,84

-  СС; 360 432 20,00
-  еквіваленти слів; 0 5 -
-  термінологічні 

словосполучення;
23 236 926,09

-  фразеологізми 130 1173 802,31

У табл. 4.10 наведено дані про обсяги ілюстрацій у 
СУМ-11 і СУМ-20-2.

Таблиця 4.10

Діапазон
Обсяг ілюстрацій 

у СУМ-11 у 
знаках та % до 

всього діапазону

Обсяг ілюстрацій 
у СУМ-20-2 у 
знаках та % до 

всього діапазону

Збільшення об
сягу ілюстрацій 
СУМ-20-2 порів

няно із СУМ-11,%
А—Б 899 855 (50,3%) 2 361 712(60,2%) 162,46

Літера А 239 941 (46,9%) 841 111 (60,98%) 250,5
Літера Б 659 914(51,7%) 1 520 601 (59,8 %) 130,4

Лексикографічну статистику плануємо наводити в кож
ному томі — як для даного тому, так і для суми попередніх 
томів включно. У такий спосіб читач матиме змогу відсте- 
жувати статистичні параметри процесу лексикографічного 
розвитку Словника української мови.

Кожний новий том Словника після його видання плану
ється виставити в українському сегменті Wiktionary з ме
тою надання вільного доступу користувачам української 
мови для Wiki-лексикографування. Увесь словниковий ма
сив СУМ-20 досяжний уже зараз у режимі спеціального 
доступу за адресою: http://lcorp.ulif.org.ua/xclientinfo/, де 
вказано й умови доступу до нього.

http://lcorp.ulif.org.ua/xclientinfo/
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до словникових статей із текстів таких М. Гірник Н. Забіла
авторів: П. Глазовий 0. Забужко
П. Автомонов Л. Глібов 0. Завгородній
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Є. Куртяк I. Нечуй-Левицький В. Собко
В. Кучер І. Нижник В. Сологуб
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О. Левада Б. Олійник Л. Старицька- Черняхівська
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І. Цюпа
М. Чабанівський
A. Чайковський
B. Чемерис 
І. Чендей
Марко Черемшина
C. Черкасенко 
Микита Чернявський 
Микола Чернявський
B. Чечвянський
C. Чорнобривець 
О. Чорногуз
Г. Чубач 
П. Чубинський 
В. Чумак 
Г. Чупринка 
М. Шашкевич 
В. Швець 
Т. Шевченко 
Валерій Шевчук 
Василь Шевчук 
М. Шеремет 
А. Шиян

В. Шкляр 
Г. Шкурупій 
Є. Шморгун 
Ю. Шовкопляс 
М. Шпак 
Я. Шпорта 
Ю. Щербак 
Я. Щоголів 
Л. Юхвід
О. Ющенко 
В. Яворівський 
Л. Яновська 
Ю. Яновський

Переклади:
Біблія. Пер. І. Огіенка 
М. Бажан, пер. з тв. А. Навої 
М. Вороний, пер. з тв. Г. Гейне 
М. Зеров, пер. з тв. Вергілія 
М. Зеров, пер. з тв. Лукреція 
М. Зеров, пер. з тв. Овідія 
М. Зеров, пер. з тв. Ювенала 
Г. Кочур, пер. з тв. П. Верлена 
М. Лукаш і В. Мисик, пер. з тв. Р. Бернса 
М. Лукаш, пер. з тв. Д. Боккаччо 
М. Лукаш, пер. з тв. Й.-В. Гете 
М. Лукаш, пер. з тв. Лопе де Веги 
М. Лукаш, пер. з тв. Г. Лорки

М. Лукаш, пер. з тв. М. Сервантеса 
М. Лукаш, пер. з тв. Ф. Шиллера 
С. Масляк, пер. з тв. Я. Гашека 
М. Рильський, пер. зтв. О. Грибоедова 
М. Рильський (ред.), пер. з тв. М. Лєр
монтова
М. Рильський, пер. з тв. А. Міцкевича 
М. Рильський, пер. з тв. О. Пушкіна 
Борис Тен, пер. з тв. Гомера 
М. Терещенко, пер. з тв. О. Пушкіна

Крім того, джерелом для цитування 
в Словнику е:
Конституція України;
“Словарь української мови” за редак
цією Б. Грінченка;
“Українські приказки, прислів’я і таке 
інше”, укладені М. Номисом, а також: 
перекази, колядки, загадки, народні 
пісні, легенди, коломийки, думи, каз
ки та інші елементи народної творчос
ті; мемуарна, публіцистична, наукова, 
науково-технічна, науково-популярна, 
навчальна, релігійно-церковна літера
тура; офіційні документи, журнали, 
газети, матеріали з Інтернету, реклам
ні матеріали.

список основних УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
абстр. — слово з абстрактним зна

ченням 
ав. — авіація
акт. — активний стан
анат. — анатомія
антр. — антропологія
архл. — археологія
архт. — архітектура
астр. — астрономія
бакт. — бактеріологія
безос. — безособове слово
бібл. — біблійне слово (вислів) 
біол. — біологія
біохім. — біохімія
бот. — ботаніка 
буд. — будівельна справа
бухг. — бухгалтерія
вет. — ветеринарія
виг. — вигук
вигот. з — виготовлений з 
вищ. cm . — вищий ступінь (порів

няння)
військ. — військова справа
вказ. — вказівний
вчаст. — властивий (кому, чому)
вставн. сл. — вставне слово
вульг. — вульгарне слово (вислів)
газ. — газета
геогр. — географія
геод. — геодезія
геол. — геологія

гідр. — гідрологія
гірн. — гірництво
дав. в. — давальний відмінок
див. — дивіться
дипл. — дипломатія
дит. — дитяче слово (вислів)
діал. — діалектне слово (вислів)
дієпр. — дієприкметник
дієсл. — дієслово
дод. — додаток
док. — доконаний вид
екол. — екологія
екон. — економіка
ел. — електрика
етн. — етнографія
експрес.' підсил. — експресивно-під

силювальний
ж. — жіночий рід
жарг. — жаргонне слово (вислів)
жарт. — жартівливе слово (вислів)
жив. — живопис
жін. — жіночий рід відповідно 

до іменника чоловічого 
роду

журн. — журнал
займ. — займенник
зал. — залізничний термін
зам. — замість
запереч. — заперечний; запере

чення
заст. — застаріле слово (вислів)

зах. — західноукраїнське слово 
(вислів)

збільш. — збільшувальний
збірн. — слово зі збірним значен

ням (іменник, числівник)
зменш. — зменшений, зменшуваль

ний
зменш.-пестл. — зменшувально- 

пестливий
знах. в. — знахідний відмінок
знач. — значення
зневажл. — зневажливе слово (вислів)
зоол. — зоологія
зробл. 3 — зроблений 3
ім. — іменник
інфін. — інфінітив
інформ. — інформатика
ірон. — іронічне слово (вислів)
іст. — історія; історизм
канц. — канцелярське слово 

(вислів)
карт. — стосовно до картярських 

ігор
кільк. — кількісний
кільк.-означ. — кількісно-означаль

ний
кін. — кінематографія
книжн. — книжне слово (вислів)
крав. — кравецтво
кул. — кулінарія
лайл. — лайливе слово (вислів)
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лінгв. — лінгвістика оруд. в. — орудний відмінок сл. — слово
літ. — літературознавство; ос. — особа словосп. — словосполучення

література особ. — особовий соц. — соціологія
лог. — логіка палеонт.— палеонтологія спец. — спеціальне слово
майб. ч. — майбутній час пас. — пасивний стан спол. — сполучник
мат. — математика перев. — переважно спонук. — спонукальний
мед. — медицина пер. — переклад спорт. — спортивний термін
мет. — металургія перен. — переносно, переносне стат. — статистика
метеор. — метеорологія значення ствердж. — стверджувальний
мех. — механіка пест. — пестливий стол. — столярство
мин. ч. — минулий час пит. — питальний стос, до — стосовний до
мисл. — мисливство підсип. — підсилювальний те. — твір, твори
мист. — мистецтво поет. — поетичне слово (вислів) men. ч. — теперішній час
місц. в. — місцевий відмінок полігр. — поліграфія театр. — театральний термін
міф. — міфологія політ. — політика текст. — термін текстильної
мн. — множина порядк. — порядковий промисловості
мод. — модальний пояси. — пояснювальний техн. — техніка
мор. — морська справа пред. — предикатив у  порівн. — у порівнянні
муз. — музика признач, для — призначений для уроч. — урочисте слово (вислів)
навч. — навчальний прийм. — прийменник у  сполуч. — у сполученні
наз. в. — називний відмінок прикм. — прикметник фам. — фамільярне слово (вислів)
найвищ. cm. — найвищий ступінь присв. — присвійний фарм. — фармацевтика

(порівняння) присл. — прислівник фіз. — фізика
наказ, сп. — наказовий спосіб прост. — просторічне слово фізк. — фізична культура
напр. — наприклад (вислів) фізл. — фізіологія
нар.-поет. — народно-поетичне прям. — прямий (додаток) філос. — філософія

слово (вислів) псих. — психологія фін. — фінансова справа
наук. — науковий публіц. — публіцистичний фольк. — фольклор
наук.-попул. — науково-популярний радіо — радіотехніка фот. — фотографія
наук.-техн. — науково-технічний рел. — релігія хім. — хімія
невідм. — невідмінюване слово рел.-церк. — релігійно-церковний церк. — церковне слово (вислів)
недок. — недоконаний вид риб. — рибальство ц.-с. — церковнослов’янське
неознач. — неозначений рідко — рідковживане слово слово (вислів)
неознач.-кільк. — неозначено-кількісний (вислів) част. — частка
обмеж.-виділ. — обмежувально-ви- род. — родовий відмінок числ. — числівник

дільний розділ. — розділовий ч. — чоловічий рід
одн. — однина розм. — розмовне слово (вислів) шах. — шаховий термін
однокр. — однократне с. — середній рід шк. — слово (вислів) шкільного
означ. — означальний; означення сад. — садівництво вжитку
оклич. — окличний с. г. — сільське господарство юр. — юридичний термін
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Aa, Бб, Вв,

Ее, Єє, Жж.

Її, Йй, Кк,

Oo, Пп, РР,
Фф, Хх, Цц,

Ьь, Юю, Яя

Гг, ї ї , Дц,

Зз, Ии, Іі,
Лл, Мм, Нн,

Сс, Тт, Уу.
Чч, Шш, Щщ,
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А1, невідм., с. Перша літера українського алфавіту на по
значення голосного звука “а”.

0 (1) Від а до я (до зет) — від початку до кінця; все пов
ністю. Асоціація міст України видала практичний посібник 
"Від влади — до громади, від громади — до влади ”, в якому 
дано конкретні інструкції та пояснення усіх тонкощів від 
а до я, як створити інформаційно-консультативні центри 
(з газ.); Прочитати книжку від а до я.

А2, спол. І. протиставний. 1. Поєднує речення, проти
ставні одне одному за змістом; але, проте, навпаки, та. 
Згода дім будує, а незгода руйнує (прислів’я); Є багато на 
світі учених людей, а поетів мало (М. Коцюбинський); 
// із част. не (спол. не.., а або а не). Поєднує речення або 
члени речення, з яких одне виключає інше. Не питай ста
рого, а бувалого (Номис); Щоб ви [слова] луну гірську бу
дили, а не стогін, щоб краяли, та не труїли серце, щоб 
піснею були, а не квилінням (Леся Українка); Іноді трап
лялись чималі баюри, але Максим їх не обминав, а йшов 
навпростець (І. Багряний).

2. Поєднує речення або члени речення, не відповідні од
не одному змістом, причому зміст другого суперечить спо
діваному змістові, що випливає з першого; але, проте, од
нак, та. Бачить під лісом, а не бачить під носом (прислів’я); 
Мавка, зачарована, тихо колишеться, усміхається, а в 
очах якась туга аж до сліз (Леся Українка).

3. Поєднує протилежні за змістом речення або члени ре
чення, що мають відтінок допустовості; проте, однак, все- 
таки. Страшно впасти у  кайдани, Умирать в неволі, А ще 
гірше — спати, спати І спати на волі (Т. Шевченко); Іще на 
вулицях завали Курились порохом рудим, А сонцем сповнені 
квартали Уже раділи (М. Нагнибіда); 11 Поєднує підрядне 
допустове речення з головним. Хоч і молодий ще, а старе
чий розум має (прислів’я); Коли ідеш ти самотою, То хоч 
яка твоя тропа, А перед безвістю глухою Душа опиниться 
сліпа (М. Рильський).

II. зіставний. Поєднує речення або члени речення, в 
яких зіставляються одночасні дії; тим часом, у той же час, 
тоді як. Катерину чорнобриву В полі поховали, А славнії 
запорожці В степу побратались (Т. Шевченко); Комар 
сховався, Лев упав І довго, лежачи, стогнав, .. А на вербі 
сміються угорі Ледачі комарі (Л. Глібов); Хо сидить посе
ред галяви, а навкруги його панує мертва тиша (М. Коцю
бинський); Проводжає сина мати і шепоче: “Мужній 
будь!" — А на заході гармати все гудуть, гудуть, гудуть 
(В. Сосюра).

III. приєднувальний. 1. Приєднує нові речення або чле
ни речення при послідовному викладі думок, описі ряду 
предметів чи явищ. Багатим та скупим вливали Розтопле
неє срібло в рот. А брехунів там заставляли Лизать гаря
чих сковород (І. Котляревський); Червоний з китицями пояс

теліпався до колін, а висока сива шапка.., перехиляючись 
набакир, натякала про парубоцьку вдачу (Панас Мирний).

2. У сполученні з прислівниками часу або словами, що 
означають час, поєднує речення або члени речення, зв’язані 
між собою часовою послідовністю. [ Р у с а л к а  П о л ь о -  
в а:] Мак мій жаром червонів, а тепер він почорнів (Леся 
Українка); Давид витяг кисет і закурив. А тоді до дів
чат: — Звідки це ви, дівчата? (А. Головко); // Поєднує ре
чення, які виражають послідовність подій або порядок роз
ташування чого-небудь у просторі. Виходжу я од Марусі, і 
вона мене до воріт доводить, а за нею дітки тупотять 
дрібненько-важкенько (Марко Вовчок).

3. Приєднує до того чи іншого слова в реченні наступне 
речення або члени речення, які розвивають, доповнюють 
висловлену думку. Люди дивуються, що я весела: надійсь, 
горя-біди не знала. А я зроду така вдалася (Марко Вовчок); 
Широке запровадження в Китаї ринкових елементів, під
рядних форм, оренди, а також деколективізації дали змогу 
швидко і відчутно збільшити виробництво сільськогоспо
дарської продукції (з наук, літ.); // Приєднує підрядні речення 
мети, часу, причини, умови, надаючи їм більшої виразності, 
посилюючи їх значення. Цар Микола її [волю] приспав. А 
щоб збудить Хиренну волю, треба миром, Громадою обух 
сталить (Т. Шевченко); Якесь шаленство всіх обхопило. 
Бий все! І накидались на все. Назмагались роздерти стільці 
за ноги, а коли не вдавалось, били ними об землю і насідали 
грудьми, як на живу істоту (М. Коцюбинський); У степах 
тектимуть ріки. Повноводі і великі. А бавовна як дозріє — 
Небом степ заголубіє... (М. Нагнибіда); // Приєднує вставні 
слова або речення з тим самим значенням. В тім городі жи
ла Дидона, А город звався Карфаген, Розумна пані і мотор
на, Для неї трохи сих імен (І. Котляревський); Одного дня 
сестра його, Оксана, (А матері вже не було в живих) Лис
та дістала і малу посилку (М. Рильський); І/ у  сполуч. зі сл. 
і н о д і ,  к р і м  то г о ,  н а й б і л ь ш е ,  о с о б л и в о ,  може ,  
т и м  б і л ь ш е ,  г о л о в н е ,  п о - д р у г е  і т. ін. Приєднує 
речення і члени речення, які додатково характеризують або 
оцінюють висловлену думку. Уся хатня робота припала 
Гафійці, а найбільше мороки завдавали їй свині (М. Коцю
бинський); Той дим гриз очі, але все ж не так, бо він був з 
дерева, а може й те, що рідний (Леся Українка); Не раз і не 
два Воронцов ішов у  бойових порядках піхоти, коли було 
скрутно, а іноді — коли й не зовсім скрутно (О. Гончар); 
// Приєднує речення, які вказують на результат дії, що ви
пливає з попереднього речення. Голова задумала, а ноги не
суть (Номис); От і станція Сокологорна... А у  грудях вже 
серцю тісно (М. Нагнибіда); 11 у  сполуч. зі сл. тому,  ч е 
р е з  те,  от же ,  з н а ч и т ь  / т .  /н. Приєднує речення або 
члени речення, які вказують на висновок, що випливає з по
переднього речення. Як і кожному авторові, а значить, і 
м ені.. хотіюсь, щоб переклади вийшли найкращими (М. Ко-
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цюбинський); // у  сполуч. зі сл. в с е  ч е р е з .  Приєднує ре
чення або члени речення, в яких розкривається причина то
го, про що йшла мова раніше. Не знаю вже, що з собою дія
ти. А все через перевтому (М. Коцюбинський).

4. Виступає на початку речень, в основному питальних. 
Підійшов до їх сусіда, привітавсь та й каже: “А чи чули ви, 
що коло Чорного гаю розбої? ” (Марко Вовчок); Ззаду, в спи
ну хтось — штовх. Оглянувся Давид — аж то Тихін... Ти 
легше, Давиде, мовляв. — А хіба що? (А. Головко); // Ви
ступає на початку речень, що виражають несподіваний пе
рехід до іншої думки або теми розмови. Може б Ви .. вияс
нили їм [редакторам] мет у.. обміну часописами. Буду дуже 
вдячний за поміч. А що чувати про ювілейний збірник "Сво
боди ”? (М. Коцюбинський).

IV. приєднувально-підсилювальний; у  сполуч. із займ. іприсл. 
як, який,  с к і л ь к и ,  що  та ін. Приєднує речення (зде
більшого питальні чи окличні) або члени речення, підси
люючи виразність їхнього змісту. — Здоровенька була. Ли
сичко! Поласуй з нами, молодичко! А виноград же то який! 
(Л. Глібов); — Мені ще добре, — думав Семен. — ..А  скіль
ки ж то .. бачив я таких, що в них іно скибочка того поля 
(М. Коцюбинський); І пала широчінь У осіннім огні, А яка ж 
глибина У ясній далині! (М. Нагнибіда).

V. єднальний, діал. Уживається у знач. спол. “і”. Коню си
вий, будь щасливий а не спотикайся (П. Чубинський); Коли 
було настане час, між Зеленими святами а святом Купай
ла, Захар Беркут.. іде на кілька неділь у  гори за зіллям і ліка
ми (І. Франко); Несімо прапор справи нашої в дужих руках а 
будьмо консеквентними, не відділяймо слова від діла... 
(М. Коцюбинський).

А3 (нерідко вимовляється подовж ено: а-а!), виг.
1. Уживається для вираження здогаду, здивування і т. ін. 
Яким, видно, помітив гнідкову думку й почав його докоря
ти: — А; не хочеш? Угинаєшся?.. (Панас Мирний); [ Ми-  
л е в с ь к и й : ]  Здорові, Любов Олександрівно! А, і ви тут, 
Оресте Михайловичу! (Леся Українка).

2. Уживається для вираження невдоволення, досади, 
погрози, злорадства. — Якби можна, забив би я оце парочку 
диких гусей та засмажив на м аслі.. — A-а! не дратуйте ж  
бо!.. (М. Коцюбинський); 3 криком пробігла жінка через двір 
на город. Пролопотіли чобітьми важко за нею: 'Лови!., а!., 
бий!.. ” (А. Головко).

3. Уживається для вираження переляку, відчаю, болі.
— Щоб оце хтось прийшов на виноградник, зрубав його, 
спалив, знищив хліб святий -  а-а! (М. Коцюбинський).

А4, част. 1. спонук. Уживається на початку речень при 
присудках, що виражають заклик, наказ виконувати дію.
— Ануте, хлоп 'ята, На байдаки! Море грає— Ходім погуля
ти! (Т. Шевченко); [М а т и:] А йди Лукашу! (Леся Українка).

2. пит., рідко. Уживається в кінці питальних речень і ви
ражає спонукання до відповіді. — А що далі робитимемо? 
А? (із журн.).

А... Префікс, що вживається для творення слів зі значен
ням заперечення або відсутності чого-небудь, напр.: а б і о 
г е не з ,  а б і о г е н н и й ,  а л о г і ч н и й ,  а п е р і о д и ч н и й ,  
а п е р і о д и ч н о ,  а р и т м і ч н и й ,  а р и т м і ч н о ,  а р и т 
мія,  а с и м е т р и ч н и й ,  а с и м е т р и ч н о ,  а с и м е т р і я ,  
а с и м і л ь о в а н и й ,  а с и м і л ю в а т и ,  а с и м і л ю в а т и 
ся, а с и м і л я ц і я .

АБАЖУР, а, ч. Частина світильника, звичайно у вигляді 
ковпака, признач, для зосередження і відбиття світла та 
захисту очей від його впливу. Моя лампа під широким кар
тоновим абажуром ділить хату на два поверхи — вгорі 
темний, похмурий, важкий; під ним — залитий світлом 
(М. Коцюбинський); На столику стояла свічка під абажу
ром (Леся Українка); Вкрита абажуром настільна лампа 
освітлювала тільки куток кімнати (С. Журахович).

АБАЖУРНИЙ, а, е. Прикм. до абажур. Шовкове аба
журне покриття.

А БА Ж У РЧИ К, а, ч. Зменш, до абажур. Під зеленим 
абажурчиком блимала лампочка (Яків Бат).

АБАЗ, а, ч. Східна дрібна срібна монета, в давнину по
ширена в Персії та на Кавказі. Абаз був поширений у  Східній 
Грузії (частково в Західній) у  період її залежності від Ірану 
(з наук.-попул. літ.).

АБАЗА, й, ж. Самоназва абазинів. Найменування “абаза ” 
і назва племен, які входили до складу цієї етнічної групи, зу
стрічаються у  творах античних авторів, починаючи з V cm. 
до н. е. (з наук, літ.); Сучасні абазини є прямими нащадками 
могутнього у  свій час племені абазгів. На це, зокрема, вказує 
і самоназва — абаза (абазги) (з наук.-попул. літ.).

АБАЗИН див. абазини.
АБАЗИНИ, ів, мн. (одн. абазин, а, ч.; абазинка, и, ж.). 

Народ абхазько-адигейської мовної групи, що живе в Кара- 
чаєво-Черкеській Республіці та Республіці Адигея Російсь
кої Федерації, а також у Туреччині, Сирії, Йорданії та Лівані. 
Саме С. І. Плещеев, наскільки нам відомо, вперше згадує ук
раїнців поряд з грузинами, черкесами, абазинами і калмиками 
серед мамлюків в армії Алі-бея Одинадцятого (із журн.).

АБАЗИНКА див. абазини.
АБАЗИНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до абазини. Абазинський 

поет Чикатуєв Мікаель захопився творами Т. Г. Шевченка 
ще в юнацькі роки. Крім “Заповіту ”, переклав вступ до ба
лади “Причинна” — "Реве та стогне Дніпр широкий” (з 
наук.-попул. літ.).

АБАЗІЯ, ї, ж., мед. Втрата здатності стояти або ходити, в 
основному при захворюваннях нервової системи. Абазія 
частіше за все зустрічається при істерії, рухових розладах 
нижніх кінцівок та розладі рівноваги (з навч. літ.).

АБАК, а, ч. 1. іст. Прилад для рахування, яким користу
валися стародавні греки та римляни, — рамка з поперечка
ми, на які нанизані кістяні або кам’яні кульки — одиниці 
лічби. Число ”тисяча ” вселяло в душу Євпраксіїжах, тому 
вона обминала його, доходила тільки до сотень, складала їх 
з допомогою абака (П. Загребельний).

2. архт. Те саме, що абака.
АБАКА, и, ж., архт. Чотирикутна плита, якою завер

шується верхня частина капітелі. Абака — плоска плита у  
верхній частині капітелі, на яку безпосередньо опирається 
архітрав (з наук. літ.).

АБАКА, й, ж. Пальмоподібна багаторічна тропічна рос
лина родини бананових з великим листям і неїстівними пло
дами. Кращий у  світі канат— манільський — робиться із во
локна абаки — тропічної рослини родини бананових (із журн.).

АБАНДбН, у, ч.. юр. 1. Добровільна відмова від права 
власності.

2. Відмова страхувальника від своїх прав на застраховане 
майно (судно, вантаж, автомобіль і т. ін.) на користь страхо
вої організації для отримання від неї повної страхової суми.
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Підставою для абандону є загибель застрахованого судна, 
зникнення безвісти, недоцільність ремонту судна або до
ставки застрахованого вантажу до місця призначення, за
хоплення судна або вантажу, застрахованих від такої не
безпеки (з наук, літ.); Виплати страхового відшкодування 
за викрадений автомобіль здійснюються протягом десяти 
днів після надання у  страхову компанію усіх необхідних 
документів і підписання абандону (з Інтернету).

АБАТ, а, ч. 1. Глава католицького чоловічого монастиря. 
Абати належать до прелатів церкви, займають в ієрархії 
місце безпосередньо після єпископа і мають право голосу на 
соборах (з наук, літ.); Монахи підлягали суворому статуту: 
вони повинні були беззаперечно коритися своїм начальни
кам -  абатам (з навч. літ.).

2. У Франції -  католицький священик. У Франції уже з 
XVI століття абатами називалися усі молоді люди духов
ного звання (з наук.-попул. літ.).

АБАТИСА, и, ж. Глава католицького жіночого монасти
ря. Абатиса хоча і наділена абатськими знаками розрізнен
ня (нагрудний хрест, каблучка, посох), але має лише адміні
стративну владу над підлеглими (з наук.-попул. літ.); Згідно 
з католицьким правом вибори абатиси відбуваються під 
головуванням єпископа або у  присутності його представ
ника (із жури.).

АБАТСТВО, а, с. 1. Католицький монастир із належни
ми йому володіннями. Полум 'я розгоралося, підступало до 
брами абатства (3. Тулуб); У самому абатстві плекано са
ди й монастирські городи, там був чотирикутний став, 
улюблене місце для нічних прогулянок Адельгейди, влашто
вано скрипторій для розмноження дорогих рукописів 
(П. Загребельний); Серед архітектурних пам ’яток Лондо
на особливу увагу привертає споруджений у  XIII cm. буди
нок Вестмінстерського абатства (з навч. літ.).

2. Посада абата. Починаючи з XVII cm. єпископи нерідко 
втручалися в права абатів, ставили на місця настоятелів 
своїх улюбленців, а при звільненні з посади навіть залишали 
абатство за собою (із журн.).

АБАТСЬКИЙ, а, е. 1. Прикм. до абат, абатиса і абат
ство. До паломницьких місць Праги належить абатський і 
приходський костел Успіння Божої Матері (з Інтернету).

2. Власт, абатству, характерний для нього. Абатське
життя. ,

3. Належний абату, абатисі, абатству. Дівчину взяла під 
свою опіку добра мати Ерентруда, бенедиктинська абати
са, в заставу ж за неї поклала перед суддями свій абат
ський хрест і перстень (Н. Королева).

АБВЕР, у, ч. Орган військової розвідки та контррозвідки 
Німеччини в 1919-1944 рр. —  Наш обов’язок — зробити 
так, щоб операція була проведена в повній таємниці, щоб 
про неї не довідалися в абвері (з мемуарної літ.); Абвер здій
снював розвідувальну діяльність проти СРСР, Польщі, 
Франції, Великобританії та інших країн (з публіц. літ.); У 
1944 році у  з в ’язку із низкою невдач і конкурентною боро
тьбою з іншими розвідницькими службами Німеччини аб
вер було ліквідовано, кадри абверу перейшли на службу до 
Головного управління імперської безпеки (із журн.).

АБВЕРІВЕЦЬ, вця, ч. Співробітник абверу. Багато свід
чень надав колишній абверівець, капітан вермахту Зігфрід 
Мюллер, який потрапив у  полону травні 1945р. (з мемуарної 
літ.); Абверівці встановлювали зв ’язки з іноземними розвідка

ми і користувалися результатами дій однієї проти іншої 
(із журн.); Абверівці успішно діяли при вторгненні в Бельгію і 
Голландію, а потім g Францію в 1940 році (з газ.).

АБВЕРІВСЬКИЙ, а, е. Прикм. до абвер. Освіта теро
риста була абверівська: закінчив німецькурозвідшколу перед 
самим 39-м роком (з мемуарної літ.); Насправді він був абве- 
рівським агентом, який проник у  Росію під маскою пред
ставника німецького концерну (із журн.).

АБДИКАЦІЙНИЙ, а, е, заст. Стос, до абдикації. Деле
гати підписали у  замку Альтранштадт справжній абдика- 
ційний мир: Август зрікся польського престолу, звільнив 
своїх підданих від присяги на вірність, визнав королем Ста
ніслава Лєщинського (з наук.-попул. літ.).

АБДИКАЦІЯ, і, ж., заст. Зречення престолу, відмова 
від влади, посади або сану. Очевидно, найвідоміша абдика- 
ція у  недавньому минулому — складення повноважень коро
ля Великобританії Едуарда VIIIу 1936р., коли він відмовив
ся від британського трону, щоб одружитися із розведеною 
американкою Уоллес Симпсон (з наук.-попул. sm.)\Дозволи
ти Росії закріпити свою владу над Балтійським морем було 
для Швеції рівнозначним із актом справжньої абдикації, 
значило змаліти перед Росією і зректися ролі великої пів
нічної держави (із журн.).

АБДбМ ЕН, а, ч., зоол. Черевце, задній відділ тіла члени
стоногих. У членистоногих абдомен складається із кількох 
сегментів (з наук.-попул. літ.); Остракоди плавають за до
помогою антен або повзають за допомогою вусиків та ніг, 
відштовхуючись кінцем абдомена (із журн.).

АБДОМІНАЛЬНИЙ, а, е, анат. Черевний. Абдоміна
льний біль є провідним синдромом у  клініці більшості захво
рювань органів травлення (з наук, літ.); Абдомінальний — 
медичною мовою означає все, що стосується живота. 
Звідси абдомінальні нутрощі, абдомінальні хвороби, абдо
мінальна плетора та ін. (з наук.-попул. літ.).

АБДОМІНОПЛАСТИКА, и, ж. Хірургічна операція 
видалення надлишку шкіри та жиру живота (здебільшого у 
жінок). Абдомінопластика є одним із способів корекції 
фігури, необхідність у  якій виникає у  випадку розтягнення 
м ’язів шкіри (з наук. літ.).

АБДУКТЙВНИЙ, а, е, лог. Стос, до абдукції (у 2 знач.). 
Абдуктивний метод.

АБДУКТОР, а, ч., анат. М’яз, який здійснює відведення 
кінцівки або її частини (наприклад, руки, ноги, пальця); від
відний м’яз. Довгий абдуктор великого пальця відходить 
від латерального краю променевої кістки, міжкісткової 
з в ’язки та ліктьової кістки (з наук. літ.).

АБДУКТОРНИЙ, а, е, анат. 1. Прикм. до абдуктор. 
Для зміцнення абдукторных м ’язів корпус тренажера вста
новлюють упоперек ліжка (із журн.).

2. Стос, до абдуктора. Для верхньої кінцівки при частому 
паралічі дельтаподібного м ’яза показані абдукторні шини 
(з наук. літ.).

АБДУКЦІЯ, ї, ж. 1. анат. Відведення кінцівки від се
редньої лінії тіла. У дитини, що лежить на спині з зігнутими 
в суглобах ногами, максимально розводять стегна. Абдук
ція менше 60-70 градусів вказує на патологію (з навч. літ.).

2. лог. Різновид силогізму, який полягає в тому, що із 
засновку, який є умовним висловленням, і висновку випли
ває другий засновок. Перший засновок: Всі люди смертні. 
Висновок: Сократ — смертний. За допомогою абдукції
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можемо припустити, що другий засновок: Сократ — лю
дина (з наук.-попул. літ.).

АБЕРАЦІЙНИЙ, а, е, спец. 1. Прикм. до аберація. Абе
раційна похибка: Абераційні ефекти; Абераційні процеси.

2. Стос, до аберації. У роботі розглянуто габаритний 
та абераційний розрахунки лінзових і дзеркально-лінзових 
систем (з наук. літ.).

АБЕРАЦІЯ, ї, ж. 1. спец. Нечіткість або викривленість 
зображення, що дають оптичні прилади. Аберація оптич
них систем — це спотворення зображення, викликане не
досконалістю оптичних систем: зображення не цілком чіт
ке, неточно відповідає об 'єкту або забарвлене (з наук, літ.); 
У високоякісного об'єктива аберація повинна бути дуже 
незначною, щоб отримати зображення, максимально на
ближене до ідеального (із журн.).

2. астр. Позірне відхилення світил від їх справжнього 
положення на небозводі, викликане рухом Землі по орбіті 
(річна аберація) або її обертанням навколо осі (добова абе
рація). Річною аберацією зірок називається спостережу
ване зміщення зірок від їх реальних положень на небесній 
сфері, яке викликане рухом Землі по орбіті навколо Сонця 
(з наук. літ.).

3. астр. Зміна напряму світлового променя, зумовлена 
скінченністю швидкості світла та рухом спостерігача від
носно джерела світла. Аберація світла полягає в тому, що 
ми, спостерігаючи зірку, бачимо останню не в тому місці, 
де вона знаходиться, внаслідок руху Землі навколо Сонця і 
часу, необхідного для поширення світла (з наук.-попул. літ.); 
Якби Земля була нерухома або якби світло поширювалося 
миттєво, то світлової аберації не було б (із журн.).

4. переш, книжн. Відхилення від норми, помилка. Ли
шаючи на боці.. літературні аберації, треба сказати, що 
ніколи ще література не була в такім живім та тіснім 
зв'язку з суспільним розвоси.., як у  нашім віці (І. Франко); 
Через своєрідну аберацію внутрішнього зору лікпомові уяв
лялось, що він чимраз вище підноситься надлюдьми (В. Під- 
могильний).

АБЕТКА, и, ж. 1. Те саме, що алфавіт 1. За допомогою 
Тура Дмитро виписав абетку і вже через три дні поволі чи
тав і перечитував карту (М. Стельмах); Один чи два рази 
проказала [Настя] за Чумаком абетку> і вже на другий день, 
дивуючись сама з себе, назвала всі літери (В. Речмедін); 
Після 988р. в ужиток увійшло письмо, базоване на абетці, 
створеній Кирилом і Мефодієм, які поширювали християн
ство серед слов 'ян (з наук. літ.).

2. Книжка для початкового навчання грамоти; буквар. 
Відомий московський спеціаліст із старої книги О. Г. Моро
зов приніс “ Українську абетку ” Г. Нарбута. Ця книга вида
на 1917 року в Петербурзі (з газ.).

3. перен. Основні, початкові відомості з якоїсь науки; 
найпростіші положення, основи чого-небудь. До тематики 
і стилю українського побутово-етнографічного театру в 
цей період звертаються усі без винятку трупи як до абет
ки творчості, джерел традиції(з наук. літ.).

(1) За абеткою — за порядком літер, прийнятим в абетці 
(алфавіті). Словник — книга, в якій за абеткою розставлено 
тисячі, десятки, а то й сотні тисяч слів (Л. Первомай- 
ський).

АБЁТКбВИЙ, а, е. 1. Стос, до абетки (у 1 знач.); алфа
вітний. Деякі документи, наприклад рукописи, потребують

під час відтворення повного збереження абеткового та 
графічного оформлення (з наук, літ.); Абетковий принцип 
розміщення слів у  словнику.

2. перен. Загальновідомий; елементарний. Поет вважав 
не зайвим висловлювати у  віршах “абеткові” істини (з на
ук. літ.).

В абетковому (алфавітному) порядку див. порядок.
АБЕТКУВАННЯ, я, с. Дія за знач, абеткувати. Сергій 

Іванович Маслов на початку 30-х років завдяки грунтовним 
знанням та знайомству із західними джерелами уклав дета
льний “Нарис інструкції для абеткування західноєвропей
ських та польських видань XVIII cm. " (з наук.-попул. літ.).

АБЕТКУВАТИ, ую, уєш, недок., що. Розміщувати фор
ми представлення текстів за абеткою. Абеткувати картки 
до словника.

АБЗАЦ, у, ч. 1. Відступ праворуч у початковому рядку 
друкованого чи правописного тексту. Абзац можна відфор
матувати як до введення тексту в комп 'ютер, так і після 
того, як текст уж е введений (з наук.-техн. літ.); Почати 
рядок з абзацу.

2. Частина тексту між двома такими відступами. Чумак 
почав читати з середини, з того абзацу, що вказав Павло 
(А. Головко); Загатний, не читаючи, перекреслив останній 
абзац передової, замилувався багряним хрестом на рябо
тинні літер (В. Дрозд); В окремих творах Нечуй-Левицький 
виявляє прагнення до об'єднання ряду речень або навіть 
кількох абзаців у  єдину надфразну єдність (з наук. літ.).

АБЗАЦНИЙ, а, е. Стос, до абзацу. Абзацний відступ.
АБЗЕТЦЕР, а, ч., техн. Багатоківшевий екскаватор для 

виймання і переміщення пустих порід на відвалах кар’єрів. 
При роботі на рейковому ходу абзетцер переміщується 
вздовж відвального тупика (з наук.-техн. літ.).

АБЗЁТЦЕРНИЙ, а, е, техн. Стос, до абзетцера. За спо
собом механізації робіт відвали розподіляють на екскава
торні, тужні, абзетцерні, бульдозерні, гідравлічні та ком
біновані (з наук.-техн. літ.); Абзетцерний кар'єр.

АБИ, сяол. 1. умовний. Починає підрядні речення умови; 
коли б лише, тільки б. Не спиняй, нехай собі співає, аби не 
голосно (Т. Шевченко); Охрім був чоловік такий добрячий; 
аби кого побачив у  біді, зараз вирятує, хоч там як утратить
ся (Марко Вовчок); Народ сам скує собі долю, аби тільки не 
заважали (М. Коцюбинський); Синам мужицьким всі шля
хи відкриті. Аби хватило волі та снаги (М. Бажан).

2. мети. Починає підрядні речення мети; щоб. — Я  Неп
туну Півкопи грошей в руку суну, Аби на морі штурм утих 
(І. Котляревський); Він рад буде навіть поступитися чим- 
небудь, аби привести діло до кінця (Панас Мирний); Коле
сив сюди й туди, аби змилити увагу тих, що могли слідити 
за ним (І. Франко); Щодалі доводилося все частіше зверта
ти з колії, аби дати дорогу автомашинам (П. Панч).

3. з ’ясувальний. Виступає на початку підрядних додатко
вих речень; щоб. Дівчина, очевидячки, тільки й чатувала, 
аби стягти хустину з шиї (М. Коцюбинський); Тимофій 
Заброда того і жде, аби в сінях, у  темряві, огріть кийком 
хазяйського сина Левка (К. Гордієнко).

4. допустовий, діал. Починає підрядні речення допусто
ві; хоча б, хоч би. — Я  аби хотів що попові дати, то не даю, 
бо не маю, а він аби хотів здерти, то не зідре, бо немає що 
здерти (В. Стефаник).
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АБИДЕ, присл. Хоч де, у будь-якому місці. Та я абиде 
захропу (Сл. Г}э.); Свої мішки вони складали під лави.., не 
роздягаючись, сідали абиде, щоб швидше дати перепочинок 
ногам (А. Хорунжий).

АБИКОЛИ, присл. Хоч коли, у будь-який час. В Лубен- 
щ ині.. на дощ викидають помело і кочерги і викидають не 
тільки весною, а й абиколи (Номис).

АБЙКУДИ, присл. Хоч куди, у будь-яке місце. Присутні 
засміялися, відзначивши, що “баритон ” має свою думку і 
не так спроста погодиться абикуди їхати (Іван Ле); І І Без 
певного напряму. Вийшов Корній з двору за ворота, став, 
прихилився до стовпа, дивиться абикуди, нічого не бачить, 
нічого не чує (Леся Українка).

АБЙ-НО, спол. умовний. Уживається у знач., близькому 
до щ об  т і л ь к и ,  л и ш е  б т і л ь к и .  І  всі однаково захо
дять у  покої, Аби-но з гаманцем... (М. Рильський, пер. з тв. 
А. Міцкевича).

АБЙ-ТО, присл. 1. Як-небудь, недбало. Він усе робить 
аби-то (Сл. Гр.).

2. Так собі, без потреби, без певної мети. Я  не знаю й до
сі, Нащо воно москалі ті Коси заплітали, Мов дівчата, та 
святеє Борошно псували? На іграшку, я думаю. Так собі, 
аби-то! (Т. Шевченко).

АБЙХТО, абикого (з прийм. аби в кого, аби до кого і т. ін.), 
займ. неознач. Будь-хто, хто-небудь, кожний. Побить, то й 
абихто знайдеться, — от інше діло пожалувать! (Номис); 
А кому не звісно, що губернатор так аби з ким не по
цілується! (Панас Мирний).

АБИЧИЙ, я, є, займ. неознач. Байдуже чий, який належить 
будь-кому. — Отак чини, як я чиню: Люби дочку абичию — 
Хоч попову, хоч дякову, Хоч хорошу мужикову (Т. Шевченко).

АБЙЩ ИЦЯ, і, ж., розм. Річ або справа, що не має ніякої 
цінності чи значення; дрібниця, дурниця. Це така абищи
ця, що не варт і казати (Сл. Гр.); Верхівнянськіліси не така 
вже абищиця (Н. Рибак).

АБЙЩО, абичого (з прийм.: аби з чого, аби до чого і т. ін.), 
займ. неознач. 1. Байдуже що, що-небудь, будь-що. Ти бу
деш там робити абищо, — от, аби не гуляти (Сл. Гр.); 
Останнім часом Валентин Модестович звик до думки, що 
Маєвський абичого йому не порадить (Ю. Шовкопляс).

2. у  знач. ім. Щось незначне, дрібниця. Мірошникмав хо
роший млин. В хазяйстві не абищо він (Л. Глібов); Воно, 
власне, ніби й абищо, оця одволока на день, на два, сьогодні 
чи завтра — не яка й різниця. Але це тільки здавалось так, 
а як розлшслити краще, виходило інше (А. Головко); І І Дур
ниця, нісенітниця. [ Д р у г и й  в і д п у щ е н и к : ]  Верзе аби
що! Ти не слухай .. Я  розкажу доладніше (Леся Українка); 
// Ніщо; нікчема (про людину). От, якесь абищо! а вели
чається, мов яка цяця! (Сл. Гр.).

0  (1) Хай (нехай) йому ( їй, їм і т. ін.) всячина (абищо) 
див. всячина.

АБЙЯК, присл. Як-небудь, сяк-так, як прийдеться. Роз
ташувавшись абияк, нашвидку, .. Раїса рано лягла в ліжко 
(М. Коцюбинський); Абияк упорала дітей помацки в тем
ряві, не світячи світла, а потім зразу й сама знеможена 
впала ниць (А. Головко); // Недбало, неуважно. Вони не фа
хівці, вони се мусять писати, .. тим і виходить хватано, 
абияк (Леся Українка); Цигай ніколи не ставився до справи 
абияк (Яків Бат).

АБЙЯКИЙ, а, е. 1. Будь -який, звичайний, нічим не при
мітний. Вельможна, панськая персона Явилася перед Плу
тона Не як абиякий харпак (І. Котляревський); Ви не думай
те, що я абиякий чоловік, я чоловік значний на селі і в грома
ді маю великий голос (С. Васильченко); // Байдуже який, 
перший-ліпший. — Борох! могорича! — крикнув мов зне- 
чев \я Яків. — Та знаєш, мені не такого абиякого (Панас 
Мирний); Тихович каже циганові копати абиякий кущ 
(М. Коцюбинський).

2. Недоброякісний, поганий. Одежа на ньому абияка, 
сорочка розхристана, чоботи порвані (Г. Квітка-Основ’я- 
ненко); — Хочу я порадитися з вами і ще в одній справі. 
Дозволите? — Будь ласка, Віталію Несторовичу, Тільки я 
радник абиякий, як бачите (Іван Ле).

АБІОГЕНЕЗ, у, ч., спец. Теорія виникнення живих істот 
з неорганічних речовин. Явище безпосереднього створення 
живого організму із мертвої матерії (абіогенез) в історії 
Землі ніколи не спостерігалось (з наук, літ.); // Утворення 
органічних сполук, характерних для живої природи, поза 
організмами без участі ферментів.

АБЮ ГЁННИЙ, а, е, спец. 1. Який відбувається, фор
мується і т. ін. без участі живих організмів. Абіогенними 
вважаються ландшафти, де життя практично відсутнє: 
діючі вулкани, лавові озера, стерильні ділянки вічних льодів 
та ін. (із журн.).

2. Те саме, що абіотичний. До абіогенних (абіотичних) 
кліматичних факторів відносять енергію Сонця, темпера
туру, атмосферні опади, тиск та ін. (з наук.-попул. літ.).

АБЮ ТЙЧНИЙ, а, е, спец. Пов’язаний із неорганічною 
природою, неживий. Екосистеми складаються із живого і 
неживого компонентів, які називаються відповідно біо
тичним (складається з автотрофних і гетеротрофних ор
ганізмів) та абіотичним (включає в основному ґрунт, воду 
та клімат) (з наук, літ.); Абіотичні фактори середовища — 
це компоненти і явища неживої, неорганічної природи: 
клімат, світло, хімічні елементи і речовини, температура, 
тиск та ін., які прямо чи опосередковано впливають на ор
ганізми (з наук.-попул. літ.).

АБІСАЛЬ, і, ж., спец. Зона великих морських та океа
нічних глибин (звичайно від 2500 м до 6000 м). Вода в 
абісалі малорухома, має постійну низьку температуру і ха
рактеризується відсутністю світла (з наук, літ.); Рослин
ний світ абісалі представлений головним чином деякими 
бактеріальними формами; тварини абісалі сліпі або ма
ють величезні очі (з наук.-попул. літ.).

АБІСАЛЬНИЙ, а, е, спец. Стос, до абісалі. У морських 
басейнах виділяють абісальну зону, або ділянку глибокого 
моря, що лежить у  межах глибини понад 2000-6000 мет
рів (з наук, літ.); Абісальні рівнини займають близько ЗО % 
дна Атлантичного та 75 % Тихого океану і покриті відкла
деннями біогенного мулу, утвореного рештками мікроско
пічного планктону і небіогенними осадовими породами 
(з наук.-попул. літ.); В абісальній зоні тваринний світ дуже 
бідний порівняно з іншими зонами (із журн.).

АБІССЙНЕЦЬ див. абіссйнці.
АБІССЙНКА див. абіссйнці.
АБІССЙНСЬКИЙ, а, е, заст. Прикм. до абіссйнці і Абіс- 

синія. — Ну, то й будь собі, чим там хочеш, чи нубійським 
архієреєм, чи абіссинським імператором, а мені дай по
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кій, — говорив спокійним тоном Мірошниченко (І. Нечуй- 
Левицький).

А  Абіссйнський колодязь див. колодязь.
АБІССЙНЦІ, ів, мн. (одн. абіссйнець, нця, ч.; абіссйн-

ка, и,ж.), заст. Колишня назва населення Ефіопії; ефіопи. 
Від свого заснування, тобто з кінця XVIII століття, Одеса 
була (і залишається) інтернаціональним містом, у  якому 
уживалися (і уживаються) греки і євреї, молдавани і росія
ни, українці і болгари, абіссинці, німці, поляки, чехи та гро
мадяни ще добрих шести-селш десятків різних національ
ностей (із журн.).

АБІТУРІЄНТ, а, ч. Особа, яка вступає до вищого або се
реднього спеціального навчального закладу. Якби це були 
мирні часи, коли абітурієнти, покинувши стіни гімназії, спо
кійно вступали до університетів та інститутів, може, ми й 
поважніше ставились би до вчительських повчань, але тре
тій рік точилася Перша світова війна (Б. Антоненко-Дави
дович); Групами — то, мабуть, старшокурсники — їдуть на 
практику або приїхали з практики; вони й виглядом відріз
няються од абітурієнтів, розмовляють впевнено, вимаху
ють руками, сміються (Ю. Мушкетик).

АБІТУРІЄНТКА, и, ж. Жін. до абітурієнт. Вона зніма
ла кімнату як абітурієнтка Полтавської жіночої гімназії 
(Ю. Смолич); Відповідь абітурієнтки слухала асистентка 
кафедри, а пан професор ретельно вивчав її особову справу 
(із журн.).

АБІТУРІЄНТСЬКИЙ, а, е. Прикм. до абітурієнт. Ми всі
вже добряче потомилися. Говорили про тутешні, київські, 
ціни, про готельні порядки, про абітурієнтські справи 
(Ю. Мушкетик); Абітурієнтське посвідчення.

АБЛАКТбВАНИИ, а, е, сад. Дієпр. пас. до аблактувати.
АБЛАКТУВАННЯ, я, с., сад. Дія за знач, аблактувати.
АБЛАКТУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, сад. Щепи

ти дерева, кущі і т. ін. зрощуванням гілок без відокремлен
ня їх від стовбура.

АБЛАСТИКА, и, ж., мед. Сукупність прийомів, які за
стосовують під час видалення злоякісних пухлин, щоб за
побігти поширенню метастазів. При абластиці операція 
проводиться у  межах здорових тканин, разом із ураженим 
органом або його частиною видаляються такожрегіонарні 
лімфовідтоки, вузли і судини (з наук, літ.); Абластика перед
бачає часту зміну під час операції інструментів, викорис
тання лазерного опромінення, а також передопераційної 
променевої терапії та хіміотерапії {з наук.-попул. літ.).

АБЛАСТЙЧНИЙ, а, е, мед. Стос, до абластики. Попе
реднє руйнування пухлини шляхом її кріогенної деструкції 
носить абластичний характер: відвертається метаста
зування життєздатних пухлинних клітин (з наук, літ.); Ця 
злоякісна і досить рідкісна пухлина потребує радикальної 
абластичної хірургії (з наук.-попул. літ.); До абластичних 
методів лікувйння злоякісних пухлин відносять електро- 
деструкцію, кріодеструкцію і руйнування пухлини променя
ми лазера (з навч. літ.).

АБЛАТЙВ, а, ч., лінгв. Латинська назва орудного відмін
ка — відкладний відмінок; слов’янським мовам не власти
вий. Латинський аблатив об ’єднав значення трьох колись 
самостійних індоєвропейських відмінків: інструменталь
ного, або орудного, місцевого та відкладного, віддаляльно- 
го, який позначає предмет або особу, від якої щось відда
ляється, відділяється. Свою назву аблатив отримав від

цієї останньої функції (з наук, літ.); Латинський аблатив 
співвідноситься з українським орудним відмінком, але збе
рігає значення місця і віддаляння (з наук.-попул. літ.).

АБЛАТЙВНИЙ, а, е, лінгв. Стос, до аблатива. Аблатив- 
на конструкція.

АБЛАУТ, а, ч., лінгв. Чергування голосних у складі однієї 
морфеми. Аблаут нерідко виступає як внутрішня флексія (з 
наук, літ.); Давньоіранські мови зберігають флективне фор
мотворення та аблаут кореня та афікса (з навч. літ.).

АБЛЯЦІИНИЙ, а, е, спец. Стос, до абляції. Абляційні ма
теріали наносять на поверхню ракет, космічних апаратів і 
камер згорання ракетних двигунів для забезпечення темпе
ратурного режиму їхньої роботи при впливі інтенсивних 
теплових потоків (з наук.-техн. літ.); Абляційні порожнини в 
тілах гірських та покривних льодовиків; Лазерна абляційна 
терапія.

АБЛЯЦІЯ,! , ж. 1. техн. Винос речовин з поверхні твер
дого тіла потоком гарячого газу (шляхом ерозії, оплавлен
ня, сублімації). На абляції може бути заснований захист 
космічних апаратів і головних частинракет-носіїв при вхо
ді в атмосферу, а також охолодження камер ракетних 
двигунів (з наук.-техн. літ.).

2. геол. Зменшення маси льодовика або снігового покри
ву шляхом танення, випаровування і механічного руйну
вання. Головну роль в абляції гірських льодовиків відіграє 
танення снігу і льоду під впливом сонячної радіації й тепла 
атмосферного повітря (з наук, літ.); В ділянці стоку льодо
вик спускається нижче снігової лінії; тут відбувається йо
го танення, або абляція (з наук.-попул. літ.).

3. мед. Хірургічне видалення органа або частини тіла. 
Суть більшості методів боротьби сучасної естетичної 
медицини з передчасним старінням шкіри — видалення (аб
ляція) поверхневих шарів шкіри (з наук.-попул. літ.); У су
часній мікрохірургії застосовується лазер для зрізання (аб
ляції) поверхневих шарів рогової оболонки ока (з навч. літ.).

АБ(У, спол. І. розділовий. 1. Уживається на означення 
того, що з ряду перелічуваного можливе тільки одне. 
— Пошлю Енея до Плутона Або і сам в ад копирсну (І. Кот
ляревський); [Т і р ц а:] Добудь нові слова, новії струни або 
мовчи (Леся Українка).

2. Уживається на означення того, що предмети чи явища 
періодично чергуються або змінюються іншими. Було як за
говорить або засміється — і старому веселіше стане (Мар
ко Вовчок); Мотря коло печі та в хаті або за корівчиною 
ходить... (Панас Мирний); Де-не-де біля вирв сивіє безвод
ний полин або кущиться пахучий чебрець (О. Гончар).

II. пояснювальний. Уживається у знач., близькому до 
т о б т о ,  і н а к ш е  к а ж у ч и .  Вони, кажу вам, прозябають. 
Або, по-вашому, ростуть, Як та капуста на городі (Т. Шев
ченко).

О (1) А бо... або, у знач, спол.: а) уживається для підкрес
лення взаємовиключення перелічуваних предметів, явищ 
і т. ін. Поплакав сердега, утер [сльози] рукавом. "Оставай
ся здорова. В далекій дорозі Найду або долю, або за Дніпром 
Ляжу головою” (Т. Шевченко); В голові майнула тверда 
думка: “Грець з ним! Піду! Що буде, те й буде .. Або пан, 
або пропав!” (В. Кучер); б) уживається для посилення роз
дільності у чергуванні перелічуваних предметів, явищ і т. ін. 
Хлопці, щоб не заважати в хаті, вчились або в клуні, або в 
саду чи деінде (М. Коцюбинський).
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А Б б 2, част, пит., розм. Уживається в питальному речей- 
ні у знач., близькому до х і б а. — Або я знаю? Або ж і не 
жаль? (Сл. Гр.); — А що там дозволяти? Або то мало того 
зела на городі? (Леся Українка).

АБОЛІЦІЙНИЙ, а, е, юр. Стос, до аболіції (у 3 знач.). 
Аболіційне право, поряд з іншими видами помилування — 
правом конфірмації вироку, а також правом амністії, в мо
нархічних державах традиційно визнавалось виключною і не
від ’ємною прерогативою самодержця (з наук.-попул. літ.).

АБОЛІЦІОНІЗМ, у, ч. 1. Суспільний рух кінця XVIII — по
чатку XIX ст. у США за скасування рабства негрів, у Вели
кобританії, Франції та ряді інших країн — за скасування 
рабства в колоніях. Початок масового руху аболіціонізму в 
США прийнято відносити до 30-х років XIX  століття, ко
ли почала видаватися газета “Ліберейтор ” і було заснова
не Американське товариство боротьби з рабством (з наук, 
літ.); Англійські аболіціоністи вели боротьбу за припинення 
вивезення невільників із Африки і за відміну рабства афри
канців в англійських колоніях (із журн.); Аболіціонізм заро
дився майже одночасно в Америці та в Європі (з газ.).

2. Суспільний рух, який домагається скасування якого- 
небудь закону або рішення. В історії існували три основні 
форми політики стосовно цієї проблеми: прогібіціонізм, 
регламентація, аболіціонізм (із журн.).

АБОЛІЦІОНІСТ, а, ч. Прихильник аболіціонізму. Із 40-х 
років XIX ст. боротьбу проти рабства, яку до того часу 
вели головним чином самі негри, почали аболіціоністи — 
противники рабства: робітники, фермери, передова бур
жуазія (з навч. літ.); Найрадикальніші у  своїх судженнях, 
звичайно, аболіціоністи, які, хоча й не становлять єдиної 
групи, однак солідарно вимагають заміни смертної кари 
тюремним у в ’язненням (з газ.).

АБОЛІЦІОНІСТСЬКИЙ, а, е. Прикм. до аболіціонізм. 
Важливу роль в аболіціоністському русі відіграв президент 
США Авраам Лінкольн (з наук. літ.).

АБОЛІЦІЯ, ї, ж., юр. 1. Скасування закону, рішення, 
угоди. У рієлтерській практиці аболіцією називають ска
сування раніше зафіксованої домовленості про угоду (з на
ук. літ.).

2. Ліквідація посади.
3. Припинення розслідування кримінальної справи на 

стадії, коли вина юридично ще не доведена. У сучасних де
мократіях право аболіції належить главі держави або пар
ламенту (з наук.-попул. літ.); Якщо помилування є пом ’як- 
шенням або скасуванням уже винесеного судом вироку, то 
аболіція передбачає припинення кримінальної справи, коли 
вина ще юридично не доведена (із журн.).

4. Відновлення честі та достоїнства — публічне офіцій
не спростування наклепу.

АБОНЕМЕНТ, а, ч. 1. Право користуватися, за плату 
або безплатно, чим-небудь (телефоном, місцем у театрі, 
книжками з бібліотеки і т. ін.) протягом певного часу; // До
кумент, що посвідчує це право. Коли приїжджав народний 
театр до столиці, Дорко брав абонемент і щодня приходив 
на вистави театральні (О. Маковей).

2. Реєстрова бібліотечна картка читача-абонента. На 
абонементі Кравченка записано понад п ’ятд<>сят книг кла
сиків російської і української літератури (з газ.).

Д (1) Міжбібліотечний абонемент — форма обміну 
книжками між бібліотеками. Через систему міжбібліотеч

ного абонемента ми маємо можливість задовольняти за
пити читачів, одержуючи для них з інших великих книго
сховищ ті книги, яких у  нас немає (з наук.-попул. літ.).

АБОНЕМ ЕНТНИЙ, а, е. Стос, до абонемента. Деякі ор
ганізації ремісників беруть на себе витрати з медичного 
обслуговування торгівців та їхніх сімей на основі абоне
ментної системи (з наук, літ.); У місті вводиться єдиний 
квартальний абонементний талон для сплати послуг за 
паркування транспорту (з газ.); Абонементна картка.

АБОНЕНТ, а, ч. Той, хто має абонемент. Не менше та
кож треба було вважати [Делі] на окремі полички постій
них абонентів, які платять певну суму річно за те, щоб у  
поштовій експедиції мати окреме місце для листів і поси
лок (І. Франко); Крізь маленьке віконечко у  стіні було видно 
жінку, що куняла біля комутатора на півсотню абонентів 
(М. Трублаїні); Більше тисячі мешканців села були постій
ними абонентами бібліотеки (із журн.); Інтернет дає 
можливість умить отримувати і передавати інформацію, 
навіть якщо абонентів розділяють океани (з газ.).

АБОНЕНТКА, и, ж. Жін. до абонёнт.
АБОНЕНТНИЙ, а, е. Прикм. до абонёнт. Укртелеком 

розробляє методику погашення боргів небюджетних під
приємств з абонентної плати і телефонних переговорів за 
допомогою векселів (з газ.); // Який обслуговує абонентів. 
Абонентний відділ бібліотеки.

АБОНЕНТСЬКИЙ, а, е. Стос, до абонента. Абонентсь
ким телеграфом можна передавати і приймати розпоря
дження, зведення, вести переговори (із журн.).

Д  Абонентська заборгованість див. заборгованість.
АБОНОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до абонувати. За до

мовленістю із Замовником ми приймаємо на себе доставку 
призначеної Вам кореспонденції в абоновану Вами поштову 
скриньку (з Інтернету); // у  знач, прикм. Вона поглянула че
рез рампу в напрямку абонованого місця балетомана, свого 
залицяльника (з мемуарної літ.).

АБОНУВАННЯ, я, с. Дія за знач, абонувати. Організа
ціям ми пропонуємо послугу абонування поштової скриньки 
в самому центрі міста, в операційному залі Центрального 
телеграфу (з Інтернету).

АБОНУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. Одержувати 
що-небудь за абонементом; одержувати право користувати
ся чим-небудь протягом певного часу. Щоб забезпечити 
схоронність Ваших цінностей, банк пропонує Вам скорис
татися індивідуальними сейфами, які можуть абонувати 
як приватні особи, так і підприємства та організації (з Ін
тернету); Абонувати ложу в театрі.

АБОНУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок. і док. 1. Купувати, 
одержувати абонемент на що-небудь. На період відпустки я 
абонувався майже на всі спектаклі (із журн.).

2. тільки недок. Пас. до абонувати. В об ’єктах пошто
вого зв язку встановлюється абонементна поштова шафа 
з ящичками, що зачиняються, які абонуються на певний 
строк адресатами для отримання поштових відправлень 
(із журн.).

АБОРАЛЬНИИ, а, е, біол. Який розташований на полюсі 
тіла, протилежному ротовому отвору. У тілі голкошкірих 
можна розрізнити головну вісь, полюси якої у  правильних 
форм визначаються: один (ротовий, або оральний) — ротом, 
інший (аборальний) — задньопрохідним отвором (з наук. літ.).
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АБОРДАЖ, у, ч., заст. Старовинний спосіб морського 
бою — зближення з ворожим кораблем і зчеплення з ним для 
рукопашного бою. Кинулися козаки на абордаж і за годину 
відмикали кайдани у  невільників і пускали галери на дно 
(3. Тулуб).

Брати / взяти на абордаж див. брати.
АБОРДАЖНИЙ, а, е, заст. Прикм. до абордаж. — На при

ступ! На приступ! Приготуйте абордажні гаки! Над рікою 
пролунали гарматні постріли (В. Малик); Абордажний бій.

АБОРДОВАНИЙ, а, е, заст. Дієпр. пас. до абордувати. 
Корабель “Альджесирас ”, абордований кораблем “Тоннан ”, 
демонструє себе достойним своєї високої репутації, але 
становище “Тоннана ” дає англійцям надто велику перева
гу (із журн.).

АБОРДУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, заст. Вступати 
у бій з ворожим кораблем, зближаючись з ним; брати на 
абордаж. Турки дружно рушили на “Трекат ру” з наміром 
абордувати її. Підпустивши їх на пістолетний постріл, ка
пітан раптом повернув до них корабеїь бортом і відкрив 
безперервний вогонь, чим примусив неприятеїя відступити 
(із журн.).

АБОРИГЕН, а, ч. 1. Корінний житель країни або місце
вості; тубілець. Паралельно з подальшим розвитком культу
ри місцевих аборигенів у  період максимального похолодання 
в Подніпров ’я мігрує населення з більш північних регіонів 
(з наук, літ.); Бразильські етнологи з Національного фонду 
індіанців вступили в перший контакт з невеликим тем ’ям 
аборигенів в Амазонїї, люди якого до цього часу ніколи не 
зустрічалися з представниками західної цивілізації (з газ.).

2. біол. Те саме, що автохтон 2. Як розказує учений, іс
торично зубри були аборигенами фауни прип ’ятського По
лісся (з наук.-попул. літ.).

3. перен. Той, хто давно живе, працює або вчиться де-не- 
будь. Пішоходами бігли, поховавши носи в ковніри й натис
каючись одне на одного, аборигени столиці — службовці, 
робітники, військові, — росіяни, українці, китайці, корей
ці... (В. Підмогильний).

АБОРИГЁНКА, и, ж.. Жін. до аборигён. У мене у  само
го бабця австралійська аборигенка була (із журн.); Приру
чена людиною, антилопа канна, ця аборигенка Південно- 
Східної Африки, дас всесвітньо відомому заповідникові 
“Асканія-Нова ” ще й прибутки (з газ.); Як потрапила до 
Луцька аборигенка Африки, так і залишилося загадкою, по- 
заяк адреси її опікуна не вдалося розі знати (з газ.).

АБОРИГЕННИЙ, а, е. Корінний, місцевого походження; 
тубільний, автохтонний. В Олександрії зібрані майже всі по
роди аборигенної флори Білоцерківського району (з наук.-по
пул. літ.); На території Північного Причорномор’я скіфи не 
були місцевим, аборигенним населенням (з навч. літ.).

АБбРТ, у, ч., вет., мед. Передчасне переривання вагіт
ності. Мимовільний аборт може виникнути при недорозви
ненні статевих органів, деяких захворюваннях матері або 
плоду (з навч. літ.); — Я, звичайно, проти абортів. Нена
роджена дитина є живою (із журн.).

АБОРТИВНИЙ, а, е. 1. вет., мед. Який припиняє розви
ток, хід якого-небудь процесу, хвороби. Це правда, що хімічна 
контрацепція завжди мала абортивний ефект (з навч. літ.).

2. біол. Недорозвинений, який спинився на початку сво
го розвитку; недозрілий. Абортивний орган.

А Абортивні засоби див. засіб.

АБОРТОВАНИЙ, а, е. вет., мед. Дієпр. пас. до аборту
вати; Н у  знач, прикм. Буває так, що жінка, якій у  гінеколо
гічній клініці сказали, що її плід — просто продукт зачат
тя, згусток клітин, побачивши свій абортований плід або 
якимось іншим чином усвідомивши, що він—людина, відчу
ває справжній шок (із журн.).

АБОРТУВАННЯ, я, с., вет., мед. Дія за знач, абортувати. 
Мета курсів — донести людям альтернативні контрацепції 
та абортуванто методи регулювання зачаття (з наук.-по
пул. літ.).

АБОРТУВАТИ, ую, уєш, недок. і док. 1. кого, що, мед. 
Штучно переривати вагітність; робити аборт. Я бачив якось 
фільм про відчуття плода, який збираються абортувати. 
Що він відчуває, з якою тривогою чекає... (із журн.).

2. біол. Народжувати недоношений плід, перев. мертвий. 
Жінка, яка застосовує гормональну контрацепцію, ніколи 
не знає, абортує вона чи ні, я к у  російській рулетці (з кулею 
у  висок дитини) (з наук.-попул. літ.); Хворі на ящур тварини 
втрачають живу вагу;.. тільні корови, поросні свиномат
ки і кітні вівці іноді абортують (із журн.).

а б О щ о , невідм. Уживається при переліку предметів 
(явищ, дій і т. ін.) замість останнього з них, який не визна
чається; чи що, чи що інше, чи щось подібне. Пораюсь там 
коло печі абощо (Марко Вовчок); їй прийшло до голови, що 
вона може не знайти Остапа, бо нічим не значила своєї до
роги. Треба було ламати комиш абощо (М. Коцюбинсь
кий); — Е-ех! — позіхнув хтось у  гурті, аж луна пішла кру
гом, — поборотися б з ким оце абощо... (С. Васильченко).

АБРАЗИВ див. абразиви.
АБРАЗИВИ, ів, мн. (одн. абразив, у, ч.). Дуже тверді ма

теріали (алмаз, корунд, карборунд та ін.), що застосовую
ться для шліфування, точіння та полірування. Остаточна 
обробка поверхні деревини могла здійснюватися скобелями, 
стругальними ножами, абразивами (з наук.-попул. літ.); Тех
нічна характеристика абразивів: зернистість, міцність, 
структура (з навч. літ.).

АБРАЗИВНИЙ, а, е. Прикм. до абразиви. Абразивні ма
теріали; 11 Вигот. з абразивів. Полірування абразивною шкур
кою робиться при повільному русі деталі вздовж та поперек 
оброблюваної поверхні (з навч. літ.); Абразивний інстру
мент; Н Який виробляє абразиви. Абразивна промисловість.

АБРАЗЙВНІСТЬ, ності, ж. Властивість твердого тіла 
стирати інше тіло або самому стиратися у процесі тертя. 
Абразивність впливає на ефективність буріння, різання, 
сколювання, черпання гірських порід. Розрізняють абразив
ність тертя й ударну абразивність (з навч. літ.).

АБРАЗІЙНИЙ, а, е, геол. Стос, до абразії (у 1 знач.). Руй
нування берегів морів, озер, великих водоймищ хвилями ство
рює на берегах абразійну терасу (бенч) або крутий абразій
ний уступ (кліф) (з наук, літ.); Берег біля Алуїити укріпле
ний бетоннями бунами, що вберігає його від абразійного 
руйнування (із журн.).

АБРАЗІЯ, ї, ж. 1. геол. Процес руйнування берегів мо
рів, озер, водосховищ і т. ін. хвилями. У північній частині 
Крим має сильно розчленовані абразією береги (з наук, літ.); 
На дніпровських водосховищах через абразію берегів руй
нується і втрачається щорічно до 100 га родючих земель 
(з наук. літ.).

2. мед. Вискоблювання матки, ямки зуба. Робити абра
зію матки.
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АБРАКАДАБРА, и, ж. Безглуздий набір слів; нісенітни
ця. Він не втримався, щоб не відзначити свій подив, як це 
такий талановитий і винахідливий фізик міг написати та
ку абракадабру (Н. Рибак).

АБРЕВІАТУРА, и, ж., лінгв. Слово, утворене скорочен
ням двох або кількох слів, складів чи літер, напр.: р ай  р а 
да, В А К, 0 0  Н. Він користувався в значній мірі готовою 
вже поезією мови, готовим запасом абстракцій і абревіа
тур (І. Франко); Окрему групу серед складних слів станов
лять так звані абревіатури, або складноскорочені слова 
(з наук, літ.); 11 Загальноприйняті скорочення слів на письмі, 
напр.: д и в., і т. і н., пор.

Д (1) Літерна абревіатура, лінгв. — складноскорочене 
слово, компонентами якого є початкові літери слів (перев. в 
офіційних назвах держав, установ, партій і т. ін.). Літерні 
абревіатури пишуться великими літерами і без крапок піс
ля кожної з них (з навч. літ.); (2) Поскладова абревіатура, 
лінгв. — складноскорочене слово, компонентами якого є по
чаткові склади відповідних повних слів. Зростання кількості 
поскладових абревіатур пояснюється тим, що вони вільно 
стають за основу творення нових, похідних слів за допомо
гою суфіксів: від нардеп — нардепівський (з наук. літ.).

АБРЕВІАТУРНИЙ, а, е, лінгв. Який складається з умов
но скорочених слів. Один із словників, які увійшли до серії 
спеціальної довідкової літератури, є абревіатурний слов
ник термінів (з навч. літ.); Абревіатурні назви установ.

АБРЕВІАЦІЯ,! , ж., лінгв. Утворення нових слів шляхом 
поєднання початкових складів кількох слів або перших лі
тер слів словосполучення. Більшість іменникових основ у  
сучасній українській мові утворилася від простих коренів 
за допомогою афіксів, частина їх постала шляхом слово
складання і абревіації (з наук. літ.).

АБРЕЖЕ, невідм., с., полігр. Короткий зміст розділу тво
ру, поміщений між його заголовком і текстом. Абреже є 
складовою частиною апарату видання, який використо
вується в художніх та наукових публікаціях (з наук. літ.).

АБРЕК, а, ч., іст. Кавказький горець, вигнаний зі свого 
роду, або який дав обітницю кровної помсти. Оскільки най
частіше горці йшли в абреки, ховаючись від кровників або в 
надії здійснити криваву помсту, вони змушені були відмови
тися від усіх попередніх зв ’язків, від рідних та друзів (з наук.- 
попул. літ.); // У період приєднання Кавказу до Росії — го
рець, який боровся проти царських військ. Після завершення 
Кавказької війни абреки вели партизанську війну проти цар
ських військ (аж до 1913 року) (з наук. літ.).

АБРИКбС, а, ч Те саме, що абрикоса. Абрикос — цінна 
кісточкова порода. Вона відзначається посухостійкістю, 
дуже вимоглива до тепла (з навч. літ.); Абрикос був вивезе
ний Олександром Македонським із Вірменії і поширився в 
епоху' еллінізму по Південній Європі, Середзеиномор ’ю, Ближ
ньому і Середньому Сходу, що привело до появи різних сор
тів абрикосів із різними якостями (із журн.); Дістав з ма
шини газетний кульок з абрикосами і давай частувати ни
ми Ониська Артемовича та його бригадирів (О. Гончар); 
Лікувальна цінність плодів абрикоса зумовлена високим 
вмістом у  них вітамінів, мікро- і макроелементів, цукрів 
тощо (з наук.-попул. літ.).

АБРИКбСА, и, ж. 1. Плодове дерево або кущ родини 
розових із жовтогарячими або жовтими соковитими плода
ми з великою кісточкою. Настала красна весна. Зацвіли аб

рикоси (1. Нечуй-Левицький); Він відступив v тінь. Став 
під розложистою молодою абрикосою, стежачи за кож
ним батьковим рухом (В. Малик).

2. Плід цього дерева або куща. Настало літо. Почали 
стигнути плоди: черешні, вишні, абрикоси (Остап Вишня); 
З базару додому шкутильгає Півень, несучи кошик з абрико
сами (Б. Антоненко-Давидович); Абрикоса промислового 
ступеня стиглості: не зелена, не перезріла, однорідна за 
ступенем зрілості, без гнилі (з наук.-попул. літ.).

АБРИКОСІВКА, и, ж. Абрикосова наливка. — Іване 
Аркадійовичу, а давайте бабусиної абрикосівки вип’ємо, 
згодні? Вона смачна! (із журн.).

А БРИ КбСН И Й, а, е. Те саме, що абрикосовий. Абри
косна кісточка.

А БРИ КбСН И К, а, ч. Людина, яка займається вирощу
ванням абрикосів. Олешки — містечко вільних моряків, ри
балок, баклажанників, абрикосників (Ю. Яновський).

АБРИКОСОВИЙ, а, е. Прикм. до абрикос і абрикоса.
Усе село було залите абрикосовими та черешневими садка
ми (І. Нечуй-Левицький); Падиіи в садах зрубані осколками 
яблуні, персики, абрикосові дерева (В. Кучер); 11 Вигот. з аб
рикосів. Абрикосовий сік.

АБРИКОТЙН, у, ч. Абрикосовий лікер. Кісточки абри
коса використовують при виготовленні абрикотину (з на
ук.-попул. літ.).

АБРИС, у, ч., книжн. 1. Обриси, контур. Туман розта
нув, речі набрали звичних абрисів (Василь Шевчук); Вона 
була якась потойбічна своєю витонченістю, що позначала
ся в абрисі обличчя, рухах, ніжному нервовому голосі 
(із журн.); // Контурний малюнок. Особливого значення на
буває діагональне розташування павичів, яке поряд з абри
сами їхніх фігур, що здебільшого повторюють абрис посу
дини, дозволили досягти максимальної композиційної єд
ності та гармонійного поєднання всіх елементів панно 
(з наук, літ.); Абрис профілю людини.

2. перен. Загальна характеристика явищ, осіб, огляд по
дій і т. ін. Загальнолюдську ідентичність ми виділяємо, 
маючи на увазі утворення загальнолюдських координацій
них ідеологій та структур, але ЇЇ абриси ще дуже нечіткі 
(з наук, літ.); Абрис міжнародних подій.

АБРИСНИИ, а, е, книжн. Який дає загальний обрис 
предмета за допомогою самих тільки ліній; контурний. Аб
рисний малюнок обличчя.

АБРОГАЦІЯ, і, ж., юр. Скасування застарілого закону. 
Аброгація здійснюється або через непотрібність застарічого 
закону, або якщо він суперечить духу часу (з наук. літ.).

АБРУПТЙВ, а, ч., лінгв. Проривний приголосний звук, 
під час вимовляння якого разом із зімкненням у роті утво
рюється друге зімкнення гортані між зв’язками. Для фоне
тики картвельських мов характерне протиставлення 
трьох рядів шумних приголосних — гчухих, дзвінких та аб- 
руптивів (з наук. літ.).

АБРУПТЙВНИЙ, а, е, лінгв. Стос, до абруптива. Осе
тинська мова відмінна від інших іранських у  фонетиці — 
наявністю специфічно “кавказьких” абруптивних (змич
но-гортанних) приголосних (з наук, літ.); Проривні та аф
рикати утворюють тричленні протиставлення (глухий 
придиховий — дзвінкий — абруптивний) (з наук. літ.).

АБСЕНТ, у, ч. Міцний алкогольний напій, перев. зелено
го кольору, який містить екстракт полину та деяких інших
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трав. Гірке листя і квіти полину є в абсенті основним інгре
дієнтом, а фенхель, аніс, аїр, м 'ята, меліса та інші тра
ви — добавками (з наук, літ.); Абсент заборонений у  Франції 
так само, як і у  США, через шкідливий вплив на нервову сис
тему (із журн.).

АБСЕНТЕЇЗМ, у, ч., книжн. 1. Відсутність власника: 
форма землекористування, за якої власник землі, не беручи 
участі в процесі виробництва, отримує грошовий прибуток 
у вигляді ренти. Для обмеження ірландського абсентеїзму 
було навіть запропоновано насильне утримання землевлас
ників або обкладання відсутніх особливими податками 
(з наук.-попул. літ.).

2. Відсутність працівника на роботі, невихід на роботу. 
Виявлена залежність між задоволенням від роботи і по
казниками абсентеїзму (що нижче задоволення, то вищий 
абсентеїзм) (із журн.).

3. Ухиляння виборців від участі у виборах або референ
думі. Причини абсентеїзму різноманітні: невіра громадян в 
ефективність політичних інститутів, відсутність полі
тичної культури, боротьба за ситуативне задоволення ін
тересів та інші (з наук.-попул. літ.).

АБСЁНТНИЙ, а, е. Стос, до абсенту. Абсентне сп янін- 
ня може супроводжуватися змазаним, злегка розмитим 
зором або зміненим світосприйманням (із журн.).

АБСИДА див. апсйда.
АБСЙДНИЙ див. апсйдний.
АБСОЛЮТ, у, ч. 1. В ідеалістичній філософії — вічна, 

незмінна, нескінченна першооснова Всесвіту (абсолютний 
дух, абсолютна ідея, абсолютне “я”); у релігії — Бог. Що з 
того, що вони [йоги] .. єдналися з ”абсолютом ”, а живо
тіти могли тільки тому, що поряд були віддані друзі з “нор
мальною” свідомістю (О. Бердник); Широке коло питань, 
що розглядається релігійною філософією, концентрується 
навколо питання про відношення людини як кінечної, тимча
сової істоти до божественного абсолюту (з наук, літ.); В ін
дивідуально-психологічному аспекті молитва є виразам стану 
душі, котра перебуває на певному рівні, в певній локалізації 
постійних процесів взаємодії в обширі абсолюту (з наук.-по
пул. літ.);.

2. Крайній ступінь чого-небудь. Поза сумнівом: певні си
ли, граючи на емоціях народу, час від часу ще й підкидати
муть “компромат ”, аби довести ненависть.. до абсолюту 
(Б. Олійник); Наприкінці життя він фотографує білі мар
мурові античні скульптури та квіти. Вони доведені до аб
солюту, якого художник прагнув усе своє життя — все 
світиться і оживає — він оволодів магією фотографії 
(із журн.); У традиції радянського і пострадянського теат
ру психологічний театр, на жаль, зводиться до деякого аб
солюту, що, як мінімум, створює ефект пересичення (з газ.).

3. Щось самодостатнє, незалежне від яких-небудь умов, 
відношень і т. ін. Для Еліота традиція становить певний 
абсолют, вічні цінності, звернення до яких забезпечує мит
цеві незалежність від тимчасовості та минущості свого 
”я ” (з наук, літ.); Цей польський реалізм у  його найновіших 
народницьких зразках його вдача засвоювала як якийсь аб
солют, раз назавжди даний, що змінам не підлягає та їх не 
потребує (із журн.).

АБСОЛЮТИВНИЙ, а, е, лінгв. Самодостатній, який не 
потребує поширення і уточнення іншими словами. Специ
фічною рисою головної частини складнопідрядного речення

є її відносна самостійність, інформаційна достатність, 
опорні слова в ній є автосемантичними, тобто мають аб
солютивне значення (з наук, літ.); Слова абсолютивної се
мантики здатні самостійно формувати окремий компо
нент формально-граматичної структури речення (з наук, 
літ.); Абсолютивна конструкція.

А  Абсолютйвне вживання слів див. уживання.
АБСОЛЮТИЗАЦІЯ, ї, ж. Доведення до абсолюту (у 3 знач.). 

У творі домінує характерна для натуралізму абсолютиза
ція факту, настанова на ілюзію правдоподібності (з навч. 
літ.); Необхідність постійного узгодження цілей і потреб 
суспільства означає розвиток історії, несумісний з абсолю
тизацією будь-яких соціальних ідей і норм (з публіц. літ.); 
Взагалі абсолютизація навіть правильного твердження 
призводить до казусів (із журн.).

АБСОЛЮ ТИЗМ , у, ч. 1. Форма правління і державного 
устрою, за якої верховна влада належить одній особі — мо
нарху. По всій Свропі XVIII cm. поширювалися принципи та 
практика абсолютизму (з наук, літ.); Абсолютизм — ос
тання стадія розвитку феодальної держави, що виник у  
період згасання феодалізму і зародження капіталістичних 
відносин, тобто в період пізнього Середньовіччя (з наук, 
літ.); У Франції абсолютизм досяг апогею свого розвитку 
при королі Людовикові XIV, який систематично втілював у  
життя свій принцип ‘Держава — це я ” (з наук.-попул. 
літ.); Достатньо побіжно погортати підручник із всесвіт
ньої історії, щоб переконатися, що всяке піднесення коро
лівського абсолютизму незмінно супроводжувалося поси
ленням впливу й розширенням функцій секретних служб, 
встановленням жорсткого контролю за все новими сфера
ми суспільного життя (з навч. літ.).

2. Те саме, що абсолют 2. Поет доводить цю найголов
нішу ознаку ночі [німа ніч] до абсолютизму знову ж через 
майстерно дібраний прикметник (із журн.).

3. перен. Влада однієї людини над іншою. — Абсолю
тизм у  родині — се річ наймудріша. Думаєте, що в мене 
інакше? Моя воля — се воля всіх (О. Кобилянська); Але ми
нули ті часи, колиДовбуш міг приказувати й його слово було 
закон. Всякому абсолютизмові приходять нарешті кінці — 
і наказ Довбуша замінюється порадою (Г. Хоткевич).

АБСОЛЮ ТИЗОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до абсолю
тизувати. В угоді панував принцип непорушності терито
ріальної цілісності держав-членів, абсолютизований на 
шкоду всім іншим, особливо принципу вільного вибору по
літичного статусу будь-яким народом (із журн.); Н у  знач, 
прикм. Особливо важливим є внесок Івана Франка у  розроб
ку методологічних основ порівняльного вивчення народної 
уснопоетичної творчості, а також критика абсолютизо
ваних тверджень представників так званої історичної 
школи (із журн.).

АБСОЛЮ ТИЗбВУВАТИ, ую, уєш, недок., АБСОЛЮ 
ТИЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. Робити безумов
ним, самодостатнім; доводити до абсолюту (у 2, 3 знач.). 
— Попи, жерці, котрі мали комплекси неповноцінності, .. 
свій особистий досвід абсолютизували, освятили, зробили 
догмою (О. Бердник); Ми не схильні абсолютизовувати 
описану схему (з наук, літ.); Не абсолютизуючи утилітар
ного призначення науки, все ж візьму на себе сміливість 
стверджувати, що без достатнього виходу в суспільну 
практику наукові дослідження втрачають сенс (з наук.-по-
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пул. літ.); Поділяючи норми права на публічні й приватні, 
слід мати на увазі, що абсолютизувати такий поділ непри
пустимо, оскільки на практиці досить часто публічні й 
приватні інтереси переплітаються, доповнюючи один од
ного (з навч. літ.).

АБСОЛЮТИЗУВАННЯ, я, с. Дія за знач, абсолютизу
вати. Абстрактне мислення — необхідний момент у  жит
ті індивіда і в розвитку суспільства, але його абсолютизу
вання заводить філософію в глухий кут (з наук. літ.).

АБСОЛЮТИЗУВАТИ див. абсолютизовувати.
АБСОЛЮТИЗУВАТИСЯ, ується, недок. Пас. до абсо

лютизувати. Дослідження відповідного досвіду зарубіж
них країн свідчить, що здебільшого в них поділ влади не аб
солютизується і не розглядається як панацея від різних не
гараздів. Наголошується на взаємозалежності, взаємодо- 
повненні та взаємодії владних структур (з наук. літ.).

АБСОЛЮТИСТ, а, ч. 1. Прихильник абсолютизму (у 1 знач.). 
Гостра боротьба між конституціоналістами й абсолю
тистами у  Португалії набула форми громадянської війни, 
яка завершилася перемогою конституціоналістів (з наук.- 
попул. літ.); Хоча король був прихильником абсолютної мо
нархії, він був змушений лавіювати між лібералами і абсо
лютистами (з навч. літ.).

2. Людина, яка прагне безумовного, абсолютного, не до
пускає компромісів, відхилень, поступок. Це були неприми
ренні, украй переконані люди, абсолютисти, які не тер
плять ніяких заперечень, які виключають можливість, що 
з ніши можна не погоджуватися і при цьому бути розум
ною порядною людиною (із журн.); Запитайте людей, чому 
вони відкладають справи на потім, і нерідко ви почуєте 
щось на зразок: “Я абсолютист. Усе повинно бути бездо
ганно правильно, перш ніж я візьмуся за роботу ” (із журн.).

АБСОЛЮТИСТКА, и, ж. Жін. до абсолютист.
АБСОЛЮТИСТСЬКИЙ, а, е. Який має риси абсолю

тизму. У кінці XVII — першій чверті XVIII cm. Росія була аб
солютистською феодально-кріпосницькою монархією, в 
якій економічне панування і політична влада належали по- 
міщикам-кріпосникам (з наук, літ.); // Власт, абсолютистові. 
Абсолютистські настрої.

АБСОЛЮТНИЙ, а, е. 1. Безвідносний, узятий поза 
зв’язком, без порівняння з чим-небудь; безумовний. Новими 
відкриттями було зруйновано цілий ряд принципів, які вва
жалися вічни.ии й абсолютними (із журн.); Ну знач. ім. аб
солютне, ного, с. Те, що є безвідносним, не пов’язаним з 
чим-небудь. Постійність і змінність у  мові є однією з форм 
вияву універсальної діалектичної взаємодії абсолютного і 
відносного (з наук. літ.).

2. Цілковитий, повний. Тут по цілих днях можеш бути в 
абсолютній салюті, серед природи (М. Коцюбинський); 
Над бліндажем стояла абсолютна тиша, тільки зрідка 
здригалася глухо земля: у  сусідів била важка артилерія 
(Ю. Яновський); Франко високо цінив Стефаника як май
стра новел і відзначав, що Стефаник — абсолютний воло
дар форми (з навч. літ.); // Необмежений. Думає [князь-му- 
рин] про те, що він був колись абсолютним монархом понад 
далеким, далеким Нігером (Леся Українка).

Абсолютна більшість див. більшість.
Д Абсолютна вага насіння див. вага1; Абсолютна ве

личина числа див. величина; Абсолютна вологість по
вітря див. вологість; Абсолютна щёя див. щёя; Абсолют

на істина див. істина; Абсолютна монархія див. монар
хія; Абсолютна температура див. температура; Абсолют
ний нуль температури див. нуль; [Абсолютний] поріг 
відчуття див. поріг; Абсолютний слух див. слух; Абсолют
ний чемпіон див. чемпіон.

0  Абсолютний (повний) нуль див. нуль.
АБСОЛЮТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до абсолютний 1. 

Багато досягнень у  фізиці були викликані експеримента
льним спостереженням явищ, які не були описані існуючи
ми теоріями (наприклад, експериментально виявлена абсо
лютність швидкості світла породила спеціальну теорію 
відносності) (з наук, літ.); У християнстві домінує думка 
про абсолютність добра і відносність зла (з навч. літ.).

АБСОЛЮТНО, присл. Зовсім, повністю, цілком. Купати
ся він [лікар] теж абсолютно забороняє (М. Коцюбинський); 
Ніч прозора й абсолютно тиха (Іван Ле); Темрява створювала 
враження абсолютно здичавілої пустелі (М. Трублаїні); Як 
відомо, державна власність існує у  всіх країнах світу. Однак 
лише в колишньому СРСР та деяких інших соціалістичних 
країнах вона абсолютно домінувала (з наук. літ.).

Д  Абсолютно чорне тіло див. тіло.
АБСОЛЮ ЦІЯ,! , ж. 1. юр. Постанова суду про звільнен

ня підсудного від покарання, відповідальності, боргів і т. ін.
2. рел.-церк. У католиків — відпущення гріхів. Папська аб

солюція приводила всякий набрід з усіх кінців країни (із журн.).
АБСОРБЁНТ, у, ч., фіз., хім. Речовина, що має здатність 

до абсорбції. Цей абсорбент успішно застосовують в разі 
аварій з нафтопродуктами і хімікатами порти, нафто- 
термінали, бензостанції та рятувальні служби (із журн.); 
Глина— унікальний абсорбент, здатний вбирати, втягува
ти в себе найрізноманітніший бруд (з Інтернету).

АБСОРБЁНТНИЙ, а, е, фіз., хім. Стос, до абсорбенту. 
Цей абсорбентний порошок застосовувався для чищення 
пір ’я птахів, які постраждали від лшзутного забруднення 
(із журн.); Натуральна грязь Мертвого моря має прекрасні 
абсорбентні природні властивості (з газ.); Автомобільні 
фільтри очищення повітря мають антибактеріальні та 
абсорбентні властивості, перешкоджають проникненню в 
салон хвороботворних бактерій та неприємних запахів (з 
мови реклами).

АБСОРБЕР, а, ч. Пристрій, у якому здійснюють абсорб
цію. Встановлено раціональні умови очищення газів від сір
чаних сполук в порожнистих форсункових абсорберах (з на
ук. літ.); Пара з випарника потрапляє в абсорбер. Там вона 
стикається з абсорбувальною рідиною, яка поглинає холодо
агент, що перебуває в паровій фазі (з наук. літ.).

АБСОРБОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до абсорбувати. 
Досліджено вплив абсорбованого металом водню на поро
гові характеристики втоми корпусної сталі (з наук, літ.); 
Цей контингент людей абсорбований ринком праці без 
особливих проблем (із журн.); Ну знач, прикм. Абсорбований 
електроліт.

АБСОРБУВАЛЬНИЙ, а, е, фіз., хім. Який має здатність 
до абсорбції, признач, для абсорбції. В абсорбувальному воло- 
говідділювачі волога затримується речовинами, що вступа
ють у  хімічну реакцію з молекулами пари (з наук.-попул. літ.).

АБСОРБУВАННЯ, я, с. Дія за знач, абсорбувати. Аб- 
сорбування вільної банківської ліквідності; Адсорбування 
токсичних речовин; Нанотехнологія адсорбування нафти.
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АБСОРБУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. 1. фіз., хім. 
Вбирати, всмоктувати, поглинати. Синтетична смола є 
першим у  світі продуктом, який здатний абсорбувати ор
ганічні розчинники, що містять такі речовини, як дихлоре
тан (з наук, літ.); Учені створили наноматеріал, що успіш
но абсорбує різні нафтопродукти в будь-якому середовищі 
(з наук.-попул. літ.); Унікальна здатність меду абсорбува
ти токсини і швидко виводити їх із організму була добре 
відома тибетський цілителям (із журн.).

2. Збирати, об’єднувати кого-, що-небудь. Політика аб
сорбувала наші найліпші сили (І. Франко); Необхідно про
довжити розробку нових боргових інструментів, спрямо
ваних на певні групи інвесторів, які дозволили б максима
льно повно абсорбувати нагромаджений у  суспільстві ін
вестиційний потенціал (з мови документів).

3. Приєднувати, залучати кого-, що-небудь до чогось. Ми 
вважаємо, що готовність прийняти і абсорбувати іммі
грантів з інших країн — один із ключових тестів готовності 
нації прийняти правша поведінки в умовах нової реальності 
(з публіц. літ.); У документ уводяться такі обмежувальні 
для подальшого розширення поняття, як “межі Євросоюзу ” 
і здатність ЄС “абсорбувати нові країни ” (із журн.).

4. перен. Сприймати, засвоювати що-небудь. Японія аб
сорбувала світовий досвід досягнень модернізації, в резуль
таті чого створила нову країну (з наук.-попул. літ.); Тради
ційна ідеологія абсорбувала зовнішні елементи, наслідком 
чого стало вироблення “ідеології з корейською специфі
кою ” (чучхе на Півночі, чучхесон на Півдні) (із журн.).

АБСОРБУВАТИСЯ, ується, недок. і док. 1. фіз., хім. 
Вбиратися, всмоктуватися; поглинатися. Нікотин, що вдиха
ється в процесі куріння, абсорбується головним чином через 
слизові оболонки рота і верхніх дихальних шляхів (з наук, 
літ.); Якісний косметичний продукт добре абсорбується 
шкірою (із журн.).

2. перен. Приживатися, освоюватися де-небудь. Студен
ти повинні будуть на громадських засадах допомагати 
с ім ’ям нових репатріантів абсорбуватися в Ізраїлі 
(із журн.); Чехія уже стала частиною о б ’єднаної Європи і 
продовжує абсорбуватися в ній (з газ.).

АБСОРБЦІЙНИЙ, а, е, фіз., хім. 1. Стос, до абсорбції 
(у 1 знач.). Реакції, що супроводжують абсорбційні проце
си, часто протікають досить швидко, тому середня три
валість існування молекул розчиненого газу може вимірю
ватися долями секунди (з наук. літ.).

2. Який працює на основі абсорбції (у 1 знач.). Абсорб
ційна холодшьна установка; Абсорбційний агрегат.

АБСОРБЦІЯ, ї, ж. 1. фіз., хім. Поглинання, вбирання 
якої-небудь речовини із розчину або з газу всією масою ін
шої речовини. При абсорбції поглинання відбувається у  
всьому об’ємі абсорбента (на відміну від адсорбції— по
глинання речовини поверхнею) (з наук.-попул. літ.); У тех
ніці абсорбцію використовують для вилучення із газової су
міші якого-небудь компонента (з навч. літ.).

2. фізл. Вбирання тканинами молекул, які їх живлять. 
Абсорбція відбувається при газовому обміні легень і при 
процесах живлення живої тканини (з навч. літ.).

3. екон. Включення осіб, які прибули на постійне прожи
вання в країну, в її економічне життя. До кінця 80-х років в 
Ізраїлі був розроблений новий підхід до абсорбції іммігран

тів, мета якого полягала в заохоченні та збільшенні іммігра
ції з країн Заходу (з наук.-попул. літ.).

АБСТИНЁНТ, а, ч.. книжн. Прихильник утримання від 
чого-небудь (спиртних напоїв, наркотиків, цигарок і т. ін.). 
Мої взаємовідносини з ресторанами і тому подібними за
кладами дещо специфічні, оскільки я уже декілька років ве
гетаріанець і більше двох років абстинент (із журн.).

АБСТИНЕНТКА, и, ж., книжн. Жін. до абстинёнт. Від 
потрясінь дня Аліса зовсім забула, що вона абстинентка і 
що спирт був прихований зовсім для інших цілей (із журн.); 
— То я ж не курю — абстинентка! (із журн.).

АБСТИНЁНТНИЙ, а, е, книжн. Стос, до абстинента і 
абстиненції. Цей метод допомагає швидкому безмедика
ментозному зняттю абстинентного синдрому в наркоза- 
лежних пацієнтів (з наук.-попул. літ.).

АБСТИНЕНЦІЯ, ї, ж., книжн. 1. Стан, який виникає в 
результаті припинення дії речовини, до якої встановилася 
залежність (алкоголю, наркотиків, деяких ліків і т. ін.), при 
раптовій перерві в її прийомі. Характернішії проявами аб
стиненції є головний бііь, запаморочення, тахікардія, пригні
чений стан, різка фізична слабкість, потреба в прийомі ал
коголю або наркотику та ін. (з наук, літ.); Клінічна картина 
і протікання абстиненції залежить від природи наркотич
ної речовини або алкоголю, їхніх доз і тривалості вживання 
(з наук.-попул. літ.).

2. Утримання від уживання спиртних напоїв, наркотиків, 
цигарок і т. ін. Алкогольна абстиненція; Нікотинова абсти
ненція.

3. Статеве утримання. Після довгої сексуальної абсти
ненції він думав, що перший раз їхнє кохання буде дуже ко
ротким ( ІЗ  Ж ) ф Н .) .

АБСТРАГОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до абстрагувати.
Закони кібернетики повністю абстраговані від специфіки 
тих об ’єктів, які вона вивчає (із журн.); Ну знач, прикм. Була 
б помшковою думка, що фольклорна традиція бойків розви
вшася в якомусь абстрагованому регіоншьному колі (з наук, 
літ.); Якщо для ранніх творів письменника характерна дещо 
абстрагована форма вираження поглядів, то дші він пере
ходить до конкретнішого показу дійсності (з навч. літ.).

АБСТРАГОВАНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до абстраго
ваний. Характерною рисою сучасної поезії є прагнення до 
абстрагованості (з наук, літ.); Національний театр тра
диційної англійської оперети здивував своєю абстрагова
ністю (із журн.).

АБСТРАГОВАНО. Присл. до абстрагований. Наша па- 
м ’ять не зберігає жодних відомостей про мову як таку, аб
страговано від умов використання, але завжди в проекції 
на потенційні тематичні та жанрові сфери, комунікатив
ні ситуації, стильову й емоційну фактуру (з наук. літ.).

АБСТРАГУВАННЯ, я, с. Дія за знач, абстрагувати і аб
страгуватися. В тім же плані абстрагування від дійснос
ті, заповнюючи прогалину після втрати Приходька, він іно
ді розповідав щось із світової літератури або з історії 
авіації, — утікаючи сим і допомагаючи людям утікати від 
кошмару дійсності, рятуючи та скріплюючи їх морально 
(І. Багряний); У результаті абстрагування, тобто відриву 
від конкретних речей, відбувається термінологізація слова 
(з наук, літ.); Абстрагування — це такий логічний прийом, 
за допомогою якого ми виділяємо істотні властивості
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предметів, явищ і відокремлюємо їх від неістотних, друго
рядних (з навч. літ.).

АБСТРАГУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. Уявно (в 
думках) відривати, відокремлювати несуттєві сторони, вла
стивості або зв’язки об’єктів, предметів, явищ з метою ви
ділення суттєвих і закономірних ознак .Для послідовної і ме
тодологічно коректної специфікації мовних процесів треба 
абстрагувати з інформаційних процесів ті їх характерис
тики, які приводять до значення та змісту (з наук, літ.); 
Порівняння допомагає абстрагувати в пізнаваних о б ’єктах 
їхні істотні риси від неістотних їхніх ознак (з наук.-попул. 
літ.); // Відокремлювати, відривати щось від кого-, чого-небудь. 
Вслухався [Саїд] в доповідь і думкою поправляв помилки 
секретаря або, вловивши його вдалу тезу, сам собі її розви
вав, абстрагуючи від доповідача (Іван Ле); Говорячи про 
поняття “образ ’’, ми певною мірою абстрагуємо його від 
конкретної тканини художнього твору, позначаємо ним 
самий тип показу художником дійсності, який насправді 
значно складніший (з наук. літ.).

АБСТРАГУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок. і док. Відри
ватися від несуттєвих сторін, властивостей або зв’язків 
об’єктів, предметів, явищ з метою виділення суттєвих і за
кономірних ознак. Наука логіка, досліджуючи логічні фор
ми, абстрагується від конкретного змісту тієї чи іншої 
думки (з навч. літ.); Математичне моделювання — найзага- 
льніїиий метод пізнання, воно абстрагується від конкрет
ного об’єкта (із журн.); // Відокремлюватися, відриватися 
від кого-, чого-небудь. Ми змушені холодно й розважливо 
аналізувати роботу серця, мозку, кровотворних органів, в 
шумить абстрагуємося од конкретної людини (Ю. Мушке- 
тик); Глосематика орієнтується на структурно-семіотич
ний аспект мови і абстрагується від усіх інших його аспек
тів — соціального, біологічного, фізичного, психологічного 
і т. ін., нібито не пов язаних з автономною сутністю мови 
(з наук, літ.); Він абстрагувався від політики і робить те, 
чим повинен займатися державний чиновник: забезпечує 
нормальне функціонування довіреного йому регіону (з газ.).

АБСТРАКТ, у, ч., книжн. Поняття, створене шляхом аб
страгування. Прошу його, щоб переклав сей абстракт на 
мову конкретну (І. Франко).

АБСТРАКТНИЙ, а, е. 1. Який виник у результаті аб
страгування; протилежне к о н к р е т н и й .  Коли-не-коли він 
підіймав одну руку її пальцем ніби показував на абстрактну 
мисль (І. Нечуй-Левицький); Ті змучені, голодні, стероризо
вані, віддані на понищення люди, які стояли перед професо
ром Шнурре, мали в думках інше, зосереджувалися в ті хви
лі зовсім не на абстрактних теоріях, а насамперед на ви
рішенні оголеного в усій своїй жорстокій відвертості пи
тання: хто кого? (П. Загребельний); Для Франка краса в 
мистецтві існує не як втілення якоїсь абстрактної ідеї, а 
реально і об сктивно (з наук, літ.); Політична програма М. Дра- 
«.'оманова була значною мірою утопічною, абстрактною 
(з наук, літ.); // Оснований на абстракції (у 1 знач.), схиль
ний до абстрагування. Абстрактне мислення: 11 Відірваний 
від дійсності, від життя. Загалом у  своїх літературних впра
вах я не брав далеких абстрактних тем, — теми брав я з 
того життя, яке мене оточувало і що мене вражало (С. Ва
сильченко); І потім ці абстрактні розмови про націю. Вона, 
звичайно, далеко не проти того, щоб її країна вийшла на 
широку дорогу (М. Хвильовий).

2. Стос, до абстракціонізму, пов’язаний з ним. Геомет
ричний абстракціонізм — вид абстрактного мистецтва, 
композиції якого побудовані з обмеженого набору правиль
них форм і основних кольорів (з наук. літ.).

А  Абстрактна лексика див. лексика.
АБСТРАКТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до абстракт

ний 1. Математичні модеіі мають високий ступінь абс
трактності, оперують символами, що визначають пара
метри системи будь-якої природи (з наук, літ.); У вірші 
М. Бажана “Будинок” ще багато абстрактності, на пер
шому іьчані тут скоріше техніка, а не людина, яка володіє 
нею (з наук.-попул. літ.).

АБСТРАКТНО, приел. 1. Базуючись на абстракції (у 1 
знач.). Мисленнєвий образ виконує свою особливу функцію в 
пізнанні та теоретичному й практичному перетворенні 
дійсності, забезпечуючи створення образу навколишнього 
світу в його реальних (а не абстрактно ізольованих) зв'яз
ках і відносинах (з наук. літ.).

2. Відірвано, без зв’язку з реальними подіями, фактами, 
явищами і т. ін. Він .. не думав абстрактно про благо для 
людей. Він звик його робити (Ю. Мушкетик); Останні міся
ці Хаблак жив окремо від сім Ті батьківство своє сприймав 
трохи абстрактно (В. Дрозд); Відтворення населення не 
можна розглядати абстрактно, поза часом чи місцем здій
снення (з наук. літ.).

АБСТРАКЦІОНІЗМ, у, ч. Напрям у мистецтві XX ст., 
представники якого для своїх творів використовують фор
мальні елементи — лінії, абстрактні конфігурації, кольоро
ві плями і т. ін. Зосі він [Даромир] пояснював, що таке Імпре
сіонізм, абстракціонізм, модерн (О. Чорногуз); Абстрак
ціонізм як форма зображальної діяльності не ставить 
своєю метою імітацію чи відображення реальності, що 
візуально сприймається: абстрактний живопис, графіка, 
скульптура звичайно виключають асоціації з пізнаваними 
предметами (із журн.); Повинна визнати, що я довго і важ
ко продиралась через свої уявлення і переконання до розу
міння абстракціонізму, зате який широкий світ відкрився 
переді мною, як стало ясно і просто відчувати гіибинний 
смисл живопису і скульптури (з газ.).

АБСТРАКЦІОНІСТ, а, ч. Послідовник, прихильник аб
стракціонізму. Твори абстракціоністів засновані виключно 
на формальних елементах: лінія, кольорова пляма, аб
страктна конфігурація (з наук.-попул. літ.); У російському 
живописі найвідомішими абстракціоністами були Василь 
Кандинський, Михайло Ларіонов, Казимир Малевич (з на
ук.-попул. літ.).

АБСТРАКЦІОНІСТКА, и, ж. Жін. до абстракціоніст.
Джоан Снайдер — абстракціоністка, представниця лірич
ного абстракціонізму (із журн.).

АБСТРАКЦІОНІСТСЬКИЙ, а, е. Стос, до абстракціоніз
му. Експресіоністський, абстракціоністський та сюрреа
лістичний авангард Америки, що розвивався в 30-тіроки, був 
досить запізнілим і вторинним явищем порівняно з європей
ським авангардизмом початку і першої половини століття 
(з наук.-попул. літ.); Абстракціоністське мистецтво.

АБСТРАКЦІЯ, ї, ж. 1. тільки одн. Те саме, що абстра
гування. Абстракція — процес когнітивний — одна з основ
них операцій мислення, яка полягає у  видйіенні певних ознак 
досліджуваного цілісного об ’єкта та абстрагуванні від ін
ших (з наук, літ.); З погляду онтології абстракція пов’язана з
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уявленням про відносну незалежність явищ та їх сторін і з 
відділенням суттєвих сторін від несуттєвих (з наук. літ.).

2. Результат абстрагування, абстрактне поняття. Вектор 
є математичною абстракцією об’єктів, що характери
зуються величиною і напрямком (з наук, літ.); За допомогою 
витончених абстракцій учені-математики мають змогу 
глибоко проникати в суть явищ (із журн.); // Що-небудь, 
позбавлене конкретності, життєвої реальності. В науковій і 
поетичній літературі маємо зложений безмірний запас .. 
комбінацій й абстракцій (І. Франко).

АБСУРД, у, ч. Безглуздя, нісенітниця. Коли тільки пере
клад написаний доволі граматично і не грішить надто вид
ними абсурдами, знаходяться редактори.., що надрукують 
його (І. Франко); Багата держава, яку утворюють бідні 
люди, — абсурд! Держава не може будувати свій добробут 
на бідності й обдертості своїх громадян (О. Довженко); 
Абсурдизм навряд чи можна зрозуміти в його власних тер
мінах, тому що розуміння — це осмислення, а осмислення — 
пряма протилежність абсурду (з наук.-попул. літ.).

Доходити / дійти до абсурду див. доходити.
0  Театр абсурду див. театр.
АБСУРДИЗМ, у, ч. 1. Система філософських поглядів, 

яка стверджує відсутність смислу людського буття. Абсур
дизм є частиною філософії екзистенціалізму (з наук, літ.); 
Як струнка філософська концепція, абсурдизм отримав 
свій розвиток у  програмній роботі Альбера Камю ”Міф про 
Сізіфа”, який спирався на ідеї Шестова, Бердяева, Гуссер
ля, Достоєвського, Ніцше і К ’єркегора (із журн.).

2. Напрям у літературі (перев. у драматургії) і мистецтві, 
що зображує світ як безглуздість, абсурд. Найвідомішими 
представниками абсурдизму в літературі є Франц Кафка, 
Семюель Беккет і Ежен Іонеско (з наук, літ.); Ознаки тра
гедії знаходимо в драматургії всіх стильових напрямів — 
експресіонізмі, реалізмі, екзистенціалізмі, романтизмі, аб- 
сурдизмі і т. д. (з наук.-попул. літ.); Абсурдизму властивий 
особливий стиль написання тексту, для якого характерні 
підкреслена відсутність причинно-наслідкових з в ’язків, 
гротескне відтворення дійсності та ін. (із журн.); Як і 
будь-який розгнузданий абсурдизм, фільми цього режисера 
не піддаються аналізу (з газ.).

АБСУРДИСТ, а, ч. 1. Представник, прихильник абсур
дизму. Для абсурдиста все розвалюється, включаючи його 
власну філософію; для християнина все взаємопов ’язано і 
відповідає одне одному, включаючи речі несумісні (з наук.- 
попул. літ.); Прийнято вважати, що предтечею абсурдис- 
тів був А. Жаррі з його гротескними комедіями, написани
ми на рубежі X IX — XX століть (з наук.-попул. літ.); Свої
ми драматургійними попередниками абсурдисти вважали 
трагікомедії А. П. Чехова, театр парадоксу О. Уайльда та 
Б. Шоу, символістські п ’єси А. Стрінберга та Ф. Ведекінда 
(з навч. літ.).

2. Людина, схильна до абсурдних учинків. Алогісти і аб
сурдисти, на відміну від інших людей, ігнорують загально
прийняту логіку і не дотримуються розумно обгрунтованої 
доцільної раціональності (із журн.); Він назвав цього по
літика популістам і абсурдистом (з газ.).

АБСУРДЙСТКА, и, ж. Жін. до абсурдист. Що може 
сказати Каекенберг після Франсуа Рабле? Абсурдистка Ієл 
Девіс — після /єроніма Босха? (із журн.); — А я ось така, 
абсурдистка від народження! (із журн.).

АБСУРДЙСТСЬКИЙ, а, е. Стос, до абсурдизму. Абсур- 
дистський напрям у  західноєвропейській драматургії та 
театрі — театр абсурду — виник у  середині XX  століття 
(з наук.-попул. літ.); За формальними ознаками в абсурдис- 
тських п ’єсах вчинки, мова персонажів алогічні, характери 
суперечливі й непослідовні, сюжет нерідко відсутній: у  них 
часто нічого не відбувається і їх практично неможливо пе
реказати (з наук.-попул. літ.); Зрозуміло, ні один компетент
ний розум не стане серйозно розглядати претензії абсур
дизму на істинність: з якого боку ми б не підходили, абсур- 
дистська філософія суперечить сама собі (із журн.); Абсур- 
дистська поезія; Абсурдистське мистецтво.

АБСУРДНИЙ, а, е. Стос, до абсурду; безглуздий, нісе
нітний. Прочитавши ту статтю, я попробував спростува
ти в ’Д іл і” лиш одно зовсім уже абсурдне .. твердження 
(І. Франко); Для Кафки характерним є правдоподібність 
деталей, епізодів, думок і поведінки людей, які постають у  
незвичайних, часто абсурдних взаємозв ’язках і коиімарних 
або фантастичних ситуаціях (з навч. літ.).

АБСУРДНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до абсурдний. Гри
горій Сковорода сформулював геніальний здогад про віднос
ність і абсурдність будь-якої ідеї рівності в майні, ідею 
’’нерівноївсім рівності” (з наук.-попул. літ.).

АБСУРДНО. Присл. до абсурдний. Звинувачувапа вона 
мене довго, можна сказати, абсурдно й безголово (із журн.); 
Н у  знач. пред. — Добрі дяді з космосу — це гарно для казки. 
В реальному житті — це було б наївно й абсурдно (О. Берд
ник).

АБСЦЁС, у, ч., вет., мед. Місцеве гнійне запалення тка
нини; гнояк, нарив. Абсцес може розвиватися в підшкірних 
клітинах, м ’язах, кістках і т. д., а також в органах або 
між ними (з наук, літ.); Ранні стадії туберкульозу та аб
сцесів легень успішно виліковуються (з наук.-попул. літ.).

АБСЦЕСНИЙ, а, е, вет., мед. Стос, до абсцесу. Консуль
тації, здійснені професіоналом, уже при перших симпто
мах сприяють успішному лікуванню захворювання, що до
зволяє уникнути переходу запального процесу в абсцесну 
або хронічну форму (з наук, літ.); — У мене зараз насправді 
рана — був гнійний абсцесний фурункул, його розрізали де
кілька днів тому (із журн.).

АБСЦЙСА, и, ж., мат. Одна з трьох координат, що ви
значають положення точки в просторі. Нехай задана фун
кція двох незалежних змінних. Її геометричними образом, 
або графіком, називається геометричне місце точок, аб
сциси і ординати яких були б значеннями незалежних змін
них (з навч. літ.).

АБУЗУС, у, ч. 1. мед. Нетривале (протягом одного або 
кількох днів) уживання великої кількості алкоголю або нар
котичних засобів, що спричинює інтоксикацію. Під час ал
когольного абузусу може розвиватися напад страху, який 
нагадує панічну атаку (із журн.).

2. мед. Уживання лікувальних засобів, не викликане ме
дичною необхідністю або в кількості, що перевищує необ
хідну. При частому використанні аналгетиків необхідна 
особлива обережність, оскільки існує небезпека розвитку 
медикаментозного абузусу (з наук, літ.); Уряді випадків, ко
ли абузус викликаний транквілізаторами, барбітуратами, 
відміна ліків проводиться поступово в умовах стаціонару 
за 2-3 тижні (з наук.-попул. літ.).
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3. Сексуальне зловживання, надмірність. Під абузусом 
розуміють часту зміну сексуальних партнерів, а також 
множинність статевих контактів (із жури.).

АБУЗУСНИЙ, а, е. Стос, до абузусу. У хворого, який 
приймає аналгетики щоденно або через день, протягом ко
роткого періоду може сформуватися абузусний головний 
біль, тобто препарат від головного болю сам у  подальшому 
його й провокує (з наук, літ.); Абузусний біль — це вид хро
нічного головного болю, який виникає внаслідок тривалого 
прийому хімічних ліків (з наук.-попул. літ.); Абузусний пе
ріод.

АБУЛІЧНИЙ, а, е, псих. Прикм. до абулія. Абулічний 
стан.

АБУЛІЯ, ї, ж., псих. Ослаблення волі внаслідок нервово
го захворювання або перевтоми; безвілля. Коли внаслідок 
глибоких порушень вольової сфери розвивається стан абу
лії, тобто хворобливого безвілля, в людини може ”не ви
стачити волі” навіть на те, щоб узяти зі столу потрібну 
їй річ (з навч. літ.).

АБУТИЛбН, у, ч. Рід одно- та багаторічних рослин ро
дини мальвових, поширених у тропіках і субтропіках. Лис
тя абутилону за формою нагадує листя клена, тому його 
часто називають кімнатним кленом (з наук.-попул. літ.); 
Абутилон — швидкоросла рослина, яка при висаджуванні в 
грунт досягає 1,5 м заввишки (із журн.).

АБХАЗ див. абхазці.
АБХАЗЕЦЬ див. абхазці.
АБХАЗИ, ів, мн. Те саме, що абхазці.
АБХАЗКА див. абхазці.
АБХАЗЦІ, ів, лш. (одн. абхазець, зця і абхаз, а, ч.; абхаз

ка, и, ж.). Народ, що становить корінне населення Абхазії.
У роки Великої Вітчизняної війни при визволенні села заги
нув абхазець. Герой Радянського Союзу В. К. Харазія (з ме
муарної літ.); Населення Абхазії багатонаціональне: абхаз
ці, росіяни, вірмени, грузини, українці та ін. (із журн.).

АБХАЗЬКИЙ, а, е. Прикм. до абхазці і Абхазія. Абхазька 
мова належить до абхазько-адигейської мовної групи пів- 
нічнокавказької сім 'їмов (з наук. літ.).

АБЦУГ, у, ч., мет. Шлак, що отримується при виділенні 
із веркблею золота, срібла і олова. Абцуг складається із су
міші металічного свинцю з оксидом його та оксидами ін
ших металів, штейну та інших домішок (з наук. літ.).

АБІ1ІЙТ, у, ч., заст. Відставка, звільнення зі служби. 
— Прийшов тобі абшит. — Мені абшит? — кажу я, а тут 
зрадіщ [радощів] аж нестямився. — Як то може бути, па
не? (Ю. Федькович).

АБШИТбВАНИЙ, а, е, заст. Дієпр. пас. до абшитува-
ти; Ну знач, прикм. Відставний, вислужений. Стягайло з 
подивом витріщився на незнайомця. — А ви хто? — Семен 
Гурко, з Борзни, абшитований козак Ніжинського полку 
(В. Малик); Ви б не сказали,.. що це йде ваш давній і милий 
поетичний друг, а взяли б мене за абшитованого сільського 
вчителя (Ю. Яновський).

АБШИТУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., кого, заст. Да
вати відставку; звільняти зі служби.

АБШТРИХ, у, ч., мет. Шлак, який отримують при очи
щенні свинцю від арсену і сурми. Абштрих знімається з 
поверхні розплавленого нечистого свинцю при рафінуванні 
(з наук. літ.).

АБ’Ю РАЦІЯ, ї, ж., книжн. Прилюдне зречення віри або 
своїх переконань, відмова від сану, посади і т. ін. — Перш за 
все, — почав свій виступ новий глава агентства, — дозвольте 
подякувати моєму попередникові за таку своєчасну аб ’юра- 
цію, яка відкрила шлях для реалізації наших планів (із журн.).

АВАЛІСТ, а, ч., фін. Особа, яка дала вексельне поруч- 
ництво, тобто здійснила аваль. Виступати в ролі вексельно
го доручителя (аваліста) може третя особа або одна із 
осіб, що підписала вексель (індосант, векселедавець і на
віть акцептант) (з навч. літ.); Часто авалістом виступає 
банк (із журн.).

АВАЛЬ, ю, ч., фін. Вексельне поручництво, згідно з яким 
аваліст бере на себе відповідальність за оплату векселя пе
ред його власником. Аваль засвідчується підписом на лице
вій або зворотній стороні векселя або на спеціальному га
рантійному листі, що прикріплюється до векселя, — алон
жі (з наук, літ.); Наприклад, Петренко узяв гроші в борг у  
Сидоренка і видав йому вексель (розписку). Якщо третя 
особа (скажімо, Іваненко) дає поручництво Сидоренку, га
рантує йому повернення позички з боку Петренка, то таке 
поручництво і є аваль (з наук.-попул. літ.).

АВАЛЬНИЙ, а, е, фін. Стос, до авалю. Ще одна ініціати
ва Асоціації українських банків — увести в практику вико
ристання овального і акцептного кредитування (із журн.).

А  Авальний кредит див. кредит.
АВАН... Префікс, що утворює слова зі значеннями: “пе

редовий”, “який знаходиться перед чимось (попереду чо
гось)”, “передній”, напр.: а в а н г а р д ,  а в а н з а л ,  а в а н 
к а м е р а ,  а в а н л о ж а ,  а в а н п о р т ,  а в а н п о с т ,  а в а н т и 
тул.

АВАНГАРД, у, ч. 1. Частина сухопутних військ або фло
ту, що йде попереду головних сил; протилежне а р ’ е р 
га р д (у 1 знач.). Обвішаний патронами авангард був наче з 
заліза. Чубенко дивився на карту і вів далі (Ю. Яновський); 
Навесні 1648 року в урочищі Жовті Води загони Богдана 
Хмельницького розгромили авангард польських військ 
(із журн.).

2. перен. Передова, провідна частина певної суспільної 
групи або класу. Орієнтація на поступ потребує існування 
авангарду, здатного розпочинати вирішення проблем жит
тя ще до того, як вони стануть "зрілими ” (з публіц. літ.).

3. Те саме, що авангардизм 1. При всій різноманітнос
ті творчих програм авангарду все ж можна виділити ряд 
таких загальних рис, як позиція постійного протесту, або 
”перманентного бунту”, відмова від класичних форм зо
бражальності та краси на користь орієнтації на при
мітив, здатність до постійного самооновлення (з наук, 
літ.); Театральний авангард; Художній авангард.

(1) В авангарді кого, чого і без дод., зі сл. бут и ,  в и с т у - 
п ат и , й т и і т. ін. — попереду. Письменник.., митець по
винен бути в авангарді свого народу (О. Довженко); ”Ви 
[воїни] не повинні бути ніким забуті, ні мінливими політи
ками, ні дипломатами. Бо ви йшли в авангарді людства і без 
вашої жертви не було б нічого... ” (О. Гончар).

АВАНГАРДЙЗМ, у, ч. 1. Загальна назва художніх напря
мів у літературі та мистецтві XX ст., які характеризуються 
прагненням докорінного оновлення художньої практики, 
відходом від реалізму, усталених принципів і традицій. Одні 
теоретики і практики авангардизму декларують створен
ня елітарного мистецтва, вільного від соціальних завдань,
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інші, навпаки, шукають принципово нові виражальні засо
би для передачі настроїв соціального протесту, революцій
ного змісту (з наук, літ.); Талановиті представники аван
гардизму початку XX століття (футуризму, імажинізму, 
конструктивізму та ін.) збагатили культуру новими ху
дожніми цінностями (із журн.).

2. Прагнення до головної, чільної ролі у чому-небудь. 
Безликість має поступитися місцем суверенності та само
бутності українського народу як суб ’єкта історії, а провін
ціалізм — сміливим пошукам, потягу до авангардизму (з газ.).

АВАНГАРДИСТ, а, ч. Представник авангардизму (у 1 знач.). 
На початку 20-х років завдяки своїм кубістським роботам 
Сальвадор Далі стає відомим, входить у  коло авангардис
тів, серед яких поет Ф. Гарсіа Лорка і знаменитий режи
сер Л. Бунюель (з наук.-попул. літ.).

АВАНГАРДИСТСЬКИЙ, а, е. Стос, до авангардизму, 
авангардистів. Авангардистськими напрямками є: фовізм, 
кубізм, футуризм, експресіонізм, абстракціонізм, сюрреа
лізм, акціонізм, поп-арт, концептуальне мистецтво (з на
ук. літ.); На нашу думку, це був справді авангардистський 
крок у  медицині (з наук.-попул. літ.).

АВАНГАРДНИЙ, а, е. 1. Прикм. до авангард 1. Чу- 
бенко вийшов з красою полку — його першою авангардною 
сотнею — наперед, вийшов піший з гвинтівкою в руці 
(Ю. Яновський); Авангардна група і загони бокової охорони 
обслідували місцевість і доповіли, що там ніяких військо
вих частин не виявилось (М. Циба).

2. перен. Який іде в перших лавах кого-, чого-небудь; пе
редовий. У роботі підкреслюється авангардна роль міст у  
період Середньовіччя, а також торгівлі, подорожей, і ок
ремо — значення духовного чинника (із журн.).

3. Стос, до авангарду (у 3 знач.). Микола Хвильовий став 
одним із найпопулярніших радянських українських письмен
ників, засновником авангардної літературної організації 
ВАПЛІТЕ, а також дослідником питань українсько-росій
ських взаємин, особливо у  царині культури (з наук, літ.); 
Сюрреалізм означає — надреалїзм. Це авангардне спряму
вання художньої культури X X  століття (з публіц. літ.); 
Авангардне мистецтво; Авангардний роман.

4. Незвичайний, нетрадиційний, неординарний. Аван
гардний дизайн, втілюючи найсміливіїиі ідеї та тенденції, 
може подобатися одніт і викликати почуття роздрату
вання в інших (з Інтернету); Авангардний проект будинку; 
Авангардний стиль.

АВАНГАРДОВИЙ, а, е. Те саме, що авангардний 3. Ці
два підіиари — авангардовий і класичний — становлять ви
щий літературний шар, який розвиває й оновлює літерату
ру (з газ.).

АВАНЗАЛ, у, ч. Невеликий зал, кімната перед головним 
залом у великих громадських будинках, палацах. В інтер'єрі 
будинку> збереглося шанування першого та другого поверхів, 
де живописно групуються простори вестибюля, напівкруг
лих віталень та аванзалу, що примикає до них (із журн.).

АВАНЗАЛЬНИЙ, а, е. Прикм. до аванзал. Аванзальне 
приміщення.

АВАНКАМЕРА, и, ж., техн. 1. Невеликий басейн або 
ставок у системі гідротехнічної споруди. Аванкамера вико
ристовується для акумуляції невеликої кількості води з ме
тою задоволення потреб у  ній для періодів, які звичайно не 
перевищують кількох годин (з наук.-техн. літ.); Найближ

чими часом буде введена в експлуатацію аванкамера насосної 
станції, тому в усіх населених пунктах, по території яких 
проходить нитка водогону, іде підготовка до подачі води для 
поповнення діючих водосховищ (із журн.).

2. Водний простір безпосередньо перед машинним за
лом електростанції. Одна з бомб упала в аванкамеру, друга 
кресонула в скелю на Дніпрі (О. Гончар).

3. Те саме, що передкамера.
АВАНКАМЕРНИЙ, а, е, техн. Стос, до аванкамери. У 

1943 році були підірвані гідроеіектростанція, частина греб
лі і аванкамерний міст (з мемуарної літ.); У склад основних 
споруд цього гідровузла входять, зокрема, бетонна гра
вітаційна гребля, водозливна гребля, аванкамерна бетонна 
гравітаційна стінка (із журн.).

АВАНЛбЖ А, і, ж. Невелике приміщення при вході в 
театральну ложу, використовуване як гардероб. Виникнення 
аванлож пов язане з тим, що ложі повністю абонувалися 
сім \ями або замкнутими групами (з наук.-попул. літ.).

АВАНПОРТ, у, ч., мор. Зовнішня частина водного прос
тору порту або гавані, що захищена від хвиль і признач, для 
якірної стоянки, навантаження та розвантаження суден. 
Звичайно аванпорт розташовують за природним укрит
тям (мис, коса), а за їхньої відсутності споруджують мо
ли, хвилерізи та інші штучні укриття (з наук.-попул. літ.); 
Аванпорти повинні забезпечувати суднам надійну, спокійну 
стоянку і нормальну роботу незалежно від пори року та 
погоди (із журн.).

АВАНПОСТ, у, ч. 1. Передовий сторожовий пост, який 
виставляють для охорони від несподіваного нападу ворога. 
Мінялися аванпости (Іван Ле); Стають [повстанці] до ос
таннього бою 3 аванпостами ворога (С. Крижанівський); 
// Місце розташування такого поста. Представники сторо
ни, що оборонялася, заявили, що насправді загарбникам 
потрібен контроль над аванпостом, який є важливіш стра
тегічним пунктом на кордоні двох регіонів (з газ.).

2. перен. Твердиня, оплот чого-небудь. Римляни так і не 
дісталися до Ірландії, а коли частина Європи, що залиши
лась, після падіння імперії занурилася в занепад раннього 
Середньовіччя, країна стала аванпостом європейської ци
вілізації, особшво після прийняття християнства в І І 1-У сто
літтях (з наук, літ.); Із цього моменту визначається роль 
журналу як аванпосту революційного літературного руху 
США (із журн.).

АВАНПОСТНИЙ, а, е. Прикм. до аванпост 1. Аван
постна служба — це застосування на практиці всіх правил 
та засобів охорони армії від несподіваних нападів ворога, а 
також здійснення розвідувальної діяльності (з Інтернету); 
Аванпостне укріплення; Аванпостні частини.

АВАНС, у, ч. 1. Грошова сума або інші матеріальні цін
ності, що видаються наперед у рахунок заробітку, належ
них платежів за товари, роботи, послуги і т. ін. [Пузир: ]  
А мені дасте сто тисяч авансу, то я вам на весь завод по
стачу буряку (І. Карпенко-Карий); Андрій Григорович узяв у  
газеті “Рідний Запічок ” аванс, набрав замовлень з видав
ництва "Рідний Куточок ”, записався членом у  новий клуб 
"Рідна Стріха ” і виїхав (В. Винниченко); Я, звісно, одразу 
погодився й навіть запропонував зброяреві аванс. — Моє 
правило — ніколи не брати гроші наперед. Виконаю роботу, 
тоді й розрахуємось (Б. Антоненко-Давидович); Доверши
ти ж величезну свою роботу Художникові так і не суди
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лось: чи відповідну натуру нелегко було знайти того тяж
кого року, чи стали йому на заваді інші причини, нам не 
відомі, можливо, навіть оті щедрі аванси, які йому видава
лись і готівкою, й картками на продукти, щоб, звичайно ж, 
потім перейти на поживу зеленому змію (О. Гончар).

2. перен. Довіра, похвала, підтримка і т. ін., які хтось отри
мав наперед і які потребують виправдання або підтвер
дження у майбутньому. Якщо лідер не виправдовує люд
ських сподівань та авансів, якщо своїми діями або бездіяль
ністю погіршує їхню особисту ситуацію, то у  декого вини
кає проблема вибору з класичним питанням: “Щоробити? ” 
(з газ.); Обрання цього політика головою партії— дуже ве
ликий аванс (з газ.).

а в Ан с и к , у, ч . , розм. Зменш, до аванс. Сьогодні повин
ні авансик маленький підкинути, так що будем жить! 
(із журн.); — А може, винаймете квартиру на місяць і дас
те авансик? (із журн.).

АВАНСИКОМ, присл., розм. Зменш, до авансом. — Ме
ні б гроші авансиком отримати! (із журн.); — Тетянко, мо
же, я в тебе вибачення авансиком попрошу? (із журн.); Сьо
годні намагався уламати викладачку залік авансиком по
ставити (з Інтернету).

АВАНСбВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до авансувати. Акту
альність питань підвищення ефективності використання 
обігових коштів, авансованих у  виробничі запаси промисло
вих підприємств, зумовила вибір теми дисертаційної робо
ти, визначила її мету і завдання (з наук, літ.); Ну знач, прикм. 
Робітники уважно перечитали всі папери.., звірили акти й 
довідки бухгалтерії на бензин.. й масло, що їх купував Зару
ба на стороні з своєї авансованої зарплати (В. Кучер); По
стійний капітал — частина авансованого капіталу, вкла
дена в засоби виробництва, величина вартості якої не змі
нюється в процесі праці (з наук, літ.); Авансована довіра, 
компроміс, опора на позитивне — це прийоми виховного 
впливу на учнів (з навч. літ.).

Л  Авансована вартість див. вартість; Авансований 
капітал див. капітал.

АВАНСОВИЙ, а, е. Стос, до авансу (у 1 знач.). Авансові 
внески — це внески, що передують сплаті повного плате
жу (з наук, літ.); Підприємства випускають продукцію, на
дають послуги, торгують за допомогою безлічі інших спо
собів взаємного кредитування. Один із них — авансові пла
тежі (з наук.-попул. літ.).

А  Авансовий звіт див. звіт.
АВАНСОДАВЕЦЬ, вця, ч., фін. Особа або установа, яка 

видає, вносить або дає аванс. Аванс — це фактично перед
оплата, тому у  випадку відмови від угоди авансодавець отри
мує внесені гроші назад і в повному обсязі (з Інтернету).

АВАНСОМ, присл. 1. У рахунок майбутньої виплати; 
наперед. А для Степана гроші не становили питання. Тиж
день тому він одержав нарешті авансом 50 % гонорару за 
збірку, що вже друкувалась (В. Підмогильний); А потім зі
брався везти панти та й дещо зробити для осінньоїй зимо
вої “кампанії”: то умови поскладати, то взяти авансом 
шкіри, чобіт чи там ще чого (І. Багряний); Налив мені чар
ку, собі чарку, дав карбованець авансом, і пішов я ночувати 
у  стайню (М. Стельмах).

2. перен. Завчасно, заздалегідь. Авансом відчувала насо
лоду від того, що побуду на вечірці в товаристві справ
жнього митця (Я. Качура); — До весілля ще далеко. Ми ще

й не порозумілись як слід. Це я авансом раджуся з вами... 
(Ю. Шовкопляс); — То, виходить, усе тільки в легенді? То я 
її вигадаю. Повірте авансом (Ю. Мушкетик).

АВАНСОТРИМАЧ, а, ч., фін. Особа або установа, за 
якою числиться аванс. Авансодавець вніс авансотримачу в 
присутності свідків авансу сумі 1000 доларів США в раху
нок платежів за договором купівлі-продажу земельної ді
лянки (з Інтернету).

АВАНСОУТРИМУВАЧ, а, ч., фін. Те саме, що авансо
тримач.

АВАНСУВАННЯ, я, с. Дія за знач, авансувати і аван
суватися. Авансування бізнесу може здійснюватися замов
ником проекту, потенційним покупцем, імпортером, дер
жавними органами, конкретними зацікавленими особами 
(з наук, літ.); Банк здійснює авансування видобування доро
гоцінних металів підприємствами на умовах подальшого 
продажу банку добутого дорогоцінного металу в розмірі 
всієї квоти видобування або її частини (з Інтернету).

АВАНСУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., кого, що. 1. Да
вати кому-, чому-небудь аванс. Мене ж авансуйте та дай
те прогонні (В. Самійленко); Аби стимулювати виробниц
тво вітчизняних сільгоспмашин, уряд планує авансувати 
сільгоспмашинобудування (із журн.); Переробні підприєм
ства мають можливість авансувати вирощування тварин 
(з газ.); Банк обіцяє селянам авансувати придбання пально
го, міндобрив, насіння (з газ.).

2. перен. Виявляти до кого-небудь доброзичливе, прихи
льне ставлення, наділяти позитивними рисами. До співро
бітників, підлеглих, до нас — молодих наукових співробіт
ників і аспірантів — він ставився якнайтерпиміше і добро
зичливо, авансував нас сподіваннями, виявляючи навіть схи
льність переоцінювати наші здібності та заслуги (із журн.); 
— Я  вважаю, що політики виявилися не зовсім гідними до
віри, яку авансували їм люди (з газ:).

АВАНСУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок. і док. 1. Брати, 
одержувати аванс.

2. тільки недок. Пас. до авансувати. Особливістю обо
ротного капіталу є те, що він не витрачається, не спожи
вається, а авансується в різні види поточних затрат (з наук, 
літ.); Старшокласники визнають за учителем право прийма
ти відповідальні рішення в ситуаціях навчальної діяльності, 
однак довіра до вчителя з їхнього боку авансується меншою 
мірою, ніж у  молодшому віці (з наук.-попул. літ.); Усі етапи 
ремонтних робіт авансуються в обсягах, визначених у  відпо
відних пунктах угоди на ремонтні роботи (з Інтернету).

АВАНСЦЕНА, и, ж. 1. Передня відкрита частина сцени 
перед завісою, яка трохи виступає в глядацький зал. На 
авансцені праворуч — круглий стіл перед канапкою (Леся 
Українка); Галя, що мала грати куму, вийшла на авансцену 
перед публікою (С. Васильченко); Коли завіса пішла вниз, 
вся маса глядачів кинулася до авансцени (Ю. Смолич); У 
драматичних театрах авансцена служить переважно міс
цем дії для невеликих сцен перед закритою завісою, які є 
сполучною ланкою між основними картинами спектаклю 
(з наук.-попул. літ.).

2. перен. Чільне місце, передній план. Переломний пе
ріод у  долі Стародавнього Риму — пишний зовнішній роз
квіт і внутрішній занепад імперії — збігся з виходом на 
авансцену історії християнства (з наук.-попул. літ.); Пе
редбачаючи неминуче послаблення позицій долара на світо
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вій арені та вихід на авансцену єдиної євровалюти, Токіо 
починає концентрувати зусилля своїх дипломатів і бізнес
менів саме на цьому новому напрямку (з газ.).

АВАНТАЖ, у, ч., заст. Перевага, вигода; сприятливе 
становище.

АВАНТАЖНИЙ, а, е, заст. Привабливий, цікавий; який 
справляє приємне враження зовнішністю. Вигляд у  мене 
був, прямо скажемо, не авантажний (із журн.); Жанр тво
ру можна визначити як “авантажний детектив ", він роз
рахований на широке коло читачів (з газ.).

АВАНТИТУЛ, у, ч. Перша сторінка книги, розміщена 
перед титульною сторінкою. На авантитулі розміщують 
назву видання, найменування серії, заголовок книги та інші 
відомості (з наук. літ.).

АВАНТИТУЛЬНИЙ, а, е. Прикм. до авантитул. Воюди- 
мир розкрив книгу і на авантитульній сторінці зробив дар
чий напис (із журн.); У нас можна замовити подарункові 
книги із відтиском логотипа Вашої компанії та нанести 
Ваш напис на авантитульній сторінці книги (з мови рекла
ми).

АВАНТУРА див. авантюра.
АВАНТУРНИЙ див. авантюрний.
АВАНТУРНИК див. авантюрник.
АВАНТУРНИЦЬКИЙ див. авантюрницький.
АВАНТУРНИЦЯ див. авантюрниця.
АВАНТЮРА,рідко АВАНТУРА, и, ;ж\ 1. Ризикований, 

сумнівний захід, дія, справа, які розраховані на випадковий 
успіх. Вона готова була піти на яку завгодно авантюру, 
щоб здійснити свої наміри (М. Руденко); То штучка 
страшна.. Окрім грабунку автомашин, ця дівка замішана в 
безліч авантюр (О. Бердник); Коли я наважився на цю кар
коломну авантюру — набути власний будинок із шести кім
нат з пивницею за дванадцять тисяч і сімсот доларів, 
маючи.. всього лиш тисячу сімсот готівкою, — мені здава
лося, що я наважився як не на справжнє самогубство, то в 
кожному разі на якусь довічну каторгу, з якої не було во
роття (У. Самчук).

2. заст. Пригода. Доїхала я .. без жадних авантур і на
віть без пересадок (Леся Українка); Часті неврожаї зму
шували здавна гірняків періодично шукати заробітків по 
долах; відси їх цікавість до новинок, до авантюр і смілих 
мандрівок (І. Франко).

АВАНТЮРЙЗМ, у, ч. Поведінка, діяльність, що характе
ризуються ризикованими, безпринципними вчинками з ме
тою досягнення легкого успіху, вигоди; схильність до аван
тюр (у 1 знач.). Потрібно протидіяти політичному та ідео
логічному авантюризмові нинішніх претендентів на роль вер
шителів долі народів (із журн.); Але якщо дивитись на кар 'єру 
цього підприємця, то Сіаму завжди допомагала здорова доля 
авантюризму: як тільки фортуна давала йому шанс, він не 
розмірковував і не придивлявся, а починав діяти (із журн.).

АВАНТЮРИН, ч. 1. род. у. Мінерал перев. бурувато-чер
воного або золотисто-жовтого кольору з украпленнями слюди, 
гематиту або інших мінералів, який використовується як ви
робний камінь; дрібнозернистий різновид кварцу. Кращий 
авантюрин трапляється в Австрії, Росії (на Уралі), Бразилії 
та Індії (з наук, літ.); У РосіїXVIIІ-ХІХ століть найкрасивіші 
зразки авантюрину використовувалися для вставок у  жіночі 
прикраси. З нього також робили підсвічники, ручки виделок, 
ножів, вазочки, печатки (з наук.-попул. літ.).

2. род. а. Окремий камінець цього мінералу як ювелірна 
прикраса. Перстень з авантюрином.

3. род. у. Сорт скла. Штучний авантюрин — коричневе 
скло із включенням мідних ошурків, що надають сплаву 
яскравого золотистого блиску (з наук.-попул. літ.).

АВАНТЮ РИНОВИЙ, а, е. 1. Стос, до авантюрину 
(у 1 знач.). Розрізняють кварц авантюриновий (авантю
рин), аморфний, безбарвний (гірський кришталь), благород
ний (ювелірна назва бразильського) і т. ін. (з навч. літ.); Най- 
відоміші родовища авантюринового польового шпату — в 
Норвегії, Росії (Урал та Сибір), Швейцарії (із журн.).

2. Зробл. з авантюрину. В Ермітажі експонується світла 
авантюринова ваза висотою 146 см із шириною чаші 246 см 
(з наук.-попул. літ.).

АВАНТЮРЙСТ, а, ч. 1. Той, хто схильний до авантюр 
(у 1 знач.). Тікали деякі нервові обивателі, котрі стражда
ли на манію пересліду і, щиро симпатизуючи південному 
військові, ніяк не могли припустити, що їх помилують за 
“зраду ", за те, що вони в свій час не пішли з друзями ан- 
гло-французьких рантьє, тікали й різні авантюристи, які, 
придбавши "іменем пролетаріату " деяке майно, поспіша
ли перенести його у  більш безпечне місце (М. Хвильовий); 
Досить часто самозванцями були звичайні авантюристи, 
що користувалися підтримкою певних політичних сил як 
всередині країни, так і за її межами (Ю. Мушкетик).

2. заст. Шукач пригод. З самого початку вбачали в ньо
му не стільки цезаря, скільки відважного авантюриста 
(О. Гончар); Часом цими ж шляхами мандрували всілякі 
посли й дипломати чи то авантюристи (Іван Ле).

АВАНТЮ РИСТЙЧНИЙ, а, е. 1. Прикм. до авантю
рист 1. Круп як нічого не промовив, але так насмішкувато і 
злісно блиснув очима, що Крамовий зрозумів: його похвала 
не приспала допитливого авантюристичного розуму 
(М. Стельмах); А Полоса — хитрий, авантюристичний, 
хвастовитий, самовпевнений (Ю. Мушкетик); Усіх князів 
перевищує своєю славою князь Дмитро Вишневецький, по- 
народному Байда, що справді був видатною людиною, хоч і 
з великим авантюристичним нахилом (з наук. літ.).

2. Стос, до авантюриста (у 1 знач.), авантюризму. Це бу
ла авантюристична у  своїй основі політика “підхльосту
вання ", яка застосовувалась і в промисловості (з наук.-по
пул. літ.); Справа, за яку вони взялися, із самого початку бу
ла авантюристичною (із журн.); Якщо вести мову серйоз
но про їхню програму, то говорити немає про що. Вона 
утопічна й авантюристична одночасно (з газ.).

АВАНТЮ РИСТЙЧНО, присл. Як властиво авантюрис
тові. Бізнесмен діяв багато в чому авантюристично, поніс 
великі фінансові втрати і поставив фірму на грань банкрот
ства (з газ.); Коли б вони мали здорову, виважену позицію, а 
не діяли авантюристично, усе б вирішилося добре (з газ.); 
11 Як характерно для авантюри. На перший погляд усе вигля
дало досить авантюристично, але я відчув, що треба їха
ти, — і не розчарувався (з Інтернету).

АВАНТЮРЙСТКА, и, ж. Жін. до авантюрист. В образі 
яскравої авантюристки Ребекки Шарп, яка заради станови
ща в суспільстві забула про совість і честь, Теккерей дав іс
торично конкретний англійський варіант бальзаківського 
Растіньяка (з навч. літ.); Принципово й послідовно відмовляю
чись від сюжетів, пов ’язаних із насиллям і жорстокістю, ак
триса грала чарівних авантюристок у  камедіях (із журн.).
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АВАНТЮРЙСТОЧКА, и, ж., зневажл., ірон. Зменш, до 
авантюристка. — Ваша гарненька авантюристочка пере
оцінила свої здібності та недооцінила мої (із журн.); Тепер 
же удачлива авантюристочка їхала в інше місто (із журн.).

АВАНТЮРИСТСЬКИЙ, а, е. Те саме, що авантюрис
тичний. Через авантюристські дії матусі та її прагнення 
швидкого збагачення фермерське господарство вітчима 
занепало (з мемуарної літ.); Склад тутешнього населення 
був суттєво іншим, ніж на здавна заселених внутрішніх 
теренах, формуючись із напливового елементу — енергій
ного, підприємливого, а то й авантюристського (з наук, 
літ.); Авантюристська політика; Авантюристські заяви.

АВАНТЮРНИЙ, рідко АВАНТУРНИЙ, а, е. 1. Стос, 
до авантюри (у 1 знач.). Шура починала розуміти, що й ве
личезні простори за її спиною здаються їй так безповорот
но, назавжди відвойованими саме тому, що їх взято не 
авантюрними десантами, не бомбами з верескливими 
“психічними ” сиренами, не декоративним загоном мото
циклістів. Ні! їх сходжено крок за кроком, ґрунтовно пере
міряно ногами піхотинця (О. Гончар); Після сильного волею 
Хмеїьницького і могутніх соратників його, після авантюр
них Виговських та Брюховецьких надійшов час розважли
вих, поміркованих Многогрішних та Самойловичів (Ю. Муш- 
кетик); Цей режисер із легкістю йде на авантурний твор
чий ризик і допомагає молоді у  здійсненні експеримента
льних проектів (з газ.).

2. Багатий на пригоди, пригодницький. У Володьки, на
приклад, таке авантюрне життя, що його на десяток рома
нів вистачило б (Д. Бузько); Українська новелістика в 30-ті 
роки дала велику кількість оповідань. Чимало з них — це 
штампи авантюрної, кримінальної новели (з наук. літ.).

АВАНТЮРНИК, рідко АВАНТУРНИК, а, ч. Те саме, 
що авантюрист 1. Знала небога, що вийди вона за котрого 
з тих розпитих панків, картярів та авантурників, то й .. 
того мізерного господарства у  неї не стане (І. Франко); Я  
починала думати, що в особі доктора Гальванеску маю 
справу з якимсь чи то політичним, чи то кримінальним 
авантюрником (Ю. Смолич).

АВАНТЮРНИЦЬКИЙ, рідко АВАНТУРНИЦЬКИЙ,
а, е. Пройнятий авантюризмом, оснований на авантюризмі. 
Минулась молодість, пролинула ціла епоха в химерній аван
турницькій метушні (О. Довженко); Я певна, що вона не 
знала про його авантюрницькі плани (І. Кулик); У недавно 
заселеному краї було багато бродячого авантюрницького 
елементу, щоб постачати людський матеріал для таких 
ватаг (з наук, літ.); // Власт, авантюристові (у 1 знач.). Жора 
послухався і скромно став скраю, обличчя його було печаль
не і з нього майже зник авантюрницький вираз (із журн.).

АВАНТЮРНИЦЯ, рідко АВАНТУРНИЦЯ, і, ж. Жін. 
до авантюрник, авантурник. Це авантурниця з ніг до го
лови (Ю. Яновський); Я знов сердився. Проклята відьма! 
Мізерна авантюрниця! (У. Самчук); Її псевдо було Мата 
Харі. І вона справляюсь із завданнями так само, як і леген
дарна авантюрниця (із журн.).

АВАНТЮРНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до авантюрний 1. 
Підсумовуючи враження від ознайомлення з романом Вин- 
ниченка “Сонячна машина”, Микола Зеров 1929 р. писав: 
"У нас ніколи не було великого роману з елементами аван- 
тюрності та соціальної фантастики ” (із журн.).

АВАНТЮРНО, присл. Без урахування реальних сил, 
можливостей. Втілювалась ідея створення картини дещо 
авантюрно, оскільки грошей нам виділили впритул (з газ.); 
Н у  знач. пред. У січні сутеніє вже з початком п ятої вечо
ра, проводити розвідку на місцевості не виходило, потика
тися в ”Затишок ” без хоча б поверхового вивчення об ’єкта 
було занадто ризиковано та авантюрно (із журн.).

АВАР див. авари.
АВАРЕЦЬ див. аварці.
АВАРИ, ів, мн. (одн. авар, а, ч.). Тюркські племена, які в 

VI ст. завоювали придунайські області й утворили само
стійну державу, яка проіснувала до кінця VIII ст. Авари бу
ли авангардом великої групи племен, які прийшли із Централь
ної Азії і склали основу Західнотюркського каганату (з на
ук. літ.); До кінця VIII століття авари втратили колишню 
могутність і були підкорені Карлом Великим, а в подальшому 
були повністю асимільовані народами Західного Причорно
мор'я і Подунав'я (з наук, літ.); Літописи називають аварів 
обрами (з наук.-попул. літ.).

АВАРІЙКА, и, ж., розм. 1. Машина із спеціальним об
ладнанням, признач, для усунення аварій та їхніх наслід
ків. — Ти краще бери другу лопату і швидко засипай яму, 
поки аварійка не приїхала (О. Чорногуз); — Бачите, якщо 
аварійка відбуксує машину, то рахунок виставлять о-го-го, 
не хочеться викидати гроші на вітер (із журн.).

2. Прилад, що подає періодичні світлові сигнали через 
підфарники автомобіля як повідомлення про неполадки, 
аварійну ситуацію і т. ін. Зупинився, увімкнувши “аварій
ну ”, виставив, як годиться, знак за 10-15 метрів позаду від 
машини (із журн.); Декілька машин моргали ”аварійками ” 
(з газ.).

АВАРІЙНИЙ, а, е. Стос, до аварії (у 1 знач.). Резервні во
досховища є джерелом водозабезпечення у  період зупинки 
каналів при планових ремонтних роботах та аварійних си
туаціях (з наук.-техн. літ.); Найближчим наслідком аварії 
стало опромінення людей, що брали участь у  гасінні поже
жі та в аварійних роботах на атомній електростанції 
(із журн.); // Признач, для ліквідації аварії. На місці вибуху 
вже була аварійна команда (Д. Ткач); Залізничник не обзи
вається, він заклопотаний. Він розшукує аварійну бригаду, 
яку теж розігнало бомбами (Григорій Тютюнник); // Ство
рений на випадок аварії. За гуркотінням і чорнотою туне
лів враз било в очі сліпуче сонце, розгортались дивні пано
рами, аж но тяглася рука до га.іьма "Вестингауза ” — до 
тієї аварійної ручки, щоб зірвати пломбу і нагло спинити 
експрес: “Зупинити тут!” (І. Багряний); Аварійний вихід; 
Аварійний запас.

АВАРІЙНИК, а, ч. Той, хто несе аварійну службу, усуває 
наслідки аварії. Виїзна оперативна група постійної урядо
вої комісії з техногенно-екологічної безпеки та аварійники 
цього разу спрацювали справді оперативно (з газ.); Прибулі 
на місце виклику аварійники з ’ясували, звідкіля витікає газ 
(з газ.).

АВАРІЙНІСТЬ, ності, ж. Наявність або можливість ава
рій. Обмеження імпорту бурового устаткування спричини
ло старіння машинного парку, зменшення продуктивності 
та підвищення рівня аварійності (з наук, літ.); На жаль, 
сьогодні найдієвішим методом боротьби з газовою аварійні
стю в побуті є не модернізація й оновлення обладнання (на 
це просто немає грошей), а тривіальна пропаганда (з газ.).
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АВАРІЯ, ї, ж. 1. Пошкодження, поломка механізму, ма
шини, деталі і т. ін. під час роботи або руху. Корабель знахо
диться на такій близькій віддалі від плавучого крижаного 
острова, що корабельна аварія неминуча (О. Довженко); 
Жваво бігали вгору й униз вагончики, перевертались на ес
такаді, сипалось через бункер вугілля на залізничні плат
форми, і — жодної аварії, жодного, хоч би маленького, пе
ребою! (Б. Антоненко-Давидович); Ніколи не було в нього 
аварій, він знає всі капризи машини, він відчуває //’(А. Три
пільський); // Катастрофа або загибель, викликані таким 
пошкодженням і звичайно супроводжувані людськими жер
твами. — Ну як ти? — загукав, як до глухої. — Не злякала
ся? Така жахлива аварія! (із журн.); В аварії вантажного 
літака загинули троє членів екіпажу (з газ.).

2. перен., розм. Невдача, несподіване порушення пере
бігу якоїсь справи; нещастя. У цій усій проклятій свисто
плясці, в цій грандіозній аварії всіх і вся, в цім оголенні без
глуздої порожнечі, в цій, нарешті, переоцінці всіх вартос
тей і самої людини вогнем і залізом — це вічне прокляте пи
тання стало, як стовп, і стояло передо мною, доки я його 
не вирішив (І. Багряний); Зазнавши аварії в житейському 
морі, людина пливе до найближчого берега (із журн.).

Терпіти аварію див. терпіти.
АВАРКА див. аварці.
АВАРСЬКИЙ1, а, е. Прикм. до авари. Аварські племена.
АВАРСЬКИЙ2, а, е. Прикм. до аварці. Отакі степові 

бурі, як отсей аварський погром, не могли налякати при
вітних до всякої біди степових українців (М. Грушевський); 
Наприкінці IV cm. гуни, яких підганяв голод, що розпочався в 
розореній ними та знелюдненій Скіфії, пішли до Централь
ної Європи, де започаткували нову культуру тюркської 
Паннонії, яка врешті-решт сформувалася в культуру пер
шого Аварського каганату (з наук. літ.).

АВАРЦІ, ів, мн. (одн. аварець, рця, ч.; аварка, и, ж.). 
Народність, що становить частину населення Дагестану. 
На крик скривдженої матері стали її сини, а супроти тих 
синів повстали сини жони-аварки. Ледве розвеїи їх та вти
хомирили (Д. Міщенко).

АВГІЇВ, ієва, ієве: 0  Авгієві стайні (конюшні) див. 
стайня.

АВГІТ, у, ч. Породотвірний мінерал із групи піроксенів.
Авгіт — дуже поширений мінерал, який входить до складу 
багатьох гірських порід (з наук, літ.); Авгіт входить до 
складу андезиту, базальту, діабазу та інших гірських порід 
(з наук.-попул. літ.).

АВГУР, а, ч. 1. У Стародавньому Римі — жрець, що, 
спостерігаючи політ і поведінку птахів, провіщав нібито 
волю богів. Господи, як мені самій тяжкий сей мій тон 
римського авгура! (Леся Українка).

2. перен., ірон. Людина, яка перетворює на таємницю 
свої спеціальні знання; той, хто вдає, що він посвячений у 
надзвичайні таємниці. Минув час, коли ми ставали в позу 
якихось авгурів мистецтва і проповідували глядачам те, 
чого вони не сприймали (з газ.).

АВГУСТІАНИ, ів, мн. (одн. августіанин, а, ч.). У Рим
ській імперії — кінна гвардія, організована у 54-68 рр., яка 
нараховувала 5000 осіб. Наступного дня імператор у  су
проводі августіанів та преторіанської охорони відвідав 
Колізей (із журн.).

АВГУСТІАНИН див. августіани.

АВДЙТОР див. аудитор.
АВДИТОРІЯ див. аудиторія.
АВДИТОРНИЙ див. аудитбрний.
АВЕНЮ, невідм., ж. У деяких країнах Європи та США — 

широка вулиця, по обидва боки якої посаджені дерева. Трам
вай рушає, тягнеться поволі здовж парку, пересікає пере
хрестя Гай-Парк-авеню, пару разів зупиняється (У. Самчук); 
Перша православна парафія, влаштована на східному узбе
режжі Північної Америки в приватному будинку на Другій 
авеню, започаткована в Нью-Йорку> в 1870році (із журн.).

АВЕРАЖ, у, ч., екон., фін. Стратегія біржової гри, що по
лягає в послідовній, через визначений проміжок часу, ку
півлі чи продажу акцій конкретного випуску залежно від 
зміни їхнього курсу. Клієнту, що використовує аверао/с, 
звичайно надають пільги (з мови документів); При аверажі 
інвестор за фіксований обсяг грошових засобів купує акти
ви (або цінні папери, або товари) незалежно від ціни на них. 
З ростом ринкових цін інвестор, відповідно, купує меншу 
долю активів і навпаки (із журн.).

АВЕРАЖНИЙ, а, е, екон., фін.: А  Аверажний строк 
див. строк.

АВЕРС1, у, ч. Лицевий бік монети, медалі, медальйона і т. 
ін. На аверсі монети на фоні півкуль Землі зображено сокола 
та малий Державний Герб України, на реверсі — авіа
ційний двигун, над яким розміщено логотип ВАТ “Мотор 
Січ ” (із журн.); Напередодні 150-річчя від дня народження 
О. П. Бородіна випустили медаль із зображенням на аверсі 
портрета вченого і композитора (із журн.).

АВЕРС2, у, ч. Прямий напрямок руху; використання ме
ханізму, трубопроводу і т. ін. у початково запроектованому 
режимі. — Ви знаєте, що практично з часу введення в екс
плуатацію трубопровід працює у  реверсному порядку. Ска
жу відверто — не всі наші західні партнери вірять у  те, що 
ми все-таки прийнятій рішення про роботу в аверсі, тобто у  
запроектованому режимі й напрямку (з газ.); По трубопро
воду каспійська нафта зможе потрапляти в систему “Оде
са — Броди ” і в режимі аверсу надходити до Бродів (з газ.).

АВЕРСНИЙ1, а, е. Стос, до аверсу (див. аверс1). Посере
дині ланцюга до геральдичного картуша із гербом Чернівців 
за допомогою вушка кріпився круглої форми медальйон, на 
аверсному боці якого в античному стилі на передньому пла
ні бачимо в профіль образ богині в туніці й короні (із журн.)

АВЕРСНИЙ2, а, е. Стос. до аверсу (див. аверс2). Україна 
і Польща планують запустити нафтопровід “Одеса — 
Броди ” в аверсному режимі — у напрямку від Чорного моря 
до українсько-польського кордону (з газ.); Економісти не 
можуть зрозуміти, як готовий нафтопровід роками сто
їть порожній, не прокачуючи нафту ні в аверсний, ні в ре
верс ний бік (з газ.).

АВЕСТА, и, ж. (з великої літери). У деяких давніх наро
дів Середньої Азії, Азербайджану, Ірану й Афганістану 
зібрання священних книг, які укладалися протягом багатьох 
віків. Ранні частини Авести приписуються, за переказами, 
пророку Заратустрі (з наук.-попул. літ.).

АВЖЕЖ, част. 1. ствердж. Уживається для ствердження 
якої-небудь думки (найчастіше при відповідях); аякже, так, 
звичайно. — Чому ти, Чіпко, не одружишся? — "Хіба воно 
краще? ” — Авжеж' краще. Жінка привітає, порадить, роз
важить... (Панас Мирний); [М а р ц і я:] Адже, по східному 
звичаю, гості не сміють відмовлятись від дарунків, бо то
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була б господарям образа? [Ху с а:] Авжеж, такий у  нас ве
деться звичай (Леся Українка); — Авжеж:, він знас, що 
Євдоха не спить, але не показує цього (О. Кундзич).

2. запереч., ірон. Уживається (з підвищеною інтонацією) 
при запереченні у знач., близькому до чом  не так,  я к 
раз,  о т о ж. — Хіба ж і ти дівкою не бігала па вулицю? — 
“А не бігала ”. — Авжеж! не бігала. Як той хорт, плигала 
через тини та через перелази (І. Нечуй-Левицький); — Дай 
табаки! — Авжеж! (Сл. Гр.).

3. експрес.-підсій., діал. Уживається у знач., близькому 
до адже.  Авжеж ти знаєш про це! (Сл. Гр.).

АВІА... Перша частина складних слів, що відповідає: 
1) слову авіаційний, напр.: а в і а б е н з и н ,  а в і а г а р -  
мата,  а в і а д в и г у н ,  а в і а з а в о д ,  а в і а з ’є д н а н н я ,  
а в і а ма я к ,  а в і а м о т о р ,  а в і а п о л к ,  а в і а п р о м и с 
лові сть ,  а в і а т о р п е д а ;  2) слову повітряний, напр.: 
а в і а д е с а н т ,  а в і а е с к а д р и л ь я ,  а в і а з е н і т н и й ,  
а в і а з в ’ язок ,  а в і а р о з в і д к а ,  а в і а с п о л у ч е н н я ,  
ав і ас порт ,  а в і а т р а н с п о р т .

АВІАБАЗА, и, ж. Аеродром зі складами, ремонтними 
майстернями та підрозділами обслуги для забезпечення дій 
авіації. За пальмовими оазами Повстають, Б ’ються з авіа
базами За свою власну путь (П. Усенко); Поки є “залишена ” 
зброя, ракетні та авіабази, а також 2000 хімічних під
приємств, ми не застраховані від техногенних аварій (з газ.).

АВІАБЕНЗИН, у, ч. Бензин, признач, для заправки авіа
ційної техніки. Транспорты союзників везли в СРСР танки і 
літаки, авіабензин і снаряди, постійно зазнаючи атак німе
цьких літаків та підводних човнів (з мемуарної літ.); На 
тривале зберігання (понад один рік) закладаються лише 
авіабензини прямої перегонки, без домішок реформін-бен- 
3UHV, піробензолу, алкілбензолу (з наук.-техн. літ.).

АВІАБОМБА, и, ж. Бомба, що скидається з літака. 
Стовбури дерев розщетені гарматними набоями та авіа
бомбами (І. Багряний); Порожні обгорілі коробки будівель, 
над цехами звисає погнута арматура, а внизу під нею ви
сять авіабомби, як чорні смалені свині (О. Гончар).

АВІАБУДІВНИЙ, а, є. Стос, до авіабудування. Якщо го
ворити про перспективи фінансування, то необхідний ба
ланс корпоративного й державного фінансування в таких 
чутливих наукосмних галузях, як авіабудівна та ракетно- 
космічна (з газ.); Авіабудівна компанія; Авіабудівний завод.

АВІАБУДІВНИК, а, ч. Той, хто будує літаки, виготовляє 
прилади й устаткування для авіації. Розумом і працею на
ших авіабудівників створені такі шедеври авіабудування, 
як “Руслан”, "Мрія”, "Ан-70” (із журн.); Великі ставки 
Київ робить і на перший український вертоліт Ка-226, що 
створюється запорізькими авіабудівниками за російською 
ліцензією (з газ.).

АВІАБУДІВНЙЦТВО, а, с. Те саме, що авіабудування.
Національне авіабудівництво все ще знаходиться у  досить 
складному становищі, а за роки незалежності Україна різ
ко скоротила обсяги випуску літаків (з газ.).

АВІАБУДУВАННЯ, я, с. Галузь промисловості, що ви
робляє літаки, прилади й устаткування для авіації. Авіабу
дування с системотвірною, високонаукоємною, високотех- 
нологічною галуззю промисловості України (із жури.); Авіа
будування в Україні — одна з найпотужніших галузей ма
шинобудування (з газ.).

АВІАГОРИЗОНТ, а, ч. Гіроскопічний прилад для визна
чення положення літального апарата в просторі відносно 
горизонту. У командному авіагоризонті звичайний покаж
чик просторового положення об 'єднаний із командно-піло
тажним приладом (з наук. літ.).

АВІАДЕСАНТ, у, ч. Військовий підрозділ або формуван
ня, спеціально підготовлене і переправлене авіацією у тил 
противника для ведення бойових дій. Успіх у  цій битві був 
досягнутий головним чином завдяки раптовому, сміливому 
і масовому застосуванню авіації, авіадесанту, танкових і 
моторизованих з ’єднань (із журн.); У рамках виставки про
дукції військового призначення відбудуться покази назем
ної та авіаційної військової техніки, включаючи висадку 
авіадесанту (з газ.).

АВІАДЕСАНТНИЙ, а, е. Прикм. до авіадесант. До кид
ка через Ла-Манш готувався цілий авіадесантний корпус 
(із журн.); Командир наказав вам підготуватися до поїздки 
в авіадесантний полк (з газ.).

АВІАДЕСАНТНИЙ а, ч. Військовослужбовець повіт
ряно-десантних військ. Цей загін разом із загоном авіаде
сан т ний  протягом п ’яти днів стримували наступ сил 
противника, що значну переважали (з газ.).

АВІАДЕСАНТУВАННЯ, я, с. Висаджування десанту з 
літака. Ця машина пристосована для авіатранспортування 
та авіадесантування, може долати водяні перешкоди (з 
газ.).

АВІАДИСПЕТЧЕР, а, ч. Працівник диспетчерської служ
би в аеропорту. У сучасних умовах технологій проведення 
суден для посадки у  великих аеропортах роль авіадиспетче- 
ра стає вирішальною (з газ.); За словами авіадиспетчера, 
авіаіайнер не зміг набрати висоту (з газ.).

АВІАЗАВбД, у, ч. Завод із будівництва авіаційної тех
ніки та запасних частин до неї. Тільки відправився цей еше
лон, як слідом за ним рушив у  тому ж напрямі, на схід, дру
гий: довжелезний товарняк, забитий заводським устатку
ванням. — Кажуть, авіазавод якийсь, — почули хлопці від 
пристаркуватого залізничника (О. Гончар); У 1956 р. на 
харківському авіазаводі піднявся в небо перший серійний 
літак ТУ-104 (з газ.); Авіазавод готовий узяти участь у  
тендері на поставку двох літаків Ан-140 (з Інтернету).

АВІАЗАВОДСЬКИЙ, а, є. Прикм. до авіазавод. В аеро
порту міста почалися великомасштабні ремонтні роботи, 
в результаті яких його основна функціональна частина бу
де перенесена на авіазаводський аеродром (із журн.); П ’я- 
типоверхівка розміщується прямо по курсу зльоту літаків, 
що стартували з авіазаводської злітної смуги (з газ.); Тут 
усе або власного авіазаводського виготовлення, або вітчиз
няного виробництва (з Інтернету).

АВІАКАСА, и, ж. Каса продажу квитків на пасажирські 
літаки, вертольоти. Замовити авіаквитки з доставкою до
дому, дізнатись про їхню вартість ви можете в нашій авіа- 
касі (з Інтернету).

АВІАКАТАСТРОФА, и, ж. Катастрофа під час польоту 
літального апарата. У середньостатистичного громадяни
на в 10 разів більше шансів стати жертвою ДТП, ніж по
трапити в авіакатастрофу (із журн.); В авіакатастрофі 
загинуло 113 осіб, у  тому числі 8 членів екіпажу (з газ.); При
чина авіакатастрофи цивіїьного вертольота МІ-2 — пере
вантаження (з газ.).
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АВІАКВИТОК, тка, ч. Квиток на літак або вертоліт. Як
свідчить статистика продажу авіаквитків, кількість гро
мадян України, які бажають відпочити в Балтії, з кожним 
роком зростає (з газ.).

АВІАКЛУБ, у, ч. Громадський заклад, що об’єднує спорт
сменів і любителів авіаційного спорту. Наш авіашуб прове
де показові виступи своїх вихованців (з газ.).

АВІАКОМПАНІЯ, ї, ж. Компанія, яка є власником літаль
них апаратів і забезпечує перевезення вантажів та пасажи
рів у повітряному просторі. Остаточно підготовлені доку
менти для створення єдиної національної авіакомпанії 
України (із журн.); В аеропорт здійснюють польоти понад 
70 авіакомпаній (із журн.); Починаючи з 2007року авіакомпа
нія ”Аеросвіт ” спільно з авіакомпанією "Донбасаеро ” 
збільшує кількість рейсів па напрямку Київ — Москва — 
Київ (з Інтернету).

АВІАКбМПАС, а, ч. Прилад, який вказує курс літака 
щодо заданого напрямку. Авіакомпаси поділяються на маг
нітні, гіроскопічні, гіроіндукційні, астрономічні та радіо
компаси (з наук. літ.).

АВІАКОНСТРУКТОР, а, ч. Конструктор літаків, авіа
ційних двигунів. — Так, — підбадьорив Григорій і пояс
нив: — Авіаконструктор — інженер, що вигадує і будує 
літаки (І. Багряний).

АВІАКОНСТРУКТОРСЬКИЙ, а, е. Стос, до авіакон- 
струювання. Україна представить авіаконструкторськіроз
робки на берлінському авіашоу (з газ.); За час перебування в 
Україні делегація шанує відвідати авіаконструкторське бю
ро ім. О. К  Антонова та Національний авіаційний універси
тет (з газ.).

АВІАКОНСТРУЮВАННЯ, я, с. Те саме, що авіамоде
лізм 1. Авіаконструювання і нерозривно пов'язане з ним 
літакобудування — одна із небагатьох галузей нашої еконо
міки, яка за рівнем розвитку не поступається, а за деякими 
показниками навіть перевершує конкурентів із країн Євро
пейського Союзу і Сполучених Штатів Америки (із журн.).

АВІАЛАЙНЕР, а, ч. Багатомісний пасажирський літак. 
Панель управління сучасного авіалайнера більш простора і 
менш загромаджена, ніж в авіалайнерах попередніх моде
лей (з наук.-техн. літ.); У 50-тіроки XXстоліття почалася 
ера реактивних авіалайнерів (із журн.).

АВІАЛІНІЯ, ї, ж. 1. Маршрут регулярних авіаційних 
перевезень. Авіалініями пов ’язані всі найважливіші міста 
країни (із журн.); У країнах Євросоюзу введені нові правила 
перевезення багажу на міжнародних та внутрішніх авіа
лініях (з газ.).

2. Те саме, що авіакомпанія. Літаки, які використову
ються авіалініями, можуть бути їх власністю або орендо
ваними (з наук.-попул. літ.)\Для збільшення прибутків бага
то авіаліній об ’єднуються в інтернаціональні союзи (з Ін
тернету).

АВІАЛЬ, ю, ч. Сплав алюмінію з домішками магнію, 
кремнію, марганцю (або хрому). Авіалю притаманні висока 
пластичність та корозійна стійкість (з наук.-попул. літ.); 
Із авіалю виробляють ковані та штамповані деталі склад
ної форми, наприклад лонжерони лопатей гвинтів верто
льотів (із журн.).

АВІАМАТКА, и, ж. Те саме, що авіаносець. Під час
наступу літаки-розвідники та винищувачі безперестанку 
сідали та злітали з палуб авіаматок (з мемуарної літ.).

АВІАМАЯК, а, ч. Маяк, що подає сигнали літакам та 
вертольотам. Маяки потрібні не тільки морським кораб
лям, але й повітряним. Зараз на кожному аеродромі є авіа
маяк (з наук.-попул. літ.); Світло авіамаяків спрямовують 
не горизонтаїьно, як в морських маяках, а під певним ку
том угору (із журн.).

АВІАМ ЕТЕОСТАНЦІЯ, і, ж. Заклад, що надає послу
ги військовій та цивільній авіації, складаючи погодні кар
ти та прогнози погоди. Як повідомили синоптики авіа
метеостанції ”Івано-Франківськ ”, 29-30 градусів моро
зу — це рекорди холоду для днів останнього місяця зими (з 
газ.).

АВІАМЕХАНІК, а, ч. Фахівець із ремонту та технічного 
обслуговування літаків, вертольотів. У червні 1943 р., отри
мавши поповнення, ескадрилья була перетворена в 1-й окре
мий винищувальний авіаполк ”Нормандія ”, який складався 
із французьких п ілот ів і радянських авіам еханіків  
(із журн.).

АВІАМОДЕЛІЗМ, у, ч. 1. Конструювання, виготовлен
ня та випробування літальних апаратів з технічною або 
спортивною метою. Технічний авіамоделізм дозволяє ви
рішувати важливі самостійні задачі в науково-технічному 
експерименті створення літальних апаратів (з наук, літ.); 
Сучасний авіамоделізм — важливий допоміжний засіб для 
конструювання літаків (із журн.).

2. Авіамодельний спорт. Авіамоделізм у  нашій країні — 
один з найпопулярніших видів спорту (з газ.).

АВІАМОДЕЛІСТ, а, ч. Той, хто займається авіамоделіз
мом. Юні авіамоделісти запускапи свої моделі (О. Дончен- 
ко); Змагання авіамоделістів проводилися в таких класах: 
’’повітряний б ій”, ”пілотаж ”, ’’гонка” {із журн.); Модел
лю літака управляв досвідчений авіамоделіст, який уже ба
гато років виступав на подібних шоу (з Інтернету).

АВІАМОДЕЛІСТКА, и, ж. Жін. до авіамоделіст. Лу
ганська авіамодеіістка захопила лідерство у  всеукраїнсько
му рейтингу авіамоделістів (з газ.).

АВІАМОДЕЛЬ, і, ж. Модель літального апарата. І вже 
красуні-авіамоделі Злітають по одній у  золоту, Дзвінчас- 
ту, непокірну висоту (В. Бичко); Застосування авіамоделей 
допомогло М. Є. Жуковському відкрити закони руху тіл у  
повітряному середовищі (з наук.-попул. літ.); Найсклад
нішими авіамоделями є літаючі моделі -  копії літаків, кор
дові моделі, особливо радіокеровані (із журн.).

АВІАМОДЕЛЬНИЙ, а, е. Прикм. до авіамодель. За 
правилами авіамодеіьних змагань Міжнародного авіамо
дельного кодексу спортивні літальні апарати розподіляю
ть на кілька класів і категорій за принципами польоту, роз
мірами, робочим об ’смолі і видом двигуна, умовами змагань 
та ін. (з наук.-попул. літ.).

Авіамодельний спорт див. спорт.
АВІАНОСЕЦЬ, сця, ч. Військовий корабель з майданчи

ком для зльоту й посадки літаків, а також ангарами для них. 
Навіщо тобі, гречанко, Авіаносці і танки, Атомки, смерть, 
руїни. Вертайся у  рідні стіни! (Л. Дмитерко); Лінкори та 
авіаносці — найбільші та найпотужніші кораблі будь-яко
го флоту (з наук.-попул. літ.).

АВІАОБПРИСКУВАННЯ, я, с. Обприскування рослин 
із літака отруйними речовинами з метою знищення шкідни
ків. Авіаобприскування садів є дуже важливим заходом у  
боротьбі зі шкідниками та хворобами (із журн.).
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АВІАОБПРЙСКУВАЧ, а, ч. Літак для обприскування 
лісів, полів і т. ін.

АВІАОБРОБКА, и, ж . Обробка авіаобприскувачем. При
пиняти авіаобробку треба не пізніше ніж за 20 днів до по
чатку збирання врожаю (з наук, літ.); Спеціалісти сподіваю
ться, що авіаобробка дозволить попередити появу небезпеч
них комах у  приміських лісах, які ослаблені антропогенним 
впливом (із журн.).

АВІАПАРК, у, ч. Сукупність літальних апаратів (як дію
чих, так і тих, що перебувають у резерві й ремонті). У мініс
терстві підкреслили, що зараз вирішуються задачі сто
совно розширення авіапарку, розвитку ринку внутрішніх 
авіасполучень і великих аеропортів (з газ.).

АВІАПАСАЖИР, а, ч. Пасажир повітряного транспорту. 
Нові працівники для обслуговування авіапасажирів протя
гом кількох тижнів проходять навчання, набуваючи до
свіду з надання першої допомоги, застосування правил без
пеки, експлуатації аварійного обладнання і обслуговування 
пасажирів (з наук.-попул. літ.); Існують певні обмеження 
на вагу, розмір та кількість місць багажу, які авіапасажир 
може взяти з собою в політ (з мови документів).

АВІАПАТРУЛЬ, я, ч. Літак або вертоліт (група літаків 
або вертольотів), що несе патрульну службу. У суботу від
будеться перший виліт авіапатруля, який буде здійснюва
ти контроль над пожежною ситуацією в лісах області 
(з газ.).

АВІАПАТРУЛЬНИЙ, а, е. Стос, до авіапатруля. Для ве
дення спостережень за лісовими масивами регіону прибув 
авіапатрульний літак (з газ.); Для підготовки до пожежо- 
небезпечноге сезону відпрацьовується взаємодія наземних 
служб із авіапатрульною лісовою службою (з газ.).

АВІАПАТРУЛЮВАННЯ, я, с. Несення патрульної служ
би на літаку або вертольоті. Із настанням пожежної небез
пеки в лісі інтенсивність авіапатрулювання буде збільшу
ватися (з газ.); Авіапатрулювання буде здійснюватися дво
ма літаками АН-2 (з Інтернету).

АВІАПЕРЕВЕЗЕННЯ, я, с. Перевезення повітряним транс
портом. На сьогодні авіаперевезення — найперспектив- 
ніший напрям міжнародної доставки вантажів (із журн.).

АВІАПЕРЕВІЗНИК, а, ч. Те саме, що авіакомпанія. 
Основний напрям діяльності цього авіаперевізника — це 
організація віп-чартера (оренда літака) (із журн.); Най
більший в Україні авіаперевізник пасажирів компанія “Аеро- 
світ '' відкрила регулярний міжнародний рейс “Київ — Ка
рачі (Пакистан) " (з газ.); Можна скористатися послугами 
місцевих авіаперевізників — це найзручніший, найшвидший 
спосіб пересування по країні (з Інтернету).

АВІАПІДЖИВЛЕННЯ, я, с., с. г. Внесення у ґрунт пев
них видів добрив шляхом їх розсіювання із літальних апа
ратів. Авіапідживлення здійснюється з урахуванням погод- 
них умов, інакше можливе потрапляння добрив у  водойми, 
на споруди, місця перебування людей (з наук.-попул. літ.); 
Авіапідживлення азотними добривами проводилось для 
соснових насаджень лісового господарства (з газ.).

АВІАПІДПРИЄМСТВО, а, с. Підприємство повітряно
го транспорту, що займається перевезенням вантажів або 
пасажирів. Сучасні авіапідприємства об'єднують флоти
лії повітряних суден, відділи технічного обслуговування з 
великим штатом авіамеханіків, численний льотний склад, 
а також адміністративний апарат (з наук.-попул; літ.);

Авіапідприємство “Бориспіль " — одне з найпотужніших в 
Україні (з газ.).

АВІАПбДОРОЖ , і, ж . Подорож літаком. Вирушаючи в 
авіаподорож, не забудьте взяти з собою закордонний пас
порт із візою, авіабілет та інші документи, необхідні для 
в'їзду в іншу країну (з газ.); Завдяки невисокій ціні наша 
авіакомпанія дає можливість здійснити недорогу авіапо
дорож (з мови реклами).

АВІАПбЛК,у,ч. Авіаційний військовий підрозділ. Фран
цузький винищувальний авіаполк “Нормандія — Німан " ді
яв на радянсько-німецькому фронті в 1943-1945роках. Йо
го льотчики знищили близько 280 і пошкодили 80 німецьких 
літаків (із журн.).

АВІАПбШ ТА, и, ж. 1. Поштовий зв’язок, здійснюва
ний засобами авіації. Перша офіційна марка авіапошти 
з'явилася в Італії у  1917 році. На ній був напис: “Експери
ментальна авіаційна пошта, травень 1917. Турин — Рим. 
Рим — Турин " (з наук, літ.); Антуан де Сент-Екзюпері був 
одним із перших пілотів авіапошти, працюючи у  Франції, 
Африці та Південній Америці (з газ.).

2. Поштові відправлення, які доставляють таким спосо
бом. Кур 'єр негайної авіапошти подав терміновий пакет 
(Іван Ле).

АВІАПОШ ТбВИЙ, а, е. Стос, до авіапошти. У 1920ро
ці відбувся перший трансконтинентальний авіапоштовий 
політ із Нью-Йорка в Сан-Франциско (з наук, літ.); У верес
ні 1911 року англійський король Георг Уна честь своєї коро
нації відкрив авіапоштову лінію Лондон — Віндзор (34 кіло
метри) (з наук.-попул. літ.).

АВІАПРОМИСЛОВИЙ, а, е. Стос, до авіапромисловос
ті. Навколо ДКБ, створеного О. К. Антоновим, яке тепер 
носить його ім 'я, сьогодні інтегруються всі українські авіа
промислові підприємства (із журн.); Головним показником 
результативності роботи авіапромислової галузі є кіль
кість не експериментальних літаків, а таких, що випус
кають серійно (з газ.); Авіапромисловий комплекс.

АВІАПРОМИСЛОВІСТЬ, вості, ж. Галузь промисло
вості, що займається будівництвом авіаційної техніки, 
приладів та обладнання для авіації. Авіаційні інститути 
готують інженерів із конструювання, розрахунку і техно
логії виробництва пілотованих і безпілотних літальних 
апаратів, їх двигунів, радіообладнання та авіаційного 
приладобудування, а також інженерів-програмістів для 
авіапромисловості (з наук.-попул. літ.); Сьогодні антонов- 
ські літаки, які літають по всьому світу, є символом не 
лише української авіапромисловості, але й пам 'яттю про 
минулу славу та досягнення авіабудівників колишнього 
СРСР (з газ.).

АВІАРАКЕТОБУДІВНЙЙ, а, є. Стос, до авіаракетобу- 
дування. Авіаракетобудівна промисловість.

АВІАРАКЕТОБУДІВНЙЦТВО, а, с. Те саме, що авіараке- 
тобудування. Особливо швидко розвиваються останнім часом 
такі галузі науки і техніки, як авіаракетобудівництво, інфор
матика, комп 'ютерна безпека, нанотехнологїїта ін. (із журн.).

АВІАРАКЕТОБУДУВАННЯ, я, с. Галузь промисловос
ті, що займається виробництвом літаків та ракет. Україна 
має розвинену промислову базу — авіаракетобудування, 
суднобудування, потужну чорну металургію, підприємст
ва військово-промислового комплексу і т. ін. (з газ.).
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АВІАРЕМбНТНИЙ, а, е. Який здійснює ремонт літаль- 
них апаратів та авіаційних двигунів. Протягом 70 років 
роботи Миколаївського авіремонтного заводу тут створе
на потужна виробнича база, освоєний капітальний ремонт 
28 типів літаків і 26 типів двигунів (із жури.); Авіаремонт- 
не підприємство; Авіаремонтні майстерні.

АВІАРОЗВІДКА, и, ж. Розвідка, здійснювана за допо
могою літака. При пошуках і первинному вивченні археоло
гічних пам 'яток застосовують також авіарозвідку, яка 
дозволяє при скісному сонячному освітленні побачити тіні 
малопомітних пам ’яток (з наук. літ.).

АВІАРОЗВІДУВАЛЬНИЙ, а, е. Стос, до авіарозвідки. 
Авіарозвідувальний літак; Авіарозвідувань ний полк.

АВІАСАЛбН, у, ч. Торгово-промислова виставка-ярма- 
рок авіаційної та авіакосмічної техніки. До найбільших авіа- 
саюнів світу, де беруть участь найвідоміші авіаційні корпо
рації, належать авіасалони в Ле Бурже та Фарнборо 
(із жури.); Під час роботи авіасалону ,,Авіасвіт-21 ” у  Києві 
відбулося майже шість десятків зустрічей; від двосторон
ніх переговорів до міжурядових нарад (з газ.).

АВІАСЕКСТАНТ, а, ч. Авіаційний прилад для вимірю
вання висоти світила (планети, зірки) над горизонтом. До 
технічних засобів авіаційної астрономії належать компас, 
авіасекстант та годинник (з наук. літ.).

АВІАСЕРВІС, у, ч. Обслуговування пасажирів у системі 
цивільної авіації. Авіакомпанія проводить на своїх внут
рішніх та міжнародних маршрутах “рейси без куріння " з 
метою підвищення культури обслуговування, а також із 
урахуванням міжнародних тенденцій у  сфері авіасервісу 
(з газ.); Високий рівень авіасервісу.

АВІАСИГНАЛЬНИЙ, а, е. Признач, для подавання лі
такам найпростіших сигналів. До зорових сигналів нале
жать авіасигнальні полотнища (з наук, літ.); Авіасигнальні 
пости наземних військ передавали парольні сигнали ком
бінаціями сигнально-розпізнавальних полотнищ (із журн.).

АВІАСПОРТ, у, ч. Авіаційний спорт. Авіаспорт об ’єднує 
кілька авіаційних видів спорту; літаковий, планерний, пара
шутний, авіамодельний і т. п. (з наук.-попул. літ.); Криво
різький аероклуб у  своїй діяльності прагне популяризувати 
один із найкрасивіших видів авіаспорту — надлегку авіацію 
(з газ.).

АВІАСПОРТЙВНИЙ, а, е. Стос, до авіаспорту. Чер
нігівський авіаспортивний клуб запрошує кожної суботи і 
неділі всіх охочих, старших 15років, самостійно здійснити 
стрибок із парашутом (з Інтернету); Авіаспортивна база; 
Авіаспортивна техніка.

АВІАТЕХНІК, а, ч. Фахівець у галузі технічного обслу
говування авіаційної техніки. Авіатехнік-бригадир повинен 
забезпечити охорону та безпеку повітряних суден, не до
пускати до них сторонніх осіб, у  тому числі й працівників 
авіапідприємства, які не мають стосунку до їх обслугову
вання (з навч. літ.).

АВІАТЕХНІКА, и, ж. Галузь техніки, пов’язана з вико
ристанням для різних потреб літаків, вертольотів та інших 
літальних апаратів, а також їхніх двигунів, озброєння, ра
діотехнічного та іншого спеціального обладнання. У роки 
Великої Вітчизняної війни була проведена велика робота з 
евакуації підприємств авіапромисловості у  східні райони 
країни, із забезпечення випуску бойової авіатехніки

(із журн.); Перед повітряним транспортом стоїть пробле
ма модернізації аеропортів та авіатехніки (з газ.).

АВІАТИКА, и, ж. Наука про пересування в повітрі на 
літальних апаратах, важчих за повітря. У музейні колекції 
входять унікальні копії аеропланів із часів витоків авіати
ки, а також копії військових літаків часів Першої та Дру
гої світових війн (із журн.).

АВІАТОР, а, ч. Фахівець із керування, водіння та обслу
говування літальних апаратів. У 1910 році з метою отри
мання диплома авіатора здійснив політ Сергій Уточкін, а 
холодніш осіннім днем 12 листопада того ж року підкорив 
повітря відомий письменник Олександр Купрін (із журн.); 
Авіатори оволодівають майстерністю катапультних 
стрибків (з газ.); Хто воістину без метеорологів — як без 
рук (а точніше, без крил), то це авіатори (з газ.).

АВІАТОРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до авіатор. Наші льот
чики відзначаються високим авіаторським мистецтвом 
(з газ.).

АВІАТРАСА, и, ж. Те саме, що авіалінія. Був розробле
ний варіант авіатраси для поставки в СРСР у  роки Другої 
світової війни озброєння, особливо літаків, з Англії та 
США (з мемуарної літ.); Прогнози погоди складаються для 
території (область, край, країна, акваторії морів і т.п.), а 
також населених пунктів, аеропортів, авіатрас, автомо
більних і залізничних магістралей і т.п. (з наук.-попул. літ.); 
Нові авіатраси, які використовує “Аеросвіт ”, віддалені на 
безпечну відстань від зони збройного конфлікту (з газ.).

АВІАТРЕНАЖЕР, а, ч. Тренажер для навчання водінню 
літака. Новий авіатренажер дозволяє готувати льотний 
склад для армійської авіації на якісно новому рівні (із журн.).

АВІАУДАР, у, ч. Атака військової авіації; бомбардування. 
У результаті авіаудару загинуло 18 мирних жителів (з газ.); 
Керівництво держави засудило авіаудар по своїй території, 
який привів до загибелі мирних жителів (з газ.).

АВІАУЧЙЛИЩ Е, а, с. Училище, де готують льотчиків, 
авіафахівців. За задумом заступника міністра вище авіа- 
училище цивільної авіації необхідно реорганізувати в льот
но-методичний центр (з газ.).

АВІАФАУНА, и, ж. Те саме, що орнітофауна. Із робіт 
про подільську авіафауну слід відзначити публікації в галузі 
дослідження чисельності водяно-болотяних мисливсько- 
промислових птахів у  верхів ’ях ріки Горині, нових елемен
тів фауни — сирійського дятла, кільчастої горлиці та ін
ших видів (з наук.-попул. літ.); Характерна риса авіафауни 
заповідника — це досить висока чисельність представни
ків, які живуть у  широколистих лісах (мала мухоловка, си
вий дятел, білоспинний дятел, чорноголова славка) (з на
ук.-попул. літ.); Для багатьох районів земної кулі осушуваль
на меліорація поставила проблему збереження генофонду: 
так, у  Німеччині в результаті осушення у  70-ті роки XX  
століття з авіафауни було викреслено 14 видів птахів (із 
журн.).

АВІАФАУНІСТЙЧНИЙ, а, е. Прикм. до авіафауна.
Авіафауністичний арктичний комплекс представлено у  ре
гіоні 21 видом птахів, що гніздяться північніше лісового 
кордону, і 24 видами, що проникають у  передтундрове рід
колісся й північну смугу тайги (з наук. літ.).

АВІАФАХІВЕЦЬ, вця, ч. Фахівець, який виконує служ
бові обов’язки, пов’язані з керуванням (обслуговуванням) 
повітряного судна або з управлінням повітряним рухом.
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Усю складну і кропітку роботу з підготовки матеріальної 
частини до польотів проводили техніки, механіки і молодші 
авіафахівці (з мемуарної літ.); Навчання всіх категорій авіа- 
фахівців проводиться на рівні міжнародних стандартів із 
застосуванням комп 'ютерних програм (з наук.-попул. літ.).

АВІАЦІЙНИЙ, а, е. Стос, до авіації. Перед тим, як од- 
літати, літун зайшов у  шкільну майстерню. Там зібрався 
весь авіаційний гурток (С. Васильченко); Паливні бензини 
поділяються на автомобільні та авіаційні (з наук.-попул. 
літ.); На території Київського державного авіаційного за
воду “Авіант ” триває робота IV Міжнародного авіацій
но-космічного салону “Авіасвіт -ХХІ”, у якому беруть 
участь понад 180 підприємств та організацій з України, 
Росії, СІЛА та інших країн (із журн.).

А Авіаційна бомба див. бомба.
АВІАЦІЙНИК, а, ч. Той, хто працює в авіації (у 2 знач.).

Невизначеність із регулярними авіарейсами між Києвом і 
Москвою тривала з кінця березня. Українські та російські 
авіаційники домовилися відновити рейси “Київ — Москва ”, 
які обслуговуватимуть три українські й три російські ком
панії (з газ.); В арсеналі Міністерства з надзвичайних ситу
ацій відтепер з ’явився спеціальний новенький літак — пер
ший з чотирьох пожежних літаків, які українські авіацій
ники будують для відомства (з Інтернету).

АВІАЦІЯ, ї, ж. 1. Теорія і практика пересування у повіт
рі на літальних апаратах, важчих за повітря. Основною ме
тою безпосередньо причетних до становлення та розвит
ку авіації було здійснення польоту на апаратах, важчих за 
повітря (з навч. літ.); Величезний прогрес науки і техніки в 
XX столітті, особливо розвиток авіації, ракетної техніки, 
поставили нові, підвищені вимоги до швидкості обчислень 
(із журн.); У Другому всесвітньому конгресі “Авіація XXI 
століття ” за напрямом “Безпека в авіації” взяли участь на
уковці з 38 країн близького та дальнього зарубіжжя (з газ.).

2. Сукупність літальних апаратів; повітряний флот. 
Стрункими пружними клинцями пішла авіація, розгортаю
чись над дотами (О. Гончар); Розрізняють авіацію цивільну 
та військову (з наук.-попул. літ.).

АВІАЧАСТИНА, и, ж. Військовий авіаційний підрозділ. 
У кінці серпня наша група була перетворена в спеціальну 
авіачастину і направлена на одну з ділянок Західного фрон
ту (з мемуарної літ.); Найбільш масштабні цього року ма
неври протиповітряної оборони, у  яких брали участь май
же всі авіачастини, а також вояки зенітно-ракетних та 
радіотехнічних військ, пройшли на території кііькох об
ластей (з газ.).

АВІАШКбЛА, и, ж., іст. Школа, в якій готували кадри 
для авіації. Ігореві пропонували їхати заступником нача
льника з навчальної частини в авіашколу (А. Трипільський); 
У 30-ті роки XX століття в Чугуєві, що поблизу Харкова, 
де і сьогодні діє навчальний аеродром, заявила про себе пер
ша в Україні авіашкола (з газ.).

АВІАШОУ, невідм., с. Видовищний захід із показовими 
польотами авіаційної техніки. На аеродромі “Чайка ” відбу
лось авіашоу з нагоди Дня авіації (з газ.); Українські авіа
промислові(і представлять свої розробки на Берлінському 
авіашоу (з газ.).

АВ1ЄТКА, и, ж., ав. Легкий одно- або двомісний літак 
спортивного призначення. На початку XXстоліття у  зару
біжній авіації виникло захоплення малопотужними літака

ми — авієтками (з навч. літ.); Авієтка під час випробувань 
швидко розганялась, легко набирала висоту, літала зі швид
кістю 150-160 км/год (з газ.).

АВІЗНИЙ1, а, е, фін. Стос, до авізо (див. авізо1). Залеж
но від характеру акредитивної операції, що покладена бан- 
ком-емітентом на виконавчий банк, він може виступати 
авізним або банком-платником (з мови документів).

АВІЗНИЙ2, а, е, іст., мор. Який є авізо (див. авізо2). 
Авізне судно.

АВІЗО1, невідм., с., фін. Офіційне повідомлення про ви
конання розрахункових операцій. Особливо широко термін 
“авізо ” застосовується в банківській, а також бухгалтер
ській практиці (з наук.-попул. літ.); Авізо оформляють на 
спеціальних бланках, де вказується його номер, дата, ха
рактер здійснюваної операції, сума і номер рахунку, найме
нування відправника й адресата та інші дані (з наук.-по
пул. літ.); Банки повідомляють із допомогою авізо своїх 
клієнтів про дебетові та кредитові записи у  рахунках, про 
залишок коштів на рахунках, про виплату переказів, від
криття акредитиву та ін. (з мови документів); 3 метою 
забезпечення контролю за своєчасним і повним перераху
ванням доходів державного бюджету в управлінні Націо
нального банку реєструються дати і номери повідомлень 
(авізо), що надійшли з комерційних банків (із журн.).

АВІЗО2, невідм., с., іст., мор. У деяких іноземних вій
ськових флотах невелике швидкохідне судно, яке викорис
товувалося для розвідки та зв’язку. Авізо використовували 
флоти Франції, Італії, Іспанії до початку XX cm., у  росій
ському флоті авізо спеціально не будувались, а для розвідки 
і посильної служби використовувались застарілі контр- 
міноносці, легкі крейсери та інші судна (з наук.-попул. 
літ.).

АВІЗОВАНИЙ, а, е, фін. Дієпр. пас. до авізувати. Акре
дитив може бути авізований бенефіціару через інший банк 
(авізуючий) без зобов ‘язань із боку авізуючого банку, який 
повинен перевірити справжність акредитива, який він аві
зує (з мови документів); Ну знач, прикм. Авізований акреди
тив; Авізований вексель.

АВІЗОВИЙ, а, е, фін. Те саме, що авізний1. З авізових 
виплат у  банках ведеться окремий облік (з мови докумен
тів); Цей факт підтверджений даними бухгалтерського 
обліку: авізовим повідомленням, річними балансами, випис
ками із рахунків (з мови документів).

АВІЗУВАННЯ, я, с., фін. Дія за знач, авізувати. Усі ви
трати, пов ’язані з відкриттям, авізуванням, підтверджен
ням, продовженням терміну, зміною умов та виконанням 
акредитива, сплачує покупець (з мови документів); Уповно
важений банк бенефіціара приймає текст акредитива і пе
редає для подальшого авізуванпя бенефіціару лише після 
отримання відповідних уточнень, що підтверджують його 
достовірність (з мови документів).

АВІЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., кого, що, фін. По
відомляти клієнта про стан виконання розрахункових опе
рацій; надсилати авізо. Якщо банк вирішує не авізувати 
акредитив, він повинен негайно повідомити про це банк- 
емітент (з наук.-попул. літ.); Умови акредитива (або акре
дитива, що включає прийняті зміни) залишатимуться чин
ними для бенефіціара, поки бенефіціар не повідомить своє 
прийняття змін банку, що авізував ці зміни (із журн.).
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АВІСТА, и, ж., фін. Напис на векселі або на якому-не- 
будь іншому документі грошових розрахунків, який засвід
чує, що вексель може бути оплачений на момент подання 
або через певний час від моменту його подання.

АВІТАМІНОЗ, у, ч„ вет., мед. Захворювання, викликане 
недостатністю вітамінів в організмі. Авітаміноз лікується 
звичайно полівітамінними препаратами або спеціальною 
дієтою з переважанням фруктів, м 'яса або риби, хліба із 
муки грубого помелу (з наук.-попул. літ.); Відсутність або 
недостатній уміст вітамінів у  раціоні тварин викликає 
авітаміноз або гіповітаміноз, що позначається на обміні 
речовин, здоров ’їта продуктивності (з наук.-попул. літ.); У 
результаті авітамінозу розвиваються цинга, рахіт, бе- 
рі-бері та інші хвороби, викликані тривалою недостатніс
тю в їжі вітамінів (із журн.).

АВІТАМІНОЗНИЙ, а, е, вет., мед. Стос, до авітамінозу. 
Відсутність у  їжі вітаміну С викликає авітамінозне захво
рювання — цингу (з наук.-попул. літ.); У період переходу від 
зими до весни, який медики характеризують як авітаміноз
ний, заморожені овочі та фрукти стають актуальними 
продуктами (з мови реклами).

АВЛбС, а, ч. Давній духовий музичний інструмент із 
подвійною тростиною і циліндричним каналом, який був 
поширений у Стародавній Греції та Передній Азії. Голов
ним духовим інструментом у  Стародавній Греції був авлос, 
який складався із двох трубок із подвійними язичками, на 
яких грали одночасно, причому одна з трубок давала басо
вий супровід для другої (і наук.-попул. літ.); Авлос мав різ
кий звук, використовувався в античній трагедії, у  військо
вій музиці та для супроводу співу (із жури.).

АВОКАДНИЙ, а, е. Те саме, що авокадовий. У кожного 
мого знайомого є свій рецепт авокадного мусу (із журн.).

АВОКАДО, невідм., с. 1. Вічнозелене дерево родини 
лаврових із їстівними грушоподібними плодами. Промис
лова культура авокадо розвинута в багатьох тропічних і 
субтропічних районах земної кулі, найбільш широко в шта
тах США (Каліфорнії та Флориді), в Бразилії та на Гавай- 
ських островах (з наук, літ.); Зараз існує більше 500 видів 
авокадо, які виведені з трьох основних сортів (із журн.).

2. Плід цього дерева. Авокадо є рекордсменом за кількіс
тю жирів серед фруктів (до ЗО %), причому вони легко за
своюються, цей плід багатий на вітаміни, мінерали і біл
ки, — іншими словами, він дуже корисний! (з наук.-попул. 
літ.); Авокадо найчастіше використовують у  салатах, та
кож із них готують супи, пасти, соуси, паштети, коктейлі 
і навіть морозиво (із журн.).

АВОКАДОВИЙ, а, е. Прикм. до авокадо. Стараннями 
робітників його сільськогосподарські угіддя перетворили
ся у  зразково-показові фінікові, бананові та авокадові гаї 
(із журн.); // Вигот. з авокадо. Остаточно відчути себе в Ла
тинській Америці поможуть теплі кукурудзяні коржі та 
авокадовий соус гуакамоле (із журн.); Авокадовий молочний 
коктейль; Авокадовий салат; Авокадовий шоколадний мус.

АВРАЛ, у, ч. 1. мор. Спішна робота на судні всією ко
мандою. На шхуні було .. сімнадцятеро моряків-мисливців. 
Це все були браві хлопці, .. які могли працювати під час ав
ралу три доби підряд (М. Трублаїні); Аврал проводиться 
для виконання робіт, які мають значення для всього судна: 
для підготовки і постановки в док, для прибирання, для ван
тажно-розвантажувальних робіт та ін. (з наук.-попул.

літ.); * У порівн. Але ми, не слухаючи її, швидко дріботіли 
східцями нагору, як моряки під час авралу (В. Нестайко).

2. перен., розм. Виконувана всім колективом, групою, 
підрозділом термінова робота. Ночами підіймалися [бійці] 
на аврали: траншеї заливало водою (О. Гончар); — Добрий 
день, — прогудів у  трубку м ’який бас. — Це Аркадій Васи
льович. Перепрошую, що не зустрів вас на вокзалі. Неспо
діваний аврал (Ю. Мушкетик).

0  Оголосити (підняти) аврал див. оголошувати.
АВРАЛЬНИЙ, а, е. Стос, до авралу. Виявляючи високу 

організованість і справжню мужність, екіпаж корабля 
одразу взявся за авральні роботи (із журн.); Несвоєчасне 
надходження коштів спричинило авральний характер ре
монтно-будівельних робіт (з газ.).

АВРАН, у, ч. Трав’яниста рослина родини ранникових, 
окремі види якої застосовують у народній медицині. Авран 
лікарський поширений в європейській частині Росії, на Кав
казі, в Сибіру і Казахстані (з наук. літ.).

АВРИКУЛА, и, ж. Декоративна садова рослина, різно
вид примули. Інша назва квітки — первоцвіт весняний. У 
народі аврикулу ще називають квіткою-ключиком — за те, 
ймовірно, що вона відчиняє двері до теплої погоди, до теп
лого літа (з газ.).

АВСТРАЛІЄЦЬ див. австралійці.
АВСТРАЛІЙКА див. австралійці.
АВСТРАЛІЙСЬКИЙ, а, е. Прикм. до австралійці і Авст

ралія. Почали розмножуватись у  неволі мавпи, леви, пуми, 
ведмеді, олені, лами, австралійські страуси (з наук.-попул. 
літ.); Австралійському сленгу дивується весь англомовний 
світ, а самі австралійці, безумовно, гордяться ним, як націо
нальним надбанням і такою ж візитною карткою Австра
лії, як кенгуру або Великий Бар ’єрний риф (з Інтернету).

АВСТРАЛІЙЦІ, ів, мн. (одн. австралієць, ійця, ч.; ав
стралійка, и, ж.). 1. Корінне населення Австралії. У кінці 
XVIII століття австралійці були розселені по всьому мате
рику (чисельність 250-300 тис. осіб); вони поділялись на 
понад 500 племен, мовно і расово відособлених від інших на
родів світу (з наук, літ.); Європейська колонізація супрово
джувалась масовим винищенням австралійців і витіснен
ням їх у  безплідні райони внутрішньої Австралії (із журн.).

2. Назва всього сучасного населення Австралії. Австра
лійці — майже виключно нащадки переселенців із Англії, 
Шотландії та Ірландії (з наук.-попул. літ.); Лауреатами 
Нобелівської премії2005року з фізіології та медицини ста
ли австралійці Р. Уоррен і Б. Маршалл (із журн.).

АВСТРАЛбїД див. австралоїди.
АВСТРАЛбїДИ, ів, мн. (одн. австралоїд, а, ч.). Люди, 

що належать до австралоїдної раси (див. раса1). Населення 
світу поділяється на європеоїдів, монголоїдів, негроїдів і 
австралоїдів (з наук. літ.).

АВСТРАЛОЇДНИЙ а, е. Стос, до австралоїдів. У цен
тральних районах Індії є місця компактного проживання 
австралоїдних народів (із журн.).

А  Австралоїдна раса див. раса1.
АВСТРАЛОПІТЕК див. австралопитеки.
АВСТРАЛОПІТЕКИ, ів,мн. (одн. австралопитек, а, ч.), 

палеонт. Група викопних вищих приматів. Кістки австра
лопітеків уперше були виявлені в пустелі Калахарі (Півден
на Америка), а потім у  Східній та Центральній Африці (з 
наук.-попул. літ.).
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АВСТРІЄЦЬ див. австрійці.
АВСТРІЙКА див. австрійці.
АВСТРІЙСЬКИЙ, а, е. Прикм. до австрійці і Австрія. 

Я часом в чому не дотримую прийнятих у  русинів австрій
ських звичаїв (Леся Українка); Вчитель .. зайшов у  свою 
кімнатку, завісив єдине вікно австрійською шинелиною і 
почав пришивати дратвою головки до халяв (М. Стельмах); 
Приблизно три чверті австрійської території займають 
гори і лише 7 % рівнини (країна є частиною системи склад
частих гір Альп) (з наук. літ.).

АВСТРІЙЦІ, ів,д/н. (одн. австрієць, ійця, ч.; австрійка, 
и, ж.). Народ, що становить основне населення Австрії. 
Австрійці сформувалися на основі германських племен, які 
змішались зі слов 'янами і більш раннім романізованим насе
ленням — кельтами, ретами, іллірійцями (з наук, літ.); Близь
ко 90 % віруючих австрійців — католики, інші — протес
танти (з наук.-попул. літ.); Австрійці, як і більшість євро
пейців, мають змішане походження (із журн.).

АВСТРІЯК див. австрійки.
АВСТРІЙКА див. австрійки.
АВСТРІЙКИ, \в,мн. (одн. австрійк, а і австрійка, и, ч.; 

австрійчка, и, ж.), розм., заст. Те саме, що австрійці.
Узброїлись наші й тепер погнали полки за полками обороня
ти австріяка од венгра [угорця] (Панас Мирний); Недалеко 
міста, лише через річку, шаліла битва. Билися москалі з ав- 
стріяками (О. Кобилянська).

АВСТРІЙЦЬКИЙ, а, е, розм., заст. Прикм. до австрійки.
[М о к і й (до батька):] — А твоя теорія, що українська мо
ва с австріяцька видумка, була теорією російських жан
дармів і царського міністра Валуева (М. Куліш).

АВСТРІЙЧКА див. австрійки.
АВТАРКІЯ, ї, ж. 1. екон., політ. Економічна політика, 

спрямована на створення замкнутого національного або ре
гіонального господарства, відокремленого від економіки 
інших країн або інших регіонів. У чистому вигляді автар
кія проявляюсь лише в умовах натурального господарства 
в докапіталістичних формаціях (з наук, літ.); У сучасну 
епоху, коли посилюються економічні, наукові та інші зв 'яз- 
ки у світовому господарстві, країна може опинитися у  
стані автаркії або в силу зовнішніх обставин (наприклад, 
уведення економічних санкцій), або за рахунок проведення 
державою політики автаркії (наприклад, в умовах підго
товки до війни) (з наук.-попул. літ.); Політика автаркії 
проводилась у  різні роки різними країнами (Німеччина, 
СРСР, Італія та ін.) (із журн.).

2. фічос. У філософії кіренаїків і стоїків — незалежність 
особи від речей зовнішнього світу або інших людей. Літера
турна традиція пов ’язує з Діогеном багато анекдотів та ле
генд, які демонструють незворушну послідовність, з якою 
він втілював у  своєму житті принципи автаркії, самообме
ження і презирство до суспільних умовностей (з наук, літ.); 
Ідеал людини в стоїцизмі — незалежність від зовнішніх об
ставин, автономність, самодостатність (автаркія) 
(із журн.).

АВТЕНТИФІКАЦІЯ,)’, ж. Процедура встановлення від
повідності параметрів, які характеризують особу, процес 
або дані, заданим критеріям. Автентифікація, як правило, 
застосовується для перевірки права доступу користувача 
до тих чи інших ресурсів, програм, даних (з наук, літ.); Нині 
все більшої популярності набуває автентифікація особи з

допомогою електронних сертифікатів, пластикових кар
ток та біометричних приладів, наприклад, сканерів рай
дужної оболонки ока, відбитків пальців або долоні (з наук.- 
попул. літ.); Автентифікація та авторизація пацієнтів 
дають можливість впевнитись у  наданні послуг саме то
му, для кого вони призначені (з наук.-попул. літ.); У липні 
2002 року український текст Конвенції Ради Європи "Про 
захист осіб у  зв 'язку з автоматизованою обробкою персо
нальних даних** пройшов автентифікацію та був засвідче
ний МЗС України як офіційний переклад (з публіц. літ.); 
Автентифікація інформації здійснюється на основі внут
рішньої структури самої інформації незалежно від інфор
маційного джерела (із журн.).

АВТЕНТИФІКбВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до автентифі
кувати; // у  знач, прикм. Кількість потрібних унікальних 
ідентифікаторів відповідає загальній кількості користува
чів, яким наданий автентифікований доступ (з наук.-техн. 
літ.).

АВТЕНТИФІКУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. Здій
снювати автентифікацію; встановлювати, чи має об’єкт або 
суб’єкт очікувані властивості. Автентифікувати — це озна
чає ідентифікувати об'єкт (суб'єкт) та верифікувати його 
властивості (з наук.-техн. літ.); Засобами, за допомогою яких 
автентифікують особу, служать: цифрові підписи, паролі, 
смарт-карти, біометричні характеристики осіб та ін. 
(з наук.-попул. літ.).

АВТЕНТИЧНИЙ, а, е. Справжній, дійсний. Тепер усе 
виявилось, і автентичні документи в руках у  нас (М. Коцю
бинський); У дисертації на базі японських автентичних і 
перекладених джерел розробляються різноманітні аспекти 
походження військово-самурайської державності в серед
ньовічній Японії {з наук, літ.); Встановлення автентичного 
тексту Франкових творів — це проблема текстологічна 
(з наук, літ.); Твори Моцарта та інших музикантів його 
епохи можна грати двома різними способами: або на су
часних музичних інструментах, або на автентичних (які іс
нували в той час, коли писалась музика) (із журн.); ІІ Який 
відповідає оригіналу, істинний. Автентичний переклад — 
переклад офіційного документа, який має однакову юри
дичну силу з оригіналом (з наук. літ.).

АВТЕНТИЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до автентич
ний. Автентичність новознайденого листа Сковороди не 
підлягає сумніву. В цьому переконує і зміст листа, і харак
терний почерк його автора (з наук, літ.); Банкноти євро 
містять ряд захисних елементів, завдяки яким можна від
разу розпізнати їхню автентичність (з наук.-техн. літ.); 
Відповідальність за достовірність та автентичність 
фактів, наведених в публікації, несе її автор (з мови доку
ментів).

А ВТб, невідм., с., розм. Те саме, що автомобіль. По хви
лі виповзло з мряки й підійшло величезне американське ван
тажне авто з халабудою. Американська п 'ятитонка (І. Ба
гряний); Два виконкомівські авто мчать нас Коростенем 
(Б. Антоненко-Давидович); Назустріч з туману виринуло 
крите авто (В. Козаченко); — Ворог близько, — попередив 
він. — Танки щойно обстріляли вантажне авто наших роз
відників (О. Гончар).

АВТО...1 Перша частина складних слів, що відповідає: 
1) слову автомобільний, напр.: а в т о б а з а ,  а в т о в о к 
зал,  а в т о г а р а ж ,  а в т о м о т о р ,  а в т о п а р к ,  а в т о п е -
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ре го ни, а в т о п р о б і г ,  а в т о п р о м и с л о в і с т ь ,  а в 
т о с по л у че ння ,  а в т о шйна ;  2) слову автомобіль, 
напр.: а в т о б е н з о в о з ,  а в т о ц и с т е р н а .

АВТО...2 Перша частина складних слів, що відповідає 
слову автоматичний у 1 знач., напр.: а в т о в а г а ,  а в т о 
з в а р ю в а н н я ,  а в т о м а с а ж е р ,  а в т о п о д а ч а .

АВТО...3 Перша частина складних слів, що відповідає сло
ву самохідний у 1 знач., напр.: а в т о в а г о н ,  а в т о п л у г .

АВТО...4 Перша частина складних слів, що відповідає 
словам свій, власний або основі само в словах іншомовного 
походження, напр.: а в т о б і о г р а ф і я ,  а в т о г р а в ю р а .

АВТОАМАТОР, а, ч. Те саме, що автолюбитель. Жур
нал розрахований на водіїв та автоаматорів, спортсменів 
(мотоциклістів і автомобілістів), викладачів автосправи 
(з газ.); При ціні близько 6 тис. евро це авто є дуже вдалим 
вибором для вітчизняних автоаматорів (з газ.); Автомо- 
біль-переможець визначається в 16-ти основних номіна
ціях шляхом відкритого анкетування вітчизняних авто
аматорів (з Інтернету).

АВТОАМЛТОРКА, и , ж . Жін. д о  автоаматор. У 1915ро
ці автоаматорка Уільма Рассі з Нью-Йорка стала першою 
жінкою-таксистом (із журн.); Змагання з фігурного водіння 
автомашин зберуть автоаматорок нашого міста (з газ.).

АВТОБАЗА, и, ж. Транспортне підприємство для орга
нізації перевезень на автомобілях; місце стоянки й ремонту 
автомобілів. В кімнаті їх жило четверо, він та ще троє мо
лодих робітників. Один працював слюсарем автобази 
(О. Гуреїв); Мікроавтобус автобази Верховної Ради піді
гнали майже впритул до літака (з газ.).

АВТОБАЗАР, у, ч., розм. Те саме, що авторйнок. Авто- 
базар: купівля-продаж автомобілів в регіонах України 
(з мови реклами).

АВТОБАН, у, ч. Багатосмугове шосе для швидкісного 
руху автомобілів; автомагістраль. Автобани призначені для 
руху транспортних засобів із високою швидкістю, проїж
джі частини для кожного напряму розділені бар'єром і 
мають не менше двох смуг для руху в кожному напрямі, а 
також широку обочину для зупинки в непередбачуваних ви
падках (з наук.-попул. літ.); Новий чотирисмуговий авто
бан стане найдорожчим та найа^ибіційнішим проектом 
програми модернізації транспортної системи (із журн.); 
Подорож у  комфортабечьному автобусі автобаном євро
пейського класу минає непомітно (із журн.).

АВТОБАННИЙ, а, е. 1. При км. до автобан. Наступно
го дня ми з Андрієм виїхали на його машині, влившись в ав- 
тобанний потік у  напрямку на північ (із журн.); Шина спор
тивна, тверда, шумить, але для мене шум приємний, авто- 
банний (з Інтернету).

2. Стос, до автобану. Карта показує швидкісний авто- 
банний маршрут, що нам, власне, і потрібно (з газ.); По до
розі вирішили спробувати німецьке автобанне харчування 
(з Інтернету).

АВТОБЕТОНОМІШ АЛКА, и, ж. Автомобіль, оснаще
ний бетономішалкою. До транспортних засобів, призначе
них для виконання спеціальних робочих функцій, відноси
ться автокран, автобетономішалка, вишка розвідувальна 
чи бурова на автомобілі, технічна допомога, автомобіль 
прибиральний тощо (з мови документів); Ужгородськими 
митниками припинено незаконне переміщення автобето-

номіїиалок на територію України на загальну суму понад 
3,2 млн гри (з газ.).

АВТОБібГРАФ, а, ч. Автор опублікованої або написа
ної для публікації автобіографії. Дослідники одностайні в 
тому, що автобіограф прагне створити цілісний і наперед 
визначений образ своєї особистості (з наук, літ.); Тепер, 
щоб виконати всі обов ’язки сумлінного автобіографа, мені 
годилося б знову змалювати свій душевний стан, а краще 
цього не зробиш, як за допомогою кількох написаних у  висо
кому стилі віршів (із журн.).

АВТОБІОГРАФІЧНИЙ, а, е. Пов’язаний із чиїм-небудь 
життям. Той розповідав історію свого життя, той прига
дував якийсь смішний або трагічний випадок, а коли вже 
все автобіографічне було переказане, почали розповідати 
казки (Ю. Збанацький); // Який відбиває події з біографії ав
тора. Я  — естет... На доказ сього мушу зробити невечич- 
кий екскурс автобіографічний (Леся Українка); Збірка 
"Уманські спогади ” (1972) має автобіографічний харак
тер. Бажан повертається до подій своєї юності, розпо
відає про дорогих йому людей (з навч. літ.); // Властивий, 
притаманний автобіографії. В своїх оповіданнях.., що ма
ють автобіографічний характер, Франко описав варвар
ство тодішніх учитечів (М. Коцюбинський).

АВТОБІОГРАФІЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до авто
біографічний. У циклі Франкових оповідань про дітей, ав
тобіографічність яких .. не підлягає сумніву, одно з найча- 
рівніших — "Малий Мирон ” (М. Рильський); Першою шко
лою творчості та скрупульозного самовивчення став для 
Л. Толстого щоденник, який він вів від юності до кінця своїх 
днів, що багато в чому визначило автобіографічність його 
творів (з навч. літ.).

АВТОБІОГРАФІЯ, ї, ж. Опис свого життя. Я шукаю 
завжди у  творах поета не автобіографії.., а такого чо
гось, що не його одного обходило б (Леся Українка); — Роз
кажіть нам свою автобіографію, — сказав голова (Б. Ан
тоненко-Давидович); Незадовго до смерті Грабовський на
писав коротку, сповнену гіркої правди автобіографію (з 
навч. літ.).

АВТОБЛОКУВАЛЬНИЙ, а, е. Стос, до автоблокування. 
Автоблокувальна система; Автоблокувальний пристрій.

АВТОБЛОКУВАННЯ, я, с. 1. зал. Система автоматич
ної сигналізації для регулювання руху поїздів. Автоблоку
вання — це система регулювання руху поїздів на перегонах 
шляхом встановлення иіляхових світлофорів, показання 
яких змінюються автоматично в результаті руху самих 
поїздів (з наук.-техн. літ.); На Донецькій залізниці встанов
лене автоблокування для кращого забезпечення безпеки ру
ху поїздів (з газ.).

2. техн. Сукупність автоматичного обладнання, що за
безпечує запобігання аварій або помилок при роботі ма
шин, апаратів, приладів. Автоблокування автоматичної 
станочноїлінії зупиняє її при розлагодженні або порушенні 
режиму роботи одного із станків (з наук.-попул. літ.).

3. техн. Автоматичне блокування (у 4 знач.). Серед ін
ших функцій цієї моделі мобільного течефона варто відзна
чити автоблокування клавіатури і заборону певних викликів 
(з Інтернету); Колеса із системою автоблокування (з мови 
реклами).

АВТОБУДІВЕЛЬНИЙ, а, е. Стос, до автобудування. Пе
реможцем у  конкурентній боротьбі серед автобудівельних
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фірм стане та, котра швидше почне впроваджувати еколо
гічні технології в автомобільному виробництві (із журн.); 
У розробці цієї машини втілено динаміку прогресивного 
розвитку концепцій автобудування провідних автобудівель- 
них фірм світу (з мови реклами).

АВТОБУДІВНИЙ, а, є. Те саме, що автобудівельний. 
Автомобільна галузь основних автобудівних держав про
тягом останніх десятиріч перебувала на піднесенні, тож 
сьогодні цілком закономірно сталося перенасичення ринку 
(із журн.); Вітчизняний автобудівний комплекс потребує 
дієвих механізмів захисту внутрішнього ринку (з газ.).

АВТОБУДІВНИК, а, ч. Те саме, що автомобілебудів
ник. Кременчуцькі автобудівники мають намір відкрити 
збиральні виробництва своїх вантажівок в Аіжирі, Афга
ністані й Пакистані та поставити веіику партію ванта
жівок до Індії (з газ.); У рамках Дня молодого автобудівни
ка пройде нагородження лауреатів VII науково-практичної 
конференції молодих спеціалістів (з Інтернету).

АВТОБУДУВАННЯ, я, с. Те саме, що автомобілебуду
вання. У роботі досліджено процеси інвестиційного ме
неджменту та розроблено методику управління інвести
ційними процесами на підприємствах автобудування в умо
вах формування акціонерних відносин (із журн.); Історія 
автобудування знає немало прикладів, коли та або інша 
модеіь, з ’явившись на світ, робила такий сшьний вплив на 
світове автобудування, що ставала зразком для насліду
вання (з газ.).

АВТЙБУС, а, ч. Багатомісний автомобіль для перевезен
ня пасажирів. [Надія: ]  Андрію, а може б, ти поїхав собі 
автобусом або й трамваєм? (3. Мороз); 3 автобуса зійде 
він у кураївськім степу, сліпнучи від сонця, озирнеться дов
круг: в усі чотири сторони світу — самотність (О. Гон
чар); Проїжджає мимо автобус зі снопом пасажирів 
(Є. Гуцало).

Санітарна машина <Санітарний автобус> див. машина.
АВТбБУСИК, а, ч. Зменш, до автобус. Мчить степами 

автобусик,.. буденний трудяга застарілої моделі, списаний 
шефами і подарований школі (О. Гончар); Одного надве
чір ’я, коли в маленькому маршрутному автобусику повер
тався з Моринець до Кирилівки, де квартирував, розгово
рився з красивіш, сказати б, “козацького типу” дядьком 
(Р. Федорів).

АВТОБУСНИЙ, а, е. Прикм. до автобус. — Бори поча
лися, — сказала бабуся в пуховій хустці, виглядаючи в авто
бусне віконце (О. Донченко); Гребенючка жила на довже
лезній вулиці Гагаріна, що веіа від автобусної зупинки аж 
до річки (В. Нестайко).

АВТОВАКЦИНА, и, ж., вет., мед. Лікувальна бактеріаль
на вакцина, вигот. з мікробів, виділених з організму того 
хворого, для лікування якого цю вакцину застосовують. Для 
активації специфічного протипухлинного імунітету ос
таннім часом створені методи отримання автовакцин на 
основі дендритних клітин хворого (з наук, літ.); Після кріо- 
деструкції пухчинної тканини з операційного матеріалу 
можна виготовляти автовакцину та проводити вакцина
цію (з наук.-попул. літ.).

АВТОВАНТАЖНИК, а, ч. Те саме, що автонавантажу
вач. У нас Ви можете замовити навантажувальну техніку 
для складу: електрокари, гідравлічні візки, навісне обладнан
ня, автовантажники та електровантажники (з Інтернету).

АВТОВЙКЛИК, у, ч., спец. У мережах електро- та ра
діозв’язку і автоматизованих системах опрацювання інфор
мації — автоматичний виклик абонента або програми. Для 
передавання даних телефонними каналами використовую
ться модеми, які підтримують процедуру автовиклику 
абонента (з наук, літ.); Функції цієї моделі мобільного теле
фона: голосовий набір, автовиклик, набір останнього номе
ра та ін. (з Інтернету).

АВТОВІДПОВІДАЧ, а, ч. Пристрій, за допомогою якого 
абонент автоматично фіксує інформацію, що надходить по 
телефону. Якщо ми бажаємо, щоб телефон був доступним 
24 години на добу, то варто для цього купити телефон із 
автовідповідачем (із журн.).

АВТОВІЗбК, зка, ч. Самохідний візок із двигуном внут
рішнього згоряння для перевезення вантажів на невеликі 
відстані. Мої чгиодани відразу опинились на невеликому ав
товізку (М. Трублаїні); Враз вони розступаються, пропус
каючи автовізок, на якому штабелі картонних коробок 
(В. Нестайко); Сьогодні співробітники Кременчуцького ав
тоскладального заводу серед іншого щомісяця збирають 
до тисячі автовізків ”Дж иллі” (з газ.).

АВТОВЛАСНИК, а, ч. Власник автомобіля. Прокатні фір
ми автомобілів орієнтуються насамперед на туристів, при
їжджих бізнесменів чи автовласників, які тимчасово не мо
жуть користуватися власною машиною (з газ.); Водійське 
щастя застрахував кожен десятий автовласник (з газ.).

АВТОВЛАСНИЦЯ, і, ж. Жін. до автовласник. Придба
ти страховий поліс ”Провідна автоцивілка. Пані” може 
автовласниця віком від 21 року, яка має посвідчення водія, 
тобто є власницею автомобіля або їздить за дорученням 
(з мови документів).

АВТОВОКЗАЛ, у, ч. Комплекс споруд, признач, для об
слуговування пасажирів міжміських, приміських та сільсь
ких автобусних сполучень. — Я  відвезу тебе на автовок
зал. Ти поїдеш до Києва (В. Шкляр); Автовокзаі складаєть
ся із пасажирської споруди, внутрішньої транспортної 
території та привокзальної площі (з наук.-попул. літ.); З 
автовокзалу ”Європейський” за місяць здійснюється по
над 800 регулярних рейсів у  Європу (з газ.).

АВТОВОКЗАЛЬНИЙ, а, е. Стос, до автовокзалу. Кому
нальна корпорація ”Київавтодор ” розпочала реконструк
цію автовокзального шляхопроводу, який з ’єднує Либідську 
і Московську площі (з газ.); Інвестиції в автовокзальний 
комплекс можуть скласти більше 100 млн гривень (з газ.).

АВТОГАЛЬМ6 , а, с. Гальмо, яке вступає в дію автома
тично. У випадках відмови автогальм локомотивна брига
да через радіозв ’язок повідомляє про це поїзного диспет
чера, чергових по станціях, машиністів зустрічних і по
путних поїздів, що знаходяться на перегоні, а також нача
льника поїзда, якщо поїзд пасажирський (з наук.-техн. літ.); 
У разі подачі вагонів для розвантаження та зворотного 
руху до стрілочного переводу включення автогальм є обо
в ’язковим (з наук.-техн. літ.).

АВТОГАЛЬМОВИЙ, а, є. Прикм. до автогальмо. У па
сажирських поїздах до автогальмової мережі мають 
включатися всі вагони з автогальмами пасажирського ти
пу (із журн.); У рамках підготовки до літніх перевезень за
лізничники перевіряють автогальмове устаткування, го
тують до роботи установки кондиціювання повітря й сис
теми вентиляції {з газ.).
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АВТОГАМІЯ, ї, ж. 1. бот. Самозапилення і самоза
пліднення у вищих рослин. Розрізняють такі два типи за
пилення: самозапилення (автогамія) і перехресне запилен
ня (з наук, літ.); Автогамія характерна для культурних зла
ків (пшениці, вівса, ячменю та ін.), бобових (гороху, квасолі 
та ін.), багатьох бур'янів (із родини хрестоцвітих, гвозди
кових та ін.) (з навч. літ.).

2. біол. Самозапліднення в одноклітинних організмів, 
яке полягає у злитті двох ядер. При автогамії (наприклад, у  
амеб, діатомових водоростей) ядро клітини ділиться на 
два, дочірні клітини розходяться, а після визрівання знову 
зливаються (з наук. літ.).

АВТОГАМНИЙ, а, е, бот. Стос, до автогамії (у 1 знач.). 
Серед самозапильних видів трапляються автогамні та 
клейстогамні (з наук.-попул. літ.); Квітки коручки дрібно
листої бувають двох типів — невеликі автогамні без запаху 
та великі алогамні зі слабким запахом гвоздики (з наук. літ.).

АВТОГЕМОТЕРАПІЯ, АУТОГЕМОТЕРАШЯ, ї, ж., 
вет., мед. Метод лікування, що полягає у введенні хворому 
в м’язи або під шкіру його власної крові, узятої з вени (іноді 
до неї додають лікувальний засіб). Автогемотерапія з по
переднім опроміненням крові дає позитивний результат і 
змінює на краще імунну систему (з наук.-попул. літ.); Якщо 
збудник хвороби знаходиться в крові, то слід призначати 
більш серйозне лікування — аутогемотерапію, антибіоти
ки, ультрафіолетове опромінення (із журн.).

АВТОГЕН, ч. 1. род. у. Зварювання або різання металу 
із використанням високої температури згоряння суміші го
рючих газів (ацетилену, водню та ін.). Металу цокіт, авто
гену зблиски — Росте залізний міст через Десну (П. Дорош- 
ко); Біля депо диміла вагранка і тремтячими блакитними 
екранами спалахувало полум 'я автогену (О. Донченко).

2. род. а. Апарат, за допомогою якого здійснюється зва
рювання і різання металу. Товщина металевого листа при 
різанні автогеном — 2 мм і більше (з наук.-попул. літ.).

АВТОГЕНЕЗ, у, ч., філос. Напрям в еволюційному вчен
ні, що розглядає розвиток живої природи як процес, який 
відбувається незалежно від зовнішніх умов і здійснюється 
відповідно тільки до внутрішніх нематеріальних чинників. 
В екології поняття автогенезу звичайно застосовується 
до угруповань та екологічних систем (з наук. літ.).

АВТОГЕННИЙ, а, е. Стос, до автогену (у 1 знач.), до ав
тогена (у 2 знач.). Автогенне зварювання застосовують для 
зварювання тонкостінних виробів зі сталі, кольорових ме
талів і сплавів, для наплавки твердих сплавів при ремон
тних роботах (з наук, літ.); Найбільш широке застосування 
в автогенній справі має ацетилен (з наук, літ.); 11 Признач, 
для різання або зварювання металів. Автогенний апарат 
застосовують при різанні металів середньої та великої 
товщини (з наук.-техн. літ.).

АВТОГЁННИК, а, ч. Той, хто займається автогенним 
зварюванням і різанням металів. Іван з автогенником по
раються біля якоїсь не зовсім іще виразної конструкції із 
стального прута (А. Головко); Зараз члени бригади — скла
дальники, зварювальники, автогенники в основному четвер
тих і п ’ятих розрядів, — що називається, "набили руку”, і 
якість виконуваної ними роботи відповідає високим вимо
гам міжнародних стандартів (з газ.).

АВТОГбЛ,а, ч. Гол у власні ворота. У першому таймі на 
17-й хвилині відзначився Андрій Шевченко, в другому — пе

реможною крапкою став автогол: простріл з лівого флан
гу "вдало ” замкнув гравець команди гостей (з газ.).

АВТОГбНКА, и, ж. Те саме, що автоперегони. Вважа
ється, що перша в історії справжня автогонка пройшла за 
маршрутом Париж — Бордо — Париж (дистанція в 1200 км) 
у  1895році (з наук.-попул. літ.); Міжнародна федерація ав
тоспорту затвердила календар автогонок "Формула-1” 
(з Інтернету).

АВТОГОНОЧНИЙ, а, е. Стос, до автогонки. Велосипед
ний, автогоночний, лижний та інші активні види спорту 
мають свої небезпечні фактори, які вимагають застосу
вання відповідних засобів безпеки (із журн.); 45міст Украї
ни відкриють автогоночний сезон у  неділю (з газ.).

АВТОГбНЩ ИК, а, ч. Спортсмен, який бере участь у ав- 
тогонці. Один відомий автогонщик "Формули-1”, коли його 
попросили дати поради звичайним водіям, сказав: "Нікому 
не раджу їздити швидко!” (з газ.); Українські автогонщики 
стали переможцями 13-го етапу чемпіонату світу з ралі 
(з газ.).

АВТОГРАВЮРА, и, ж. Гравюра, у якій друкарську фор
му на дереві, лінолеумі або металі (міді, цинку, сталі) вико
нує сам художник — автор композиції. Зараз колекції Бри
танського музею нараховують 78 мільйонів експонатів, у  
тому числі близько 7 мільйонів томів друкованих видань і 
більше півмільйона автогравюр та манускриптів (із журн.).

АВТбГРАФ, а, ч. 1. Власноручний підпис або напис. Яг- 
нич підписав акт про здачу, старанно вив ’язавши на цупкому 
папері свій кривулястий автограф (О. Гончар); Іван показав 
книгу з автографом редакторові журналу (М. Руденко).

2. Власноручний авторський рукописний текст. Посилаю 
також вірш Мирного, що прислав мені. Він може бути й 
автографом (М. Коцюбинський); Цікаво також, що в нього 
[Т. Шевченка] помічається змішування к з г, а одного разу в 
автографі стоїть голега замість колега (В. Русанівський).

АВТОГРАФІЧНИЙ, а, е. 1. Який є автографом. У складі 
архівного фонду редакції біобібліографічного словника 
"Українські письменники " понад 70 автобіографій (пере
важно в автографічних рукописах) українських літерато
рів XX  cm., а також їхні фотопортрети (з наук.-попул. 
літ.); Автографічний напис разом з іншими історичними 
даними дав можливість зробити уточнення щодо часу на
писання твору (із журн.).

2. Прикм. до автограф. Автографічна колекція.
АВТОГРАФЫ, ї, ж. 1. друк., заст. Спосіб виготовлення 

літографської друкарської форми, за яким малюнок, вико
наний автором-художником на перебивному автографському 
папері тушшю або олівцем, переносять на літографський 
камінь, алюмінієву або цинкову пластинку. В автографії 
використовуються спеціальні папери: плюр і корнпапір (з на
ук. літ.).

2. Знання рукописів, почерків та підписів відомих лю
дей; 11 Мистецтво робити з написів, підписів відомих людей 
точні копії.

АВТОГРАФСЬКИЙ, а, е. Стос, до автографії. Автограф- 
ський папір.

АВТОГРЕЙДЕР, а, ч. Самохідний грейдер. Автогрейде
ри — машини, призначені для виконання робіт, пов 'язаних із 
переміщенням і розрівнюванням грунту, гравію, щебеню то
що (з наук.-техн. літ.); При насипанні валів-терас викорис
товують трактори, бульдозери, автогрейдери (з навч. літ.).
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АВТОГРЁЙДЕРНИЙ, а, е. Стос, до автогрейдера. У 
місті функціонують промислові підприємства: автогрей- 
дерний та авторемонтний заводи (з газ.); Оптовий про
даж запчастин до бульдозерної та автогрейдерної тех
ніки (з мови реклами).

АВТОГУЖОВЙЙ, а, є. Стос, до автомобільних і гужових 
перевезень. Велику увагу штаб оборони міста приділяв охо
роні двох залізничних, трьох автогужових, чотирьох пон
тонних мостів і тридцяти поромних переправ (із журн.); Бу
ла прокладена залізнична гілка в 1,4 кілометра, завдяки чому 
значно розвантажився автогужовий транспорт (з гдз.).

АВТОГУМА, и, ж. Те саме, що автошина. Оптово-роз
дрібна торгівля автогумою вітчизняного й імпортного ви
робництва для легкових і вантажних автомобілів (з мови 
реклами); У нас ви можете підібрати автогуму необхідного 
вам розміру та сезонності: зимові, літні, шиновані, всесе- 
зонні шини — за популярною формулою “ціна плюс якість ” 
(з Інтернету).

АВТОДАФЕ див. аутодафё.
АВТОДИДАКТ, а, ч., книжн. Те саме, що самоук. Якщо 

автодидакту відразу запропонувати завдання з високим 
рівнем самостійності, то він може не справитися з ним і 
зневіритися у  своїх силах (з наук. літ.).

АВТОДИДАКТИКА, и, ж., книжн. Те саме, що само
навчання 1. Встановивши вплив теоретичного педагогіч
ного мислення на формування здатності до автодидакти- 
ки і якостей особистості, які сприяють самонавчанню, 
треба визначити вимоги до навчальних завдань, які фор
мують педагогічні та психологічні поняття (з наук. літ.).

АВТОДИДАКТЙЧНИЙ, а, е, книжн. 1. Прикм. до авто
дидакт. Неабиякий автодидактичний хист дозволив їй за
своїти зарубіж ні досягнення цього виду мистецтва 
(із журн.).

2. Стос, до автодидактики. Запропонована методика ви
ховання і навчання дітей використовує чудовий та нена- 
в ’язливий автодидактичний матеріал, що спирається на 
геніальне правило: допоможи мені це зробити самому! 
(з наук.-попул! літ.);

АВТОДИЗАЙН, у, ч. Дизайн автомобілів. Наша фірма 
надає повний комплект послуг із автодизайну автомобілів: 
розробка проекту, технологічного оснащення, виробниц
тво'дрібних та середніх серій, сертифікація, постачання (з 
мови реклами); Компанія, що займається автодизайном, 
спеціалізується на дизайн-інжинірингу, розробці та вироб
ництві спецавтомобілів та спецкузовів (з Інтернету).

АВТОДИЗАЙНЕР, а, ч. Дизайнер автомобілів. У коле
джі на курсі індустріального дизайну навчається 80 осіб, і 
лише 10 із них, кращі з кращих, набувають спеціальності 
автодизайнера, інших переводять на дизайн предметів по
буту (із журн.); Баварським автомобілебудівникам сподо
бались ідеї цього автодизайнера, техніка його малюнка і 
запропоновані ним форми транспортного засобу (з газ.).

АВТОДИЗАЙНЕРСЬКИЙ, а, е. Стос, до автодизайну. 
До 2001 року автодизайнереька фірма, в штаті якої 90 спе
ціалістів комп ’ютерного проектування, мала, крім Турина, 
також студію в Парижі і відповідне обладнання — більше 
150 станцій, п ’ять екранів, які дозволяють виводити повно- 
розмірне зображення автомобіля, і повний пакет необхідних 
програм (із журн.); Усвідомивши своє автодизайнерське май
бутнє, він продовжив навчання у  всесвітньо відомому коле

джі дизайну в Пасадені, штат Каліфорнія (із журн.); Над ди
зайном “Пежо " працюють майстри найбільшого і одного із 
найпрославленіших автодизайнерських ательє світу (з газ.).

АВТОДИСПЕТЧЕР, а, ч. Система автоматизованого управ
ління (на транспорті, електростанціях і т. ін.), що виконує 
функції диспетчера. Автодиспетчер належить до класу 
систем “людина і машина ", що забезпечує автоматизацію 
процесу управління із врахуванням найвигідніших (оптима
льних) режимів роботи керованого об’єкта (з наук, літ.); 
Розрізняють два режими роботи автодиспетчера: ниж
чий — коли керуюча обчислювальна машина використову
ється лише для розробки оперативних планів, а виконує їх 
оператор; вищий — при якому керуюча обчислювальна ма
шина використовується для реалізації планів з необхідним 
контролем виконання (з наук.-техн. літ.); Більшу частину 
завдань залізничного автодиспетчера виконує керуюча обчис
лювальна машина (збір та обробка інформації про рух поїздів, 
складання та коригування планів-графіків руху і т. ін.), а за 
диспетчерами залишається загальне керівництво і специфіч
ні функції, які важко алгоритмізувати (з наук.-попул. літ.).

АВТОДИСПЁТЧЕРСЬКИЙ, а, е. Який регулює роботу 
автотранспортної організації. Для доставки Вашого ванта
жу наш автодиспетчерський центр приймає заявки на 
термінові, попутні та попередні перевезення (з мови рек
лами); Ну знач. ім. автодиспётчерська, кої, ж. Приміщен
ня, де розміщена автодиспетчерська служба. Оренда при
міщення під автодиспетчерську (з Інтернету).

АВТОДОЇННЯ, я, с. Автоматизоване доїння худоби. Усе 
на цьому тваринницькому комплексі обладнано за останнім 
словом техніки: і механічне прибирання гною, і автонапу
вання, і автодоїння корів (з газ.).

АВТОДОРбГА, и, ж. Автомобільна дорога. Розвиток 
мережі швидкісних автодоріг країни відбувається приш
видшеними темпами: за останнє десятиліття вона збіль
шилась майже вдвоє (із журн.); Кільцева автодорога веде 
транспорт навколо міської зони (з газ.).

АВТОДОРОЖНІЙ, я, є. Стос, до автомобільних доріг. 
Автодорожня служба проводить розвідку, ремонт, віднов
лення і будівництво доріг, здійснює їхню експлуатацію (з на- 
ук.-техн. літ.); Автодорожній суцільнозварний міст (до ре
чі, найдовший у  Києві — 1543 метри), названий на честь 
Євгена Патона, ввели в експлуатацію у  1953році (із журн.); 
Київміськадміністрація почала впроваджувати відеосте- 
ження за рухом автодорожнього транспорту (з газ.); На 
білорусько-українському кордоні відкрито міжнародний авто
дорожній пункт пропуску “Варшавський міст " (з Інтернету).

АВТОДРАБЙЙА, и, ж. Стаціонарна механізована дра
бина на пожежній машині. “Пожтехніка ", спираючись на 
сучасні технології, виробляє пожежні автодрабини висо
тою від 17 до 60 м  (із журн.).

АВТОДРЕЗЙНА, и, ж. Дрезина з двигуном внутрішньо
го згоряння. Автодрезини використовуються для інспек
торських поїздок і перевезення службового персоналу, ма
теріалів, механізмів та інструментів при ремонті шляхів 
та залізничного обладнання (з наук, літ.); Батуллі поїхав з 
Синявіним на автодрезині головної контори (Іван Ле).

АВТОДРбМ, у, ч. Спеціально обладнана ділянка для 
випробування автомобілів, автомобільних змагань, а також 
для навчання водінню автомобіля. Заїзди такого популяр
ного виду авто- і мотоспорту, як перегони на прискорення,
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проходять на Київському автодромі (із журн.); Заняття на 
автодромі — важливий елемент у  навчанні водити авто
мобіль (з газ.).

АВТОЕКСПРЕС, а, ч. Автобус для поїздок на дальні від
стані, що рухається з великою швидкістю, без зупинок або 
із зупинками у значних пунктах. Автоекспрес прибув до 
місцевого автопарку — це був останній пункт його призна
чення (з газ.).

АВТОЕМАЛЬ, і 9ж. Емаль для автомобілів. Сучасні висо
коякісні автоемалі виготовляються, як правило, на акрило
вій основі, що гарантує бездоганну якість і чудовий зовніш
ній вигляд (з Інтернету); Можливість підбирання aemoe.ua- 
лей будь-якого кольору для автомобілів вітчизняного та 
іноземного виробництва (з мови реклами).

АВТОЕТНбНІМ, а, ч л ін гв .  Самоназва етнічної групи 
людей. Сучасний народ, який зветься алтайцями, мас ав- 
тоетнонім "алтай ” (з наук. літ.).

АВТОЖИР, а, ч., заст. Літальний апарат, який утри
мується в повітрі з допомогою носійного гвинта, який обер
тається не мотором, а зустрічним потоком повітря. Авто
жири значно перевершують літаки і вертольоти за безпе
кою, оскільки при відмові автожир не починає обертатися 
навколо своєї осі й не падає, а опускається, використовую
чи ефект авторотації (з наук.-попул. літ.); Основний роз
виток теорія автожирів отримала в 30-ті роки XX сто
ліття. Із винаходом та масовим будівництвом вертольо
тів популярність автожирів дуже впала (із журн.).

АВТОЗАВбД, у, ч. Завод, що виготовляє автомобілі та 
їхні частини. У вересні I960 року з конвеєра запорізького 
автозаводу зійшла перша партія легкових малолітражок 
(з мемуарної літ.); З виходом автозаводу на проектну по
тужність, що відбудеться в найближчі два-три роки, на 
ньому працюватимуть близько семи тисяч осіб (із журн.); 
Найпопулярніїиими машинами автозаводу сьогодні вважа
ють автомобілі групи сідельних тягачів (з газ.).

АВТОЗАВОДСЬКИЙ, а, є. Прикм. до автозавод. Після 
огляду автозаводського конвеєра делегація перемістилася 
в павільйон, де були виставлені зразки автомобілів — від 
знятих із виробництва до перспективних (з газ.).

АВТОЗАМбК, мка, ч. Замок в автомобілі. Застосування 
автозамка забезпечує підвищену надійність захисту тран
спорту від викрадення (з наук.-техн. літ.); Автозамок на 
двері; Автозамок на кардан.

АВТОЗАПРАВКА, и , ж. 1. Заправка самохідних машин 
пальним, мастилом за допомогою автозаправників (у 1 знач.). 
Автокомплекс надає послуги з автозаправки, автомийки, 
чищення автомобіля, інших видів сервісу (з мови реклами).

2. Те саме, що заправка 3. Обладнання автозаправки 
включає паливо- і маслороздавальні колонки, водо- і повіт- 
ророздавальне обладнання, підземні паливні, масляні та 
електричні комунікації, протипожежне обладнання, ком
пресор (з наук.-техн. літ.); До осені вдасться збудувати 
необхідну кількість стаціонарних автозаправок, щоб за
мінити ними контейнерні (з газ.).

АВТОЗАПРАВНИЙ, а, е. Стос, до автозаправки (у 2 знач.). 
На митному переході в Чопі відкрито новий автозаправний 
комплекс, який за своєю територією став найбільшим в 
Україні (із журн.).

Автозаправна станція (АЗС) див. станція.

АВТОЗАПРАВНИК, а, ч. 1. Автомобіль, признач, для 
заправляння паливом самохідних машин. Компанія закін
чила оформлення контракту на постачання автозаправни
ка з місткістю цистерни 40 куб. метрів для міжнародного 
перевезення пального (з газ.).

2. Працівник автозаправки. Шукаю роботу автозаправ
ника, диспетчера або різноробочого на будівництві (з Ін
тернету).

АВТОЗАПЧАСТЙНА див. автозапчастини.
АВТОЗАПЧАСТИНИ, йн,лш. (одн. автозапчастйна, и,

ж.). Запасні частини для автомобілів. Магазин пропонує ве
ликий вибір автозапчастин до всіх марок легкових автомо
білів, джипів та автобусів (з мови реклами); Цех автозап
частин.

АВТОЗЧЕП, а, ч. 1. Пристрій для автоматичного зчеп
лення вагонів, локомотивів та інших одиниць рухомого 
складу в поїзд. Автозчеп має спеціальний пристрій, призна
чений для пом 'якшення ударів і поштовхів (з наук.-техн. 
літ.); Автозчепи служать для зчеплення вагонів між собою 
та локомотивом, утримування їх на певній відстані один 
від одного, сприймання, передачі та пом ’якшення дії тяго
вих та ударних зусиль, що виникають під час руху поїзда 
(з наук.-попул. літ.).

2. Пристрій для автоматичного з ’єднання у нафтовій 
свердловині штока плунжера насоса і колони штанг. Авто
зчеп застосовують при видобуванні нафти свердловинни
ми штанговими насосами (з наук.-техн. літ.).

АВТОЗЧЕПЛЕННЯ, я, с. Те саме, що автозчеп 1. По
шкоджені ручка приладу автозчеплення та права передня 
підніжка локомотива, машина потребує капітального ре
монту (із журн.).

АВТОЗЧШ КА, и, ж. Те саме, що автозчёп 1. Головний 
вагон поїзда метро обладнаний комбінованими автозчіпками 
жорсткого типу (з наук.-техн. літ.); Крім основних робіт, у  
депо виготовляють щітки склоочищувачів, змащувальні ні
пелі, скоби для перевірки висоти автозчіпки тощо (з газ.).

АВТОІМУНІТЕТ, у, ч. 1. мед. Патологічний стан, коли 
імунітет організму мобілізується не проти сторонньої сполу
ки, біологічного організму (вірусів, мікроорганізмів і т. ін.), а 
проти клітин, тканин власного організму. Медицині відоме 
таке явище, як автоімунітет. Це коли імунітет знищує 
свої здорові клітини (з наук.-попул. літ.).

2. перен. Руйнівна сила. Термін "автоімунітет” був уве
дений Жаком Дерріда в його книзі "Віра і знання ” для опису 
ситуації, коли система внутрішнього самозахисту суспіль
ства обертається проти нього самого в акті суїцидально- 
го саморуйнування (з наук.-попул. літ.); Внутрішнє переко
нання керівника у  високому власному авторитеті пород
жує потужний "автоімунітет ”, який руйнівно реагує на 
будь-яку достатньо нову ідею (із журн.).

А В ТО ІМ У Н Н И Й , а, е, мед. Стос, до автоімунітету 
(у 1 знач.). До автоімунних хвороб належить велика кіль
кість системних хвороб сполучної тканини (ревматоїдний 
артрит, системний червоний вовчак) та інших систем орга
нізму (розсіяний склероз, кардіоміопатія, дерматоз) (з наук, 
літ.).

АВТОІНСПЕКТОР, а, ч. Працівник, який здійснює кон
троль за дотриманням правил дорожнього руху. Сам він, 
Дударевич, що досі з ком ’яним обличчям стояв збоку (і все, 
видно, ждав, чи не випурхне із-за пагорба рятівний мото-
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цикл автоінспектора), тепер, метнувшись попереду, ще 
раз спробував отямити своїх безтямних супутників: — Ви 
ж зрозумійте: все впаде на нас! Ми будем винні, тільки ми! 
(О. Гончар); І  що вже не треба думати, чи ще стоїть вона 
на вулиці, чи вже на ній мчить по Гостомельському шосе 
якийсь зірвиголова, не треба роздобувати запчастини і за
побігливо, по-собачому заглядати в очі автоінспекторам 
(Ю. Мушкетик); При оформленні автоінспектором мате
ріалів про дорожньо-транспортну пригоду до протоколу 
додаються пояснення водіїв та свідків, дані про автомо
білі, що потрапили в аварію (з мови документів).

АВТОШ СПЁКТОРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до автоінс
пектор. На п ід ’їзді до мосту Антон здалека побачив ав- 
тоінспекторську машину (із журн.); У місті стартувала 
автоінспекторська операція “Зупинка ” (з газ.).

АВТОІНСПЕКЦІЯ, ї, ж. 1. Контроль за дотриманням 
правил дорожнього руху. Без дієвої системи автоінспекції 
зупинити аварійність неможливо (з газ.).

2. Державна установа, що здійснює такий контроль. Дер
жавна автоінспекція (ДАІ) була створена у  1936році (з на- 
ук.-попул. літ.); Автоінспекція три святкові дні посилено 
патрулювала трасу Харків — Сімферополь (з газ.); Пред
ставники Міністерства природи і Державної автоінспек
ції посилюють контроль за викидами автотранспорту 
(з газ.).

АВТОІНТОКСИКАЦІЯ, АУТОІНТОКСИКАЦІЯ і, ж.,
вет., мед. Отруєння організму шкідливими речовинами, що 
утворилися в ньому; самоінтоксикація. Якщо кишечник недо
статньо очищується, настає самоотруєння — автоінток
сикація організму, підвищується втомлюваність, погіршу
ється колір обличчя (з наук, літ.); Аутоінтоксикація дуже 
небезпечна для здоров'я людини (з навч. літ.).

АВТОІНФЕКЦШ НИЙ, АУТОІНФЕКЦШ НИЙ, а, е, 
вет., мед. Стос, до автоінфекції, аутоінфекції. У виникненні 
аутоінфекційних процесів велика роль належить ослаблен
ню захисних чинників організму чи впливу інших збудників 
(з наук.-попул. літ.).

АВТОІНФЕКЦІЯ, АУТОІНФЕКЦІЯ, і, ж., вет., мед. 
Самозараження організму мікробами, які збереглися в ньо
му після попередньої хвороби. Ендогенне інфікування від
бувається за наявності в організмі джерел хронічної інфек
ції '— автоінфекції і викликає розвиток рецидивної ангіни 
(з наук, літ:)\ Дисбактеріоз часто є джерелом аутоінфекції 
(з наук.-попул. літ.).

АВТОІНФОРМАТОР, а, ч. Автоматичний пристрій для 
передавання телефоном довідок, які цікавлять багатьох 
абонентів. Авто інформатор вирішує завдання сповіщення 
великої кількості абонентів в автоматичному режимі 
(з наук.-техн. літ.); Автоінформатор призначений для від
творення звукових фрагментів і застосовується для авто
матизації процесу інформування пасажирів транспорту 
(із журн.); Виробництво допоміжного обладнання для засо
бів телефонного зв ’язку (автосекретарі, автоінформато- 
ри, автовідповідачі) (з мови реклами); Автоінформатор 
для абонентських ліній.

АВТОКАР, а, ч. Те саме, що автовізок. Гупали парові мо
лоти, чахкав маневровий паровоз, глухо котилися автокари 
(В. Кучер).

АВТОКАРАВАН, у, ч. Колона автомобілів. Кувейт на
правив 5-й автокараван із гуманітарною допомогою ірак

ському народу (з газ.); В Одесу приїде автокараван країн — 
учасниць Причорноморського економічного співробітниц
тва (з газ.); У Донецькій області затриманий автокараван 
із контрабандним дизельним паливом (з Інтернету).

АВТОКАТАЛІЗ, у, ч„ хім. Самочинне прискорення хі
мічної реакції одним із її продуктів, що виконує роль ката
лізатора. Швидкість автокаталізу спочатку зростає внас
лідок збільшення кількості продукту, який є каталізато
ром, а потім падає в результаті витрачення вихідних речо
вин (з наук. літ.).

АВТОКАТАЛІТЙЧНИЙ, а, е , хім. Стос, до автокаталізу. 
Реакція супроводжується виділенням азоту, води, аміаку і 
носить автокаталітичний характер (із журн.).

АВТОКАТАСТРОФА, и, ж. Катастрофа під час руху ав
томобіля. Учора в нього був перший робочий день після 
лютневої важкої автокатастрофи (із журн.); Третє “на
родження " журналіста відбулося, коли він знову подолав 
смерть після автокатастрофи. Тоді лікарі навіть не га
рантували життя (з газ.).

АВТОКЕФАЛІСТ, а, ч. Прихильник автокефалії; той, 
хто відвідує автокефальну церкву. Боротьба між автоке- 
фалістами і автономістами принесла багато жертв і 
шкоди для православної церкви (з газ.).

АВТОКЕФАЛІСТКА, и, ж. Жін. до автокефаліст.
АВТОКЕФАЛІЯ, ї , ж. Самостійність помісної право

славної церкви стосовно до зарубіжної. Автокефалія — 
принцип улаштування православних церков, який означає 
незалежність помісної національної церкви, яка має влас
ного главу — єпископа в сані патріарха, або архієпископа, 
або митрополита (з наук.-попул. літ.); Отримавши владу, 
П. П. Скоропадський спрямував свої зусилля на створення 
незалежної української держави з усіма необхідними атри
бутами: був прийнятий закон про українське громадянство, 
утверджений державний герб, уведена власна грошова 
система, проголошена автокефалія української церкви, ор
ганізована Українська академія наук та ін. (з наук.-попул. 
літ.); Після проголошення у  1448 р. автокефалії Митро
полит усієї Русі став вибиратися без участі Константи
нопольського патріарха (із журн.).

АВТОКЕФАЛЬНИЙ, а, е. Стос, до автокефалії. Кон
стантинополь заперечував право Москви дарувати авто
кефальний статус своїй дочірній церкві (з наук.-попул. літ.); 
На єпархіальних зібраннях, а також зборах солдатів і се
лян у  1917-1918 рр. висувалися пропозиції розірвати зв 'язки 
з Москвою й відновити церкву в Україні як незалежну (ав
токефальну) установу (з навч. літ.).

Автокефальна церква див. церква.
АВТОКЕФАЛЬНІСТЬ, ності, ж. Те саме, що автоке

фалія. Такий високий стан Київського митрополита й фак
тичну автокефальність Української церкви узаконив і Цар- 
городський патріарх: грамоти до Київського митрополи
та він посилав з олов'яною печаткою (І. Огієнко).

АВТОКЛАВ, а, ч. Апарат для нагрівання під тиском, ви
щим від атмосферного. Автоклави застосовуються в хіміч
ній, гумовій, консервній промисловості, в промисловості 
будматеріалів, в гідрометалургії, у  медицині (з наук.-техн. 
літ.); На заводах впроваджується новий спосіб виготовлен
ня трести шляхом пропарювання в автоклавах конопляної 
соломки (з навч. літ.).
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АВТОКЛАВНИЙ, а, е. Стос, до автоклава. Автоклавна 
стерилізація; Автоклавне оброблення.

АВТОКЛУБ, у, ч. Громадська організація, що об’єднує 
спортсменів і любителів автомобільного спорту. Автоклуб 
"Форсаж” проводить чергові змагання автогонщиків 
(із журн.).

АВТОКЛУБНИЙ, а, е. 1. Стос, до автоклубу. Автоклуб- 
ний рух захоплює дедалі більше автомобілістів (із журн.); 
Автоклубний турнір.

2. Прикм. до автоклуб. Автоклубна атрибутика; Авто
клубний автомобіль.

АВТОКбД, у, ч., інформ. Мова програмування, орієнто
вана на конкретну цифрову обчислювальну машину. Асем
блер переводить вихідну програму, написану на автокоді 
або на мові асемблера, на мову обчислювальної машини 
(з наук. літ.).

АВТОКОЛИВАЛЬНИЙ, а, е, фЬ. Стос, до автоколивання. 
Автоколивальний режим роботи систем забезпечується вве
денням в структурну схему релейного елемента (з наук. літ.).

АВТОКОЛИВАННЯ, я, с., фіз. Незатухаючі коливання 
в дисипативній нелінійній системі, що підтримуються за 
рахунок енергії зовнішнього джерела. Параметри автоко- 
ливань (амплітуда, частота, спектр коливання) визначаю
ться властивостями самої системи і не залежать від 
зміни початкових умов (з наук, літ.); Прикладами автоколи- 
вань можуть служити коливання маятника годинника, ко
ливання струни у  струнних інструментах або повітря в ду
хових музичних інструментах (з наук.-попул. літ.).

АВТОКОЛИВНИИ, а, є, фіз. Те саме, що автоколиваль
ний. Періодичність коливань в ’язкості системи при ізо
термічній витримці приводить до висновку про автоколив- 
ний характер процесу топлення зразка (з наук. літ.).

АВТОКОЛОНА, и, ж. 1. Автомобільна колона для пе
ревезення вантажів. Грізні народні месники безстрашно на
падали на німецькі автоколони (М. Шеремет); Автоколона 
з гуманітарним вантажем для Придністров ’я зупинилася 
на території України (з газ.).

2. Виробничий підрозділ автотранспортного підприєм
ства. Бубон працював в автоколоні (О. Чорногуз).

АВТОКОМЕНТАР, я, ч. Пояснення до тексту, подані йо
го автором. Своєрідним автокоментарем до драми "Me
mento ” і роману "По-свій! ” В. Винниченка видаються слова 
з листа автора до Є. Чикаленка; "Життя душить і ламає 
всі найкращі принципи ” (з наук. літ.).

АВТОКОНСЕРВАНТ, у, ч. Хімічний засіб для запобі
гання корозії деталей автомобіля. Автоконсервант "Мо- 
віль-люкс” призначається для захисту від корозії схованих 
порожнин (порогів, корпусів дверей, стійок, лонжеронів і 
т. ін.), а також для тимчасового захисту низу й арок коліс 
(з наук.-попул. літ.).

АВТОКОНСТРУКТОР, а, ч. 1. Фахівець із конструю
вання автомобілів. У 1888 році в Лондоні народився великий 
автоконструктор — Уолтер Оуен Бентлі (із журн.).

2. Те саме, що конструктор 2. Пластмасовий автокон
структор дозволяє зібрати чотири машини: вантажівку, 
молоковоз, самоскид, ракетоносій (з Інтернету).

АВТОКОРЁКТОР, а, ч. 1. Система для виправлення ор
фографічних помилок у комп’ютерному тексті. При вияв
ленні незнайомого слова автокоректор пропонує близькі за 
написанням альтернативи українських словоформ (список

варіантів заміни слова) (з наук, літ.); Сучасні автокоректо- 
ри достатньо надійно виявляють орфографічні помилки 
(з наук.-попул. літ.).

2. Пристрій для регуляції кута нахилу фар. Автокорек
тор фар потрібен тоді, коли, наприклад, автомобіль внас
лідок завантаження просідає і фари світять угору. Тоді він 
направляє світло у  потрібному напрямку (з наук.-попул. 
літ.); Відповідно до нових вимог на машинах, обладнаних 
ксеноновими фарами, обов ’язково має бути автокоректор 
їхнього положення (із журн.).

АВТОКОРЁКЦ1Я, і, ж. Автоматична корекція помилок 
текстовим редактором комп’ютера. Автокорекція полегшує 
вичитування, редагування і додавання інформації (із журн.); 
Можна скористатися можливістю автокорекції тексту, 
яка є в наявній програмі (із журн.).

АВТОКОРЕЛЯЦІЙНИЙ, а, е. Стос, до автокореляції. 
Отримано аналітичні вирази для автокореляційноїфункції 
(з наук. літ.).

АВТОКОРЕЛЙЦІЯ, ї, ж. У тестуванні — кореляція між 
значеннями, одержаними при двох застосуваннях тесту або 
між двома формами тесту. Розглядаються питання якості 
інформаційної бази даних, виявлення автокореляції в рядах 
динаміки абсолютних значень показників (з наук. літ.).

АВТОКОСМЁТИКА, и, ж. Набір препаратів, признач, 
для догляду за автомобілем. Магазин пропонує автокосме- 
тику, автохімію, парогенератор, поліроль та інші засоби 
догляду за Вашим автомобілем (з мови реклами); У магази
ні можна замовити автокосметику: автошампуні, мийні 
засоби, поліролі та ін. (з мови реклами).

АВТОКОСМ ЕТЙЧНИЙ, а, е. Признач, для виконання 
робіт із догляду за автомобілем. Хімчистка салону автомо
біля, відновлювальне і захисне тефлонове полірування кузо
ва автомобіля, ремонт тріщин, тюнінг та багато іншого в 
нашому автокосметичному салоні (з мови реклами).

АВТОКРАМНИЦЯ, і, ж. 1. Спеціалізована крамниця 
для продажу автомобілів і запасних частин. Наша авто
крамниця пропонує Вам запчастини для іномарок в наяв
ності або на замовлення (з мови реклами).

2. Автомобіль, облаштований для виїзної торгівлі про
дуктами та промисловими товарами. О п ятійранку охорона 
взуттєвої торгівлі прогріває двигун "Камаза ”: він одночасно 
і взуттєвий склад на чотирьох осях, і автокрамниця (з газ.).

АВТОКРАН, а, ч. Підйомний кран, обладнаний на авто
мобілі. До машини під ’їхав невеликий автокран (С. Журахо- 
вич); Автокрани призначені для завантаження і розванта
ження автотранспорту, а також для будівельно-монтаж
них робіт (з наук.-попул. літ.); Заповнені контейнери наван
тажують на автомашину автокраном (із журн.).

АВТОКРАНІВНЙК, а, ч. Робітник, який працює на авто
крані; водій автокрана. Навчально-курсовий комбінат здій
снює підготовку і підвищення кваліфікації зі спеціальнос
тей: водій всіх категорій, автокранівник, газоелектро
зварник, тракторист (з газ.).

АВТОКРАТ, а, ч., книжн. 1. Особа з необмеженою вер
ховною владою; самодержець. Слова "цар” і "король” є си
некдохою від власних імен особливо відомих автократів 
давнини і середньовіччя Юлія Цезаря і Карла Великого 
(з наук, літ.); Перед своїм вторгненням до Греції східний ав
тократ наслухався порад, як позбавити еллінів продово
льчої бази, і тверезо переслідував цю стратегічну мету
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(з наук.-попул. літ.); Більша частина державних ресурсів 
стала особистою власністю правителя-автократа і його 
найближчого оточення (з наук.-попул. літ.).

2. Людина автократичних поглядів, способу життя, пове
дінки. Можна виділити три основних типи керівника — ав
тократ, демократ і ліберал (з наук.-попул. літ.).

АВТОКРАТИЧНИЙ, а, е, книжн. 1. Прикм. до авто
крат і автократія. Автократичний керівник, як правило, 
нав’язує власну волю виконавцям, використовуючи свою 
владу та її можливості (із журн.).

2. Стос, до автократа і автократії. З тоталітаризмом 
авторитарний режим ріднить звичайно автократичний, 
не обмежений законами характер влади, з демократією — 
наявність автономних, нерегульованих державою суспіль
них сфер, особливо економіки і приватного життя (з на
ук.-попул. літ.).

АВТОКРАТІЯ, ї, ж., книжн. Форма державного прав
ління, при якій одній особі належить необмежена верховна 
влада; абсолютизм (у 1 знач.), самодержавство. Автокра
тія являє собою державний лад, при якому глава держави 
має законодавчу та виконавчу владу, тобто користується 
необмеженою владою і тому називається “автократ ’’ або 
“самодержець ” (з наук.-попул. літ.); Механізм автократії 
діяв, перемелював принципи і людські долі, святині народу і 
традиції (із журн.).

АВТОКРбС, у, ч. Автомобільні змагання, часто по пере
січеній місцевості, з перешкодами. Кожен рік традиційно 
відбувається чемпіонат України з автокросу “Кубок міс
та Києва” (із журн.); Автокроси проводяться з дозволу 
державних органів управління автомобільними дорогами 
та відповідних державних органів з безпеки дорожнього ру
ху в порядку, передбаченому законодавством (з навч. літ.).

АВТОКУХНЯ, і, ж. Автомобіль, пристосований для го
тування і перевезення гарячої їжі для тих, хто перебуває да
леко від населених пунктів. У розпорядженні загону було 
15 автомашин, у  тому числі 3 рації, 2 автоамфібії, 1 авто- 
кухня (з газ.).

АВТбЛ, у, ч. Мастило для автомобільних, тракторних та 
інших двигунів, отримане з нафти. Трактористи-хлопці на 
світанні, Пропахчені автолом та бензином, 3 вагончика 
ідуть (А. Малишко); Заіежно від призначення моторні 
масла поділяються на автомобільні (автоли, для карбюра
торних двигунів), дизельні та авіаційні (з наук.-техн. літ.).

АВТОЛАБОРАТбРІЯ, і, ж. Автомобіль, у кузові якого 
розміщено обладнання, необхідне для проведення лаборатор
них досліджень у польових умовах. Автолабораторія контро
лю якості зварювальних швів; Пожежна автолабораторія.

АВТОЛАВКА, и, ж., розм. Те саме, що автокрамни
ця 2. До княжого Любеча .. автолавка привезла дешеве
нький одяг переселенцям (В. Яворівський).

АВТОЛАК, у, ч. Лак для автомобілів. У продажу — різ
номанітна автохімія: автовоск, автолак, герметик (з мови 
реклами).

АВТОЛЕБІДКА, и, ж. Лебідка з механічним або елек
тричним приводом, що встановлюється над переднім бампе
ром автомобіля. Без сумніву, автолебідка — це один із головних 
аксесуарів досвідченого підкорювача бездоріжжя (із журн.).

АВТбЛІЗ, у  ч„ біохім. Розпад тканин тварин, рослин та 
мікроорганізмів під дією ферментів, що містяться в кліти
нах цих тканин. Після автолізу мікроорганізмів (розпаду

оболонки) їхня протоплазма виходить у  ґрунтовий розчин і 
взаємодіє з гумусовими речовинами грунту (з наук. літ.).

АВТОЛІЗНИЙ, а, е, біохім. Стос, до автолізу. Автолізні 
дріжджі.

АВТОЛІСОВОЗ, а, ч. Автомобіль-вантажівка для пере
везення пиломатеріалів, укладених пакетами. Пиломате
ріали сортують, укладають в пакети і транспортують 
автолісовозами на склад пиломатеріалів (з наук.-техн. літ.).

АВТОЛІТОГРАФІЯ, ї, ж., мист. Літографія з малюнка, 
виконаного на камені або офсетному цинку самим автором 
малюнка. Автолітографія в найтиповішому вияві є малю
ванням чорною жирною крейдою на рівній поверхні каменя 
(з наук.-попул. літ.).

АВТбЛОВИЙ, а, е. Стос, до автолу. Продуктами пере
гонки мазуту на установці є дистиляти мастил: веретен
ний дистилят, машинний, автоловий та ін. (з наук.-техн. 
літ.); Склад автоловоїмазі: автолу 85 частин, стеарину 12 
частин, оксиду цинку 3 частини. Застосовують для ліку
вання виразок, ран, опіків і як основу для інших мазей (з на
ук.-попул. літ.).

А ВТОЛбГІЯ, і, ж., лінгв. Уживання слова в прямому 
значенні. Своєрідним “підступом ” до поеми “Мойсей ” є VI 
вірш. Автологія і метафоричність тут становлять орга
нічний сплав (з наук.-попул. літ.).

АВТОЛЮ БИТЕЛЬ, я, ч. Водій-непрофесіонал. Усі, хто 
працював із радіоактивними матеріалами, інстинктивно 
реагують на дзвін сигналізації, як автолюбителі на свис
ток інспектора ДАІ (з наук.-попул. літ.); Ґрунтова дорога, 
прокладена, до речі, автолюбитечями теж самовільно, 
проходить через природоохоронну зону (із журн.); Номі- 
нант звання “Автомобіль року в Україні ”, а також пере
можці в 15-ти окремих номінаціях визначаються відкри
тим анкетуванням вітчизняних автолюбителів (з газ.).

АВТОЛЮ БЙТЕЛЬКА, и, ж. Жін. до автолюбитель. 
Статистика свідчить, що юні автолюбительки поводя
ться на дорогах значно обережніше, ніж їхні ровесники 
(з газ.); Рівнянка Іванна у  свої двадцять вісім має п ятиріч- 
ний водійський стаж, і не простої автолюбительки, а водія 
службирадіотаксі (з газ.).

АВТОМАГАЗИН, у, ч. Те саме, що автокрамниця 2. До
пересувних засобів торгівлі наїежать торгові автомати, 
автолавки, автомагазини, лотки та інші спеціальні при
стосування (із журн.).

АВТОМАГІСТРАЛЬ, і, ж. Траса для швидкісного руху 
автомобілів. Введення в експлуатацію ділянки протяжніс
тю 51,7 км автомагістралі Кіпті — Глухів — Бачівськ де
монструє становлення європейських доріг в Україні (із журн.); 
Ряд автомагістралей з ’єднали столицю України з багать
ма обласними центрами (з газ.).

АВТОМАЛЯР, маляра, ч. Робітник, який займається ав- 
томалярством. У кузовному цеху нерідко лідерами є авто- 
маляри, оскільки їх етап — завершальний, за результатом 
фарбування відразу стає очевидною якість роботи жер
стяника і колориста (із журн.).

АВТОМАЛЙРНИЙ, а, е. Стос, до автомалярства. Цех 
кузовних і автомалярних робіт.

АВТОМАЛЯРСТВО, а, с. Ремонтне фарбування авто
мобілів, а також підготовчі роботи під фарбування. Ми пра
цюємо з чоловіком у  різних сферах: він займається авто- 
малярством та аерографією, я — дизайнер (із журн.).
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АВТОМАНДРІВНЙК, а, ч. Людина, що здійснює поїздку, 
подорож на автомобілі; автотурист. Автомандрівник із Цен
тральної Європи потрапив на Мальту і здивувався, що авто- 
мобілі тут їздять, не дотримуючись правил (із журн.); За кер
мом елітного транспортного засобу був мешканець Івано- 
Франківська, який хотів потрапити на територію Польщі. 
Не міг автомандрівник знати, що на нього вже чекали при
кордонники, які мали певну інформацію щодо використання 
ним різних номерних знаків в Україні та Польщі (з газ.).

АВТОМАНДРІВНЙЦЯ, і, ж. Жін. до автомандрівник. 
Тут ми перекусили і поговорили із автомандрівницею, у  якої пе
регрівся мотор, не витримавши підйому (з газ.); — Відкрийте 
секрет: що бувала автамандрівниця бере з собою? (з газ.).

АВТОМАРАФОН, у, ч., спорт. Перегони на автомобілях 
або мотоциклах із подоланням великих відстаней. Найкра
щі автомобілісти із п ’ятнадцяти країн світу взят участь 
у традиційному міжнародному автомарафоні "Майстер- 
ралі" (із журн.).

АВТОМАРШРУТ, у, ч. Маршрут автомобільних поїз
док. База відпочинку "Легенда Карпат " пропонує авто
маршрут по Золотому кільцю Карпат (Яворів, Криворівня, 
Верховина, Ворохта, Яремче, Коломия) — відвідування му
зеїв, пам ятних місць, ринків і т. ін. (з газ.); З 1 листопада 
державне підприємство "Укрпошта " вводить міжнарод
ний автомобільний маршрут для поштових перевезень в 
Росію "Київ — Москва ” (з газ.).

АВТОМАСАЖЕР, а, ч. Електричний прилад для масажу. 
— Глянь, он чоловік завзято розминає своїй дружині перед
пліччя, силкуючись переплюнути автомасажер (із журн.); 
Акустичний резонансний автомасажер.

АВТОМАТ, а, ч. 1. Машина (прилад, пристрій і т. ін.), 
що виконує послідовність операцій за заданою програмою. 
Команда корабля мусила тільки стежити за роботою 
автоматів і, в разі потреби, корегувати її (В. Владко); 
Автомати не вимагають участі людини у  технологічному 
процесі, проте вимагають присутності так званих опера
торів, тобто людей, які стежать за роботою машини-ав- 
томата, визначають програми роботи і коректують у  
необхідних випадках роботу механізмів (з наук.-техн. літ.); 
* У порівн. Марія нічого не розуміла. Не плакала, все роби
ла, як автомат, — що накажуть (О. Іваненко).

2. Ручна автоматична скорострільна зброя. Я  смертний 
вирок виніс там Для ката-супостата І виконав той вирок 
сам Із свого автомата (С. Воскрекасенко).

3. розм. Оцінка або залік, отримані учнем, студентом без до
даткової перевірки викладачем набутих знань. Мені в цьому 
році поставили всі заліки та екзамени автаматам (із журн.).

4. перен. Людина, яка діє механічно, машинально. Був 
[Начко] автоматам що живе лише теперішністю (І. Франко).

Поливати / полити з автомата (з кулемета, з міномета 
і т ін.) див. поливати.

АВТОМАТИЗАЦІЙНИЙ, а, е. Стос, до автоматизації. 
Поетапно в порту будуть вмонтовані і введені до ладу 
п 'ять автоматизацій них систем, що дозволять заванта
жувати судна водотоннажністю до ЗО тис. тонн (з газ.); 
Системи кондиціювання і вентиляції з автоматизаційним 
контролем і керуванням цими процесами (з мови реклами); 
Виставки і семінари "Майбутнє автоматизаційних техно
логій " (з Інтернету).

АВТОМАТИЗАЦІЯ, ї, ж. Дія за знач, автоматизбвува- 
ти і автоматизбвуватися. Автоматизація різко змінює 
роль людини у  трудовому процесі. Людина вже не доповнює 
механізм, вона лише керує ним (з навч. літ.); Автоматизація 
і комп 'ютеризація звільняє людину від тяжкої, одноманіт
ної за своїм характером праці (із журн.).

АВТОМАТИЗМ, у, ч. Механічність, мимовільність дій, 
рухів. Серце має власний автоматизм, тобто воно може 
скорочуватися без діяння зовнішнього фактора (з наук.-по- 
пул. літ.); У льотчика-винищувача повинен бути виробле
ний своєрідний автоматизм, у  якому мислення зливається з 
дією (із журн.).

АВТОМАТИЗОВАНИЙ, а, е. 1. Дієпр. пас. до автома
тизувати. Майбутнє саме за безпаперовою інформацією. 
Уся світова журналістика автоматизована. Ніхто не пи
ше статтю на папері. Текст набирається на машині, ви
правлення вносяться на дисплеї (уз журн.); // автоматизова
но, безос. пред. У рамках проекту автоматизовано 80 ро
бочих місць (із журн.).

2. у  знач, прикм. Який оснащений автоматичним облад
нанням. В епоху науково-технічної революції ефективним 
фактором економічного зростання є автоматизоване ви
робництво (з наук.-попул. літ.); Особливість цього рефри
жераторного судна полягає в тому, що рибу тут обробля- 
пишуть у  закритих автоматизованих цехах (з газ.); Авто
матизований завод: Автоматизований склад; Н Який здій
снюється автоматично. Автоматизоване подавання води.

3. у  знач, прикм. Який здійснюється за допомогою засо
бів автоматизації. Модель сучасної бібліотеки повинна буду
ватись з позицій поєднання традиційних та автоматизо
ваних технологій (з наук, літ.); Створений сучасний техно
логічний комплекс для обробки поверхні оптичних деталей 
автоматизованим способом (з наук, літ.); Автоматизоване 
створення словників; Автоматизований переклад.

4. у  знач, прикм. Який доведений до автоматизму. Авто
матизовані рухи тіла.

Автоматизоване робоче місце див. місце.
А  Автоматизована інформаційна система див. сис

тема; Автоматизована система управління (керування) 
див. систёма.

АВТОМАТИЗбВАНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до автома
тизований 2-4. Одна з основних ознак автоматизованості 
рухів полягає в тому, що кожний рух безпосередньо викли
кається руховим відчуттям від попереднього (з навч. літ.).

АВТОМАТИЗбВНИЙ, а, е. Який можна автоматизува
ти. Програмне забезпечення автоматизовних систем.

АВТОМАТИЗбВУВАТИ, ую, уєш, недок., АВТОМА
ТИЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. 1. Упроваджувати 
систему автоматизації у сферу виробництва або управлін
ня. На відміну від традиційних словників до комп 'ютерної 
лексикографічної системи можливе введення елементів 
динаміки, що дозволяє автоматизовувати процес створення 
словників, досліджувати їх еволюцію (з наук, літ.); Переко
налась, що завдяки комп'ютеру значно полегшилась робота 
бухгалтерів. Я  навчилась автоматизовувати розрахунок 
амортизаційних відрахувань (із журн.); Радіотеїеметрич- 
ні прилади дають змогу автоматизувати метеорологічні 
спостереження на дрейфуючих кригах Арктики, в суворих 
умовах Антарктики (з наук.-попул. літ.).

2. Доводити до автоматизму. Автоматизувати рухи.
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АВТОМАТИЗбВУВАТИСЯ, ується, недок.. АВТОМА- 
ТИЗУВАТИСЯ, ується, иедок. і док. 1. Ставати автоматич
ним. Розумові дії, подібно до моторних операцій, в результа
ті багаторазового повторення мають властивість скоро
чуватися, автоматизовуватися (з наук. літ.).

2. тільки недок. Пас. до автоматизовувати 1 і автомати
зувати 1. Автоматизується керування скловарними і випа- 
іювальними печами (з наук.-попул. літ.); Надалі запропоно
вана нами система замовлень буде вдосконалюватися й ав
томатизовуватися (з Інтернету).

АВТОМАТИЗУВАННЯ, я, с. Дія за знач, автоматизу
вати і автоматизуватися. Автоматизування дозволить ско
ротити строки оформлення та реєстрації прав власності 
на житлові приміщення, — повідомляє джерело в держав
ній адміністрації (з газ.).

АВТОМАТИЗУВАТИ див. автоматизовувати.
АВТОМАТИЗУВАТИСЯ див. автоматизовуватися.
АВТОМАТИКА, и, ж. 1. Галузь науки й техніки, що 

розробляє методи й технічні засоби автоматизації виробни
чих процесів. Автоматика базується на використанні су
часних засобів обчислювальної техніки та наукових мето
дів (з наук. літ.).

2. Сукупність механізмів, приладів, що діють автоматич
но (у 1 знач.). Усі ці мрії обернулися в дійсність в епоху елек
трики, авіації й автоматики (Б. Антоненко-Давидович); 
Хлопець захотено скрикнув: — Ух і автоматика! Все зв 'яза- 
не з людиною. Сів — одразу стіни стають прозорими. Щоб 
видно для керування. Встав — не видно. Здорово! (О. Бер
дник); Усіма технологічніши процесами тут на Запорізькій 
атомній електростанції керує автоматика (із журн.).

Д (1) Протиаваршна автоматика — комплекс автома
тичних пристроїв для виявлення передаварійної ситуації та 
для запобігання аварії (перев. у системі електроенергети
ки). Начальник інспекції Держенергонагляду повинен кон
тролювати стан встановлених у  споживачів системних 
елементів протиаварійної автоматики, що вшивають на 
надійність роботи електромереж: (з мови документів); 
Взимку різко зростає навантаження на електричні мере
жі, що може викликати спрацювання систем протиава
рійної автоматики і відключення лікарень, котелень, кана
лізаційних та водопровідних станцій (з газ.).

АВТОМАТИЧНИЙ, а, е. 1. Який діє, працює механіч
но; самодіючий. Він нарочито повів ї ї .. септим склада- 
іьним цехом, де стоячи готові до відправлення нові авто
матичні верстати (В. Кучер); Автоматичні станції-лабо- 
раторії, виведені на орбіту навколо Марса, за командою із 
Землі фотографували поверхню планети (з навч. літ.); Ав
томатична зброя; Автоматична система регулювання; 
11 Який здійснюється механічно. Автоматичне зварювання 
під флюсом є найбільш прогресивним і економічним 
(з наук.-попул. літ.).

2. перен. Який відбувається, здійснюється несвідомо, не
залежно від волі людини; машинальний. Вона ходила по за
лі з кутка в куток, автоматичною, розбитою походою, по
хитувалась наперед при кожному ступні (Леся Українка); 
Лакей виконував усе з винятковою вправністю. Його авто
матичні, завчені рухи нагадували Сахно рухи заводної ля
льки (Ю. Смолич).

Д Цифрова автоматична телефонна станція див. станція.

АВТОМАТИЧНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, ав
томатичний. Часто і тепер у  такі самі ночі моя думка .. 
схиляється в головах ліжка молодої чорноокої дівчини, що з 
автоматичністю розпачу качає головою по подушці (Леся 
Українка); Автоматичність керування.

АВТОМАТИЧНО, присл. 1. Присл. до автоматичний. 
Спеціачьне гальмувальне приладдя автоматично зупиняє 
весь поїзд (О. Донченко); Двері відчинилися автоматично; 
загув маленький моторчик, і замок відсунувся (В. Собко); 
Владко автоматично простягнув руку до паперу (І. Франко); 
Дзвінок телефона пролунав над самим вухом у  Саїда. Майже 
автоматично взяв трубку, як звик у  себе в кабінеті (Іван Ле).

2. За допомогою автоматики (у 2 знач.), без участі люди
ни. Човникові операції самохідного вагона та операція роз
вантаження відбуваються без участі гірників і здійснюю
ться автоматично (із журн.).

АВТОМАТНИЙ, а, е. 1. Прикм. до автомат 2. Тільки 
Созінов осідлав коня, як в глибині лісу почулися рушничні і 
автоматні постріли (М. Стельмах); У другій кишені була 
пригорща автоматних патронів (О. Гончар); Попереду — 
автоматна тріскотня, вибухи гранат (Є. Доломан).

2. Стос, до автомата (у 1 знач.). Нарешті Ягнич знайшов 
потрібні монетки, націдив спершу механікові, потім на
повнив і собі склянку, припав до берегової, автоматної — 
п ’є (О. Гончар); Розміщення приміщень в автаматичній 
телефонній станції повинно виключати прохід через авто
матний зал (з мови документів).

АВТОМАТНИК, а, ч. 1. Боєць, озброєний автоматом (у 
2 знач.). Біля командира автоматників, лейтенанта Петра 
Кошового, старенька бабуся з глечиком у  руках (А. Голов
ко); Людина була в військовій уніформі, а ті, що підходили 
за нею, були добре озброєні: шестеро автоматників із 
“фінками” напоготові (І. Багряний); Танк спинився на 
мить, автоматники зіскочили на землю (В. Собко).

2. розм. Фахівець із обслуговування автоматів (у 1 знач.). 
Інжиніринговій компанії потрібен інженер-автоматник 
систем вентиляції, кондиціювання, холодильного обладнан
ня (з мови реклами).

АВТОМАТНИЦЯ, і, ж. Жін. до автоматник. Загальну 
любов і повагу викликала відважна автоматниця Ніна Со- 
зіна (М. Шеремет).

АВТОМАШИНА, и, ж. Те саме, що автомобіль. Перед 
ними стояла автомашина, підведена задком щільно впри
тул до виходу (І. Багряний); В Голодний Степ шавом ішов 
люд, скрипіли ширококолесі арби, знімали куряву., вантаж
ні й легкові автомашини (Іван Ле); Партійщина високого 
рангу і звання.. позиркує в виразі кислувато-погордливої нудь
ги крізь шибки легкових автомашин, що мчать пришвидше
но: бо ніколи! (В. Барка); Вибіг з критої автомашини інтен
дант Гаркуша (В. Кучер).

АВТОМАШ ЙННИИ, а, е. 1. Стос, до автомашини. Ав- 
томаїиинний веб-ресурс в Інтернеті; Автомаїиинний бізнес; 
Автомашинний сервіс.

2. Прикм. до автомашина. Автомашинний двигун; Ав
томашинний тюнінг.

АВТОМЕТАМОРФІЗМ, у, ч. Зміна магматичної гірської 
породи під впливом розчинів та летких речовин, які виділя
ються під час її охолодження. Взаємодія летких елементів 
із гірською породою, що вже закристалізувалася, приво
дить до автометаморфізму (з наук. літ.).
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АВТОМЕТРЙЧНИЙ, а, е. Стос, до автометрії. Система 
офтальмологічна автометрична в комплекті (з мови рек
лами).

АВТОМЁТР1Я, і, ж. Наукова дисципліна, що вивчає 
теоретичні основи проектування автоматичних вимірюва
льних і контрольних приладів та вимірювальних інформа
ційних систем. За методами дослідження автометрія є 
гілкою технічної кібернетики, що ставить за мету авто
матизацію збирання та оброблення вимірювальної інфор
мації (з наук. літ.).

АВТОМЕХАНІК, а, ч. Фахівець із ремонту та технічного 
обслуговування автомобілів. З автомеханіка я став маши- 
ністом-механіколі чоколадної [шоколадної] фабрики (У. Сам- 
чук); Автомеханік — це робітник широкого профілю, який ви
конує операції із технічного обслуговування і ремонту авто
транспортних засобів; контролює технічний стан автомо
білів із допомогою діагностичного обладнання і приладів; 
керує автотранспортними засобами (з мови документів).

АВТОМЕХАНІЧНИЙ, а, е. Стос, до автомобіля та його 
механізмів. Автомеханічний завод був об'єднаний із побу
дованим раніше авторемонтним заводом (з мемуарної 
літ.); Інструмент вимірювальний для автомеханічних і слю
сарних робіт (з мови реклами).

АВТОМЕХАНОХОРІЯ, ї, ж., бот. Активне розкидання 
насіння або плодів самою рослиною. Для багатьох видів ге
рані характерний активний процес розкидання плодиків та 
насіння — автомеханохорія (з наук.-попул. літ.); Механізм, 
який здійснює таке розкидання насіння (автомеханохорія), 
міститься в самому насінні цієї рослини (з наук.-попул. літ.).

АВТОМЙЙКА, и, ж. 1. Обладнання для миття автомо
білів. Автомийки можуть бути ручними, портальними і 
тунельними (із журн.).

2. Підприємство, що здійснює миття автомобілів і зви
чайно надає супутні послуги (чищення салону автомобіля 
і т. ін.). Часто автомийки розміщуються на автозаправних 
станціях або поряд з автомагазинами і станціями технічного 
обслуговування автомобілів (із журн.).

АВТОМЙЙНИЙ, а, е. Стос, до автомийки. Відкрити ав- 
томийний комплекс преміум-класу — мета цих підприємців 
(з газ.); Продавці устаткування пропонують різноманітні 
насадки для автомийних апаратів, які прискорюють про
цес миття автомобіля (з Інтернету).

АВТОМІКСИС, у, ч., біол. Самозапліднення шляхом 
злиття статевих клітин, які належать тій самій особі. Авто
міксис поширений серед найпростіших, грибів та діатомо
вих водоростей (з наук. літ.).

АВТОМОБІЛЕБУДІВНЙЙ, а, є. Стос, до автомобілебу
дування. Запорізький автомобілебудівний завод — підпри
ємство з багатою і давньою історією успіху (з газ.).

АВТОМОБІЛЕБУДІВНЙК, а, ч. Фахівець у галузі авто
мобілебудування. Залучення провідних світових автомо
білебудівників до створення нових та модернізації діючих 
потужностей дасть змогу організувати з мінімальними 
інвестиційними витратами виробництво конкурентоспро
можних автомобілів, автобусів, комплектувальних виро
бів, вузлів, агрегатів і запасних частин для внутрішнього 
та зовнішнього ринку (з мови документів).

АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ, я, с. Галузь промисло
вості, що виробляє автомобілі. Сучасне автомобілебуду
вання по праву вважається барометром стану промисло

вості тієї чи іншої країни, його роль в економіці надзвичай
но велика (із журн.); Уряд розгорнув нову кампанію під
тримки вітчизняного автомобілебудування (з газ.).

АВТОМОБІЛЕВОЗ, а, ч. Транспортний засіб, признач, 
для перевезення автомобілів. Перший автомобілевоз був 
створений у  США приблизно у  1910 р. (із журн.); Автомо
білевози — нова продукція “Азовмашу”, яка користується 
великим попитом (із журн.); До пасажирського поїзда “Ме
га поліс” за заявкою пасажирів буде прикріплятися вагон- 
автомобілевоз місткістю 8 машин (з газ.).

АВТОМ ОБІЛЕПІДІЙМ АЧ, а, ч. 1. Механічний або гі
дравлічний пристрій (домкрат) для підіймання автомобілів 
на висоту, необхідну для ремонту на станціях технічного 
обслуговування або в ремонтних майстернях. Продається 
автомобілепідіймач ГУАР-15 вантажопідіймальністю 
15-30 тонн (з мови реклами).

2. Те саме, що автомобілерозвантажувач.
АВТОМОБІЛЕРОЗВАНТАЖУВАЧ, а, ч. Пристрій для 

вивантаження сипких вантажів із кузовів бортових автомо
білів. На Калинівському машзаводі розпочато роботи зі 
створення автомобілерозвантажувача вантажопідійма
льністю ЗО тонн за типом У15-УРБ (із журн.).

АВТОМ ОБІЛІЗАЦІЯ, ї, ж. Оснащеність автомобілями. 
Журнал перш за все інформує про новини автомобілізації— 
я к у  нашій країні, так і за кордоном (із журн.).

АВТОМОБІЛІЗМ, у, ч. Автомобільна справа; автомо
більний спорт. Як один із видавців “Ауто ”, єдиної тоді ро
сійської газети, яка висвиплювала питання спорту, чоловік 
навернув її до автомобілізму (з мемуарної літ.); Тематика 
журналу охоплює також сферу автомобілізму (з газ.).

АВТОМОБІЛІСТ, а, ч. Той, хто займається автомобіліз
мом. Автомобілістам, які ведуть машину, доводиться блис
кавично оцінювати багато дорожніх ситуацій (з газ.).

АВТОМ ОБІЛІСТКА, и, ж. Жін. до автомобіліст. Виру
шаючи на власному авто в джунглі міських вулиць, вона що
дня поповнює колекцію історій з життя автомобілістки: 
кільканадцять разів підрізали, разів зо два притиснули до 
бровки, бувало, по-джентльменськи поступилися місцем у  
тисняві, а якось за “дякую” допомогли замінити колесо 
(з газ.).

АВТОМОБІЛЬ, я, ч. Самохідна машина з двигуном вну
трішнього згоряння для перевезення пасажирів і вантажів 
по безрейкових дорогах. Пробіг автомобіль, і синя хмарка 
диму За ним розвіялась (М. Рильський); — У нас щороку 
збічьшується кількість тракторів, автомобілів, аеропла
нів, — захоплено говорила вона (О. Донченко); Внизу під вік
нами шурхотіли шинами автомобілі, лунали приглушені го
лоси (Ю. Мушкетик).

Арештовувати / арештувати судно (літак, автомобіль) 
див. арештовувати.

А  Суха вага мотора (автомобіля) див. вага1.
АВТОМ ОБІЛЬНИЙ, а, е. 1. Прикм. до автомобіль. Ма

ленька лампочка з автомобільної фари ясно освітила вогкі 
стіни, дощаний стіл (В. Кучер); Солодко похитуючись на 
цератових автомобільних подушках, я лагідно думав тепер 
про індустрію і помалу приходив до висновку, що все ж та
ки Україні, очевидно, не обійтись без тих заводів, машин і 
робітників (Б. Антоненко-Давидович); // Признач, для авто
мобілів. Дедалі більше розширюється використання газів 
як автомобільного палива (з навч. літ.); Автомобільні шля-
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хи; // Який виробляє або лагодить автомобілі. Автомобільна 
промисловість; // Який здійснюється за допомогою автомо
білів. Автомобільні перевезення.

2. Стос, до автомобіля. Автомобільний транспорт, так 
само як залізничний, морський, річковий, повітряний, спра
ведливо називають "артеріями життя " країни (із журн.).

АВТОМОДЕЛІЗМ, у, ч. Технічний вид спорту, який по
лягає у створенні моделей автомобілів та їх випробуванні 
на спеціальних трасах. Спортивний моделізм — сукупність 
декількох технічних видів спорту: авіамоделізм, автомоде
лізм, судномоделізм і ракетний модечізм (з наук, літ.); У 
Європі автомоделізм з ’явився в 40-х роках XX  століття, в 
СРСР зародився в 1956 році; у  травні 1957 року відбулися 
перші в країні шагания автомоделістів Москви, Харкова, 
Риги та Ленінграда (з наук.-попул. літ.).

АВТОМОДЕЛІСТ, а, ч. Людина, яка займається автомо
делізмом. На цей раз автомоделісти змагалися у  двох віко
вих категоріях: молодша і старша групи (з газ.).

АВТОМОДЕЛІСТКА, и, ж. Жін. до автомоделіст. П 'ят- 
надцятирічна автомоделістка протягом останніх кількох 
років показує стабільно високі результати на обласних 
змаганнях (з газ.).

АВТОМОДЕЛЬ, і, ж. Модель автомобіля. Спортсмени 
виводили на старт автомоделі п ’яти класів, які відрізня
лись конструкцією, формою, об'ємом двигуна і його роз
міщенням (з газ.); Збірна автомодель; Радіокерована авто
модель.

АВТОМОДЕЛЬНИЙ, а, е. Стос, до автомоделізму. На 
чемпіонаті світу з автомодельного спорту встановлено 
три світові рекорди (з газ.).

АВТОМОРФІЗМ, у, ч., мат. Різновид ізоморфізму, який 
відображає множину або модель саму на себе. Сукупність 
усіх автоморфізиів деякої моделі з операцією композиції 
та тотожним відображенням як нейтрального елемента 
утворює групу (з наук. літ.).

АВТОМбРФНИЙ, а, е, мат. Стос, до автоморфізму. 
Пуанкаре опублікував велику кііькість робіт з теорії так 
званих автоморфних функцій (з наук.-попул. літ.).

АВТОМОТОАМАТОР, а, ч. Те саме, що автомотолюби
тель. Як усякий справжній автомотоаматор, він зняв під
жак і взявся нам помагати ремонтувати авто (з газ.).

АВТОМОТОДРОМ, у, ч. Спеціально обладнана терито
рія, признач, для випробування автомобілів і мотоциклів, а 
також для проведення змагань з авто- і мотоспорту. Основна 
споруда автомотодрому — трек для перегонів завдовжки 
3-10 к\і та завширшки 10-18 м  (з наук.-попул. літ.); Необ
хідність споруджувати автомотодроми зі спеціальними 
швидкісними дорогами, ізольованими від руху транспорту, 
виникла уже в 1903 році після міжнародних змагань на 
маршруті Париж — МаОрид, які супроводжувалися чис
ленними нещасними випадками (із журн.).

АВТОМОТОКЛУБ, у, ч. Громадська організація, що 
об’єднує спортсменів і любителів автомобільного та мото
циклетного спорту. За словами завідувача автомотоклубом, 
змагання передбачені в декількох класах (залежно від об ‘ему 
двигу’на мотоцикла) та у  п 'яти вікових категоріях (з газ.).

АВТОМОТОЛЮБИТЕЛЬ, я, ч. Той, хто займається ав
томобільним і мотоциклетним спортом як аматор. Я  й про 
матч забув, анумо упадати коло нього, аж тепер пригадав, 
першої руки майстра, відомого всім автомотолюбителям

(із журн.); За інформацією організаторів змагань, у  цьому 
році в них братиме участь близько 80 екіпажів автомото
любителів (з газ.).

АВТОМ ОТОЛЮ БЙТЕЛЬКА, и, ж. Жін. до автомото
любитель.

АВТОМОТОРНИЙ, а, е. Стос, до автомобільних мото
рів, їх конструювання та виробництва. Мета виставки з ав
томоторних та інших "моторних " видів спорту досягну
та: привернута увага громадськості, ділових та комерцій
них структур до їхнього розвитку (з газ.); Автомоторний 
завод.

АВТОМОТОТРАНСПОРТ, у, ч. Автомобільний і мото
циклетний транспорт. Робітники ДАІ приділяють чималу 
увагу проходженню технічного огляду автомототран
спорту (з газ.).

АВТОМОТОТРАНСПОРТНИЙ, а, е. Стос, до автомо
тотранспорту. Автомототранспортні засоби; А втом от о- 
транспортні змагання; Автомототранспортний довідник.

АВТОМОТОТРАСА, и, ж. Траса для автомобілів та мо
тоциклів. Спортивна база Кривбасу об ’єднує: 17 стадіонів, 
33 футбольних поля, 14 плавальних басейнів, 1 автомото- 
трасу та 841 спортивний майданчик (з газ.); За словами го
лови туристичного центру, автомототраса є однією з ос
новних частин майбутнього комплексу (з газ.).

АВТОМОТОТУРИЗМ, у, ч. Туристична подорож на ав
томобілі або мотоциклі. Завершився третій етап змагань 
із автомототуризму (з газ.); Ефективність автомототу
ризму дещо знижувалась через відсутність перевірених 
відомостей про туристичні маршрути (з Інтернету).

АВТОМОТОТУРЙСТ, а, ч. Той, хто займається автомо
тотуризмом. Відомий у  країні автомототурист і пропаган
дист цього виду спорту мріє написати книгу про свої подо
рожі (із журн.); У кемпінгу зібралися автомототуристи з 
багатьох областей (з газ.).

АВТОМОТОТУРЙСТКА, и, ж. Жін. до автомототу- 
рйст. Досвідчена автомототуристка.

АВТОМ ОТОТУРЙСТСЬКИЙ, а, е. Стос, до автомото
туризму. Автомототуристська подорож; Автомототу- 
ристське спорядження.

АВТОМОТРЙСА, и, ж. Автономний залізничний вагон 
із двигуном внутрішнього згоряння. Автомотриси, елек- 
тромотриси, рейкові автобуси, дизель-поїзди не є самос
тійними видами транспорту, а використовуються як рухо
мий склад для пасажирських перевезень, а також як служ
бовий (ремонтний, шляховимірювальний та ін.) транспорт 
(з наук.-попул. літ.); Розроблена конструкція надшвидкіс
ного поїзда (автомотриси), яка дасть можливість на зви
чайній рейковій дорозі досягти швидкості 250 км за годину 
(із журн.).

АВТОМУТАГЁН див. автомутагени.
АВТОМУТАГЁНИ, ів,лш., біол. (одн. автомутагён,у, ч.). 

Речовини, які утворюються в клітинах у процесі життєдія
льності й спричиняють спадкові зміни. Автомутагени мо
жуть викликати як хромосомні перебудови, так і генні му
тації (ъ наук, літ.); Підвищення частоти мутацій у  насінні, 
що зберігається, пов'язане з підвищенням концентрації 
мутагенних метаболітів — автомутагенів, до яких відно
сять молочну та оцтову кислоти, альдегіди, алкалоїди, ку
марини і багато похідних пуринів (з наук.-попул. літ.).
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АВТОНАВАНТАЖЕННЯ, я, с. 1. Автомобільні наван
таження на дороги. Створено докладну паспортизацію сто
личних вулиць (стан покриття, автонавантаження, еколо
гічні параметри тощо) (з наук.-техн. літ.); Нова кільцева 
дорога має знизити рівень автонавантаження на міських 
вулицях, значно поліпшивши й екологічну обстановку 
(з газ.); Міст проектувався як пішохідний, а автонаванта
ження його доконало (з Інтернету).

2. Навантажування автомобілів. Автотранспортні пе
ревезення деревини ЗІЛ-131 (разом із автонавантажен- 
ням) (з мови реклами).

АВТОН АВАНТАЖУ ВАЛЬНИЙ, а, е. Стос, до автона
вантажувача. Автонавантажувальна техніка; Автонаван- 
тажувальні машини; Автонавантажувальніроботи.

АВТОНАВАНТАЖУВАЧ, а, ч. Машина для навантажу
вання, розвантажування і переміщення вантажів, установ
лена на автомобільному ходу. Автонавантажувач нале
жить до підйомно-транспортних видів машин (із журн.).

АВТОНАПУВАЛКА, и, ж. Спеціальне обладнання для 
автоматичного напування тварин. Довгий і чистий корів
ник. Мирно жують їжу корови, інші п 'ють воду з автона
пувалок (В. Минко).

АВТОНАПУВАННЯ, я, с. Напування худоби з автона
пувалок. На фермах господарства впроваджено механічне 
доїння, автонапування (з газ.).

АВТбНІМ, а, ч„ лінгв., літ. Справжнє ім’я автора твору, 
який пише під псевдонімом. Автонім Панаса Мирного — 
Панас Рудченко, Лесі Українки — Лариса Косач, Олексан
дра Олеся — Олександр Кандиба (з наук.-попул. літ.)

АВТОНОМІЗАЦІЯ, ї, ж. Набуття певною частиною дер
жави права на автономію. Конституційна теорія М. Драго- 
манова орієнтована на "соборну ” Українську державу 
(частини якої на той час вход їй и до складу різних держав), 
що має постати шляхом автономізації (з наук, літ.); Голов
ною політичною темою "Нової Ради ” в березні та квітні 
1917 року була тема проведення лінії на автономізацію 
України у  відносинах з Росією (з навч. літ.); Політично “Ро
бітнича газета ” була за автономізацію України у  федера
ції з Росією (із журн.).

АВТОНОМІЗМ, у, ч. Політичний рух за автономізацію. 
Автономізм Європи привів до того, що міста там отрима
ли вільність, а вільність ця привела до успішного розвитку 
буржуазного устрою (із журн.).

АВТОНОМІСТ, а, ч. Прихильник автономії (у І знач.). 
— Почекай, — здивувався Дмитро. — Так кому ж ти тепер 
служиш? Був спочатку ти чеським аграрієм; за Волошина — 
депутатом сейму; тепер — угорський немеш [дворянин] і 
русинський автономіст (С. Скляренко); Пізніше, коли у  
Х11-Х111 cm. Русь увійшла в період феодальної роздрібненос
ті, Київ залишався одншм із головних символів єдності всіх 
земеїь, а кожний його новий володар із автономіста пере
творювався на палкого прибічника доцентрових сил (з наук, 
літ.).

АВТОНОМІСТКА, и, ж. Жін. до автономіст. На збори 
прийшли представники різних лівих організацій. Зібралося 
не менше ЗО людей; анархісти, народники, соціалісти і 
навіть одна автономістка (із журн.).

АВТОНОМІСТСЬКИЙ, а, е. Прикм. до автономіст. Шу
каючи противагу польським автономістським домаган- 
нязи, Відень потребував союзу з українцями і недвозначно

давав зрозуміти останнім свою готовність українізувати 
Львівський університет (з навч. літ.); // Власт, автономісто
ві. Угоди козацької старшини з турецькими султанами, зі 
шведами, автономістські прагнення старшини майже не 
знайшли свого відображення в піснях (з навч. літ.).

АВТОНОМІЧНИЙ, а, е. Стос, до автономізму. В очах 
поляків Наливайко (як і пізніший Гонта) як перший істо
ричний ватажок козацької та хлопської черні був рівночас
но першим історичним репрезентантом автономічних 
змагань українського народу против верховенства Польщі 
(І. Франко); Автономічний устрій західних земель довго не 
протримався. У Галичині король Володислав Ягайлович у  
1434 р. усунув останки "руського права ”, завів польську ад
міністрацію та судівство (з наук. літ.).

АВТОНбМ ІЯ, і, ж. 1. Право на самоврядування, са
мостійне управління певної частини держави, закріплене 
конституцією або іншими правовими актами. Написи і ре
чові нам 'ятки дають змогу припускати, що своєї автоно
м ії Ольвія не втратила, хоч вона, очевидно, і була однією з 
резиденцій чи опорних баз скіфських царів (з наук, літ.); 
Існує багато прикладів, коли запровадження таких демок
ратичних цінностей, як свобода слова, зібрань та ін. при
скорюють розвиток рухів на самовизначення національних 
груп, а в деяких випадках ведуть до домагань автономії 
(з наук.-попул. літ.).

2. Право установ, підприємств, організацій на самовря
дування. Статут 1804 р. надавав університетам автоно
мію: ректора й деканів обирали на зборах професорів 
(з навч. літ.).

3. Незалежність, самостійність. При розгляді взаємодії 
викладача та слухача у  комунікативно спрямованому на
вчанні насамперед розв ’язуються такі питання: розвиток 
автономії слухача, зниження доміну вальної ролі викладача, 
встановлення партнерських взаємовідносин викладача та 
слухача (з наук, літ.); Сьогодні можна констатувати, що 
церква і держава йдуть у  нас шляхом обопільного визнання 
своєї автономії та самостійного значення (із журн.).

АВТОНОМНИЙ, а, е. 1. Який має автономію (у 1 знач.); 
самоврядний. Під захистом автономної козацької держа
ви українська культура знайшла вдячний ґрунт для свого 
розвитку (з наук, літ.); Назви держав та автономних ад
міністративно-територіальних одиниць пишуться з веіи- 
коїлітери (з навч. літ.).

2. Який існує або діє незалежно стосовно до кого-, чо
го-небудь; самостійний. У кораблі-супутникурозміщують
ся система автономної реєстрації даних про роботу при
ладів, радіотелеметричні системи і різні давачі (з наук.- 
попул. літ.); Автономне водопостачання; Автономне опа
лення; Автономний суб 'єкт господарювання.

АВТОНбМ НІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до автонбмний. 
Ці два періоди [період війни і період мирного будівництва].. 
полягають головне в наданні більшої автономності місцям 
(В. Еллан-Блакитний); Мозкова гемодинаміка, незважаючи 
на автономність, певною мірою залежить від центрально
го кровообігу (з наук, літ.); Тепер виловлювання риби прова
диться з промислових суден, які мають високі морехідні 
якості, характеризуються веткою автономністю плавання, 
забезпечені потрібним навігаційним і промисловим устат
куванням (з наук.-попул. літ.).
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АВТОНОМНО. Приел, до автономний 2. Розглядаючи 
системно пол і ти ко-економічну діяльність як складник по
літичного процесу, автор доходить висновку, що економіка 
держави не може існувати автономно, не будучи тісно 
пов 'язаною з усією системою політико-владних відносин 
(з наук, літ.); Сьогодні практичними учасниками міжна
родних відносин є не тільки держави, але й недержавні 
суб’єкти, здатні діяти автономно (з газ.).

АВТООПЕРАТОР, а, ч. 1. У металообробленні — меха
нізм для автоматичного встановлення заготівки на верстаті 
та зняття обробленого виробу. На підприємствах машино
будування і металообробки працюють автооператори з 
програмним керуванням (із журн.).

2. У гідроенергетиці — система автоматичних пристро
їв, що забезпечують пуск і зупинку агрегатів гідроелек
тростанції для підтримання найекономічнішого режиму їх 
роботи. На гідроелектростанціях застосовуються в основ
ному два типи автооператорів, які відрізняються формою 
представлення інформації: аналогового та цифрового ти
пу (з наук.-техн. літ.).

АВТОПАВІЛЬЙОН, у, ч. Споруда на зупинках автобус
них ліній для короткочасного перебування пасажирів. Міс
ткість автопавільйонів, які будуються за типовими проек
тами, — 10, 15 і 25 пасажирів (з наук.-техн. літ.).

АВТОПАРК, у, ч. 1. Підприємство, що здійснює автомо
більні перевезення, а також збереження, технічне обслуго
вування і ремонт рухомого складу. Якщо водій автопарку 
скоїть дорожньо-транспортну пригоду, то відповідаль
ною особою перед потерпілим буде автопарк (із журн.); 
Сучасні автопарки пропонують широкий вибір автотранс
порту: від невеїиких "газелей ” до спеціалізованих машин із 
цистернами (з Інтсрнсту).

2. збірн. Наявний склад автомобілів якого-небудь підпри
ємства, району, країни і т. ін. Великий автопарк вантажно
го транспорту дає можливість здійснювати перевезення 
будь-якого типу (з Інтернету); В організації експрес-до- 
ставкими використовуємо лише сучасну техніку, справний 
автопарк та надійну навігацію (з мови реклами).

3. Спеціально обладнане місце зберігання (стоянки), 
технічного обслуговування автомобільної техніки.

АВТОПАСАЖИР, а, ч. Пасажир автотранспорту. Мар
шрутними автобусами підприємств за цей період переве
зено 1157 тис. осіб, а це кожен дев'ятий автопасажир 
Житомирської обійсті (з газ.); Мало який водій або авто
пасажир. що їздив коли-небудь дорогами району, не відчу
вав дискомфорту під час дорожньої бовтанки (з газ.).

АВТОПАСАЖЙРКА, и, ж. Жін. до автопасажир. Мов
чазний таксист зупинив машину і висадив чорноволосу ав- 
топасажирку (із журн.).

АВТОПАСАЖЙРСЬКИЙ, а, с. Признач, для перевезен
ня пасажирів та автомобілів. Після ремонту автопасажир- 
ський пором вийде в море під новою назвою “Південна 
Паїьміра” (і газ.): Автопасажирський лайнер: Автопаса- 
жирські перевезення.

АВТОПАТРУЛЬ, я, ч. Невелика міліцейська група, що 
здійснює патрулювання на автомобілі. У функції автопат
руля входять: попередження і розкриття зчочинів, охорона 
громадського порядку, нагляд за безпекою дорожнього руху 
та ін. (із журн.); На місце події виїхав міліцейський авто
патруль (з газ.); Близько опівночі автопатруль роти пат

рульно-постової служби міліції 4-го територіального від
ділу Солом 'янського райуправління столичної міліції від 
оперативного чергового одержав повідомлення про грабіж 
на вулиці Героїв Севастополя (з Інтернету).

АВТОПАТРУЛЬНИЙ, а, е. Прикм. до автопатруль. 
Автопатрульна машина; Автопатрульна служба; Авто- 
патрульний наряд.

АВТОПАТРУЛЮВАННЯ, я, с. Патрулювання на авто
мобілі. За будь-якої погоди зимою і влітку, в сніг і дощ вихо
дять на автопатрулювання співробітники відділу ДАІ об
ласної міліції {з газ.).

АВТОПЕРЕВЁЗЕННЯ, я, с. Перевезення пасажирів, 
вантажів за допомогою автомобільного транспорту. Успіхи 
ринкових перетворень у  сфері вантажних автоперевезень 
неможливі без пожвавлення господарської діяльності, що, 
у  свою чергу, вимагає оновлення матеріальної бази і модер
нізації основних фондів (з наук, літ.); Україна приєдналася 
до міжнародного автоперевезення вантажів (з газ.).

АВТОПЕРЕВІЗНИК, а, ч. Автопідприємство, що здійснює 
перевезення пасажирів, вантажів. Автоперевізник несе відпо
відальність за повну (іабо часткову) втрату вантажу або за 
його пошкодження під час перевезення (з мови документів).

АВТОПЕРЕГбНИ, ів, мн. Спортивні змагання у швид
кісній їзді на автомобілях. Спортивні змагання (кроси, ав- 
топерегони, велоперегони тощо) на автомобільних доро
гах проводяться з дозволу державних органів управління 
автомобільними дорогами та відповідних держ авних орга
нів з безпеки дорожнього руху (з мови документів); Автопе- 
регони “ Формула-1" — парад найвищих досягнень автоінже- 
нерної думки (з газ.); Від кінця травня до жовтня щонеділі у  
Львові Галицький автомобільний кчуб проводитиме автопе- 
регони (з газ.).

АВТОПЕРЕГбННИЙ, а, е. Стос, до автоперегонів. Ав- 
топерегонна команда; Автоперегонний клуб; Автоперегон- 
ний чемпіонат світу.

АВТОПЕРЕГбННИК, а, ч. Спортсмен, який бере участь 
в автоперегонах. Як сказав один із учасників перегонів, ав- 
топерегонник — це та людина, в якої від отриманої інфор
мації до вивірених безпечних дій дуже коротка дистанція 
(із журн.).

АВТОПІДПРИЄМСТВО, а, с. Велике автомобільне під
приємство, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів. 
На території міста функціонують маслозавод, харчоком
бінат, цу кровий завод, автопідприємство, хлібозавод, ре
монтний завод, асфальтобетонний завод (з газ.).

АВТОПІЛЙТ, а, ч. Пристрій для автоматичного керуван
ня польотом літального апарата (літака, вертольота). Авто
пілот веде літак за заданим курсом (з наук.-попул. літ.); 
— Переходжу на автопічот, — сказав командир (із журн.).

0  На автопілоті — автоматично, підсвідомо, за звичкою. 
Дачі він ішов на автопілоті. Отямився вже у  вагоні метро, 
коли за вікнами поплив бежевий мармур (із журн.).

АВТОПЛАТФОРМА, и, ж. Автомобіль без бортів для 
перевезення важких, громіздких вантажів. На території 
трамвайно-ремонтного заводу знаходиться автоплат
форма для перевезення трамвайних вагонів (з газ.).

АВТОПОЇЗД, а, ч. Автомобіль або тягач з одним чи 
кількома причепами. Не лише багаж, але й пасажирів до 
літака, який стоїть в ста метрах, підвозять відкритими, 
зручними автопоїздами (Л. Дмитерко).
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АВТОПОіЛКА, и, ж., розм. Те саме, що автонапувал
ка. Приходить вона [худоба] у  корівник і п ’є з автопоїлок 
свіжу, ґрунтову, здорову воду (К. Гордієнко).

АВТОПОіННЯ, я, с., розм. Те саме, що автонапування. 
На фермі Рябуха [корова] .. призвичаїлася до автопоїння, 
розкуштувала солодкі стебла молодої кукурудзи, принюха
лася до масного духу еспарцету і погнала молоко, наче пом
пою (І. Волошин).

АВТОПОКРИШКА, и, ж. Покришка автомобільної ши
ни, що захищає камеру від пошкоджень. Компанія випусти
ла першу в світі зимову шиновану автопокришку з асимет
ричним малюнком протектора (із журн.).

АВТОПОЛІГОН, у, ч. Ділянка місцевості для випробу
вання автомобілів, мотоциклів, бульдозерів і т. ін., а також 
для проведення швидкісних автомобільних змагань. Нині 
Луцький автомобільний завод виконує такий самий обсяг 
випробувань своєї продукції, як центральний автополігон 
колишнього СРСР, — / вантажівки, і причепи, і легкові, й 
автобуси (з газ.); На автополігоні розпочались сертифіко- 
вані випробування чотирьох нових автомашин німецького 
концерну “Фольксваген ” (з Інтернету).

АВТОПОРТРЕТ, а, ч. Портрет самого себе. Протягом 
двадцяти років Шевченко зробив понад тридцять авто
портретів (із журн.); Звичайно під автопортретом ма
ється на увазі живописне зображення, однак бувають та
кож скульптурні, літературні, фото- і кінематографічні 
та ін. автопортрети (з наук.-попул. літ.); Автопортрет 
виконується здебільшого за допомогою одного або декіль
кох дзеркал (із журн.).

АВТОПОРТРЕТНИЙ, а, е. Стос, до автопортрета. В ук
раїнській художній культурі прикладами втілення самооб- 
разу автора можуть правити численні автопортретні 
зображення Т Г. Шевченка, В. А. Тропініна — видатного 
живописця-романтика, який тривалий час працював в Ук
раїні, митця-аматора Я. де Бальмена та ін. (з наук. літ.).

АВТОПРИГбДА, и, ж. Автотранспортна аварія. Три ос
новні причини загибелі людей в автопригодах: перевищення 
ситуаційно безпечної швидкості, невикористання ременів 
безпеки, вживання алкоголю (з наук, літ.); У критично важ
ливій для розвитку виробничих сил країни віковій категорії 
до ЗО років основною причиною загибелі людей є автоприго- 
ди (із журн.).

АВТОПРОБІГ, у, ч. Пробіг на автомобілі за визначеним 
маршрутом зі спортивною, випробувальною та іншою ме
тою. До пайвдсиіших за ефективністю рекламних заходів 
спостерігачі відносять автопробіг шляхами України з від
віданням великих обласних центрів (з газ.).

АВТОПРОКАТ, у, ч. Надання автомобіля у прокат. Спро
ба українських підприємців зайнятися автопрокатом нара- 
зилася на брак відповідного законодавства (з газ.); Мережа 
пунктів автопрокату розташована майже в усіх великих 
містах Європи і найщільніша у  центрах ділової активності 
та туризму (з газ.).

АВТОПРОКАТНИЙ, а, е. Стос, до автопрокату. Зараз 
вивчається можливість розширення мережі автопрокат- 
них пунктів в Україні — насамперед у  тих містах, де є між
народні аеропорти (з газ.).

АВТОПРОКЛАДАЧ, а, ч., мор. Те саме, що одограф.
АВТОПРОМИСЛОВЕЦЬ, вця, ч. Керівник або власник 

підприємства автомобільної промисловості. Ферруччіо Лам-

боргіні — італійський автопромисловець, який створював 
швидкі й дорогі автомобілі спортивного класу (із журн.); 
Автопромисловці пообіцяли збільшити обсяги виробниц
тва та поліпшити якість }іродукції(з газ.).

АВТОПРОМ ИСЛбВИИ, а, е. Стос, до автопромисло- 
вості. Автопромислова компанія; Автопромислове підпри
ємство; Автопромисловий комплекс.

АВТОПРОМ ИСЛбВІСТЬ, вості, ж. Те саме, що авто
мобілебудування. Сучасна автопромисловість використо
вує всю силу науки та передові технології, щоб з кожним 
роком створювати більш досконалі автомобілі, особливо 
порівняно з їх “прадідами ” зминулого століття (із журн.).

АВТОПСІЯ, і, ж. 1. книжп. Самостійне спостережен
ня, дослідження чого-небудь на противагу ознайомленню з 
ним шляхом розповідей інших осіб. Я.-А. Коменський вису
ває правила пізнання, які складаються з кількох етапів: 
представлення предмета з усіх сторін, розчленування 
проблеми на декілька складових частин, автопсія (само
стійне спостереження) (з наук.-попул. літ.).

2. мед. Розтин трупа з метою встановлення причин смер
ті. Наведено узагальнені дані ретроспективного дослід
ження за даними протоколів 1919 автопсій померлих внас
лідок гострих порушень мозкового кровообігу (з наук, літ.); 
У пацієнтів, що померли від лептоспірозу, проводилася ав
топсія (з навч. літ.).

АВТОР, а, ч. Той, хто написав працю, твір, лист і т. ін. або 
розробив якийсь план, проект і т. ін. Він .. догадався, хто 
був автор чудової поезії (І. Нечуй-Левицький); Звичайні 
слова, сполучені волею автора в урочисті ряди, обертаю
ться часом в поеми, сповнені нового, хвилюючого змісту 
(О. Довженко); Вирішено поквапитися з закінченням робо
чого проекту. А для цього .. треба бригаді наблизитися до 
автора проекту, до місцевості (Іван Ле); Автор ідеї.

АВТОРАДІОГРАФІЯ, ї, ж., фіз. Метод вивчення розпо
ділу радіоактивних речовин (ізотопів) у досліджуваному 
об’єкті, який полягає в накладанні на об’єкт (зріз стебла 
рослини, сплав і т. ін.) чутливої фотоемульсії та отриманні 
фотографічного зразка, який фіксує розміщення радіоак
тивних ізотопів. При авторадіографіїрадіоактивні речови
ни немовби самі себе фотографують (з наук. літ.).

АВТОРАЛІ, невідм., с. Спортивне змагання (перев. багато
денне) на автомобілях за визначеним режимом руху. У столи
ці стартувало традиційне авторалі “Репортер ” (з газ.).

АВТОРЕГУЛЮВАННЯ, я, с. Автоматичне регулюван
ня. Система авторегулювання подає сигнали безпосеред
ньо на паровоз (О. Донченко).

АВТОРЕГУЛЯТОР, а, ч. Сукупність пристроїв для авто
матичного регулювання. Авторегулятор гальм; Авторегу
лятор напруги.

АВТОРЕГУЛЯЦІЯ, і, ж., екол. Циклічний процес авто
матичного підтримування сталого стану в біологічних сис
темах. Зі збільшенням рангу соціоекосистаии її залежність 
від сусідніх дещо зменшується, а здатність до авторегуля
ції зростає (з наук. літ.).

АВТОРЕМОНТНИЙ, а, е. Признач. для ремонту та ви
робництва автомобілів. Горлівський авторемонтний завод 
є одним із найбільших підприємств України з ремонту ав
томобілів, вузлів та агрегатів (з газ.); Авторемонтна май
стерня.
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АВТОРЕМОНТНИК, а, ч. Робітник, який займається 
ремонтом автомобілів. Фірмі на постійну роботу потрібні: 
водій, авторемонтник, експедитор (з Інтернету).

АВТОРЕФЕРАТ, у, ч. Короткий виклад наукової праці, 
підготовлений самим автором. Авторефератом дисертації 
є наукове видання у  вигляді брошури, яке містить укладе
ний автором реферат проведеного дослідження, поданого 
на здобуття наукового ступеня (з наук. літ.).

АВТОРЕФРИЖЕРАТОР, а, ч. Автомобіль, причіп або 
напівпричіп із тсплоізольованим кузовом. Компресійні хо
лодильні машини авторефрижераторів приводяться в дію 
самостійними карбюраторними двигунами внутрішнього 
згоряння (з наук.-техн. літ.); Зовнішня та внутрішня обшив
ки авторефрижераторів виконуються із дюралюмінієвих 
листів або оцинкованого заліза (з наук.-техн. літ.).

АВТОРИЗАЦІЯ, ї, ж. Дія за знач, авторизувати. В ін
формаційних технологіях за допомогою авторизації вста
новлюються і реачізуються права доступу до ресурсів і 
систем обробки даних (з наук.-попул. літ.); При викорис
танні банківських платіжних, кредитних та інших карток 
проводиться авторизація (із журн.); Фотовідбиток при 
його продажу як витвору мистецтва отримує додаткову 
цінність за рахунок явних знаків авторизації (підпису або 
особистого штампа фотографа) (із журн.).

АВТОРИЗбВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до авторизувати; 
// у знач, прикм. Академічне видання творів Т Шевченка 
цінне не тільки своєю повнотою, а й тим, що в ньому всі 
тексти Шевченка подаються за автографами, авторизо
ваними копіями (з наук, літ.); Авторизований користувач; 
Авторизований переклад; Авторизований сервісний центр.

АВТОРИЗбВУВАТИ, ую, уєш, недок.. АВТОРИЗУВА- 
ТИ, ую, уєш, недок і док., що. 1. Давати дозвіл, згоду на 
поширення свого твору, проекту, винаходу або на переклад, 
копію з нього і т. ін.; // Схвалювати певну форму своїх тво
рів (переклад, копію, репродукцію і т. ін.) для поширення. 
Авторизувати копію картини; Авторизувати переклад.

2. Те саме, що автентифікувати. Використовувана тех
нологія доступу дозволяє надійно авторизовувати корис
тувачів та забезпечувати надійне і безпечне під ’єднання 
до мережі (з наук.-техн. літ.); Пакетне вирішення для ін- 
тернет-сервіс провайдерів дозволяє авторизувати корис
тувачів, які входять у  мережу (з мови реклами).

АВТОРИЗУВАТИ див. авторизовувати.
АВТОРЙНОК, нку, ч. 1. Сфера торгівлі автомобілями. 

Після введення нових ставок мита на ввезення автомобілів 
ситуація на українському авторынку суттєво змінилася (із 
журн.); На світовому авторинку очікується різкий стри
бок цін (з Інтернету).

2. Місце, де відбувається торгівля автомобілями. Київ
ський авторинок “Центральний ” на Столичному шосе, 104; 
купівля і продаж автомобілів (з мови реклами).

АВТОРИТАРИЗМ, у, ч., книжн. 1. Система правління, 
яка ґрунтується на необмеженій владі однієї особи або групи 
осіб при збереженні деяких економічних, громадянських, 
духовних свобод для громадян. Авторитаризм передбачає 
більш чи менш високий ступінь обмеження політичних сво
бод, перш за все свободи діяльності опозиційних організа
цій та преси (з наук.-попул. літ.); Пропоновані зміни у  
структурі та порядку формування найвищих представниць

ких органів державної влади зміцнюють правові гарантії 
проти зловживань владою і авторитаризму (з газ.).

2. Те саме, що авторитарність. Ознаками авторитариз
му керівника є надмірна централізація влади, безапеляцій
ний метод керівництва, безумовна покора підлеглих (з на
ук.-попул. літ.).

АВТОРИТАРИСТ, а, ч., книжн. Прихильник авторита
ризму. Авторитарист спирається на народну покірність, 
популіст — на народну любов (з наук.-попул. літ.); На сьо
годні цей політичний діяч — радикальний авторитарист 
(з газ.).

АВТОРИТАРНИЙ, а, е, книжн. 1. Який характеризу
ється беззастережним підпорядкуванням особистій владі, 
авторитету. Авторитарний режим допускає обмежений і 
контрольований плюралізм у  політичному мисленні, думках 
і діях, мириться з наявністю опозиції (з наук, літ.); Автори
тарне правління спирається не на конституційні обме- 
ження, а на примус (з наук.-попул. літ.).

2. Який прагне незаперечно утвердити свій авторитет 
(у 1 знач.); який вимагає беззаперечного підкорення; влад
ний. Авторитарний стиль спілкування вчителя з дітьми — 
наказ, вказівка, погрози, стягнення, владний тон — при
гнічує особистість, будь-яку її ініціативу, руйнує творчо- 
гуманістичну діяльність (з наук, літ.); Авторитарна осо
бистість існує всюди, де є хоча б крихта влади (із журн.).

АВТОРИТАРНІСТЬ, ності, ж., книжн. Жорсткий стиль 
керівництва з опорою на покарання і придушення ініціати
ви. Зараз втілюють ідеї інтенсифікації навчального проце
су, і вже тепер видно, як їх розуміють вчителі вольові, схиль
ні до авторитарності (з наук.-попул. літ.).

АВТОРИТАРНО, присл., книжн. 1. Як властиво авто
ритарній (у 1 знач.) людині. Авторитарно налаштований 
президент країни, небезпідставно розраховуючи на кон
струкцію влади з підпорядкованим йому особисто силовим 
складником, не збирався ділитися своїми владними можли
востями (з публіц. літ.); // Як характерно для авторитариз
м у .^  влади в цих країнах прийшли уряди, рішуче налашто
вані й далі правити авторитарно (із журн.); Влада прагне 
керувати авторитарно, без будь-якої опозиції (з газ.).

2. Як властиво авторитарній (у 2 знач.) людині. У видав
ничій діяіьності Петро Могила керувався насамперед ін
тересами верхівки православної церкви, якою прагнув пра
вити авторитарно (з наук, літ.); Ці кілька людей практич
но авторитарно розпоряджаються долями багатотисяч
ного колективу (з газ.).

АВТОРИТЕТ, ч. 1. тільки одн., род. у. Загальновизнане 
значення, вплив, поважність (особи, організації, колективу, 
теорії і т. ін.). Учні, відповідно до його авторитету й пред
мета, який він читав, прозвали його Соломоном (І. Багря
ний); Легендарна біографія Т. Шевченка — це вияв винят
кового авторитету серед народу (з навч. літ.); За широтою 
території, міжнародним авторитетом Київська Русь зай
мала у  IX cm. одне з провідних місць у  Європі (із журн.).

2. род. а. Особа, яка має вплив, повагу, заслуговує на пов
ну довіру. Вона з молодих літ заопікувалася садом і стала 
беззаперечним авторитетом для жінок селища в цій галузі 
(Ю. Яновський); Гаврило — неперевершений авторитету 
солов 'їних співах (О. Копиленко).
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3. род. а, жарг. Лідер, ватажок кримінального угрупо
вання. Найбільш характерними рисами кримінальної групи 
с попередня змова та орієнтація на кримінальну діяіь- 
ність, а в питаннях норм та ціннісних установок — на ліде
ра ( “авторитета ”), який звичайно має кримінальний дос
від і сильну волю (з наук.-попул. літ.).

(1) Кримінальний авторнтёт — лідер, ватажок криміналь
ного угруповання. Було вбито кримінального авторитета, 
який кілька років таму очолював місцеве угруповання "ро
мантиків великої дороги” (із журн.); Першою жертвою 
став відомий правоохоронцям кримінальний авторитет, 
що мав свою “бригаду ” (з газ.).

0  Підмочувати (хитати) / підмочити (розхитати) ре
путацію (авторнтёт) див. підмочувати; Піднімати (підій
мати) / підняти (підійняти) престиж (авторитет) див. під
німати.

АВТОРИТЕТНИЙ, а, е. 1. Який має авторитет (у 1 знач.); 
впливовий, поважний. Він у  своєму інституті чоловік ав
торитетний, його думки пильно дослухаються колеги 
(Ю. Мушкетик); // Який заслуговує на повне довір’я. Звісно, 
моя думка не авторитетна — я й не претендую на се (Леся 
Українка); Задовольняючи прохання Г. Ф. Квітки-Основ я- 
ненка, Максимович написав велику статтю “О правописа
нии малороссийского языка ”, що була авторитетним дже
релом для пізніших дослідників (з наук. літ.).

2. Який не терпить, не допускає заперечень; владний 
(про тон, жест, вигляд і т. ін.). Головний інженер знав: що 
авторитетнішим тоном розмовляє він з директором, то 
швидше той стає поміркованим (Ю. Шовкопляс).

АВТОРИТЕТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до автори
тетний. В голосі [Бажая] несвідома авторитетність (Леся 
Українка); Однією з вимог до організаторів агітаційної ро
боти є авторитетність їх у  масах (з газ.).

АВТОРИТЕТНО, присл. Впевнено, владно, зі знанням 
справи. Прохіра значно заспокоїлась, говорила голосно і ав
торитетно, хоч часом і помітно було, що її щось мучило 
(М. Коцюбинський); — Немає кращої за тебе! — автори
тетно і гаряче промовив Тарас. — На всю Киршіівку? — 
зраділа Оксана (С. Васильченко); Він засунув глибоко в ки
шені своєї чемерки з солдатського сукна руки й почав спо
кійно і авторитетно: — Товариші! Ніяких самосудів не по
винно бути! (Б. Антоненко-Давидович); Слово Петушека 
завжди звучало для нього авторитетно (Ю. Шовкопляс).

АВТОРІВ, рова, рове. Належний авторові. Мені вже хо
тілось би так чи сяк заспокоїти зрозумілу цікавість ав
торову (М. Коцюбинський).

АВТОРКА, и, ж. Жін. до автор. Авторка [О. Кобилянсь-
ка] чимало читала творів чужої літератури (Леся Україн
ка); Спочатку я роздобув першу збірку її поезій, згодом — 
другу, і так захопився її творчістю, що вирішив будь-що 
відшукати авторку (Ю. Винничук).

АВТОРОДЕО, невідм., с. Спортивні змагання з фігурного 
водіння автомобілів. Програма автородео складається із 
двох частин: двоколісна — показ трюків із використанням 
автомобілів, що рухаються на двох колесах; темпова — ви
конання трюків на великих швидкостях (з Інтернету).

АВТОРОЗВАНТАЖУВАЧ, а, ч. Механізм, пристрій, за до
помогою якого здійснюється автоматичне розвантажування 
транспортних засобів. Кутю авторозвантажувач вантаж
ністю не менше 40-50 тонн за годину (з Інтернету).

АВТОРОТАЩ ЙНИЙ, а, е, ав. Стос, до авторотації. Цей 
вертоліт має найкращі авторотаційні характеристики 
(із журн.); Авторотаційна посадка.

АВТОРОТАЦІЯ, ї, ж., ав. 1. Режим роботи носійного 
гвинта літального апарата, при якому енергія, необхідна 
для його обертання, береться від потоку повітря, що набігає 
на гвинт. При вимушеній зупинці двигунів у  польоті верто
літ може здійснити спуск і посадку, використовуючи са- 
мообертання (авторотацію) носійних гвинтів (з наук.-по
пул. літ.); Свого часу в нас було обоє'язковим виконувати 20 
посадок на авторотації (самообертанні носійного гвинта) 
в рік (із журн.).

2. Самообертання літака або планера навколо поздов
жньої осі, яке виникає за певних умов і може призвести до 
штопора. При особливому, критичному польоті літака 
(планера), коли він знижується по крутій низхідній спіралі 
малого радіуса з одночасним обертанням відносно всіх 
трьох його осей, він переходить на режим самообертання 
(авторотації) (з наук.-техн. літ.); Пілоту довеюся садити 
машину в режимі авторотації (з газ.).

АВТОРСТВО, а, с. Належність твору, проекту, винаходу 
і т. ін. певному авторові. — їм 'я нічого не важить. Для люд
ства головне — цінність. Авторством ніхто ніколи не ціка
виться. Хіба не однаково, хто винайшов колесо (П. Загребе- 
льний); Авторство “Синопсису ” 1674 р. за традицією по- 
в 'язують з ім ям Інокентія Гізеля (з наук. літ.).

АВТОРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до автор. Повна емансипа
ція особи автора з рамок схоластики, .. якнайповніший ви
раз авторської індивідуальності в його творах — се харак
терний, пануючий оклик наших часів (І. Франко); Я їх [пе
реклади] переглянув би, може, зробив би деякі авторські 
зміни в самому тексті (М. Коцюбинський); Серед інших 
стилістичних особливостей російських повістей Т. Шев
ченка треба відзначити притаманний їм український на- 
півприхований гумор, лаконізм пейзажних та портретних 
описів, певну патетику в авторських роздумах, особливо 
філософського характеру, а також у  деяких внутрішніх 
монологах (В. Русанівський); У роботі представлений ав
торський варіант структурування концепції розвитку ма
лого та середнього підприємництва (з наук, літ.); Автор
ський колектив; Н у  знач. ім. авторські, ких, мн. Те саме, 
що гонорар.

Авторський примірник див. примірник; Авторський 
(творчий) концерт (вечір) див. концерт.

А  Авторська школа див. школа; Авторське право див. 
право; Авторське свідоцтво див. свідоцтво; Авторський 
аркуш див. аркуш.

АВТОРУЧКА, и, ж. Ручка з автоматичним подаванням 
чорнила до пера. Вийнявши трофейну авторучку, сів писа
ти записку (В. Кучер); Поклав перед собою нарізаний папір, 
праворуч — авторучку (В. Дрозд); Перед Супруном лежав 
аркуш паперу, побілілими пальцями він стискав авторучку і 
чекав, що йому продиктують (Ю. Винничук).

АВТОСАЛОН, у, ч. Приміщення для виставки та прода
жу автомобілів. За каркасно-панельною технологією бу
дуються майже всі сучасні ангари, склади, цехи, супермар
кети й торгові центри, автосалони і навіть спортивні кри
ті споруди (із журн.); Машини, як відомо, мають свої спе
цифічні запахи, тому аби ”перебити ” стандартний запах 
автосалонів й утримати клієнта, "Прага-Авто ” вирішила
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звернутися до технологій аромамаркетингу (з газ.); В ав
тосалонах панує принцип комісійності: чим вища вартість 
іномарки, тим більша торговельна “накрутка” (з газ.); 
// Виставка і продаж автомобілів. Нинішній автосалон — 
найбільша виставка в Україні, для якої павільйонів та від
критих майданчиків київського “Експоцентру України ” ви
стачило “в обріз” (з газ.).

АВТОСАЛбННИЙ, а, е. Стос, до автосалону. У Києві 
пройшло “Столичне автошоу”, організоване корпорацією 
“Укравто ” на території автосалонного комплексу на 
Столичному шосе (з газ.); Дуже динамічно розвивається 
автосалонний бізнес (з Інтернету).

АВТОСАМОСКИД, а, ч. Автомашина, що розвантажу
ється автоматично. На металеву естакаду в ’їхали перші ав
тосамоскиди з бетоном (з газ.).

АВТОСЕРВІС, у, ч. 1. Технічне обслуговування автомо
білів. Автосервіс — найважливіша умова збереження пози
цій заводу на світовому автомобільному ринку (з газ.); Ав
тосервіс — усі види робіт (з мови реклами).

2. Сукупність підприємств, що займаються таким обслу
говуванням. Набуває актуальності проблема облаштуван
ня державного кордону, що передбачає розбудову прикор
донних переходів, спорудження пунктів автосервісу, ван
тажних терміналів, об ’сктів для обслуговування пасажи
рів та екіпажів (із журн.).

АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ, а, е. Признач, для складання 
автомашин з окремих деталей. Автоскладальний завод роз
робив інвестиційну програму виробництва вантажних ав
томобілів та автобусів (із журн.); З року в рік триває ріст 
автомобілебудування в Україні, однак варто визнати, що 
нині основу галузі становлять саме автоскладальні під- 
нрисмства (із журн.); Херсонський автосіиадальний завод 
складатиме автомобілі м ода і ВАЗ-2106 з машинокомплек- 
тів, які поставляються російським ВАТ “АвтоВАЗ” (з газ.).

АВТОСКЛАДАННЯ, я, с. Складання автомашин з окре
мих деталей. Транспортне машинобудування представлене 
в районі автоскладанням, авторемонтом і виготовленням 
фургонів та причепів (із журн.); — Ми даємо всім, хто хоче 
розвивати автомобільну промисловість в Україні, пільги на 
автоскладання (із журн.).

АВТОСЛЮСАР, я, ч. Слюсар, що займається збиранням 
і ремонтом автомобілів. Першим щаблем його кар ’єри була 
в 1969році робота газозварювальником. Наступні щаблі — 
автослюсар, механік (із журн.); Щороку ми готуємо півто- 
ри-три тисячі водіїв категорії “С ”, котрі до того ж мо
жуть бути висококласними автослюсарями (з газ.).

АВТОСПОЛУЧЕННЯ, я, с. Сполучення між населени
ми пунктами за допомогою автотранспорту. Жителі с. До- 
шнське висловили подяку голові області за вирішення проб
ами прямого автосполучення з обласним центром (з газ.); 
Внаслідок повені на Львівщині від автосполучення були від
різані 5 насеїених пунктів (з газ.).

АВТОСПбРТ, у, ч. Вид технічного спорту — їзда на ав
томобілях спеціальними трасами. Класифікувати різнови
ди автоспорту можна за типами трас, на яких проводя
ться змагання, за особливостями гоночної техніки, за 
особливостями спортивного регламенту і т. ін. (з наук.-по- 
пул. літ.); Автоспорт є дуже видовищним і вельми прибут
ковим, яскравим прикладом чого служить “Формула-1 ”

(із журн.); Усе більша кількість жінок поповнює ряди учас
ників змагань із автоспорту (з газ.).

АВТОСПРАВА, и, ж. Комплекс знань і навичок, необхід
них для водіння автомобіля та його ремонту. При міському 
будинку культури були створені класи з професійними нахи
лами: автосправа, швейна, будівельна справа (з газ.).

АВТОСПУСК, а, ч., фот. Пристосування, яке автома
тично надає руху затворові фотоапарата або фотокамери че
рез 10-15 секунд після натискання спускової кнопки. Циф
рові фотокамери: дисплей 2,5, автоспуск, запис відео зі 
звуком, пам ’ять 6 Мб (з мови реклами).

АВТОСТАНЦІЯ, ї, ж. Комплекс споруд, признач, для 
обслуговування пасажирів автобусного міжміського та 
приміського сполучення. — О, й ви тут сходите, — мовив 
до високої дівчини, яка скочила слідом за ним із автобуса на 
занесене густою подільською курявою подвір ’я автостан
ції (Є. Гуцало).

АВТОСТОП1, а, ч. Пристрій, що забезпечує автоматич
ну зупинку поїзда. У систему автостопа входять елемен
ти (трансмітери, реіе, індуктори), які автоматично при
водяться в положення, при якому вони діють на гальмівне 
обладнання локомотива (з наук, літ.); Застосування авто
стопа виключає можливість аварії через неуважність ма
шиніста локомотива до сигналів світлофорів (з наук.-техн. 
літ.); Стеження за сигналами — найважливіший обов’язок 
поїзної бригади. Для полегшення цього на тепловозі є і локо
мотивна сигналізація, яка зв ’язана з автостопом (з газ.).

АВТОСТОП2, ч. 1. род. у. Безплатне пересування на по
путному транспорті за згодою водія. Спочатку автостоп 
був можливий лише на попутних автомашинах, однак піз
ніше розвинувся автостоп на інших видах транспорту 
(з наук.-попул. літ.); Найбільше досягнення автостопу — 
навколосвітня експедиція “Автоколумб ” 1992-1993 років, 
учасники якої здійснили подорож навколо земної кулі, не ко
ристуючись ніяким рейсовим транспортом (із журн.).

2. род. а. Документ, що дає право туристові на зупинку 
попутних автомашин. Подорожувати за автостопом.

АВТОСТОЯНКА, и, ж. Будова, споруда, спеціальна від
крита площадка, признач, для зберігання автомототран- 
спортних засобів. Загальна місткість гаражів і автостоя
нок у  місті становить 470 тис. пасажиромісць (з газ.); 
Створюються проекти єдиної загальноміської мережі під
земних гаражів та автостоянок (з газ.).

АВТОСТРАДА, и, ж. Те саме, що автомагістраль. По
переду, на автостраді, смугами лягали сяйва автомобіль
них фар (Л. Дмитерко); Висуваються проекти огортання 
автострад своєрідними сферичними екранами з полімер
них деталей (із журн.).

АВТОСУГЕСТІЯ, ї, ж., мед. Те саме, що самонавію
вання. Пацієнтам показані навчання прийомів автосугес- 
тії, психофізична гімнастика, різноманітні дихальні впра
ви (з наук.-попул. літ.).

АВТОТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ, я, с. Технічне обслуго
вування автомобілів (забезпечення деталями, запасними час
тинами, ремонт і т. ін.). Проводимо автотехобслуговування 
автомобілів марок ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ЗІЛ (з мови реклами).

АВТОТЕХСЕРВІС, у, ч. Те саме, що автосервіс. Звер
нувшись у  наш автотехсервіс. Ви можете бути певні, що 
ми докладемо максимум професійності та оперативності
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у  ремонті Вашого автомобіля, незалежно від того, в який 
час доби Ви до нас звернулись (з мови реклами).

АВТОТИПІЯ, ї, ж., друк. 1. Спосіб поліграфічного від
творення напівтонових зображень (фотознімків, акварель
них малюнків, олійного живопису і т. ін.) шляхом перетво
рення напівтонового зображення в растрове (мікроштрихо- 
ве) за допомогою поліграфічних растрів або спеціальних 
комп’ютерних програм. Автотипія базується на можли
вості передачі напівтонів системою точок різних розмірів 
та однакової сили (насиченості) (з наук, літ.); Автотипія 
перетворює напівтонове зображення в мікроштрихове, 
але візуально воно виглядає як напівтонове і є тим кращим, 
чим менша відстань між центрами точок (із журн.); Візуа
льно відрізнити один від одного відбитки, отримані спосо
бами офсетної, високої або глибокої автотипії, не завжди 
просто (із журн.).

2. Кліше, виготовлене таким способом.
3. Відбиток, зробл. з такого кліше. Високоякісна авто

типія.
АВТОТИПНИЙ, а, е, друк. Стос, до автотипії. Автотип

не відтворення малюнка.
АВТОТИПбВИЙ, а, е, друк. Те саме, що автотипний.
АВТОТОМІЯ, і, ж., біол. Самокалічення як захисна ре

акція тварин під час роздратування. Автотомія поширена у  
безхребетних тварин; із хребетних тварин вона властива 
лише ящіркам, які відкидають хвіст (з наук, літ.); Автото
мія виявляється в мимовільному відокремленні частини ті
ла, наприклад, хвоста, кінцівок, які згодом відновлюються 
(з наук.-попул. літ.); Автотомія відбувається, наприклад, 
при схоплюванні хижаком (з навч. літ.).

АВТОТРАКТОРНИЙ, а, е. Стос, до автомобілів і трак
торів. Спеціалізований комплекс із перевантаження коліс
ної автотракторної техніки в Іллічівському морському 
порту вийшов на проектну потужність (з газ.); // Який 
виробляє або лагодить автомобілі і трактори. В автотрак
торній промисловості поширені пористі самозмащувальні 
підшипники з порошкових сплавів (з наук.-техн. літ.).

АВТОТРАНСПЛАНТАЦІЯ, ї, ж., мед. 1. Трансплан
тація тканин, органів, частин тіла того самого організму. 
Автотрансплантація кісткового мозку або стовбурових 
клітин після протипухлинної хіміотерапії широко застосо
вується при лейкозах, лімфомах та злоякісних пухлинах 
(з наук.-попул. літ.); При тяжких опіках застосовується 
автотрансплантація шкіри з непошкоджених ділянок на 
обпечені (з навч. літ.); Перевага автотрансплантації перед 
звичайними пересадками полягає в тому, що вона дозволяє 
уникнути багатьох технічних ускладнень і небезпеки від
торгнення чужорідних органів (з навч. літ.).

2. Хірургічне видалення органа, його лікування і подаль
ше приживлення в організмі. Такого роду автотрансплан
тації, коли у  хворого беруть його вчасний орган, приводять 
його в порядок, а потім ушивають назад, до цього часу роби
лися в основному з нирками (з наук.-попул. літ.); Автотран
сплантація застосовується при ремонті серцевих клапанів, 
ушиванні розширених серцевих шлуночків, видалянні з органів 
ракових пухіин та ін. (із журн.); Співробітники петербур
зького НДІ кардіології ім. В. Алмазова першими в Росії вико
ристали метод автотранстантації серця для зменшення 
лівого передсердя пацієнтки (із журн.).

АВТОТРАНСПОРТ, у, ч. Автомобільний транспорт. 
— Станція зветься так само — Переяслав, Південної заліз
ниці, але до міста треба ще кілометрів двадцять п 'ять — 
автотранспортом (Б. Антоненко-Давидович); Автотран
спорт значно перевершує залізничний і повітряний тран
спорт гнучкістю та універсальністю (з наук.-попул. літ.).

АВТОТРАНСПОРТНИЙ, а, е. Стос, до автотранспорту. 
Автотранспортна пригода; Автотранспортне підприєм
ство; Автотранспортний засіб.

АВТОТРАНСПОРТНИК, а, ч. Працівник автомобіль
ного транспорту. Роботу автотранспортників переоціни
ти важко; безперебійні перевезення пасажирів, пряме і 
своєчасне доставляння вантажів -  ці необхідні умови для 
нормальної життєдіяльності сучасного суспільства може 
забезпечити лише автомобільний транспорт (з газ).

АВТОТРАНСФОРМАТОР, а, ч. Електричний трансфор
матор з однією котушкою, що має декілька виводів для 
під’єднання до джерела змінного струму і до навантаження. 
Потужні автотрансформатори використовуються для 
зв ’язку електричних мереж, малопотужні — в лаборатор
ній практиці (з наук.-попул. літ.); Для регулювання напруги в 
невеликих мережах користуються автотрансформатора
ми (з навч. літ.).

АВТОТРАНСФУЗІЯ, ї, ж., мед. Метод лікування перели
ванням хворому його власної крові. Автотрансфузія забезпе
чує суттєве поліпшення мозковоїгемодинаміки (з наук. літ.).

АВТОТРАСА, и, ж. Те саме, що автошлях. Коли візм 'я- 
ко покотився по автотрасі, мати витерла краєчком хус
тки сльози і полегшено зітхнула (Б. Антоненко-Давидо- 
вич); Універмаг розташований на велелюдному місці, поряд 
з автотрасою (з газ.).

АВТОТРЁЙЛЕР, а, ч. Те саме, що трейлер 1. Учора на 
автотрасі на ходу загорівся автотрейлер, що перевозив 
вісім іномарок (з газ.).

АВТОТРЕНАЖЁР, а, ч. Тренажер, на якому вчаться во
дити автомобіль. Базова комплектація автотренажера 
включає в себе власне механічну частину зі стандартними 
органами управління, процесор із установленим програм
ним забезпеченням, монітор та ін. (з наук.-попул. літ.); Про 
автотренажер ми почали замислюватись зразу після від
криття нашоїавтошколи (з газ.).

АВТОТРОПІЗМ, у, ч., бот. Здатність рослин розпрям
лятися після припинення дії факторів, що викликали їхнє 
згинання. Автотропізм проявляється, наприклад, у  злаків, 
що полягли після дощу (з навч. літ.).

АВТОТРбФ  див. автотрофи.
АВТОТРбФИ, і в, мн. (одн. автотроф, а, ч.), біол. Орга

нізми, які створюють необхідні для свого життя органічні 
речовини з неорганічних у процесі фотосинтезу або хемо
синтезу. Автотрофи служать у  біосфері Землі продуцен
тами органічної речовини (з наук. літ.).

АВТОТРОФНИЙ, а, е, біол. Який синтезує із неорганіч
них речовин необхідні для життя органічні речовини. Роль 
автотрофних організмів у  природі величезна, оскільки вони 
створюють усі органічні речовини, які не можуть синте
зувати людина і майже всі тварини (з наук, літ.); До 
автотрофних організмів належать вищі рослини (крім пара
зитних і сапрофітних), водорості та деякі бактерії 
(з навч. літ.).
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АВТОТУРИЗМ, у, ч. Туристські подорожі на автомобілі. 
Автотуризм — це перш за все підкорення простору, і успіху 
тут можна досягти, лише ретельно спланувавши марш
рут і вивчивши попередньо всі дороги, цікаві місця, а та
кож можливості перекусити, відпочити, заночувати 
(із журн.); Автотуризм як важлива складова частина су
часного стилю відпочинку поширений v Криму (із журн.); 
Міжнародний автотуризм.

АВТОТУРИСТ, а, ч. Той, хто займається автотуризмом. 
У гирловій частині річки було дуже гамірно. Тут, просто 
біля води, розташувалася на ночівлю велика група автоту
ристів (із журн.).

АВТОТУРИСТКА, и, ж. Жін. до автотурист. Моя де
в ’ятирічна донька -  завзята автотуристка із солідним 
стажем. її не здивуєш гірськими серпантинами Криму, 
нічними автострадами Європи, розкішними гравійними до
рогами Країни тисячі озер і безкінечно пустими трасами 
російської Півночі (із журн.).

АВТОТЯГАЧ, а, ч. Автомобіль для буксирування приче
пів та напівпричепів. Надамо послуги або здамо в оренду 
кран, бульдозер, екскаватори, автотягач із напівпричепом 
(з Інтернету).

АВТОУПРАВЛІННЯ, я, с. 1. Установа, що здійснює ке
рівництво кількома автопідприємствами. Апарат авто- 
управлінь здійснює систематичний контроль за своєчас
ним та неухильним виконанням підвідомчими автоуправ- 
лінню автогосподарствами постанов уряду, наказів, поло
жень та інструкцій Міністерства транспорту та зв ’язку 
України (з мови документів); Форма №  3 надається авто
господарством автоуправліпню до 1 червня (з мови доку
ментів).

2. Автоматизоване управління. Система підтримує ав
тоуправління живлення комп ’ютера (з наук, літ.); Суть про
екту полягас в установленні систем автоуправління, які доз- 
во.іяють централізовано в дистанційному режимі керувати 
енерговикористанням клієнтів у  випадках загрози аварійних 
ситуацій (з наук.-техн. літ.); У цьому автомобілі є авто
управління світлом, автоуправління кутом нахилу фар за
лежно від навантаження автомобіля (з мови реклами).

АВТОФАКС, у, ч. Те саме, що телефакс. Вашу інформа
цію у вигляді рахунків та комерційних пропозицій просимо 
направляти на наш автофакс або електронною поштою 
(з Інтернету).

АВТОФІЛІЯ,)', ж., мед. Те саме, що самозамилування.
Термін “автофілія ” в психіатрії замінив слово “нарцисизм " 
(з навч. літ.).

АВТОФУРГОН, а, ч. Вантажний автомобіль із критим 
кузовом. Протягом цілої доби курсують вулицями міста 
автофургони, доставляючи хліб сотням торговеїьних під
приємств Києва (з газ.).

АВТОХАРАКТЕРИСТИКА, и, ж. Характеристика, да
на автором або героєм літературного твору самому собі. 
Одним із важливих засобів, які характеризують внутріш
ній світ персонажів “саксонських романів” Ю. Краиіев- 
ського, є словесні автохарактеристики героїв (з наук, літ.); 
Письменник задумав написати свою прозу як особливого 
роду автохарактеристику, призначену для широкого кола 
читачів (з наук.-попул. літ.); // Те саме, що самохаракте
ристика. — Цікаво, що ви від мене ждете?— хмикнув Сер
гій. — Невже покаяння? Чи розгорнутої психологічної ав

тохарактеристики? (із журн.); Автохарактеристика: іні
ціативна, умію приймати самостійні рішення, планувати 
свою роботу і роботу штату співробітників (з Інтернету).

АВТОХОРІЯ, ї, ж., бот. Поширення насіння і спор рос
лин за допомогою пристосувань самої рослини. Автохорія 
відбувається без участі вітру, тварин та інших зовнішніх 
агентів (наприклад, у  квасолі лопається стручок) (з наук.- 
попул. літ.).

АВТОХТбН, а, ч. 1. Те саме, що абориген 1. Генетична 
структура населення — співвідношення у  складі населення 
між уродженцями цієї місцевості: корінними жителями 
(автохтонами) і некорінними жителями (алохтонами) 
(з наук, літ.); Самі українці — дуже давні автохтони в своїм 
краї, де живуть вони од Дунаю до Дону (І. Огієнко).

2. біол. Вид, що виник і еволюціонував у якій-небудь 
місцевості; протилежне а л о х т о н  (у 1 знач.). У будь-яко
му регіоні є види-автохтони, походження яких пов’язане з 
цим регіоном, і види-іммігранти, які проникли сюди пізніше 
(з наук, літ.); Дика картопля — автохтон Південної Амери
ки, качконіс — автохтон Австралії (з наук.-попул. літ.).

3. геол. Комплекс гірських порід, що не зазнав значних 
горизонтальних переміщень із місця свого утворення; про
тилежне а л о х т о н  (у 2 знач.). Породи автохтона іноді 
виступають на поверхню з-під алохтона у  западинах ре
льефа, утворюючи тектонічні вікна (з наук. літ.).

АВТОХТОННИЙ, а, е. Стос, до автохтона. За даними 
ономастики, сучасне корінне населення України є авто
хтонним (з наук, літ.); У кожному виноробному районі най
більш привабливими, на мій погляд, є автохтонні сорти ви
нограду (із журн.).

АВТОХТОННІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, ав
тохтонний. Усі пізніші студії давньоруської писемності 
підтвердили слушність аргументації М. О. Максимовича 
про автохтонність українського насеїення на Середній 
Наддніпрянщині взагалі і в Києві зокрема (з наук.-попул. 
літ.).

АВТОЦЕМЕНТОВОЗ, а, ч. Спеціальний автомобіль для 
перевезення цементу. Розрізняють цементовози автомо
більні (автоцементовози), залізничні (вагони-цеиентово- 
зи), річкові та морські (судна-цементовози) (з наук, літ.); 
Автоцементовоз ТЦ-І2 призначений для безтарного пере
везення цементу та інших пилоподібних та порошкоподіб
них матеріалів автомобільними дорогами (з наук.-техн. 
літ.).

АВТОЦЕНТР, у, ч. Підприємство, що здійснює технічне 
обслуговування, ремонт і продаж легкових автомобілів. 
Наш автоцентр — це сервісно-торговельне підприємство, 
що спеціалізується на наданні всіх видів послуг із сервісу, 
діагностики та ремонту легкових автомобілів; крім того, 
ми здійснюємо підбір, закупівлю і доставку автомобілів (з 
мови реклами).

АВТОЦИВІЛКА, и, ж., розм. Те саме, що ОСАЦВ. 
“Автоцивілка ” — це страхування відповідальності водія 
перед третіми особами. Це означає, що в разі завдання 
збитку потерпілим платить не водій, а страхова компанія 
(із журн.).

АВТОЦИСТЁРНА, и, ж. Автомобіль, у якого замість 
кузова розміщена цистерна. До транспортних засобів із 
спеціалізованими кузовами, призначенням яких є транспор
тування вантажів, належать автоцистерни, молоко-, це-
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менто-, борошновози та ін. (з наук, літ.); Найпоширеніший 
тип пожежних автомобілів — автоцистерни (з наук.-по- 
пул. літ.).

АВТОШИНА, и , ж. Шина для автомобіля. Гаражні коо
перативи, розташовані вздовж залізниці, спалюючи авто
шини, промаслене ганчір'я, смолистий пластик, підкопчу
ють вагони поїздів (з газ.); У нашому магазині Ви підберете 
зимові та літні автошини для свого транспортного засобу 
(з мови реклами).

АВТОШКбЛА, и, ж. Навчальний заклад, що готує во
діїв автомобілів. Автошкола займається підготовкою во
діїв транспортних засобів категорії "В " (з мови реклами); 
У нашій автоиіколі висока ефективність навчання за раху
нок використання тренажерів (з Інтернету).

АВТОШЛЯХ, у, ч. Те саме, що автодорога. За мить я 
вже мчався вздовж озера двійкою, біія Клекстону повернув 
вліво, пересік автошлях Єлисавети (У. Самчук); Як показує 
практика вже нинішнього літа, транспортний комплекс 
Криму в пік сезону не витримує всіх навантажень: авто
шляхи перевантажені автомобілями туристів (з газ.).

АВТОШЛЯХОВИЙ, а, є. Стос, до автошляху. Залізничні 
тунелі довжиною понад 3000 м і автошляхові — понад 
1500 м повинні мати додаткові евакуаційні виходи (з мови 
документів); Міст — дворівневий, зверху — автошляхова 
частина, нижній рівень займає лінія метрополітену 
(із журн.); Військовослужбовці вже розпочали підготовку 
до встановлення сорокаметрового автошляхового полот
на через річку (з газ.).

АВТОШЛЯХОВЙК, а, ч. Фахівець у галузі будівництва 
і експлуатації автомобільних доріг. Автоіиляховикам, задія- 
ним на будівництві автобану Київ — Одеса, стали вже 
звичнішії високі темпи роботи (з газ.); Автошляховики на
магалися вжити якихось заходів — засипали ділянки пош
кодженої траси гравієм (з газ.).

АВТОШОУ, невідм., с. Шоу, влаштоване для демонстра
ції різноманітних марок автомашин. В автошоу беруть 
участь провідні автомобільні компанії, які представляють 
вітчизняним споживачам увесь спектр автомобіїів: від 
елітних авто до масових, популярних марок (із журн.); 
Учасники автошоу проїхали за всіма вказаніши маршрута
ми і повернулися назад (з газ.); Стартувало третє столичне 
автошоу: найкращий час і місце купити автомобіль (300 ав
томобілів експозиції, 400 тисяч відвідувачів, 15 презента
цій новинок автомобільного ринку) (з Інтернету).

АВТОШТУРМАН, а, ч. Аеронавігаційний прилад, що 
автоматично обчислює координати літального апарата. 
Автоштурман вказує поточні координати, необхідні для 
орієнтування, спрямовує політ за вказаною траєкторією 
або до заданої цілі (з наук.-тсхн. літ.); Перший пілот увім
кнув автоштурман (з газ.).

АВТУРА, и, ж. Збірн. до автор. Слід залучати автуру до 
радіопередач із числа радіослухачів (з газ.); Серед автури 
видавництва багато молодих письменників (з газ.).

АВУАРИ, їв, мн., фін. 1. Різні активи (див. актив2 1), за 
рахунок яких можуть здійснюватися платежі та сплачувати
ся борги їхніх власників. Авуари діляться на вільні — які ви
користовуються без обмежень, і блоковані — які перебува
ють під контролем держави або банку (з наук. літ.).

2. Кошти банку, розміщені на його рахунках у закордон
них банках в іноземній валюті. Оскільки значна частина

платіжного обороту між державами здійснюється в до
ларах і євро, найпоширеніші авуари в цих валютах (з на- 
ук.-попул. літ.); Уряди європейських країн дозволили своїм 
громадянам та підприємствам тримати валютні авуари 
за кордоном без будь-яких обмежень (з газ.).

АВУНКУЛАТ, у, ч., етн. Звичай у давніх народів (греків, 
германців та ін.) і в деяких сучасних народів Африки й 
Океанії, який зобов’язує дядька з боку матері турбуватися 
про племінника більше, ніж про власного сина. Авункулат 
характеризується взаємними правами та обов 'язками, які 
підтримують близькість людини до роду її матері (з наук.- 
попул. літ.).

АГА, и, ж. Величезна жаба, одна з найбільших безхвос
тих амфібій родини жаб; поширена в Південній та Централь
ній Америці. Ага — одна з найбільших жаб: довжина її ті
ла досягає 24 см (звичайно 15-17 см), вага — більше кілогра
ма (з наук, літ.); Виділення шкірних залоз аги є отруйними 
(з наук.-попул. літ.); Жаба-ага, на відміну від інших земно
водних, постійно зустрічається в солонуватих водах гирл 
рік, за що й отримала назву "морська жаба " (із журн.).

АГА1, виг. 1. Уживається для вираження подиву, здогаду, 
пригадування і т. ін. — Ага, ти заховавсь, — промовиїа сама 
до себе і пішла розшукувати [Івася] (Панас Мирний); — Ага, 
я й забувсь — ось до тебе лист! Здається, від Богдана (Леся 
Українка); — Скаоїсіть, як звати... вашого Брянського? 
Як?.. — Звати? Гм... Дайте подумати... Як це вони між со
бою... Ага: Юрій (О. Гончар).

2. Уживається для вираження злорадства, насмішки, по
грози, радості і т. ін. "Ага! проклятії поганці, Недогарки 
Троянські, ланці! Тепер прийшлось вам погибать " (І. Котля
ревський); Як вибігли вночі хлопці на дзвін та взнали, що го
рить Гмиря, зразу й вернулись у  хату — так йому й треба! 
Ага, найиїла-таки його погибель (А. Головко); Здавалось, 
вони закричать зараз на все горло вищиреним ротом: "Син 
священика, священика! Попович! Ага!.. " і понесуть цю 
прокляту звістку до кімнати місцкому [місцевкому], де до
жидає анкети невідомий чоловік у  шкуратяній тужурці 
(Б. Антоненко-Давидович); Дівчинка вискакує з бур'янів, 
наче з-під землі, танцює довкола товариша танець перемо
ги, високо підстрибуючи. — Ага! Програв! Програв! 
(О. Бердник).

АГА3, част., розм. 1. ствердж. Уживається для вира
ження згоди, підтвердження; так. — А казав же він? — 
Ага! (Сл. Гр.); — Ага! Прийшла-таки коза до воза! — про
мовив Бугорський, углядівши Тараса (С. Васильченко); 
Пройшовши трохи ще в тім самім напрямку, наткнувся на 
високий берег, порослий лозою й вільшняком. "Ага! Це ж і є 
Ворскла!" (І. Багряний); — Ага! — зі злістю муркнув 
Андрій. — Я  так і знав (В. Винниченко).

2. запереч., ірон. Уживається для вираження заперечен
ня, сумніву; чом би не так, якраз, отож. — Я  льотчиком бу
ду... Як Петро ваш... — Ага! — хихикає Корній. — Під стіл 
пішки ходить, а вже й воно розібралося, де вершки, а де 
відвійки (О. Гончар).

АГА3, й, ч. 1. Титул воєначальників і начальників деяких 
груп придворних слуг у султанській Туреччині. На одній 
стіні [покою] висічи військові добутки: то дорогий турець
кий запоясник, то шабля, то бунчук якого-небудь аги або 
мурзи (Д. Мордовець).
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2. На Закавказзі, в Туреччині, Середній Азії — форма 
ввічливого звертання до старшого або поважного чоловіка 
(іноді в поєднанні з іменем). — Тебе давно не було на Бедес- 
тані, шановний Сінам-ага, — напівзапитливо, папівосудли- 
во зауважив Гріті (П. Загребельний).

АГАВА, и, ж. Багаторічна тропічна й субтропічна тра
в’яниста рослина родини агавових із жорстким великим 
листям, з якого виробляють волокно. Завжди хвилююсь, ко
пі бачу агаву: сіру корону твердого листу, зубатого по 
краях і гострого на вершечку (М. Коцюбинський); Понад 
300 видів агави дико ростуть у  Мексиці та прилеглих до неї 
областях (з наук, літ.); З агави одержують тонкі міцні 
нитки, з яких виробляють одяг, мотузки, пергаментний па
пір тощо (з наук.-попул. літ.); Деякі види агави розводять 
як оригінальні кімнатні та оранжерейні рослини (з наук.- 
попул. літ.).

АГАВОВИЙ, а, е. 1. Прикм. до агава. З агавового соку 
виготовляється мексиканський національний напій пульке 
(із журн.).

2. у знач. ім. агавові, вих, мн. Родина однодольних пе- 
рев. деревоподібних рослин, що ростуть у тропіках і суб
тропіках. Агавові мають велике практичне значення, перш 
за все як волокнисті рослини (з наук.-попул. літ.).

АГАКАЛО, а, с. і ч., зневажл. Людина, яка, погоджую
чись зі співрозмовником чи підтверджуючи його слова, час
то повторює “ага”. От це ще мені агакало! (Сл. Гр.).

АГАКАТИ, аю, аєш, недок., розм Погоджуючись зі спів
розмовником або підтверджуючи його слова, говорити час
то “ага”. Порох, подумавши трохи, знову писав, .. знову од- 
гаркувався, агакав та егекав... (Панас Мирний).

АГАКНУТИ, ну, неш, док., розм. Однокр. до агака
ти. — Ага! — агакнув чоловічий голос (Остап Вишня).

АГАЛЬМАТОЛІТ, у, ч. Щільна і м’яка дрібнозерниста 
гірська порода, яку використовують для різних декоратив
них виробів, а також у виробництві вогнетривів. Агальма
толіт використовується як виробний декоративний камінь, 
а також у промисловості вогнетривів, приладобудівниц- 
тві, електротехніці (з наук, літ.); Агальматоліти бувають 
білого, сірого, буро-жовтого, червоно-бурого, зеленого ко
льорів, іноді з кольоровішії малюнками, плямами (з наук.- 
попул. літ.).

АГАМА, и, ж. Велика ящірка родини агамових, здатна 
змінювати забарвлення тіла; поширена в Африці, Австралії, 
Південно-Східній Європі та Південній Азії. Голова агами 
покрита дрібними щитками, кінцівки добре розвинуті, 
хвіст звичайно довгий, неломкий (з наук, літ.); Агами здатні 
змінювати забарвлення під впливом збудження або нагрі
вання (із журн.).

АГАМІ, невідм. 1. ч. Птах ряду журавлеподібних із чор
ним оперенням і коротким хвостом, який швидко бігає; по
ширений у Південній Америці; трубач (у 3 знач.). В агамі 
довжина тіла до 50 см, крила — до ЗО см (з наук, літ.); У 
гніздах агамі, що розташовані в широких дуплах, можна 
знайти 6-10 білих яєць (з наук.-попул. літ.).

2.ми. Родина птахів ряду журавлеподібних; трубачі (у 4 знач.). 
Свою назву агамі, або трубачі, отримали завдяки крикам, 
які видають самці, що нагадують звуки труби (з наук.-по
пул. літ.).

АГАМІЯ, ї, ж. 1. антр., етн. Безшлюбність. В очах 
значного числа дослідників ага.мія виступає як заборона

шлюбів усередині роду (з наук.-попул. літ.); Агамія в докла
сових суспільствах була основною нормою, яка регулювала 
стосунки між статями (із журн.).

2. біол. Відсутність статі.
АГАМНИЙ, а, е, антр., біол., етн. Стос, до агамії. Агам- 

па заборона була фундаментальним, основним принципом 
поведінки людей родового суспільства (з наук, літ.); Агам- 
ніши видами називаються види нижмих рослин і тварин, 
які розмножуються без запліднення (з наук.-попул. літ.).

АГАМОВІ, вих, ми., зоол. Родина ящірок ряду лускатих. 
Існує понад триста видів агамових (з наук.-попул. літ.).

АГАМОГОНІЯ, і, ж., біол. Нестатеве розмноження ор
ганізмів шляхом поділу клітин, брунькуванням і т. ін. Агам
ні види — види нижчих тварин і рослин, що розмножую
ться нестатевим шляхом, тобто шляхом агамогонії (з на
ук. літ.).

АГАР, у, ч., спец. Речовина, яку отримують із червоних і 
бурих морських водоростей та використовують у лаборатор
ній практиці, текстильному, паперовому і кондитерському 
виробництві. У харчовій промисловості агар використо
вується для виробництва кондитерських виробів (мармела
ду, зефіру, жувальних цукерок, пастили, начинок, суфле, 
джему, конфітюру) (з наук.-попул. літ.); Агар утворює у  
водних розчинах драглисту масу (з наук.-попул. літ.).

АГАР-АГАР, у, ч., спец. Те саме, що агар. Водорості 
здавна використовуються як промислова сировина для 
одержання агар-агару (з наук.-попул. літ.); Агар-агар є рос
линним замінником желатину (із журн.).

АГАРНИЙ, а, е, спец. Те саме, що агаровий. Для приго
тування агарного середовища необхідний порошок екстрак
ту солоду, агар та чашки Петрі (з навч. літ.).

АГАРОВИЙ, а, е, спец. Прикм. до агар. У безазотному 
агаровому або желатиновому середовищі вирощують дво
денну культуру азотобактера (з наук, літ.); Опрацювання 
аерофітних проб проводили у  двох типах культур — воло
гих камерах та агарових культурах (з наук, літ.); // Який ви
робляє агар. Агаровий завод для виготовлення із морських 
водоростей речовини агар-агар є в Одесі (з газ.).

АГАРСЬКИЙ, а, е, заст. Те саме, що агарянський.
АГАРЙНИ, ян, мн. (одн. агарянин, а, ч.; агарянка, и, 

ж.), заст. Араби, мусульмани. За Саулових днів вони [ізраї
льтяни] провадили війну з агарянами і ті впали в їхні руки 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); Як відомо з Біблії, агаряни є нащад
ками Агарі, рабині Авраама (з наук.-попул. літ.).

АГАРЯНИН див. агаряни.
АГАРЯНКА див. агаряни.
АГАРЯНСЬКИЙ, а, е, заст. Прикм. до агаряни. Сиро

ти Степана молодого Синє море не втопило, А в турецьку 
землю, агарянську, Без весел і кормиг прибило (Т. Шевчен
ко); Лилася мова чиста й звучна, зовсім не схожа на ту 
мішанину з слів грецьких, латинських, агарянських, вірмен
ських, слов ’янських, яка побутувала серед ромеїв під пиш
ною назвою “грецької” (П. Загребельний).

АГАТ, ч. 1. род. у. Мінерал із шаровим розподіленням 
забарвлення, що використовується як виробний і напівкош
товний камінь, а також у техніці; різновид халцедону. Агат 
застосовується в техніці для виготовлення хімічних сту
пок, призм для ваг та ін. (з наук. літ.).

2. род. а. Окремий камінець цього мінералу, що викорис
товується як ювелірна прикраса. Худа й бліда, мов свічка,
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пані розповідала про те, як їй тяжко було добути собі чор
ного агата для намиста (Олесь Досвітній); * У порівн. 
Чорні очі лиснілись, як два агати (М. Коцюбинський).

АГАТОВИЙ, а, е. Прикм. до агат. — Отож, — продов
жував розповідь Сивоок, — там бували коні, натерті оли
вою, вишкребені срібними шкребницями. з гривами, розче
саними золотими й агатовими гребенями (П. Загребель- 
ний); // Власт, агату, схожий на агат. Очі втратили агато
вий полиск (Леся Українка); Теплим промінням засвітились 
у дівчинки чорні, агатові очі (Т. Масенко).

АГЕВЗІЯ, і, ж., мед. Втрата смакових відчуттів. Агевзія 
може виникнути внаслідок ураження рецепторів язика, 
язикоглоткового і проміжного нервів (з наук. л іт .).

АГЕЙ, виг. Уживається для вираження спонукання до 
якоїсь дії або бажання привернути чиюсь увагу; гей, ей. 
Агей, поети, глибше тон! (П. Тичина); — Агей, Іване, чи не 
страшно тобі під землею? (Ю. Яновський).

АГЕНЕЗІЯ, ї, ж., мед. Те саме, що аплазія. Аномалії мо
жуть виявлятись у  зупиненні росту органа на початково
му етапі ембріогенезу, що призводить до агенезії нирок 
(з наук, літ.); Вроджена агенезія шкіри є рідкісною патоло
гією новонароджених (із журн.).

АГЕНТ, а, ч. І. Людина або організація, що виступає 
уповноваженою виконувати різні доручення, завдання. Тобі 
посилку принесуть в хату, .. ти тільки покажи квитанцію 
агентові і кажи при собі розкрити ящик, чи не поломили чо
го (Леся Українка); Колись я був артистом-співаком, а нині 
мобілізований Всеробмисом агент продорганів (М. Івчен- 
ко); В економічних операціях у  ролі агентів виступають 
брокери, маклери, дилери, комісіонери (з наук.-попул. літ.); 
Юридична особа є податковим агентом стосовно найма
них робітників і зобов 'язана утримувати та перераховува
ти в бюджет податок на доходи з фізичних осіб (із журн.); 
Страховий агент; Торговий агент.

2. Особа, яка є чиїмсь ставлеником, служить чиїмсь інте
ресам. Вони етапи його помагачами й агентами (І. Не- 
чуй-Левицький).

3. Таємний співробітник органів розвідки якої-небудь 
держави, організації; шпигун. Ну, що тут довго: він тай- 
ний агент. Служить в поліції... (М. Коцюбинський); — Па
не Попель, а ви часом не агент ЦРУ? — поцікавився Юрко 
(Ю. Андрухович).

4. Фактор, причина, що викликає ті або інші явища в 
природі, суспільстві, організмі людини і т. ін.; чинник. Ту
беркульозні палички, відомі своею стійкістю проти біль
шості фізичних агентів, руйнуються ультразвуком (з на
ук.-попул. літ.); Учені шукають агентів, що передають 
вплив сонячних спалахів на біосферу. Один з імовірних пере
давачів — геомагнітне поле (із журн.).

5. інформ. Комп’ютерна програма, спроможна сприйма
ти зовнішні дані, самостійно визначати реакцію на них та 
реалізовувати цю реакцію. Під інтелектуальним агентом 
розуміємо програму, яка має знання про себе та навколиш
ній світ і поведінка якої визначається цими знаннями 
(з наук, літ.); Найбільш актуальною сферою застосування 
агентів вважається сфера комунікаційних технологій 
(із журн.).

Д  (1) Холодильний агент, спец. — те саме, що холо
доагент.

АГЁНТНИЙ, а, е, інформ. Стос, до агента (у 5 знач.). 
Агентні технології насамперед базуються на стандарти
зації інформаційної взаємодії між окремими учасниками 
технологічних процесів та на принципі керованості самої 
інформаційної системи (з наук, літ.); Концепції, закладені 
до стандартів побудови агентних платформ, дозволяють 
як розробникам, так і користувачам мати гнучкий та ефек
тивний інструмент з розвитку системи та інтеграції з 
успадкованими базами даних (з наук.-попул. літ.); Агентна 
модель; Агентний підхід.

АГЕНТСТВО, а, с. Місцеве відділення якого-небудь цен
трального закладу або підприємства, а також назва деяких 
установ інформаційного, посередницького та іншого плану. 
В мене був знайомий кореспондент телеграфного агент
ства (В. Самійленко); Присутні на процесі [Нюрнберзько
му] представники незліченних газет і агентств не можуть 
приховати враження, що його на них справили перші ви
ступи Руденка і Покровського (Я. Галан); Згідно з амери
канським законодавством вторгнення у  комп 'ютерну ме
режу інформаційного агентства вважається актом еко
номічного шпигунства та є кримінальним злочином 
(із журн.); Донське агентство з охорони навколишнього се
редовища запропонувало Україні спільний проект із ути
лізації відходів (з газ.); Транспортне агентство.

АГЕНТСЬКИЙ, а, е. Прикм. до агёнт 1. Комерційне по
середництво (агентська діяльність) є підприємницькою ді
яльністю, що полягає в наданні комерційним агентом по
слуг суб 'ектам господарювання при здійсненні ними госпо
дарської діяльності (з мови документів); Слід погодитися з 
пропозиціями фахівців і вчених-економістів щодо максима
льного обмеження кола небанківських організацій, які мо
жуть укладати з банками агентські угоди стосовно об
міну валюти, віддаючи перевагу спеціалізованим банків
ським установам (із журн.); Агентська винагорода; Аген
тська компанія; Агентська операція.

АГЕНТУВАННЯ, я, с., екон. Агентне обслуговування, 
яке здійснюється за обумовлену винагороду однією особою 
(агентом) за дорученням іншої особи — довірителя (принци
пала) від його імені, за його рахунок та в його інтересах. Ха
рактер, обсяг, порядок та умови агентування визначають
ся договором між довірителем та агентом (з навч. літ.); 
Агентування застосовується в різних сферах діяльності, 
найбільше воно поширене у  сфері обслуговування морських 
суден у  портах (із журн.).

АГЕНТУРА, и, ж. 1. Розвідувальна служба, що зай
мається збиранням секретних відомостей, проводить під
ривну роботу. На сьогодні таємна агентура поліції має 
шість підрозділів (по одному підрозділу на кожний округ) 
(із журн.).

2. Збірн. до агент 2, 3. Довбуш не потребував мати ні 
агентів, ні шпіонів — все селянство одразу записалося до 
нього в агентуру: і поведуть, і розкажуть, і покажуть, ку
ди пройти, коли безпечніше напасти (Г. Хоткевич); У доку
менті зазначалося, що німецька розвідка засилає у  наш тил 
свою агентуру під виглядом командирів і бійців Червоної 
армії, забезпечуючи для її прикриття відповідною формою 
(з мемуарної літ.).

АГЕНТУРНИЙ, а, е. Прикм. до агентура. Облави в Го
ропахах, як, зрештою, в усіх інших селах, не мали якоїсь за
кономірності, усталеного, сказати б, порядку, все, очевид
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но, залежало від агентурних даних (Р. Федорів); Поліцей
ські документи охранки різнилися формою складання. Аген
турні повідомлення, як правило, таємні інформатори писа
ли власноруч (з наук.-попул. літ.); Агентурні відомості.

А  Агентурна розвідка див. розвідка1.
АГЕНЦІЯ, ї, ж. Те саме, що агентство. Ніхто не вірив, 

що він поїде.. А Юра все ж таки одного дня прийшов у  па
роплавну агенцію і заплатив собі дорогу до рідного села 
(Мирослав Ірчан); Агенції “Інтерфакс-Україна'" в Секре
таріаті Кабінету Міністрів підтвердили, що розпоряд
ження залишається чинним і не вимагає прийняття яки
хось додаткових ухвал (з газ.).

АГ1 див. агій.
АГІАСМА, и, ж., рел.-церк. У православній та греко-ка- 

толицькій церквах — вода, освячена напередодні свята Бо
гоявления (Хрещення) Господнього. Хрещенська агіасма 
здавна вважається великою святинею (із журн.).

а г ій , а г і , виг., діал. Уживається для вираження подиву, 
обурення, роздратування, осуду, неприязні. — Калатаю — 
не докалатаюся, а далі гадаю собі: "Агій, та чого я тут ка
латаю” (І. Франко); — Слухайте, пани, агій на вашу голо
ву! (Остап Вишня).

АГІОГРАФІЧНИЙ, а, е, книжн. Стос, до агіографії. Ві
домим агіографічними твором Нестора є “Житіє Феодосія 
Печерського " (з наук. літ.).

АГІОГРАФІЯ, ї, ж., книжн. Різновид церковної літера
тури — оповіді про життя осіб, яких церква оголосила свя
тими. Темі святості присвячувалися численні “Патерики ”, 
“Житія " святих, які утворюють самостійний шар у  дав
ньоруській літературі -  агіографію (з наук, літ.); Зовнішні 
риси народного оповідання про св. Валентія споріднюють 
його з творами стародавньої агіографії (з навч. літ.).

АГ1Т... Перша частина складних слів, що відповідає слову 
агітаційний, напр.: а г і т б р и г а д а ,  а г і т в а г о н ,  а г і т 
к а м п а н і я ,  а г і т к о л е к т й в, а г і т м а й  д а н ч и к ,  
а г і т п л а к а т .

АГІТАТОР, а, ч. Особа, яка займається агітацією — ви
ступає перед населенням з бесідами, доповідями, заклика
ми і т. ін. З камери в камеру перебігали передвиборчі агіта
тори, читались прокламації, велись палкі дебати, малюва
лись карикатури (В. Винниченко); Запальний промовець, 
він у міському комітеті працював постійним агітатором 
(Ю. Смолич); У мінроті перший вихопив листівку з рук 
агітатора Матвей (О. Гончар).

АГІТАТОРКА, и, ж. Жін. до агітатор. Тут, у  таборі, 
Ольга була агітаторкою .. Вона запросила колгоспників у  
садок, де завжди провадила бесіди (В. Минко); Ось недавно 
ходила у нас по містечку агітаторка, розвішувала агіта
ційні матеріали однієї партії (з газ.).

АГІТАТОРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до агітатор. Ми тебе 
звільнимо від агітаторських обов'язків (О. Донченко); 
Крім чисто агітаторської роботи, у  штабі була налаго
джена і робота зі ЗМІ (з газ.).

АГІТАЦІЙНИЙ, а, е. Стос, до агітації. Я  хочу написати 
агітаційного листка (М. Хвильовий); Саїдові неначе щось 
надало агітаційного запалу і він викладав єдиному своєму 
слухачеві науку політграмоти (Іван Ле); — / щоб ніякої ме
ні агітаційної пропаганди тут не було! (Б. Антоненко-Да
видович); Агітаційна діяльність: Агітаційна література.

АГІТАЦІЙНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до агітаційний.
Плакатна агітаційність довгий час лишалась в арсеналі за
собів окремих драматургів (з наук, літ.); У контексті ”со
ціального замовлення " постає революційний футуризм, 
якому притаманні наступальність, агітаційність, плакат
ність, публіцистичність (з наук. літ.).

АГІТАЦІЙНО. Присл. до агітаційний. Хотів [Стефан] пе
реконати, говорив, переконуючи, агітаційно (М. Хвильовий).

АГІТАЦІЯ, ї, ж. 1. Громадська й політична діяльність, 
робота серед населення, спрямована на роз’яснення політи
ки якої-небудь партії чи організації. Вразила мене тільки 
одна справа в тутешній виборчій агітації, се так звані “ви
датки на агітацію ” (Леся Українка); Поучував [батько] пиль
ності, послуху, побожності. Забороняв брати участь в 
тайних товариствах, в політичній агітації (М. Грушев- 
ський); У Законі України “Про вибори народних депутатів 
України ” з ’явилося визначення поняття “передвиборна агі
тація ” — це здійснення будь-якої діяльності з метою спо
нукання виборців голосувати за або проти певного суб'єк
та виборчого процесу (з газ.).

2. Дія за знач, агітувати 2. Вітя захопився агітацією 
поміж селянськими школярами, намовляючи їх їхати з ними 
до Києва вчитися в семирічці (С. Васильченко); Ніхто нічо
го категорично не твердив, здебільшого говорилося безвід
носно, бо кожен боявся, щоб йому не “пришили " камерної агі
тації (І. Багряний); Заборона вшанування нам 'яті Т Шев
ченка 1914 року була найкращою агітацією проти царсько
го уряду (з газ.).

АГІТКА, и, ж., розм. Невеликий літературний, мисте
цький або інший твір, признач, для агітації. Наші колектив
но скомпоновані агітки вже лягаїи під преси ротаційних 
машин, щоб негайно ж зникнути по всій периферії, мов у  
прірву (Ю. Смолич); І. Микитенко почав писати у  20-х ро
ках революційні п 'єси-агітки та вірші (з навч. літ.).

АГІТЛІТЕРАТУРА, и, ж. Скорочення; агітаційна літе
ратура. Розквіт агітлітератури припадає головним чином 
на епохи соціальних катастроф, революційних вибухів (з на
ук.-попул. літ.); Найбільш поширені жанри агітлітерату
ри — статті в газетах, заклики та лозунги — відзначаю
ться стислістю, чіткістю, виразністю і швидкістю впли
ву (з навч. літ.).

АГІТМАЙДАНЧИК, а, ч. Місце, де проводяться агіта
ційні зібрання. Дворовий агітмайданчик, один із багатьох в 
містечку, представляв собою невелику сцену, збиту з до
щок, перед якою розміщувались декілька рядів вритих у  
землю лавок (з мемуарної літ.).

АГІТМАСОВИЙ, а, е. Скорочення; агітаційно-масовий. 
У початковий період розвитку театру “Березіль ” тут ста
вились героїко-рамантичні, агітмасові, публіцистичні спек
таклі, відзначені пошуками нових сценічних форм (із журн.).

АГІТПОЇЗД, а, ч.. іст. Відповідно обладнаний поїзд, що 
використовувався як пересувний агітаційний пункт. Начдив 
говорив про потребу створити спеціальний агітпоїзд, який 
пересувався б від частини до частини, де б бійці могли ді
стати цікаву книгу, послухати лекції, подивитись кіно
фільм (С. Скляренко).

АГІТПРОП, у, ч., іст. Скорочена назва відділів агітації та 
пропаганди при ЦК і місцевих комітетах ВКП(б) (до 1934 р.). 
Ось стоптані східці, залізні поруччя колишнього готелю, ко
ридор, плакати, оргінстр, агітпроп, ще якісь двері (Б. Анто-
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ненко-Давидович); У 1922 р. за розпорядженням агітпропу 
при ЦК КП(б)У було створено Центральне управління у  
справах друку (ЦУСД), що перебрало на себе усі функції по 
боротьбі з небажаною для режиму літературою (з наук, 
літ.).

АГІТПУНКТ, у, ч. За радянських часів — осередок масо
во-політичної роботи серед населення, а також спеціально 
обладнане приміщення для такої роботи. На дверях висіло 
оголошення, що сьогодні в приміщенні агітпункту буде 
прочитано для виборців доповідь (О. Донченко); Студенти 
складають списки виборців, опоряджують агітпункти 
(І. Волошин); Було застосовано й традиційні методи — 
відкриття численних агітпунктів по всій області та ак
тивне використання передвиборних стендів (з газ.).

АГІТУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. Роз’яснювати політику 
якої-небудь партії чи організації, закликати до боротьби за 
цю політику або проти неї. На коростивих кпячах через 
бандитські ліси тягнеться вона [Валентина] по всій волос
ній периферії— агітувати, організовувати, інспектувати, 
інструктувати й щ е.. вати й .. вати (М. Хвильовий); — Це 
бунтівники! Проти царя агітують! — Куди поліція диви
ться? (К. Гриб).

2. кого, що і без прям. дод. Переконувати в чому-небудь, 
схиляти до чогось. Я буду тут агітувати за твоє пересе
лення за кордон.. через те, що тобі таки вадить петербур
зький клімат (Леся Українка); — Що хочете, те й думайте 
собі, а я робити в колгосп не піду. І не агітуйте мене, агіту
вали вже різнії— жінка рішуче й норовисто одвернулась од 
Марка (М. Стельмах); — Цирк, брат, — це велике диво! Та 
я думаю, тебе не треба агітувати. Ти любиш цирк так, як і 
я (В. Нестайко).

АГЛИЦЬКИЙ, а, е, заст. Англійський. Тут [на ярмарку] 
свині все аглицької породи (І. Нечуй-Левицький).

АГЛОМЕРАТ, у, ч. 1. геол. Крихке скупчення уламків 
гірських порід і мінералів. До агломератів відносять деякі 
пірокластичні породи, скупчення великоуламкового мате
ріалу осадового походження і т. ін. (з наук. літ.).

2. техн. Спечена в грудки дрібнозерниста або пилувата 
руда. Агломерат використовують для виробництва чавуну 
(з наук.-техн. літ.); Чи доводилось вам бувати на агломерацій
них фабриках, де з залізної руди роблять агломерат, чудову 
сировину для домен? (з наук.-попул. літ.); Південний гірни- 
чозбагачуваїьний комбінат у  січні — травні поточного року 
збільшив виробництво агшмерату на 5 % — до 1,8 млн тонн 
(з газ.).

А  (1) Офлюсований агломерат — спечена в грудки 
дрібнозерниста або пилувата залізна руда, до якої додано 
флюси (перев. вапняк). Перші досліди одержання офлюсо
ваного агломерату проведені в 1936 р. (з наук. літ.).

АГЛОМЕРАТНИЙ, а, е, геол., техн. Стос, до агломера
ту. Агюмератні туфи багаті на кристали, які при розбриз
куванні лави газовими вибухами нагромаджуються пухки
ми масами (з наук, літ.); Агломератний граніт за своїми 
зовнішніми та внутрішніми характеристиками не посту
пається, а багато в чому і перевершує природний аналог 
(з наук.-попул. літ.).

АГЛОМЕРАТНИК, а, ч. Робітник, майстер агломерат- 
ного виробництва. У 1982-93 роках працював агломерат
ником, начальником цеху, майстром, інженером Дніпро
петровського металургійного комбінату (з газ.).

АГЛОМЕРАЦІЙНИЙ, а, е. 1. Прикм. до агломерація.
Викладено методики розрахунків масо- та теплообміну під 
час агіомерації залізорудних матеріалів, що максимально 
відображають закономірності агломераційного процесу 
(з наук. літ.).

2. Стос, до агломерації. Економічна вигода від терито
ріальної концентрації виробництва та інших економічних 
о б 'єктів у  містах та агломераціях називається агюмера- 
ційним ефектом (з наук.-попул. літ.); Агломераційна фаб
рика.

АГЛОМЕРАЦІЯ, ї, ж. 1. техн. Процес утворення агло
мерату (у 2 знач.) спіканням у грудки дрібнозернистої або 
пилуватої руди. При агломерації утворюються спіканням 
(випалом) відносно великі пористі шматки (агломерати) із 
дрібної руди або пилоподібних матеріалів (з наук, літ.); При 
агломерації легкоплавна частина матеріалу, тверднучи, 
скріпляє між собою тверді частинки (з наук.-техн. літ.); 
Важливе значення для нормальної роботи доменного ви
робництва має поліпшення підготовки сирих матеріалів — 
подрібнення, сортування і усереднення руд, агломерація 
дрібних руд і колошникового пилу (з наук.-попул. літ.).

2. Зосередження населених пунктів, об’єднаних інтен
сивними господарськими, трудовими і культурно-побуто
вими зв’язками. Агломерація є найбільш розвинутою і склад
ною формою розміщення населених пунктів, переважно 
навкруг найбільших міст, а також в густонаселених про
мислових районах (наприклад у  вугільних басейнах) (з наук, 
літ.); Для агломерації насеїених пунктів характерна спіль
ність повсякденного життя їхнього населення, яка вияв
ляється, зокрема, в "маятникових ” поїздках на роботу в 
межах однієї агломерації (з наук.-попул. літ.).

3. біт. Утворення мікроорганізмами скупчень у рідинах 
або тканинах унаслідок зміни фізичних або хімічних вла
стивостей мікробних клітин. Агломерація відбувається, 
зокрема, під впливом імунних тіл (із журн.).

АГЛОПОРИТ, у, ч. Штучний будівельний матеріал по
ристої структури. Аглопорит використовується як запов
нювач для виробництва легких бетонів (з наук, літ.); Аглопо
рит отримують у  вигляді щебеню або гравію (зерна 5-40 мм) 
та піску (зерна менше 5 мм) (з наук.-техн. літ.).

АГЛОПОРЙТОВИЙ, а, е. Прикм. до аглопорит. Агло- 
поритовий щебінь отримують методом спікання різної си
лікатної сировини на решітках агломераційних машин 
(з наук.-техн. літ.).

АГЛОФАБРИКА, и, ж. Агломераційна фабрика. Дніп
ропетровський металургійний комбінат планує будівниц
тво нової аглофабрики потужністю 10 млн тонн агломе
рату (з газ.).

АГЛЮ ТИНАТИВНИЙ, а, е, лінгв. Який характеризу
ється аглютинацією (у 2 знач.). До аглютинативних мов 
налелсать тюркські, фіно-угорські, тунгусо-маньчжур- 
ські, корейська, японська, частина індійських та деякі аф
риканські мови (з наук, літ.); У третіх препозитивних по
зиціях стоять здебільшого ті основи, які близькі до оди
ниць афіксоїдного типу і приєднуються до інших ечемен- 
тів за зразком аглютинативних морфем (з наук, літ.); 
Аглютинативний характер угорської мови потребує пев
ного розширення, декомпресії тексту під час перекладу 
(із журн.).
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АГЛЮТИНАТЙВНІСТЬ, ності, ж., лінгв. Властивість 
за знач, аглютинативний. Аглютинативність у  дериватах 
із одним коренем виявляється в зміні техніки поєднання 
морфем — усуненні чергувань, розширенні інвентарю ін
терфіксів (з наук, літ.); Активізація використання інтерна
ціональних префіксів висвітлює дію тенденції до глобаліза
ції як одну з провідних тенденцій розвитку синтетичної в 
цілому української мови у  напрямку до аналітизму й аглю
тинативності (з наук. літ.).

АГЛЮТИНАЦІЯ, ї, ж. 1. біол., мед. Склеювання і ви
падання в осад із однорідної зависі бактерій, еритроцитів 
і т. ін. під дією специфічних антитіл (аглютинінів). У крові 
аглютинація еритроцитів відбувається в результаті то
го, що аглютиніни склеюють аглютиногени в еритроци
тах (з наук.-попул. літ.); Реакцію аглютинації застосо
вують для визначення групи крові, ідентифікації збудників 
інфекційних захворювань і т. ін. (з навч. літ.); Спостере
ження заходом реакції проводять не менше як 5 хвилин, хоча 
аглютинація починається вже протягом перших 10-30 се
кунд (з навч. літ.).

2. лінгв. Спосіб творення граматичних форм і похідних 
слів у деяких мовах (тюркських, фінських та інших) шля
хом додавання до незмінюваних кореня або основи одно
значних афіксів. На основі характерної морфологічної озна
ки аглютинації виділяються аглютинативні мови (з наук, 
літ.); Характерною морфологічною ознакою аглютинатив
них мов є здійснення словотвору і словозміни за допомогою 
агіютинації (з наук. літ.).

АГЛЮТИНІН див. аглютиніни.
АГЛЮТИНІНИ, ів,лш. (оди. аглютинін, у, ч.), біол. Анти

тіла, що утворюються в сироватці крові і викликають аглю
тинацію. Агіютинсіція відбувається під впливом особливих 
речовин антитіл — аглютинінів, які нагромаджуються у  
сироватці крові людей або тварин при різних інфекційних 
захворюваннях або імунізації (з наук, літ.); Під дією аглю
тинінів відбувається згортання білків, склеювання мікро
бів і кров яних тілець (з наук, літ.); За сполученням аглюти
ногенів у крові та аглютинінів у  плазмі кров усіх людей 
ділиться на чотири групи (з наук.-попул. літ.).

АГЛЮТИНОГЕН, у, ч., біол. Антиген, що викликає утво
рення аглютиніну в сироватці крові і таким чином бере 
участь у процесі аглютинації. На початку XXстоліття бу
ло виявлено, що в еритроцитах містяться особливі речови
ни білкової природи — аглютиногени; їх позначають ла
тинськими буквами А і В (з наук.-попул. літ.); Перша група 
крові характеризується тям, що в її еритроцитах відсутні 
аглютиногени, а в сироватці є обидва аглютиніни — альфа 
і бета (з наук.-попул. літ.).

АГЛЮТИНУВАТИ, ує, недок. і док., біол., мед. 1. Зазна
вати аглютинації (у 1 знач.). Якщо при змішуванні еритро
цитів донора і сироватки реципієнта аглютинує хоча б не
велика кількість клітин, кров вважається несумісною (з на
ук. літ.); У разі позитивної реакції еритроцити, що аглюти
нували, вистеляїи дно лунки рівномірніш шаром (з навч. літ.).

2. що. Піддавати аглютинації (у 1 знач.). Той факт, що 
віруси грипу мають властивість аглютинувати еритроци
ти, зіграв велику роль у  розвитку наших уявлень про них 
(з наук.-попул. літ.); При значній крововтраті, коли перели
вають крові більше, ніж с в організ.иі, аглютиніни плазми

крові, що вливається, можуть аглютинувати еритроцити 
реципієнта (з навч. літ.).

АГЛЮТИНУВАТИСЯ, ується, недок., біол., мед. 1. Те 
саме, що аглютинувати 1. Еритроцити першої групи не аг
лютинуються зовсім; тому кров людей цієї групи може бу
ти перелита будь-якій людині, незалежно від групи крові 
(з наук.-попул. літ.); Через 3-4 години холерні ембріони по
чинають аглютинуватися і поступово падають у  вигляді 
пластівців на дно флакона (з навч. літ.).

2. Піддаватися аглютинації (у І знач.). Головне правило 
при переливанні крові: еритроцити донора не повинні аглю
тинуватися плазмою реципієнта (сторони, яка приймає) 
(з наук.-попул. літ.); Еритроцити мало поширеної четвер
тої групи крові аглютинуються всіма інтими групами; то
му кров людини четвертої групи може бути перелита ли
ше людині тієї ж групи (з наук.-попул. літ.).

АГНАТ див. агнати1.
АГНАТА див. агнати2.
АГНАТИ1, ів, мн. (оди. агнат, а, ч.), юр. 1. У давньому 

римському праві — усі члени сім’ї, які походять по чоло
вічій лінії від одного родоначальника, а також ті, які уві
йшли в сім’ю через шлюб або усиновлення (правова група 
на відміну від когнатів). На ранніх етапах розвитку спад
кового права законними спадкоємцями вважалися тільки 
агнати, тобто ті особи (вільні), які проживали у  сім Т та 
були під владою римського домовласника, незалежно від 
кровної спорідненості (з наук.-попул. літ.); До агнатів на
лежав не тільки батько сімейства та діти, прижиті ним у  
законному шлюбі, але й діти синів цієї сім Т, жінка батька 
сімейства, його невістка, а також сторонні особи, при
йняті в сімейство через усиновлення (із журн.).

2. У праві давніх германських народів — кровні роди- 
чі-чоловіки, зв’язані походженням по чоловічій лінії.

АГНАТИ2, ат, мн. (одн. агната, и, ж.), зоол. Те саме, що 
безщелепні (див. безщелепнйй 2). Безщелепні риби (агна
ти) не мали справжніх щелеп та зубів, їх скелети були не 
кісткові, а хрящові (із журн.).

АГНАТІЯ, ї, ж., анат. Аномалія розвитку — відсутність 
або недорозвиненість верхньої або нижньої щелепи. При аг- 
натії мова йде лише про оперативне лікування, причому 
пластичні операції рекомендується проводити у  ранні 
строки після народження дитини з цією вродженою вадою 
(із журн.).

АГНЕЦЬ, нця, ч., книжн., засіп. 1. Ягня, ягнятко. Бать
ко на радощах, що повернувся блудний сип, зарізав агнця, 
щоб його почастувати (із журн.).

2. бібл. (з великої літери). Одне з імен Ісуса Христа, яке 
вживається на позначення Його викупної жертви за людей. 
Це ті, що прийшли від великого горя, і випрали одіж свою, 
та вибілили її в крові Агнця (Біблія. Пер. І. Огієнка); 1 не 
ввійде до нього [Небесного Єрусалима] ніщо нечисте, ані 
той, хто чинить гидоту й неправду, але тільки ті, хто за
писаний у  книзі життя Агнця (Біблія. Пер. І. Огієнка).

0  (1) Агнець Божий, бібл. — одне з імен Ісуса Христа, 
яке вживається на позначення Його викупної жертви за 
людей. І ,  поглянувши на Ісуса, що проходив, він сказав: Ото 
Агнець Божий! (Біблія. Пер. І. Огієнка); Наступного дня 
Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже: Оце Агнець 
Божий, що на Себе гріх світу бере! (Біблія. Пер. І. Огієнка);
(2) Як агнець, зі сл. т и х и й, п о к і р н и й і т. ін., книжн. —
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дуже, надзвичайно. От проклятий народ. Здавалося б, ти
хий, смирний, як “агнець", котрого на “закланіє" ведуть, 
аж нараз таку тобі штуку втне, як Батурин (Б. Лепкий); 
Пан дяк встав і земно вклонився,.. уцілував руку господині.. 
Розумиха увірвала його зненацька: — Так ви залучили до се
бе пана Сковороду? — Так, дидаскал мудрий, акі [як] змій, 
та тихий, акі агнець (М. Лазорський).

АГНІ-ЙбГА, и, .ж. В індуїзмі — один із різновидів релі
гійно-філософського вчення — йоги. Термін “агні-йога”, 
який означає “злиття з вогнем ", був уперше почутий по
дружжям Миколи та Олени Реріхів від жителів гір під час 
їхньої експедиції до Центральної Азії (з наук.-попул. літ.).

АГНбЗІЯ, ї, ж., мед. Порушення процесів упізнавання 
предметів або явищ при деяких захворюваннях головного 
мозку. Агнозія виникає при ураженні гностичних відділів 
кори півкуль головного мозку (з наук. літ.).

АГНбНІМ , а, ч„ лінгв. Маловідоме слово, незнайоме 
більшості носіїв мови. Засилля іншомовних слів, що заполо
нили простори сучасної мови, навіть породню новий тер
мін “агнонім " (з газ.).

АГНбСТИК, а, ч.. книжн. Послідовник, прибічник аг
ностицизму. Агностики заперечують можливість пізнання 
об'єктивної реальності (з навч. літ.).

АГНОСТИКА, и, ж., книжн. Те саме, що агностицизм. 
/  не було метафізичних таємниць для допитливого дослідни
ка; .. таємниці, звичайно, були, але вони не виходили поза межі 
людського розуміння, v таємності агностики (Ю. Щербак).

АГНОСТИЦИЗМ, у, ч., книжн. Філософське вчення, що 
заперечує можливість пізнання об’єктивного світу і його 
законів. Згідно з агностицизмом неможливо однозначно 
довести відповідність знання дійсності, а відповідно, вибу
дувати істинну всеосяжну систему знання (з наук, літ.); 
Термін “агностицизм " був уведений у  середині XIX cm. 
англійським природодослідником Т. Гекслі для позначення 
непізнаваності того, що не може бути виявлено безпосе
редньо як сенсибечьне (предмет чуттєвого сприіімання) 
(з наук.-попул. літ.).

АГНОСТИЧНИЙ, а, е, книжн. Стос, до агностицизму. 
Чи є нігілізм відверто атеїстичним або агностичним, чи 
приймає форму поклоніння якомусь новому богу, він завжди 
оголошує війну істинному Богу (з наук.-попул. літ.).

АГбВ, виг. Уживається, коли треба привернути чиюсь 
увагу, покликати когось або відгукнутися на чийсь заклик. 
Підняв голову догори і став командувати: “Агов, десят- 
ські! набийте на арештанта заліза та посадіте у  холодну " 
(Г. Квітка-Основ’яненко); [ Па н  ю та:] Агов! Чи чуєш? 
Щось тріщить у  лісі! (І. Франко); — Валю, чуєш, агов, я 
живий! (А. Малишко).

АГОГІКА, и, ж. У музичному виконанні — уповільнен
ня або прискорення темпу для посилення художньої вираз
ності. Проблема в тому, що “сковану" особливістю органа 
диналпку доводиться компенсувати на фортепіано засобами 
ритму, агогіки (з наук.-попул. літ.); Гранично тиха дина
міка, витончена агогіка й абсолютна піаністична май
стерність — характерні особливості виконання цим музи
кантом творів Моцарта (із журн.).

АГОГІЧНИЙ, а, е. Стос, до агогіки. Рух музики ніколи не 
буває метрономічно рівним, йому завжди властивий той 
чи інший ступінь свободи, живого агогічного нюансування 
(із журн.).

АГОНА, и, ж., спец. Лінія нульового магнітного схилен
ня. Дві лінії нульового схилення — агони — поділяють всю 
земну поверхню на дві частини: частину з західним схилен
ням і частину зі східним схиленням (з наук. літ.).

АГОНІЗУВАТИ, ую, уєш, недок. Бути в стані агонії; ко
нати. Обережно потяг рукав чиєїсь закривавленої шинелі, 
підмостив Славикові під голову, наче це могло допомог
ти. — Мені здається, що він агонізує, — шепнув, нахилив
шись до Степури, Духнович (О. Гончар); Душа, агонізуючи, 
марила .. не найбільшими шедеврами мистецтва... Волош
кою синьою вона марила! Чистою, простою, скромною, але 
божественною (І. Багряний).

АГОНІЗУЮЧИЙ, а, е. Дієпр. акт. до агонізувати; Ну знач, 
прикм. Немічне, розчавлене агонізуюче тіло вже дубіло в 
сніговій синяві (І. Багряний); Фрагмент з головою агонізу
ючого коня свідчить про те, що смерть тварин стала у  
Пікассо символом людської трагедії в цілому (з наук.-по
пул. літ.); Дешева робоча сила та ряд інших факторів 
сприяли залученню російських інвесторів на агонізуючий 
автозавод (з газ.).

АГОНІЧНИЙ', а, е. Стос. до агонії. Тепер уже у  нього не 
було ні прикрості, ні суму, ні дикого агонічного болю, ні на
віть страху (із журн.); Коли у  прихильників цього політич
ного лідера немає контраргументів, у  них починається аго
нічний крик з обоє ’язковою образою опонентів (з газ.).

АГОНІЧНИЙ2, а, е, спец.: Д  Агонічна лінія див. лінія.
А ГбН ІЯ , ї, ж. 1. Останні прояви життєвих функцій ор

ганізму перед смертю; передсмертні муки; конання. У неї 
сіпалася в передсмертній агонії рука і чомусь тремтіли по
віки (А. Шиян); Клініка агонії характеризується симпто
мами пригнічення життєво важливих функцій організму, 
обумовлених гіпоксією (з наук, літ.); * У порівн. Машина бу
хає і стогне важко, мов велетенські груди в агонії... (Леся 
Українка).

2. перен. Останній період існування того, що гине, зни
кає. Місто зберегло сліди страшної агонії гітлерівців 
(В. Собко); Народний депутат України вважає цю акцію 
“агонією політичних сил, що повністю збанкрутували” 
(з газ.).

АГбРА, и, ж., іст. Торгова площа і місце народних зіб
рань у давньогрецьких містах. Дуже часто агора була ад
міністративним та економічним центром міста (з наук.- 
попул. літ.); Археологи повністю розкрили в Афінах простір 
стародавньої агори з фундаментами портиків (критих ко
лонад) і вівтарів, з постаментами для статуй, із майже 
повністю збереженим храмом Гефеста й фрагментами 
стін будинку державної ради (із журн.).

АГОРАФОБІЯ, ї, ж., мед. Нав’язливий страх відкритого 
простору. Найпоширеніший приклад нав ’язливих станів — 
агорафобія. У найгострішій формі хвороба проявляється в 
тому, що люди бояться відкритого простору, бояться ви
ходити з дому (з наук.-попул. літ.); Страх, що виникає, бу
ває настільки сильним, що люди, хворі на агорафобію, мо
жуть роками не виходити з дому (із журн.); При агорафобії 
людина намагається забитися в приміщення, щоб її не було 
видно, боїться висунутися (із журн.).

АГОРбТ, а, ч. Розмінна монета Ізраїлю вартістю 1/100 ше
келя. На початку 2006 року в користуванні були монети в 
5 і в 10 агоротів; при розрахунках готівкою суми округлю
валися до 5 агоротів (із журн.); Банк Ізраїлю виступив із
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пропозицією вилучити з обігу люнету вартістю у  5 аго- 
ротів (з газ.).

АГРАВАЦІЯ,!, ж., мед. Перебільшення хворим симпто
мів наявного в нього захворювання. Можлива як недооцін
ка ознак хвороби індивідуумом, так і їхнє перебільшення 
(агравація) (з навч. літ.); Згодом виявилось, що це була агра
вація — гра, метою якої було якомога довше залишатись у  
лікарні (з газ.).

АГРАМАНТ, у, ч. Тасьма для жіночого плаття, занавісок 
і т. ін .До виробів, якими прикрашається одяг, меблі тощо, 
відносяться різного роду шнури, тасьма (аграмант), бах
рома та ін. (з наук.-попул. літ.).

АГРАМАНТОВИЙ, а, е. Прикм. до аграмант. Аграман
тове обшиття.

АГРАНУЛОЦИТ див. агранулоцити.
АГРАНУЛОЦИТИ, ів,мн. (одн. агранулоцит, а, ч.), фізл. 

Лейкоцити, що не містять у цитоплазмі гранул, на відміну 
від гранулоцитів. Лейкоцити поділяються на агранулоци
ти і гранулоцити (з наук. літ.).

АГРАНУЛОЦИТОЗ, у, ч., мед. Різке зменшення кількос
ті нейрофільних гранулоцитів або їх відсутність у крові. 
Агранулоцитоз може бути симптомом променевої хворо
би, лейкозу, малярії, черевного тифу, вірусного гепатиту, 
грипу та інших хвороб (з наук. літ.).

АГРАРІЙ, я, ч. І. Те саме, що землевласник. І справ
ді, розважав сам себе в думках Лебединський, чого йому 
боятися мужиків? Хіба він якийсь аграрій, що володіє не
озорній їй латифундіями і вже через те тільки ненависний 
селянам? (Б. Антоненко-Давидович).

2. Представник аграрної партії. Почесне третє місце по
сіли аграрії, зелені, комуністи, соціалісти з селянами 
(з газ.); Фрцкція аграріїв у  парламенті.

3. Хлібороб, селянин. Провідна функція в суспільстві 
мас належати аграріям, бо тільки вони своєю життєдіяль
ністю сприяють природному біосферному процесові нагро
мадження космічно-сонячної енергії в рослинних організ
мах — творять основу земного життя людини (з газ.).

АГРАРНИЙ, а, е. Стос, до землеволодіння, до землеко
ристування; земельний. Група правників, особливо молод
ших, помалу зосередилась коло судового радника, що опо
відав про новий аграрний бунт (І. Франко); // Пов’язаний із 
сільськогосподарським виробництвом. /  зверх усього він 
був меншовик та ще спеціаліст по аграрному питанню 
(В. Винниченко); Аграрна комісія; Аграрна номенклатура; 
Аграрна політика держави; Аграрне законодавство.

Столйпінська аграрна реформа див. реформа.
АГРАРНИК, а, ч. І. Фахівець із теорії і практики сіль

ського господарства. Проблема підвищення ефективності 
сільськогосподарського виробництва завжди перебувала в 
центрі наукових інтересів українських економістів-аграр- 
ників (з наук, літ.); Багато аграрників ще мало знайомі з 
особливостями дії стимуляторів на рослинні організми 
(з газ.).

2. Те саме, що аграрій 1. Комерційні банки видали аграр
никам кредити на суму 350,4 млн грн (із журн.).

3. Те саме, що аграрій 2. Лідер аграрників залишилася 
непохитною, заявивши, що аргументи уряду її не перекона
ли (з газ.).

АГРАРНИЦТВО, а, с. Те саме, що землеробство 1. Від
свого першопочатку українське аграрництво формувалося

циклічно: орачі-хлібороби користувалися своєю землею ли
ше по кілька десятків років (аби не виснажувати її вкрай), 
потілі освоювали нові зелілі (із журн.).

АГРАФ, а, ч. 1. заст. Ошатна пряжка або застібка. У 
старовинних книжкових оправах нерідко використовува
лись аграфи — застібки у  вигляді нарядної пряжки або 
ажурного металічного гачка (з наук.-попул. літ.).

2. архт. Декоративний елемент, що з ’єднує вершину 
арки з горизонтальним виступом карниза, антаблемента і 
т. ін., звичайно прикрашений різьбленням.

АГРАФІЯ, ї, ж., мед. Втрата здатності писати внаслідок 
ураження головного мозку при збереженні рухової актив
ності руки. Аграфія спричиняється осередковим уражен
ням кори головного мозку (з наук. літ.).

АГРЕГАТ, ч. 1. род. у, техн. Поєднання кількох машин, 
обладнання або апаратів в одне ціле для роботи в комплексі. 
На розлогих артільних ланах гудуть трактори, ведучи за 
собою по три, по чотири сівалки — цілі посівні агрегати 
(Остап Вишня); Не гуркотять зерноочисні агрегати, вляг
лася напруга авралу, підмітають тік (О. Гончар); Стале
плавильний агрегат; Трубопрокатний агрегат.

2. род. а. Вузол машини, складений з окремих деталей, 
який виконує певну функцію. Для оцінки зміни повної по
тужності дизеля і допоміжних агрегатів у  період експлуа
таційної обкатки проводилось дослідження зміни сумар
них ліеха ніч них втрат дизеля та дополііжного Ліеханічного 
обладнання (з наук.-техн. літ.).

3. род. у, гірн. Сукупність окремих мінералів, які станов
лять гірську породу, руду і т. ін. При зародженні атолш або 
люлекули речовини, що кристалізується, об'єднуються в 
кристалічні агрегати (з наук, літ.); Як відомо, залізомарган- 
цеві конкреції— це гетерогенні агрегати, що складаються 
з оксидів заліза, ліарганцю, міді, кобальту, нікелю, цинку 
(із журн.).

4. род. у. Сукупність однорідних елементів, компонентів 
чого-небудь. Установлено щільність і форліу з в ’язку реаль
ної процентної ставки з динамікою грошових агрегатів, 
валютного курсу, реального валового внутрішнього продук
ту (з наук, літ.); Розроблено ліатематич ну людель динаміки 
агрегації тромбоцитів і отриліано величини констант 
швидкостей утворення та розпаду агрегатів (з наук. літ.).

АГРЕГАТНИЙ, а, е. Стос, до агрегату і агрегата. Ство
рення агрегатних верстатів і впровадження їх у  виробниц
тво замість універсальних дало можливість значно збіль
шити випуск продукції на існуючих виробничих площах 
(з наук.-попул. літ.); Еконоліічний цикл розглядається як 
результат взаєлюдії таких агрегатних показників, як на
ціональний дохід, фонд споживання і нагромадження ка
піталу (з наук, літ.); Агрегатний склад ґрунту.

Д  Агрегатний стан див. стан3.
АГРЕГАТНИК, а, ч. Робітник, що обслуговує агрегат 

(у 1 знач.). Агрегатник потрібен на роботу виробничому 
підприємству (з мови^еклами).

АГРЕГАТОВАНИЙ, а, е, техн. Дієпр. пас. до агрегату
вати. Зберігають насінну картоплю в буртах. У разі підви
щення температури в бурті туди нагнітається повітря 
пересувними вентиляторалш, агрегатованими з тракто- 
ролі або під ’єднаними до електромережі (з наук. літ.).
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АГРЕГАТУВАННЯ, я, є., техн. Дія за знач, агрегатува
ти і агрегатуватися. Агрегатування гірничодобувних ма
шин; Агрегатування тракторів.

АГРЕГАТУВАТИ, ую, усш, недок. і док., що, техн. З ’єд
нувати машини або їх деталі в одне ціле для спільної робо
ти. Агрегатують обприскувач із культиватором, що облад
наний підживлювальним пристроєм (з наук.-техн. літ.).

АГРЕГАТУВАТИСЯ, ується, недок., техн. Пас. до агре
гатувати. Цей причіп агрегатується з легковиками всіх ти
пів, обладнаних зчіпним пристроєм (із журн.).

АГРЕГАЦІЯ, ї, ж., спец. І. Процес об’єднання елемен
тів в одну систему. У часнику с речовина, яка гальмує агре
гацію тромбоцитів, розширює коронарні судини, вжива
ється для лікування тромбозів та стенокардії (з наук.-по- 
пул. літ.).

2. Об’єднання якихось однорідних показників з метою 
отримання узагальнених даних. У корпоративному фінан
совому плануванні агрегація застосовується як підсумуван- 
ня малих інвестиційних пропозицій кожної з операційних 
одиниць компанії, що в результаті розглядається як значна 
сума (з наук. літ.).

АГРЕГЙВАНИЙ, а, е, спец. Дієпр. пас. до агрегувати;
/ /у  знач, прикм. Нормативний агрегований показник плато
спроможності підприємства формується на базі його від
повідних складових показників фінансової стійкості (з на
ук. літ.); Розроблено агрегований розрахунковий коефіцієнт, 
який містить складові коефіцієнти та критерії оцінки ро
боти працівників центру фінансового обліку (із журн.).

АГРЕГУВАННЯ, я, с., спец. Дія за знач, агрегувати і 
агрегуватися. Процес агрегування даних є важливою час
тиною роботи групи наших експертів (з наук.-техн. літ.); 
Держкомітет проводить самостійне агрегування ста
тистичної інформації (із журн.); Удосконалення методу 
розрахунку достатності капіталу полягає у  переході до аг
регування всіх ризиків (кредитного, процентного, валют
ного, ринкового) (із журн.).

АГРЕГУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, спец. Об’єд
нувати, додавати однорідні показники з метою отримання 
загальніших сукупних показників. Розвинена система об
робки журналу й архіву дозволяє швидко відшукувати й аг
регувати будь-яку інформацію за заданим критерієм (з на
ук. літ.); Показники цих банків даних треба агрегувати для 
прийняття комплексних рішень у  масштабі окремого міс
та чи регіону (з наук.-техн. літ.); Отримувані оцінки мали 
різнорідний характер і не могли бути зіставлені одна з од
ною. За такого підходу неможливо було агрегувати одер
жані результати (із журн.).

АГРЕГУВАТИСЯ, ується, недок., спец. Пас. до агре
гувати. Дані про затрати будуть оброблятися, далі вони 
повинні агрегуватися, щоб їх можна було внести в розроб
лену модель (з наук.-техн. літ.); Маючи копії баз дата усіх 
підприємств, у  холдингу можна організувати центральне 
сховище даних, де буде агрегуватись інформація з усіх під
приємств (із журн.).

АГРЕЖЁ, невідм., с. У Франції — науковий ступінь, 
який присуджують після закінчення університету і який дає 
право викладати в ліцеї та на деяких факультетах універси
тету. Для отримання ступеня агреже слід закінчити курс 
університетської освіти (4-5 років — залежно від спеціаль

ності), скласти додатково ряд екзаменів, підготувати і 
захистити дипломну роботу (з наук.-попул. літ.); Диплом 
агреже за науковим рівнем приблизно еквівалентний дипло
му, який отримують випускники університетів після захис
ту дипломної роботи (із журн.).

АГРЕМАН, у, ч., дипл. У міжнародному праві — попе
редня згода однієї сторони на призначення певної особи як 
дипломатичного представника іншої держави. Без отри
мання агреману направляти голову дипломатичного уряду 
не можна, оскільки він не буде прийнятий державою, в яку 
призначений (з мови документів).

АГРЕСИВНИЙ, а, е. 1. Який здійснює агресію; загарб
ницький. Друга сенсація була ще цікавіша. Подавалося кар
коломне повідомлення про “чергову провокацію ” “некой ” 
агресивної держави на совєтсько-маньчжурському кордо
ні... (І. Багряний); Річ Посполита, що приєдналася до агре
сивного католицького феодального табору контрреформації, 
який очолювали Ватикан і династія Габсбургів, з останньої 
чверті XVI cm. перетворилася на “східний бастіон ” феодаль
ної кріпосницької реакції в Європі (з наук.-попул. літ.); 
// Здійснюваний методом агресії; наступальний, ворожий.
— Ніяких агресивних намірів? (В. Винниченко); Козаки від
вертали значні сили Туреччини, зокрема майэ/се увесь ії 
флот, од Європи й тим самим стримували агресивні на
магання Порти (з наук.-попул. літ.).

2. Який характеризується агресією (у 2, 3 знач.). У пер
шій половині гри наша команда не зробила жодного агре
сивного руху, тільки відбивалася, не сходячи з місць 
(Ю. Яновський); Солдати ще не виявляли нічого агресивно
го (Б. Антоненко-Давидович); Даються взнаки агресивні 
східні суховії, вже добираються до нас, перетворюють 
наш, зелений при дідах, острів у  зализень бурої гиблої пус
телі... (О. Гончар); Вікторія перестала бути агресивною, а 
Дмитро спочатку відчув задоволення, що зумів приборкати 
язикату дівчину, а потім йому стало сумно: от уже вдаєш
ся до дипломатії із такою шмаркачкою (Є. Кононенко).

3. спец. Який хімічно руйнує що-небудь. Застосування 
технічних мийних засобів продиктовано необхідністю за
міни агресивних розчинів гідроксиду і карбонату натрію, 
які сприяють корозії {з наук, літ.); Висока стійкість фто- 
ропластів до хімічно найагресивніших речовин ставить їх 
щодо цього вище навіть таких стійких благородних мета
лів, як золото і платина (з наук.-попул. літ.).

А  Агресивна вода див. вода.
АГРЕСЙВНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до агресивний.

— Підвищена реактивність нервової системи, — далі ви
читував директор, — надміру загострений інстинкт 
свободи... Нахил до фантазій, спалахи агресивності... 
(О. Гончар); Діоксини насамперед спричиняють нервово- 
паралітичну дію на організм, що, до речі, призводить до 
різкої агресивності людини (з наук.-попул. літ.); Агресив
ність підземних вод можна подолати (з газ.).

АГРЕСИВНО, присл. Виявляючи агресію (у 2 знач.), не
доброзичливо, неприязно. — Я  вже давно помітив, що ви в 
мене не вірите, — казав я агресивно (У. Самчук); На мої 
сумніви вона [жінка-екстрасенс] реагувала бурхливо й агре
сивно (О. Бердник); Є змії, які атакують з кількох метрів. 
Це так звані змії-плювачки, що агресивно реагують на все 
блискуче (із журн.).
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АГРЕСІЯ, ї , ж. 1. Незаконне застосування сили однією 
державою проти іншої, збройний напад однієї держави на 
іншу з метою загарбання її території, ліквідації або обме
ження її незалежності і т. ін. Будь-якій агресії— нема про
щення. Той, хто розв ’язав її, повинен зазнати найсуворішої 
кари (Б. Олійник); Боротьба проти турецько-татарської 
агресії точилася ще протягом багатьох десятиліть 
(Ю. Мушкетик); Вчинити акт агресії.

2. Ворожа внутрішня настанова або ворожий тип пове
дінки особи щодо когось або чогось. Але, на диво, ніякої 
агресії не було. Лише один з тієї братії— він же староста 
камери — підійшов до Андрія й попросив закурити, пильно 
його огіядаючи (1. Багряний); У психології агресія трак
тується: як результат внутрішньо властивої людині агре
сивності; як результат фрустрації; як продукт процесу 
навчання; як наслідок недостатньої або невдалої соціаліза
ц ії^  наук.-попул. літ.).

3. Навальний наступ якого-небудь негативного для лю
дини, природи і т. ін. явища. Суспільство переживає нині 
своєрідну агресію шахрайства й оздобленого вишуканою 
теорією політиканства (із журн.); Великого значення набу
ває забезпечення правопорядку та безпеки як окремих гро
мадян, так і Української держави загалом, захисту грома
дянина і країни від проявів наркокриміналітету та агресії 
вітчизняного, міжнародного і транснаціонального нарко
бизнесу (із журн.).

АГРЕСОР, а, ч. Той, хто вдається до агресії; нападник, 
загарбник. Загине всякий, хто до нас Поткнеться як агре
сор (С. Воскрекасенко); Може, Андріїв авторитет, може, 
його сила, від якої “агресори ’'розліталися на всі боки, мо
же, його голос, а може, все накупу так вплинуло, але му
рашник розпався (І. Багряний).

АГРИКУЛЬТУРА, и, ж., заст. Те саме, що рільництво; 
хліборобство.

АГРО... Перша частина складних слів, що відповідає 
слову агрономічний, напр.: а г р о б а з а ,  а г р о г у р т о к ,  
а г р о д і л я н к а ,  а г р о з а х і д ,  а г р о к у р с и ,  а г р о -  
навча ння ,  а г р о п р о п а г а н д а ,  а г р о т е х н і к у м .

АГРОБАНК, у, ч. Банк, який займається операціями з 
власністю на землю. Комерційні банки створюються на па
йових або акціонерних засадах і за спеціалізацією поділяю
ться на агробанки, інноваційні банки та ін. (з мови доку
ментів); Акції агробанку; Брати кредит в агробанку; Закла
дати землю в агробанк.

АГРОБІЗНЕС, у, ч. Сільськогосподарський бізнес. По
літика в аграрному секторі економіки регіону спрямована 
на створення сприяпиивого ринкового середовища для аг
робізнесу шляхом впровадження ринкових механізмів, а та
кож на ефективне використання земельно-майнових ресур
сів (із журн.); Досвідчені в агробізнесі люди переконують 
селян захищати свої права в судах, які вже точно зобов 'я- 
жуть керівників господарств погасити свої борги (з газ.).

АГРОБібЛОГ, а, ч. Фахівець із агробіології. Вся сучас
на робота агробіологів ґрунтується на застосуванні й даль
шому вдосконаленні методів свідомого керування розвит
ком рослин (з наук.-попул. літ.).

АГРОБІОЛОГІЧНИЙ, а, е. Стос, до агробіології. Під
готовка насіння до сівби є дуже важливим агробіологічним 
заходом (з наук. літ.).

А ГРОБІОЛ бГІЯ, ї, ж. Наука, що досліджує використо
вувані в рослинництві і тваринництві біологічні закономір
ності, характерні для культурних рослин і домашніх тва
рин. Агробіологія є теоретичною основою сільського гос
подарства (з наук. літ.).

АГРОБІОЦЕНОЗ, у, ч., біол. Те саме, що агроценоз.
Основу агробіоценозу становить агрофітоценоз — штучне 
рослинне угруповання, створюване на основі агротехнічних 
заходів (напр., посіви і посадки зернових, овочевих, плодових 
і технічних культур) (з наук, літ.); Агробіоценоз характери
зується малою екологічною надійністю (агробіоценоз не 
здатний самовідновлюватися і саморегулюватися), але до
сить високою врожайністю (з наук.-попул. літ.).

АГРОГРУНТОЗНАВСТВО, а, с. Наука, що вивчає про
цеси, які відбуваються в грунті при застосуванні агротех
нічних заходів, і їх вплив на культурні рослини. Лаборато
рія агрогрунтознавства.

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ, а, е. Стос, до агроекології. Агро
екологічний аналіз загального розвитку плодових і ягідних 
культур показав, що за комплексом екологічних факторів 
найбільш сприяпиивими для високоякісних сортів плодових 
культур с передгірські райони Криму (з наук. літ.).

А ГРОЕКОЛбГІЯ, ї, ж. Комплекс наук, що досліджує 
можливості сільськогосподарського використання земель 
для отримання рослинної і тваринної продукції при одно
часному збереженні сільськогосподарських ресурсів, вплив 
сільськогосподарського виробництва на стан навколишньо
го середовища і т. ін. Вступ до агроекології охоплює такі 
питання: еколого-технологічна оцінка ґрунту, сільськогос
подарських рослин, клімат агроекосистем та ін. (з навч. 
літ.); Науково-практичний матеріал з агроекології.

АГРОЗООТЕХНІЧНИЙ, а, е. Стос, до агрономії та зоо
техніки. Інститут готує агрозоотехнічний персонал: аг
рономів, зоотехніків, ветеринарних лікарів, спеціалістів із 
племінної справи, агрохіміків та ін. (з мови документів); 
Агрозоотехнічні знання; Агрозоотехнічні курси.

АГРОКЛІМАТЙЧНИЙ, а, е. Стос, до агрокліматології. 
Кількісне вираження залежності росту, розвитку та уро
жайності культурних рослин від основних кліматичних 
факторів прийнято називати агрокліматичними показни
ками (з наук.-попул. літ.); Один із основних природних фак
торів, що визначає зональні особливості розміщення й спе
ціалізації сільського господарства, — агрокліматичні ре
сурси (тепло, волога, сонячна радіація) (з навч. літ.).

АГРОКЛІМ АТОЛОГІЧНИЙ, а, е. Який ґрунтується на 
врахуванні впливу кліматичних умов на сільське господар
ство. Агрокліматологічна оцінка клімату; Агрокліматоло- 
гічне районування..

АГРОКЛІМ АТОЛбГІЯ, ї, ж. Розділ кліматології, що 
вивчає вплив кліматичних умов на сільськогосподарське 
виробництво. Завданнями агрокліматології є сільськогос
подарська оцінка клімату та агрокліматичне районування 
з метою найбільш раціонального розміщення сільськогос
подарських культур, порід домашніх тварин та ін. (з наук, 
літ.); Середньорічні дані біокліматичних параметрів мо
жуть бути використані для агрокліматології, що дуж'е 
важливо для оптимізації розміщення культурних рослин 
(із журн.).

АГРОКОМПЛЕКС, у, ч. Сукупність агрономічних захо
дів, спрямованих на забезпечення найвищої урожайності



АГРОКУЛЬТУРА 124 АГРОТЁХН1К

сільськогосподарських культур. Теоретичні положення грун
тознавства дали можливість розробити агроколиыекси, 
спрямовані на підвищення ефективної родючості грунту 
(з наук, літ.); Український науково-дослідний інститут ово
чівництва і картоплі розробив агрокомплекс, що забезпечує 
отримання високих і сталих врожаїв кавунів (із журн.).

АГРОКУЛЬТУРА, и, ж. 1. Сукупність технологічних 
прийомів із вдосконалення культури землеробства. Насе
лення мешкало в селищах, де природна родючість грунту за 
тодішнім рівнем агрокультури забезпечувала прожитко
вий мінімум (з наук, літ.); Господарства області, де дотри
муються агрокультури, навіть у  цей посушливий рік зби
рають високі врожаї завдяки використанню наукових роз
робок (з газ.).

2. Сільськогосподарська рослина. Як агрокультура греч
ка має важливе господарське значення (із журн.); Основна 
агрокультура Лаосу — рис (із журн.).

АГРОКУЛЬТУРНИЙ, а, е. Стос, до агрокультури, по
в’язаний із нею. Значно зріс агрокультурний рівень ведення 
сільського господарства (з наук.-попул. літ.); Планета ви
робляє все: від агрокультурної та тваринницької продукції 
до морських делікатесів (із журн.).

АГРОЛІСОМЕЛІОРАТИВНИЙ, а, е. Стос, до агролісо
меліорації. До агролісомеліоративного фонду належать зе
мельні угіддя, на території яких необхідне або можливе 
проведення меліорації шляхом створення захисних лісових 
насаджень (з наук.-попул. літ.); Захисні смуги потребують 
уваги, дбайливого догляду. Тільки тоді вони виконувати
муть агролісомеліоративні й природоохоронні функції 
(із журн.).

АГРОЛІСОМЕЛІОРАТОР, а, ч. Фахівець із агролісоме
ліорації. Восени мене взяли на посаду агролісомеліоратора 
в управлінні сільського господарства (з мемуарної літ.).

АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ, ї, ж. Система лісогосподар
ських заходів, спрямованих на поліпшення ґрунтових і клі
матичних умов вирощування сільськогосподарських куль
тур. Агролісомеліорація включає посадку деревно-кущової 
рослинності у  вигляді лісових смуг, зберігання природної лу
гової рослинності та ін. (із журн.).

АГРОМЕЛІОРАТИВНИЙ, а, е. Стос, до агромеліорації. 
Агромеліоративний паспорт поля містить основні харак
теристики всієї оброблюваної ділянки, що дозволить роз
рахувати рівень можливого урожаю конкретних сільгосп- 
культур і оптимізувати виробничі затрати (з наук, літ.); 
Учений розробив і впровадив у  господарствах унікальний 
агромеліоративний комплекс (з наук.-попул. літ.); Агроме- 
ліоративні заходи.

АГРОМЕЛІОРАТОР, а, ч. Фахівець із агромеліорації. 
Пізніше він працював у  райсільгоспуправлінні на посаді аг- 
ромеліоратора (з газ.).

АГРОМЕЛІОРАЦІЯ, і, ж. Система меліоративних захо
дів, спрямованих на покращення ґрунтових, гідрологічних і 
кліматичних умов з метою успішного розвитку сільського 
господарства. За кошти держбюджету передбачається 
відродження лісів, агромеліорація в степовій і лісостеповій 
зонах (із журн.); Виконуються роботи з проектування ме
ліоративних заходів і проведення агромеліорації земель 
(з газ.).

АГРОМЕТЕОРОЛОГ, а, ч. Фахівець із агрометеороло
гії. Головне завдання агрометеорологів — давати прогноз

урожайності, визначати валовий збір сільськогосподар
ських культур (із журн.).

АГРОМ ЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ, а, е. Стос, до агрометео
рології. Підготовка рослин до зими цього року відбувалася в 
цілком задовільних агрометеорологічних умовах (із журн.); 
Агрометеорологічні умови для росту і розвитку озимих зер
нових культур, багаторічних трав були сприятливими (з газ.).

АГРОМ ЕТЕО РО ЛбГІЯ, і, ж. Прикладна метеороло
гічна дисципліна, що вивчає метеорологічні, кліматичні та 
гідрологічні умови, які мають значення для сільського гос
подарства. Працюючи в Київському університеті, Броунов 
захопився агрометеорологією (з наук.-попул. літ.).

АГРОМ ІНІМУМ, у, ч. Мінімум агрономічних знань, 
практичних навичок, необхідних для роботи в сільському 
господарстві. Одним із питань агромінімуму є боротьба зі 
шкідниками і бур 'янами (із журн.).

АГРОН бМ , а, ч. Фахівець із агрономії. Скорити сили 
матері-природи, стократ помножити її щедроту Взялись 
геологи і агрономи (М. Рильський); — Нещодавно я була на 
всесоюзній нараді передовиків сільського господарства в 
Москві й випадково зустріла там Петра Кравченка, що, 
подібно до мене, приїхав на нараду як агроном (Б. Антонен- 
ко-Давидович); Уважне вивчення місцевих умов, творче 
застосування прогресивних агротехнічних заходів, поши
рення передового досвіду — такі найважливіші вимоги, що 
стоять перед кожним агрономом (з газ.).

А ГРОНбМ ІВ, мова, мове. Прикм. до агроном. — Влаш
товує мене й догідливе поблискування скелець ваших окуля
рів, товаришу кандидат наук... І навіть нейтральна агро- 
номова веселість приймається... (О. Гончар).

АГРОНОМ ІЧНИЙ, а, е. Стос, до агрономії. /  нерідко 
тепер в суворому селянському колі робіт він знаходив щось 
нове, розказане газетами, як умів, розширяв те коло — чи 
привезеним з Вінниці новим зерном, чи прочитаною агроно
мічною книгою (М. Стельмах); — У вас агрономічна освіта. 
Село ви знаєте (Б. Харчук).

А ГРОН бМ ІЯ , ї, ж. Наука про хліборобство; наукові ос
нови сільськогосподарського виробництва. Тільки Кость 
твердо стояв на одному: він обрав собі за фах агрономію і 
широко розгортав перспективи: профшкола, вища школа, 
командировка за кордон... аж тоді праця десь у  селі... 
(С. Васильченко); І він то спинявся на найлегшій професії 
голяра, то знову кидався до агрономії, збираючись за поляр
ним колом вирощувати помідори, то знову передумував і 
схилявся до кравецтва (І. Багряний); — Я  трохи знаю агро
номію і тваринництво. До армії я вчився в сільськогоспо
дарському інституті (Григорій Тютюнник).

АГРОНбМ КА, и, ж., розм. Жін. до агроном. Агроном
ка натякала на те, що вона торік першою почала хлібозда
чу державі (О. Гончар).

АГРОПРОМ ИСЛОВИЙ, а, е. Пов’язаний із сільським 
господарством, його матеріально-технічною базою і реа
лізацією продукції. Конкурентоспроможність агропромис
лової продукції суттєво зросла (із журн.).

А  Агропромисловий комплекс див. комплекс.
АГРОТЕХНІК, а, ч. Фахівець із агротехніки. — У нього 

зерна було трошки. Частину висіяв, а частину роздав агро
номам і рільникам-агротехнікам (М. Стельмах); Агротех
нік захоплено .. розповідає про окремі високоврожайні сор
ти [цитрусових] (І. Волошин).
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АГРОТЕХНІКА, и, ж. Технологія землеробства, система 
заходів вирощування сільськогосподарських культур. — Ось 
така агротехніка давно вже спорохнявіла, — усміхнувся 
Дмитро (М. Стельмах); Треба зрошувати, удобрювати, за
проваджувати найсуворішу агротехніку, одне слово — дове
деться докласти розуму і рук та й рук (О. Гончар).

АГРОТЕХНІЧНИЙ, а, е. Стос, до агротехніки. Рівень 
урожайності може існувати тільки у  випадку внесення оп
тимальної кількості органічних, мінеральних добрив, отру
тохімікатів, використання всієї тієї палітри агрохімічних 
та агротехнічних заходів (з наук, літ.); Вирішальне значен
ня в боротьбі з бур 'янами мають агротехнічні заходи (з на- 
ук.-попул. літ.).

АГРОФІЗИК, а, ч. Фахівець із агрофізики. Він увійшов в 
історію вітчизняної сільськогосподарської науки як пер
ший агрофізик (із журн.).

АГРОФІЗИКА, и, ж. Наука про фізичні процеси у 
ґрунті та рослинах, фізичні умови життя сільськогоспо
дарських культур. Агрофізика базується на агробіологіч
них (рослинництво, землеробство, фізіологія рослин, грун
тознавство) і фізико-математичних науках (загальна та 
експериментальна фізика, теоретична і математична 
фізика, геофізика, метеорологія) (з наук, літ.); Одним із 
напрямів агрофізики є вивчення методів і засобів регулю
вання фізичних умов життя сільськогосподарських куль
тур для прискорення їх дозрівання і підвищення урожай
ності (із журн.).

АГРОФІЗИЧНИЙ, а, е. Стос, до агрофізики. Агрофізич
не дослідження; Агрофізичні властивості грунтів.

АГРОФІРМА, и, ж. Підприємство або об’єднання, що 
виробляє та реалізує сільськогосподарську продукцію. 
Агрофірма обіцяє столичним садівникам і городникам вели
ку економію коштів на порівняно недорогих біологічних 
добривах і збільшення врожайності культур (із журн.); Ви
сокі гості та всі охочі відвідали поля і тваринницький ком
плекс агрофірми (з газ.).

АГРОФІТОЦЕНОЗ, у, ч„ біол. Рослинна частина агро
ценозу. Запропоновано і впроваджено у  виробництво ресур- 
созбережну технологію обробітку грунту під льон-довгу- 
нець, оптимальну щільність його агрофітоценозу (з наук, 
літ.).

АГРОФОН, у, ч.,с.г. Умови, створювані для формування 
необхідної або можливої величини та якості урожаю. Агро
фон повинен наближуватися до вимог рослин із моменту 
опускання насіння в ґрунт до остаточного збирання уро
жаю (з наук.-попул. літ.); Інтенсивна технологія вирощуван
ня кукурудзи, як і озимої пшениці, передбачає створення ви
сокого агрофону, правильного розміщення на полях сівозмін, 
достатнього і раціонального внесення добрив (із журн.); 
Досвід показує: майже всі крупноплідні сорти без хорошого 
агрофону втрачають свої товарні якості (з газ.).

АГРОХІМІК, а, ч. Фахівець із агрохімії. В обов 'язки аг
рохіміка входить: аналіз зразків насіння на якість, чисто
ту і швидкість проростання, проведення робіт із боро
тьби зі шкідниками та хворобами, обстеження сільсько
господарських угідь тощо (з наук, літ.); Вчені-агрохіміки і 
спеціалісти із захисту рослин вважають, що хімізація під
вищила ефективність землеробства на 25-30 % (з наук.- 
попул. літ.).

АГРОХІМІЧНИЙ, а, е. Стос, до агрохімії. Агрохімічний 
паспорт земельної ділянки — документ, що містить дані 
про агрохімічну характеристику ґрунтів і стан їх забруд
нення токсичними речовинами та радіонуклідами (з наук, 
літ.); Агрохімічне виробництво — виробництво добрив — від
значається високою енергоємністю (з наук.-попул. літ.); Аг
рохімічний сектор і сільське господарство України перебу
вають на порозі нового якісного стрибка (з газ.).

АГРОХІМІЯ, ї, ж. Наука, що вивчає прийоми впливу на 
хімічні та біохімічні процеси, які відбуваються у грунті та 
рослинах, мінеральне живлення рослин, застосування доб
рив і хімічних засобів захисту рослин. Найважливіші роз
діли агрохімії: живлення рослин, взаємодія добрив із ґрун
том, хімічна меліорація ґрунтів, дослідження і застосу
вання хімічних засобів боротьби із бур ’янами (з наук, літ.); 
Агрохімія є науковою основою хімізації сільського госпо
дарства (з навч. літ.).

А ГРОЦ ЕН бЗ, у, ч„ біол. Штучно створений біоценоз. 
Агроценоз не здатний довго існувати без втручання люди
ни, йому не властива саморегуляція, але він характери
зується високою продуктивністю одного чи декількох сор
тів рослин або порід тварин (з наук, літ.); Чим більше орга
нізмів в агроценозах, тим вища родючість грунту (з наук.- 
попул. літ.).

АГУ, виг. І . Уживається для відганяння птахів. Чи то не 
гуси, то пани, Дивися в ірій полетіли — Агу! гиля! (Т. Шев
ченко).

2. Уживається при перекликанні в лісі, вночі і т. ін., щоб 
знайти або не загубити один одного; агов. Захеканий вкрай, 
хлопець почув, ніби гукає хтось: агу! (В. Барка); Агу! Де ви?

3. рідко. Уживається у знач., близькому до от, от  уж е, 
аж  ось.  Агу! Троянцям легше стало, І тяжке горе з серця 
спало (І. Котляревський); Агу! нашій Марусі трошки легше 
стало (Г. Квітка-Основ’яненко).

АГУЛ див. агули.
АГУЛЕЦЬ див. агули.
АГУЛИ, ів, мн. (одн. агул, а і агулець, льця, ч.; агулка, 

и, ж.). Одна з народностей Дагестану. Агули є аборигенним 
народом центральної частини південного сходу Дагестану 
(з наук.-попул. літ.); Віруючі агули — мусульмани-суніти 
(із журн.).

АГУЛКА див. агули.
АГУЛЬСЬКИЙ, а, е. Прикм. до агули. Агульська мова 

належить до нахсько-дагестанської групи північнокавказь- 
кої сім 'ї мов (з наук. літ.).

АГУТІ, невідм., ч. Тварина родини агутієвих із забар
вленням від золотистого до темно-сірого, з дуже коротким 
хвостом, яка живе у тропіках Південної та Центральної 
Америки. Достатньо одного погляду на агуті, щоб по
мітити в ньому подібність із усім відомою морською свин
кою, якій він і справді родич; і так само, як і всі дикі свинки 
із ряду гризунів, живе в Америці (з наук.-попул. літ.); Агуті 
живляться рослинами, комахами і дрібними хребетними; 
активні вночі (з наук.-попул. літ.); Агуті можуть вироста
ти до 60 см у  довжину, вага досягає 4 кг (із журн.).

АГУТІЄВІ, вих, мн., зоол. Родина класу ссавців ряду 
гризунів. Представники агутієвих населяють субтропіки і 
тропіки Нового Світу, включаючи Великі Антильські ос
трови (з наук.-попул. літ.); Агутієві прекрасно бігають і не
погано плавають, в цілому звичками та екологією нага-
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дують маленьких антилоп (з навч. літ.); Агутісві ведуть 
салютній спосіб життя; живуть у  норах; харчуються 
переважно рослинними кормами (листям, плодами, кореня
ми, корою) (із журн.).

АГУШ, АГУША, виг. Уживається для відганяння пта
хів; агу (у І знач.). — Агуш, агуша, йдіть собі порпатися 
попід тином .. — проганяла їх [курей] Гафійка (М. Коцю
бинський).

АГУША див. агуш.
АҐРУС, у, ч. І. Кущова рослина родини агрусових з ко

лючими гілками та кисло-солодкими їстівними ягодами. 
Садочок собі зростив [пан Лукаш] ; в тому садкові понасад- 
жував агрусу та порічок на грядках (Марко Вовчок); По
ходжаючи стежкою, поміж кущами порічок та агрусу, 
товаришка моя помалу завела річ про те, що от уже весна 
(Леся Українка); Аґрус є надзвичайно цінною ягідною росли
ною (з навч. літ.).

2. збірн. Ягоди цієї рослини. Балабашиха розсилала най
мичок в садки сусідніх панів та селян за гіркими черешнями, 
за агрусом, вишнями (1. Нечуй-Левицький); Для виготовлен
ня якісного вина смородину, агрус роздавлюють на вальцях, а 
потім відпресовують (з наук.-попул. літ.).

АҐРУСІВКА, и, ж. Наливка або настоянка з агрусу. На
пій приготовляють так само, як і аґрусівку, тільки замість 
агрусу беруть полуниці (із журн.).

АҐРУСОВИЙ, а, е. Прикм. до аґрус. В агрусових кущах 
почувся шелест (А. Шиян).

АҐУ, виг., дит. Уживається при звертанні до немовляти, 
щоб привернути його увагу, викликати усмішку, заспокоїти і 
т. ін. Агу! Івасю, агу, не плач! (Сл. Гр.); // Звуки, які вимовляє 
немовля.

АҐУКАННЯ, я, с. Дія за знач, агукати. Зі спальні, де про
кинулася Наталя, долинув сміх, агукання Агати й няні Ка
ті... (Василь Шевчук).

АҐУКАТИ, аю, аєш, недок. Говорити “агу”. Мала чет
верту онуку. Колискову турчала, агукала (А. Малишко); Ва
силько плямкає губами, усміхається, агукає — йому хоче
ться, щоб Галя гралася з ним... (І. Рябокляч).

АҐУСЕНЬКИ, виг. Те саме, що агусі.
АҐУСІ, виг. Уживається як ласкаве звертання до немов

ляти. Оксана з колиски взяла Марку ся, закутала в грубі по
лотняні пелюшки і чукикала на руках. — Ну, агусі! (С. Чор
нобривець).

АҐУСЬКАТИ, аю, аєш, недок., розм. Те саме, що агука
ти. Іноді Кузьма Григорович зупинявся над колискою, де 
дригала ніжками й агуськала мала Надійка (О. Донченко).

АД, у, ч., заст. Пекло. Енея так вона любила. Що аж са
ма себе спалила, Послала душу к чорту в ад (І. Котлярев
ський); [О л і з а р:] Що воля вийде, я цьому так вірю, як то
му, що завтра буде день. Треба тільки частіше будить лю
дей од аду, будить приспану волю, нагадувать правду 
(С. Васильченко).

АДАЖІО, муз. І. присл. Повільно, протяжно (про темп 
виконання музичних творів). Адажіо означає биіьш швидкий 
рух, ніж ларго, але повільніший від анданте (з наук.-попул. 
літ.).

2. у  знач, ім., невідм., с. Назва музичного твору або його 
частини, що виконується повільно. Ми спантеличено гляну
ли на н е ї— що таке? Мрійно дивлячись на тесо і уважно 
слухаючи музику, вона тихо сказала: — “Лебедине озеро "...

Адажіо... (В. Нестайко); "Місячна соната” Бетховена по
чинається співучим адажіо (із журн.).

АДАКС, а, ч. Африканська антилопа родини порожнис
торогих. Адакс — житель північноафриканських пустель. 
Ці тварини — прекрасний приклад високої спеціалізації для 
життя в дуже засушливих умовах (з наук.-попул. літ.); 
Адакси активні вранці, увечері та вночі, а день проводять у  
глибоких ямах, які викопують копитами в піску, звичайно 
під захистом скелі (із журн.).

АДАМ, а, ч.: 0  (1) Від Адама, л'сл. п о ч и н а т и  — дуже 
здалека, з самого початку. З безперестанними охами, сапан
ням та умліванням Прохіра розказувала. Вона почала від 
Адама (М. Коцюбинський); Бо таке на роду написано: від 
Адама до наших днів будуть людям світити лисини велича
во мудрих вождів (В. Симоненко); (2) Я к Адам і Єва в раю, 
зі сл. н е в и н н и й — морально чистий або нехитрий, наїв
ний. Мене часто підвозили селяни, а часом і ночувати лиша
ли в себе. Я  їм щедро й гаряче віддячував за те прокламація
ми та брошурами. Селяни в ті часи були ще невинні, як Адам 
і Єва в раю, і брали мої подарунки охоче (В. Винниченко).

АДАМАНТ, а, ч. Коштовний камінь; діамант. * Образ
но. — Не плач, панно, не плач, адамант мій! — втішала Са
ру жебрачка, цілуючи її холодні руки (М. Старицький); Хто 
здобув у  душі дорогоцінний небесний адамант — для того 
не існує горя, нещастя, нестатків, бо він має найбільше у  
світі багатство... (О. Бердник).

АДАМАНТОБЛАСТ див. адамантобласти.
АДАМАНТОБЛАСТИ, \в,мн. (оди. адамантобласт, у, 

анат. Клітини епітелію, що формують емаль коронки в про
цесі розвитку зачатка зуба. Утворення емалі відбувається в 
результаті діяльності адамантобластів (з наук. літ.); Кож
ний адамантобласт перетворюється на емалеву призму, 
тому емаль сформованих зубів не має здатності до регене
рації (немає "запасних" адамантобластів) (з навч. літ.).

АДАМАШКА, и, ж. 1. заст. Низькосортна камка, яку 
привозили в Європу із Дамаска. Ліворуч від архімандрита 
сидів генеральний обозний в каптані з адамашки — важкої 
шовкової з опуклими квітами матерії синього кольору (М. Ста
рицький); В сінях стояча Любов Федорівна в сукні з важкої 
зеленої адамашки (Б. Лепкий); Із Туреччини привозилася в 
Україну (й частково йиїла далі) матерія: адамашка, парча, 
оксамит і цілий ряд інших (з наук.-попул. літ.); // Вироби з 
цієї тканини. Біля ж гречників і аравійців, особливо там, де 
пахло парфумами, рум 'янами й мастиками, де продавались 
різні оздоби, шелестів оксамит і адамашка, вертілися, 
присідали, щебетали боярські й воєводські дочки (С. Скля
ренко).

2. діал. Дамаська шабля.
АДАМАШКОВИЙ, а, е, заст. Прикм. до адамашка І і 

адамашок; // Зробл., пошитий з адамашки. Входить Руса- 
ловський і Чичеря, одягнені в сині жупани за коліно, підпе
резані зеленими адалчашковшчи поясами (І. Карпенко-Ка- 
рий); — Чи подати французьку сукню адамашкову з круже
вами, тую [ту], останньої версальськоїмоди, чи німецьку, 
золотом гаптовану, з португалом? (Б. Лепкий).

АДАМАШОК, шку, ч., заст. Те саме, що адамашка 1. 
Дівчино моя, за твою ласку скажу тебе малювати на ада
машку (Сл. Гр.); [ Купець : ]  Прийми Від нас цей адамашок 
злототканий. Ці килими, китайку (І. Кочерга).
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АДАМІВ, мова, мове: Л  Адамова голова див. голова; 
Адамове яблуко див. яблуко.

0 Адамове реберце див. реберце; Адамові діти див. 
діти1; Адамові слізки див. слізка.

АДАМІТ див. адаміти.
АДАМІТИ, ів, ми. (оди. адаміт, а, ч.), іст. Члени христи

янської протестантської общини, яка заперечувала будь-яку 
церковну організацію і обрядність, а також приватну влас
ність. Адаміти входиш до лівого крила таборитів (з пуб- 
ліц. літ.).

АДАМСИТ, у, ч. Стійка отруйна задушлива речовина 
подразнювальної (чхальної) дії. Адамсит подразнює верхні 
шляхи дихання (з наук. літ.).

АДАПТАЦІЙНИЙ, а, е. Стос, до адаптації (у 1-3 знач.).
Встановлено, що дефіцит інсуліну перешкоджає розвитку 
адаптаційних реакцій організму (з наук, літ.); Проапапізо- 
вано умови життя й діяльності, соціальні очікування, 
адаптаційні процеси та соціальні ризики різних соціаль
но-демографічних груп (з наук.-попул. літ.); Боротьба за 
аудиторію може сприяти підвищенню професійного рівня 
робітників ЗМІ, що у  свою чергу може підвищувати адап
таційні здібності системи масової комунікації (із журн.); 
Адаптаційний період.

АДАПТАЦІЯ, ї, ж. 1. біол. Пристосування організму 
або його окремих органів до умов середовища. Адаптація 
молсе забезпечувати виживання в умовах конкретного міс
цеперебування, стійкість до впливу факторів абіотичного 
та біологічного характеру, а також успіх в конкуренції з 
ініиіши видами, популяціями, особинами (з наук, літ.); Стро
га адаптація до провідних умов середовища є дуже типо
вою і поширеною в усіх групах організмів, у  тому числі й се
ред рослин (з наук, літ.); У більшості хворих відзначалися 
слабкість, головний біль, ускладнене дихання, зв'язане, 
можливо, з адаптацією до умов високогірного клімату (з 
наук.-попул. літ.); Адаптація слуху; Світлова адаптація.

2. соц. Звикання людини до нового середовища, нових 
умов (роботи, побуту). Поряд із сенсорною адаптацією 
(тобто з пристосувальною зміною органів чуттів до дію
чого подразника) у  психології говорять про адаптацію до 
соціальних умов, до дитячого закладу, про шкільну адапта
цію та ін. (з наук.-попул. літ.); Найважливішими для успіш
ної виробничої адаптації є професійна підготовка індивіда, 
уміння працювати в групі (з наук.-попул. літ.); Усі випускни
ки училища успішно проходять період адаптації на вироб
ництві (із журн.).

3. Пристосування певного об’єкта, системи і т. ін. до 
умов застосування. Засвоєння іншомовної лексики забезпе
чується її адаптацією, викликаною специфікою говірок (за
міна окремих звуків, метатеза, опрощення, декореляція, 
епентеза та ін.) (з наук, літ.); Цінова політика підприєм
ства охоплює багато аспектів, серед яких важливе місце 
займають проблеми вибору стратегії ціноутворення та 
постійної адаптації ціни до змін ринкового середовища 
(із журн.).

4. Пристосування (спрощення) тексту для малопідготов- 
лених читачів, для тих, хто починає вивчати іноземну мову. 
При адаптації текст звичайно скорочується, спрощуєть
ся синтаксис, знімаються складні звороти, рідковживані 
слова і словосполучення замінюються загальновідомшми 
або пояснюються (з навч. літ.).

АДАПТЕР, а, ч. 1. Пристрій для зв’язку комп’ютера з пе
риферійними приладами. Адаптер забезпечує сполучення 
монітора з комп ’ютером і служить для відображення на 
екрані кольору і графіки (з наук.-техн. літ.); Персональні 
комп ’ютери часто забезпечуються мережевими адапте
рами (із журн.).

2. Пристрій для перетворення механічних коливань в 
електричні з метою відтворення механічних записів звуків; 
звукознімач. Найкращий рівень запису забезпечує профе
сійний магнітофон, який має вмонтований адаптер для за
пису з телефонної лінії (із журн.).

3. Пристрій для перетворення електричних сигналів або 
напруги живлення.

АДАПТИВНИЙ, а, е. Те саме, що адаптаційний. Головне 
питання полягає в тому, яким чином процес адаптації з ви
користанням специфічних і загальних адаптивних механіз
мів приводить до змін початкового психічного стану, з якого 
особистість почала свій адаптивний процес (з наук. літ.).

АДАПТЙВНІСТЬ, ності, ж. Здатність до адаптації (у 
1-3 знач.). Керівники різних рівнів, запрошуючи наших ви
пускників на роботу, відзначають не тільки високий рівень 
їх професійної підготовки, але й такі важливі якості, як 
адаптивність і комунікабельність, здатність сформувати 
позитивний психологічний клімату колективі (з газ.); Адап
тивність системи — здатність системи автоматично 
змінювати алгоритми свого функціонування і (іноді) свою 
структуру з метою збереження або досягнення оптималь
ного стану при зміні зовнішніх умов (з наук.-техн. літ.).

АДАПТОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до адаптувати. Біо
хімічні й біофізичні процеси в рідких середовищах організму 
людини адаптовані до певного магнітного фону Землі (з на
ук.-попул. літ.); Виведено декілька сортів ячменю, адапто
ваних до місцевих умов (з газ.); Ну знач, прикм. Увазі чита
чів пропонуються адаптовані тексти відомих англійських 
народних казок (з Інтернету).

АДАПТОВАНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до адаптова
ний. Установлено, що проведення індивідуальних та групо
вих психокоригувальних заходів значно підвищує ступінь 
адаптованості випускників (з наук, літ.); У роботі запропо
нована методика оцінки адаптованості підприємств до 
ринкових умов господарювання (з наук. літ.).

АДАПТОВУВАТИ, ую, уєш, недок. АДАПТУВАТИ, ую, 
уєш, недок. і док., кого, що. 1. біол. Пристосовувати орга
нізм, окремі органи до умов середовища. Психолог контро
лює період вступу дитини до школи, допомагаючи вчителеві 
та батькам успішно адаптувати її до нового життя з його 
вимогами й складнощами (з навч. літ.); Виведено декілька 
сортів троянд, які адаптували до місцевих умов (із журн.).

2. Пристосовувати певний об’єкт, систему і т. ін. до но
вих умов застосування. Система є відкритою й побудована 
як інструментарій, що дозволяє легко адаптовувати її до 
особливостей конкретної бібліотеки чи установи (з наук, 
літ.); Слухачів треба поважати і якомога ретельніше адап
тувати форму і зміст доповіді до інтересів і рівня аудито
рії (з наук.-попул. літ.); Можна виробляти власні моделі 
журналістської освіти в Україні, використовувати та 
адаптовувати до своїх стандартів західний досвід (з газ.).

3. Спрощувати тексти, пристосовуючи їх для малопідго- 
товлених читачів, для тих, хто починає вивчати іноземну 
мову і т. ін. З чеської мови адаптували для сценічної поста-
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теки знаменитого “Бравого вояка Швейка ” Я. Гашека 
(з газ.); Адаптувати переклад.

АДАПТбВУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок., АДАПТУ
ВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок. і док. 1. біол. Пристосовува
тися до умов існування, до оточення (про організм, органи 
чуттів). Жива матерія на всіх рівнях організації адапту
ється до умов зовнішнього та внутрішнього середовища, 
що змінюються, за допомогою різних пристосувальних ме
ханізмів (з наук, літ.); Велика рогата худоба здатна адап- 
товуватися майже до будь-якого клімату та ландшафту 
(з наук.-попул. літ.); У молодому віці акація росте швидко і, 
що дуже цікаво, обирає для себе найнепридатніші грунти. 
Там, де решта рослин хворіє і гине, акація швидко адап
тується не тільки до грунтових, а й до кліматичних умов 
(з наук.-попул. літ.).

2. соц. Звикати, пристосовуватися до нового середови
ща, незвичних умов (роботи, побуту і т. ін.). Не дивно, що 
випускники погано адаптуються до професійної діяльнос
ті в умовах соціально орієнтованої економіки (із журн.); 
Особисті якості: аналітичні здібності, ініціативність, по
рядність, емоційна стійкість, уміння адаптовуватися та 
знаходити спільну мову з людьми (з Інтернету); Батьки, 
школа, інститут, як можуть, намагаються підготувати 
людину до “дорослого життя ”, допомогти йому соціально 
адаптуватися (з газ.).

3. Пристосовуватися до умов застосування (про об’єкт, 
систему і т. ін.). Макроекономіка порушує фундаментальні 
питання економіки: що виробляти, як виробляти, як здій
снювати розподіл виробленого, як адаптуватися до змін 
(споживчих потреб, світових технологій, загальних обста
вин і т. ін.) тощо (з наук, літ.); Частина слів, запозичених з 
латинської мови, адаптуючись до акцентної системи ук
раїнської мови, змінили стаїий наголос на рухомий (з наук, 
літ.); Показово, що альтернативні навчальні заклади більш 
лабільні та гнучкі, набагато легше адаптуються до сучас
них змін у  суспільстві (з газ.).

АДАПТОГЕН, у, ч. Речовина рослинного походження, що 
підвищує опірність організму негативному впливові різних 
шкідливих факторів. Алое стає адаптогеном тільки тоді, 
коли полежить якийсь час на холоді (з наук.-попул. літ.); 
Елеутерокок, женьшень — чудові адаптогени (із журн.).

АДАПТОГЙННИЙ, а, е. Прикм. до адаптоген. Адапто- 
генний засіб.

АДАПТбМЕТР, а, ч. Прилад для вимірювання адаптації 
ока до зміни освітлення. До фізіологічних показників забез
печення організму вітаміном А належить час темпової 
адаптації, що визначається за допомогою адаптометра 
(з наук. літ.).

АДАПТУВАННЯ, я, с. Дія за знач, адаптувати та дія і 
стан за знач, адаптуватися. Головним аспектом адапту
вання підприємств авіаційної промисловості, ракетно-кос
мічного комплексу, суднобудування є не перепрофілювання, 
а їх диверсифікація, тобто розширення сфери діяльності 
за рахунок випуску продукції цивільного призначення (з мо
ви документів); Адаптування літературних текстів вима
гає великої майстерності, глибокого проникнення у  зміст, 
збереження стилю автора (із журн.).

АДАПТУВАТИ див. адаптовувати.
АДАПТУВАТИСЯ див. адаптовуватися.

АДАТ, у, ч. У мусульманських народів — право, що ґрун
тується на звичаях. Адат являє собою сукупність звичаїв та 
народної юридичної практики в найрізноманітніших сферах 
майнових, сімейних і т. ін. відносин (з наук, літ.); Як правило, 
адат не доповнює закони шаріату, а розходиться з ними або 
навіть заміщає їх, наприклад, включає закони кровної по
мсти або кровного братства (з наук.-попул. літ.).

АДВЕКТЙВНИИ, а, е, метеор. Стос, до адвекції, який 
відбувається внаслідок адвекції. Атмосферні явища, що 
відбуваються в результаті адвекції, називаються адвек- 
тивними, наприклад, адвективні тумани, грози, заморозки 
і т. ін. (з наук. літ.).

АДВЕКЦІЯ, і, ж., метеор. Горизонтальне переміщення 
повітря і разом з ним тепла, вологи, холоду. Адвекція холод
них і теплих, сухих і вологих повітряних мас грає важливу 
роль у  метеорологічних процесах (з наук. літ.).

АДВЁНТ, у, ч. , рел.-церк. (з великої літери). Початок цер
ковного року, період перед святом Різдва у римо-католиків і 
протестантів. У 380 р. собор в Сарагосі встановив Адвент 
як період покаянної підготовки до Різдва (з наук.-попул. 
літ.); Якщо Великий піст характеризується постом і духом 
покаяння, то Адвент — молитвами смиренного посвячення 
та відданості, молитвами послуху, молитвами про звіль
нення (із журн.).

АДВЕНТИВНИЙ, а, е, бот. І. Який розвивається, рос
те не на властивому місці (напр., бруньки на коренях або 
листі). Перець чорний — багаторічна рослина із гнучким 
тонким стеблом і повітряними адвентивними коренями, 
які утворюються на вузлах (з наук.-попул. літ.).

2. Який занесений або перевезений людиною в новий 
регіон і увійшов до складу місцевої природної рослинності. 
У деяких країнах адвентивні рослини займають суттєве 
місце (складноцвіті європейського походження в Аргенти
ні, кактуси в Австралії) (з наук.-попул. літ.); Одним з основ
них джерел появи й розповсюдження адвентивних рослин є 
залізничні шляхи (із журн.).

АДВЕНТИЗМ, у, ч. Один із напрямів протестантизму, 
що проповідує вчення про другий прихід Христа і встанов
лення тисячолітнього Царства Божого на Землі. Адвентизм 
Грунтується на буквальному тлумаченні апокаліпсисів Ста
рого і Нового Завітів (з наук, літ.); У 1863 р. утворюється 
церква християн-адвентистів сьомого дня, яка стала на 
сьогодні однією з найбільших організацій адвентизму (з на
ук.-попул. літ.).

АДВЕНТИСТ див. адвентисти.
АДВЕНТЙСТИ, ів, ж  (одн. адвентист, а, ч.: адвенти

стка, и, ж.). Послідовники адвентизму. Церква адвентис
тів сьомого дня веде свою історію від протестантської ре
формації XVI століття (з наук.-попул. літ.); Адвентисти 
наполягають на дотриманні старозавітної суботи (відпо
відно до четвертої заповіді Закону Божого) (із журн.).

АДВЕНТЙСТКА, и, ж. Жін. до адвентист.
АДВЕНТЙСТСЬКИЙ, а, е. Прикм. до адвентисти і ад

вентизм. Головні відмітні риси сучасного адвентистсько- 
го віровчення: святкування суботи, віра в близький прихід 
Ісуса Христа, а також віра в Святу Трійцю (Отця, Сина і 
Святого Духа) (з наук. літ.).

АДВЕРБІАЛІЗАЦІЯ, ї, ж., лінгв. Перехід слів якої-не- 
будь граматичної категорії (перев. іменників і прикметни
ків) у прислівники (напр.: б і г о м ,  р а н к о м ,  з а н о в о ) .
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Серед прислівників, які за походженням являють собою за
костенілі форми займенників, виявлено і прокоментовано 
шість різновидів утворень, що сформувалися через адвер
біалізацію сучасних займенникових форм (з наук, літ.); Різ
новиди морфол ого-син токсичного словотвору: субстанти
вація, а д ’єктивація, прономіналізація, адвербіалізація 
(з навч. літ.).

АДВЕРБІАЛІЗОВАНИЙ, а, е, лінгв. Який зазнав адвер
біалізації. Історично прислівники на -о, наприклад, це ад
вербіалізовані форми називного-знахідного відмінка імен
никових прикметників (з наук. літ.).

АДВЕРБІАЛІЗУВАТИСЯ, ується, недок. і док., лінгв. 
Зазнавати адвербіалізації. Найчастіше переходять у  при
слівники (адвербіалізуються) дієприслівники недоконаного 
виду теперішнього часу, наприклад: Раділи люди встаючи 
(Т. Шевченко) (з навч. літ.).

АДВЕРБІАЛЬНИЙ, а, е, лінгв. Прислівниковий; стос. до 
прислівника. Адвербіальне вживання прислівника у  реченні 
зводиться до ролі залежного від дієслова другорядного чле
на речення (з наук, літ.); Відсубстантивні і віддієслівні 
прийменники можуть набувати адвербіальних функцій 
(з наук. літ.).

АДВОКАТ, а, ч. 1. Юрист, що захищає обвинуваченого 
чи веде якусь справу в суді, а також дає поради з правових 
питань; захисник, оборонець. — Рятуй мене, Насте!.. Піди 
до адвоката, заплати йому, що схоче (М. Коцюбинський); 
Марко Черемшина.. усе життя заробляв собі хліб як селян
ський адвокат у  глухому містечку (П. Козланюк); Адвокат 
цілеспрямовано захищає людину в рамках закону, щоб запо
бігти судовій помилці (з газ.).

2. перен. Людина, яка заступається за кого-небудь, захи
щає когось. —  Говори, адвокате, говори! — сказала .. ма
ти. — Цікава я знати, що він тобі дав за те, що ти так за 
ним обстаєш? (І. Франко); [ Люд  а:] Я  можу про це погово
рити сама. Мені не потрібні адвокати (С. Голованівський).

АДВОКАТІВ, това, тове. Прикм. до адвокат 1 .1 тепер, 
згадуючи минуле, перед Євгеном спливала давня зустріч з 
полковником — міщухом, лицарем адвокатової вдовиці 
(Б. Харчук).

АДВОКАТСТВО, а, с. 1. Діяльність адвоката...Неспо
дівано адвокатство стало його покликанням і способом 
життя (із журн.).

2. перен. Дії того, хто захищає кого-небудь; заступниц
тво. Поступово настав період “адвокатства ” Польщі над 
Україною; ми й самі не помітили, як наш порадник і друг 
Польща майже офіційно взяла на себе функцію “адвоката ’’ 
(з газ.).

АДВОКАТСЬКИЙ, а, е. Прикм. до адвокат 1. [ Пе т -  
р о:] Отаке ще випливло! На адвокатську стежку мене 
пхнуто! (Панас Мирний); По всіх студіях [в університеті] 
почалася мандрівка Мартовича по адвокатських канцеля
ріях (В. Стефаник); Крім того, він має ще корчму, паровий 
тартак та адвокатську канцелярію (У. Самчук); Той наха
пує хабарів, сидячи в адвокатській конторі,.. той служить 
при поліції... (Ю. Хорунжий); // Власт, адвокатові (у 1 знач.). 
Адвокатські прийоми, добірні фрази, пласкі дотепи поло
нили деяких слухачів (Іван Ле).

АДВОКАТУВАННЯ, я, с. Діяльність адвоката (у 1 знач.); 
адвокатство. Рішення суду можливе лише за наявності ква

ліфікованого адвокатування, здійснюваного громадськими 
організаціями (з газ.).

АДВОКАТУВАТИ, ую, уєш, недок., розм. 1. Працюва
ти, бути адвокатом. Молодий юрист успішно адвокатував і 
виграв кілька важливих справ у  суді (із журн.).

2. Заступатися за кого-небудь або що-небудь. Люди, які 
можуть потребувати, щоб хтось адвокатував їхні інтере
си, можуть бути пенсіонерами, людьми з обмеженими 
фізичними можливостями, бездомними (з газ.).

АДВОКАТУРА, и, ж. І . тільки одн. Діяльність адвоката 
(у 1 знач.). — Тепер я заробляю дещо дрібною адвокатурою 
тощо.., — сказав Кміта (І. Нечуй-Левицький); Назвав його 
паном доктором: припускав, видко, що Славко має намір 
посвятитися адвокатурі (Л. Мартович).

2. Організація, колегія адвокатів. Адвокатура займає 
важливе місце в системі установ, діяльність яких спрямо
вана на захист інтересів суспільства, держави і особи 
(з газ.).

АДГЕЗЙВНИЙ, а, е, біол., мед. Такий, що прилипає, зли
пається; викликає зрощення (при запаленні). Перитоніт із 
хронічним перебігом часто супроводжується утворенням 
масивних зрощень (адгезивний перитоніт) (з наук, літ.); 
Вивчені біохімічні, мікробіологічні та адгезивні властивос
ті крові (з навч. літ.).

АДГЕЗЙВНІСТЬ, ності, ж., біол., мед. Властивість за 
знач, адгезивний. Адгезивність, яка характеризує здат
ність клітин прикріплюватися і затримуватися на певних 
субстратах, має важливе значення (з наук. літ.).

Д  (1) Адгезивність тромбоцитів — специфічна власти
вість тромбоцитів “прилипати” до чужорідної поверхні, по
шкодженої судинної стінки. Під чцс досліджень артеріа
льної і венозної крові лікарі оцінювали проникність мем
бран еритроцитів, визначали рівень фібриногену, адгезив
ність тромбоцитів (з наук, літ.); У більш високих дозах 
сульфінпіразон зменшує агрегацію та адгезивність тром
боцитів (із журн.).

АДГЕЗШ НИЙ, а, е, фіз. Стос, до адгезії, який ґрун
тується на ній. Особливості умов ремонту й експлуатації 
залізобетонних мостових конструкцій потребують одер
жання спеціальних бетонних сумішей, що мають підвище
ні адгезійні властивості (з наук.-техн. літ.); Завершуються 
ці процеси формуванням між бітумом і поверхнею мінераль
ного матеріалу адгезійних з в ’язків (із журн.).

АДГЕЗІЯ, ї, ж., фіз. Злипання поверхонь двох різнорід
них твердих або рідких тіл. Вдалося визначити термодина
мічні умови адгезії полімерних сумішей та твердих повер
хонь (з наук, літ.); Приклад адгезії— прилипання крапельок 
води до скла (з наук.-попул. літ.).

АДДІСбНІВ, ова, ове: Д  Аддісонова хвороба див. хво
роба.

АДДУКТОР, а, ч., анат. Привідний м’яз. М ’язи-аддук- 
тори називаються привідними, м  ’язи протилежної дії — 
відвідними (з наук.-попул. літ.).

АДДУКТОРНЫЙ, а, е, анат. Прикм. до аддуктор. Ад
дукторный м ’яз.

АДДУКЦІЯ, і, ж., анат. Рух кінцівки або її частини до 
серединної лінії тулуба. Виражена аддукція стегон приво
дить до перехрещування ніг (з наук. літ.).

АДЕКВАТНИМ, а, е. Цілком відповідний; тотожний. Най
кращі російські поети багато попрацювали для того, щоб
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досягти адекватного перекладу поезії Шевченка (з наук, 
літ.); Одне з найважливіших положень науки полягає в то
му, що зміна природи будь-якого рослинного організму 
адекватна (відповідна) впливові зовнішніх умов життя 
(з наук.-попул. літ.).

АДЕКВАТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до адекватний.
Слово треба перекладати, шукаючи не найближчого зву
чання, а найближчого значення, найповнішої адекватності 
внутрішніх якостей його (О. Кундзич).

АДЕКВАТНО. Присл. до адекватний. Мабуть, немож
на твір одного мистецтва передати адекватно зобража
льними засобалт іншого мистецтва (О. Довженко); Варто 
зауважити, що з деякого часу Карл-Йозеф не завжди адек
ватно реагував на подібного кшталту дотепність (Ю. Ан- 
друхович).

АДЕНДУМ, у, ч., юр. Додаток до договору, що змінює 
або доповнює ті чи інші його умови. Не пройшло й місяця, 
як у  контракт внесли зміни (адендум від 24 квітня 2000ро
ку) (з газ.).

АДЕНІН, у, ч. Пуринова основа, що міститься в усіх жи
вих організмах у складі нуклеїнових кислот та інших біоло
гічно важливих речовинах. Молекула ДНК складається з 
основи аденіну А, гуаніну Г, цитозину Ц, тиміну Т і цук- 
ру-дезоксирибози (з наук.-попул. літ.).

АДЕНІТ, у, ч. , мед. Запалення лімфатичних вузлів. Вірус
ний фарингіт може провокувати локалізований двобічний 
аденіт (з наук. літ.).

АДЕНОВІРУС, у, ч. Вірус, що викликає інфекційні за
хворювання верхніх дихальних шляхів людини, кон’юнкти
віт і т. ін. Респіраторних вірусів надзвичайно багато: тіль
ки аденовірусів нараховується понад ЗО різновидів (з наук.- 
попул. літ.).

АДЕНОВІРУСНИЙ, а, е. Стос, до аденовірусу, виклика
ний ним. Аденовірусна інфекція.

АДЕНбІД див. аденоїди.
АДЕНОЇДИ, ів,мн. (одн. аденоїд, а, ч.), мед. Хворобливе 

розрощення носоглоткових мигдаликів. Розвитку аденоїдів 
сприяють захворювання, що викликають запалення слизо
вої оболонки порожнини носа і мигдаликів: кір, скарлатина, 
грип, гострі та хронічні захворювання верхніх дихальних 
шляхів та ін. (з наук.-попул. літ.).

АДЕНОЇДНИЙ, а, е, мед. Стос, до аденоїда. У дітей 
часто виникає своєрідне захворювання, відоме під назвою 
аденоїдних розрощень (з навч. літ.).

АДЕНОКАРЦИНОМА, и, ж., мед. Злоякісна пухлина, 
що виникає з епітелію залозистих органів (молочної залози, 
слизової оболонки шлунка та ін.). Аденокарцинома — най
більш поширений різновид раку підшлункової залози (з навч. 
літ.).

АДЕНОМА, и, ж., мед. Доброякісна пухлина молочної, 
щитоподібної та інших залоз. Аденома передміхурової за
лози.

АДЕПТ, а, ч., книжн. Прибічник, послідовник якого-не- 
будь учення або ідеї. — Думка про права і суспільну працю 
жінки зглядно ще нова і мало розповсюджена навіть між  
самими жінками, то й потребує гарячих апостолів .. і 
адептів (І. Франко); До президії летять записки. Е-е-е! Та 
тут потужна течія адептів занепадництва (Б. Антонен
ко-Давидович).

АД’ЄКТЙВ, а, ч., лінгв. Клас слів, які мають лексико-гра
матичні ознаки прикметника. Щодо твірних основ, то зна
чення якості, властивості, ознаки та стану в похідних іме
нах пов'язані з ад'єктивами (прикметниками та дієприк
метниками) (з наук, літ.); До а д ’єктивів належать такі 
частини мови, як прикметники (наприклад, красивий, чер
воний), дієприкметники (зроблений, виметений), порядкові 
числівники (третій, двадцятий), певні займенники (будь-який, 
чийсь) (з навч. літ.).

АД’ЄКТИВАЦІЯ, ї, ж., лінгв. Перехід слів якої-небудь 
граматичної категорії (перев. дієприкметників) у прикмет
ники. Обов язковим явищем, яке супроводжує і визначає 
процес ад 'єктиваціїдієприкметників, є втрата ними часо
вих і видових значень (з наук. літ.).

АД’ЄКТЙВНИЙ, а, е, лінгв. Який має ознаки прикмет
ника. Ад ’єктивний колоратив.

А  Ад’єктивне словосполучення див. словосполучен
ня; Ад’єктивний присудок див. присудок; Ад’єктивні 
займенники див. займенник.

АД’ЄКТИВбВАНИЙ, а, е, лінгв. Який зазнав ад’єктива
ції. А д 'єктивований дієприкметник.

АД’ЄКТИВУВАТИСЯ, ується, недок. і док., лінгв. За
знавати ад’єктивації. Близькість дісприкметника та прик
метника виявляється у  його здатності ад 'єктивуватися 
(з наук. літ.).

АДЖАРЕЦЬ див. аджарці.
АДЖАРКА див. аджарці.
АДЖАРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до аджарці і Аджарія. 

Аджарський фольклор; Аджарські пісні.
АДЖАРЦІ, ів, мн. (одн. аджарець, рця, ч.; аджарка, и, 

ж.). Корінне населення Аджарії. Привітавши аджарців зі 
святом весни, .. я вдався до поезії: прочитав напам ’ять 
першотравневого вірша Володимира Сосюри (С. Олійник).

АДЖ Ё1, част. 1. підсил. Уживається на початку речення 
для підсилення висловлюваної думки; та ж, тож. — Хіба 
мій батько панський був? Адже він москаль! — каже, зди
вувавшись, Чіпка (Панас Мирний); Адже це уже не дивно, 
що ми твердо, супротивно, владно устаєм (П. Тичина).

2. у  сполуч. із сл. ж, ствердж., діал. Уживається як ствер
джувальна частка при відповідях; так, авжеж, звичайно. — Чи 
ти підеш туди? — Адже ж! (Сл. Гр.).

АДЖЕ2, спол. причиновий. 1. Поєднує підрядне речення 
причини з головним; тому що, бо. Він кашовар, але йому ще 
не довелось готувати страву в поході, адже досі вони їхали 
поїздом, де харчувались готовими консервами та салом 
(Б. Антоненко-Давидович); Інні кортіло з ’ясувати, як Вік
тор уявляє себе надалі, адже це так важливо для них обох, 
не допустить же він, щоб знову життя його йшло навпе- 
рекосяк... (М. Коцюбинський).

2. Приєднує речення, яке служить обґрунтуванням дум
ки попереднього речення. Я  старався заспокоїть себе: ад
же то були звичайні господарські розмови, які ведуться 
скрізь (М. Коцюбинський); Я  закриваю книжку і ховаю її. 
Навіть якби було видно, читати я вже не змогла б. Адже я 
чекаю на дядю Ваню (Ю. Андрухович); При сумісному ви
рощуванні декоративних рослин на клумбах чи рабатках, 
де площа обмежена, постає питання: як впливають рослини 
одна на одну. Адже для створення гарних композицій вико
ристовують різні декоративні рослини (з наук.-попул. літ.).
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АДЖИКА, и, ж. Гостра запашна приправа до м’ясних і 
рибних страв. Аджику широко використовують у  грузин
ській національній кухні і в першу чергу для приготування 
відвареної квасолі (із журн.).

АДЗУСЬ див. дзусь.
АДЗУСЬКИ див. дзусь.
АДИ, АДЙ-НО, виг., діаі. Уживається при здивуванні 

або при бажанні звернути чию-небудь увагу на щось; ди- 
вись-но. — Переїжджаємо через рогачку, аж тут, ади, 
коло рогачкової будки сидить підстаркуватий панисько 
(І. Франко); Почала [дівчинка] шукати щось за пазухою. 
Витягла врешті довгий цукерок. Ади! (М. Коцюбинський). 

АДЙГ див. ади ги.
АДИГЕЄЦЬ див. адигейці.
АДИГЕЙКА див. адигейці.
АДИГЕЙСЬКИЙ, а, е. Прикм. до адигейці і Адигея.

Адигейська мова.
АДИГЕЙЦІ, ів, мн. (одн. аднгёсць, йця, ч.; адигейка, и, ж.). 

Корінне населення Адигеї. У літературах кабардинців, чер
кесів, адигейців нині формуються і набирають епічної ви
соти повість і роман (із журн.).

АДЙГИ, ів, мн. (одн. адйг, а, ч.), рідко. Те саме, що ади
гейці. До цього часу адиги зберегіи свою єдину традиційну 
культуру, відмінності в якій визначаються природно-клі
матичними умовами, вертикальною зональністю (з наук.- 
попул. літ.).

АДИНАМІЯ,!, ж., мед. Надзвичайна м’язова слабкість, 
втрата сил через тривалу хворобу, старість, голод і т. ін. 
Найтиповішими ознаками інтоксикації є слабкість, в я- 
лість, адинамія, головний біль (з навч. літ.); При комі поміт
ні прогресуюча слабкість, сонливість, адинамія, судоми 
(із жу£н.).

АДЙ-НО див. ади.
АДИПбЗИТАС, у, ч„ мед. Те саме, що ожиріння. Ади- 

позитас (ожиріння) трапляється у  розвинутих країнах на
стільки часто, що примушує лікарів бити тривогу (з на- 
ук.-попул. літ.); Ліпосакція не є засобом боротьби з адипо- 
зитасом, вона ефективна як засіб моделювання певних ді
лянок тіла (із журн.).

АДИПСІЯ, ї, ж., мед. Відсутність відчуття спраги, яка є 
симптомом органічних уражень головного мозку та психіч
них захворювань. Адипсія пов язана з порушенням функціо
нування питного центру, тобто сукупності структур 
головного мозку, які регулюють спрагу та питні реакції 
(з наук. літ.); Алкогольна адипсія — це вид адипсїї, тобто 
мотиваційного порушення, пов ’язаного з відсутністю від
чуття спраги (з наук.-попул. літ.).

АДИТИВНИЙ, а, е , спец. Стос, до адитивності. Ця функ
ція множин цілком адитивна, тобто міра суми будь-якої 
скінченної або зліченної сукупності вимірюваних множин, 
які не перетинаються, є сума мір цих множин (з наук. літ).

Д Адитивна теорія чисел див. теорія.
АДИТЙВНІСТЬ, ності, ж., спец. Властивість величин, 

яка полягає в тому, що значення певної величини, яка відпо
відає цілому об’єкту, дорівнює сумі значень величин, що 
відповідають його частинам. Приклади величин, яким влас
тива адитивність: довжина лінії, площа поверхні, маса 
фізичного тіла (з наук.-попул. літ.).

АДИТИВНО, спец. Присл. до адитивний. У програмі 
розрахунки фізико-хімічних властивостей полімерів ґрун

туються на двох моделях, в основі яких лежить припущен
ня про те, що властивість речовини у  першому наближенні 
можна розглядати як таку, що адитивно складається із 
вкладів, які вносяться окремими фрагментами повторю
ваного ланцюга полімера (з наук. літ.).

АДІАБАТА, и, ж., спец. Лінія, що зображує на графіку 
адіабатний процес. Для ідеального газу показник адіабати 
дорівнює відношенню питомих теплоємностей системи 
(з наук. літ.).

АДІАБАТЙЧНИЙ, а, е, спец. Те саме, що адіабатний.
АДІАБАТНИЙ, а, е, спец. Стос, до адіабати. Адіабатна 

крива.
Д  Адіабатний процес див. процес.
АДІТ, АДІТЬ, виг., діал. Те саме, що ади, адй-но. Адіть, 

я весь мокрий, так утомився (І. Франко).
АДІТЬ див. адіт.
АДМІНІСТРАТЙВНИЙ, а, е. 1. Стос, до адміністрації 

(у 1 знач.). Подейкували, що навіть віце-губернатор інког
ніто, переодягнутий у  цивільне, тишком завітав якось до 
баби вивідати, хто саме стоїть йому на перешкоді до даль
шої адміністративної кар ’єри (Б. Антоненко-Давидович); 
Система планування, стимулювання і керування промисло
вістю, яка склалася в 30-ті роки, залишалася незмінною, на 
адміністративних методах планування і керівництва (з на
ук. літ.); Адміністративний апарат; Адміністративний на
гляд; Адміністративний орган; Адміністративні методи.

2. Власт, адміністраторові; організаторський. Адмініст
ративні здібності.

3. Пов’язаний з управлінською діяльністю. Адміністра
тивна відповідальність; Адміністративне покарання; Ад
міністративне правопорушення.

4. Стос, до системи управління, до органів адміністрації. 
Адміністративний устрій феодальних держав деякою мі
рою відображає соціальну структуру суспільства (з наук, 
літ.); Сьогодні все частіше говорять про концепції сталого 
розвитку окремих адміністративних одиниць — великих 
міст (із журн.); Адміністративний поділ.

Адміністратйвний раж див. раж; Адміністратйвннм по
рядком <В адміністративному порядку> див. порядок.

АДМІНІСТРАТЙВНО. Присл. до адміністратйвний 4. 
Ольвія на початку III cm. н. е. була адміністративно відне
сена до складу найближчої до міста римської провінції 
Нижньої Мезії (з наук, літ.); Уклад визначається в роботі 
як неформалізована (у розумінні — адміністративно та ор
ганізаційно неконсолідована) соціально-економічна систе
ма, серцевиною якої є селянин з його соціальною сутністю 
й обраними ним способами виробничо-господарської дія
льності та життєзабезпечення (з наук. літ.).

АДМІНІСТРАТОР, а, ч. 1. Посадова особа, яка займа
ється управлінням. Адміністратор сів; поштар махнув на 
коней батогом, задзеленчав голосний дзвоник — і тільки ку
рява встала... (Панас Мирний); Із середовища робітників 
вийшло багато талановитих організаторів, господарників 
і адміністраторів в усіх галузях народного господарства 
(з наук. літ.).

2. Відповідальний розпорядник. Директор (не обов яз- 
ково вчений) має бути адміністратором на службі у  колек
тиву і забезпечувати матеріальну базу для наукової праці 
(із журн.).
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3. інформ. Фахівець, який здійснює контроль за викорис
танням комп’ютерної бази даних, мережі — правильністю 
введення і своєчасністю поповнення даних, відповідає за 
їхнє збереження. Системний адміністратор встановлює 
права доступу до різних ресурсів внутрішньої мережі 
(принтерів, сканерів і т. ін.), до Інтернету, а також прави
ла роботи з ними (з наук.-техн. літ.).

АДМІНІСТРАТОРКА, и, ж., розм. Жін. до адміністра
тор 1,2. Тільки Овсій повернувся в колгоспний готель.., як ад
міністраторка пильно оглянула його з ніг до голови і об 'яви
ла: “Вас хоче бачити сам секретар обкому " (В. Земляк).

АДМІНІСТРАТОРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до адмініс
тратор. Адміністраторський досвід; Адміністраторський 
інтерфейс; Адміністраторський пароль.

АДМІНІСТРАЦІЯ, і, ж. І. Керівний орган установи, 
організації, підприємства і т. ін. Професорська колегія 
обрала його [І. Франка] доцентом [Львівського універси
тету], але адміністрація не затвердила (М. Коцюбин
ський); Тисячі пролетарів зайняли керівні пости в новій 
адміністрації Парижа і в національній гвардії (з наук.-по- 
пул. літ.).

2. збірн. Особи, які керують установою, організацією, 
підприємством і т. ін. Краще, якби на сю адресу були послані 
і перші дві книжки “Вісника ” за сей рік, не відмовте пере
казати се моє прохання шановній адміністрації (Леся Ук
раїнка); 3 адміністрації, крім нього, Храпкова, не було кому 
давати ордена (Іван Ле); До адміністрації підприємства, 
фірми прийнято зараховувати керівника фірми (президен
та), його заступників (віце-президентів), виконавчих дирек
торів, головного бухгалтера, провідних менеджерів (з на- 
ук.-попул. літ.).

3. Система органів виконавчої влади, що здійснюють 
функції управління в державі. Державна адміністрація є 
юридичною особою, має печатку із зображенням Держав
ного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в ус
тановах банків України (з мови документів); Порядок орга
нізації і функціонування місцевих державних адміністрацій 
закріплюється Конституцією та Законом України “Про 
місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 р. та ін
шими законами (з мови документів); Київська міська дер
жавна адміністрація.

4. рідко. Те саме, що адміністрування. Помимо всієї ге
ніальності Густавової адміністрації діла батьківського 
маєтку показались сумні та невтішні (І. Франко).

АДМІНІСТРУВАННЯ, я, с. Дія за знач, адмініструвати. 
У СІЛА Національна академія наук визначає пріоритети в 
науці і забезпечує свободу творчості вчених, а адміністру
ванням займається Національна наукова рада (із журн.); 
Персональний комп ’ютер підвищує продуктивність і ефек
тивність адміністрування, розрахунків, редагування (з газ.).

АДМІНІСТРУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. Керувати уста
новою, організацією, підприємством і т. ін.; управляти. 
— Ви собі пишіть, — а ми будемо адмініструвати й хазяй
нувати... (В. Еллан-Блакитний); // Керувати бюрократично, 
за допомогою наказів і розпоряджень замість конкретного 
керівництва. Асоціація молодих учених і спеціалістів буде 
не адмініструвати, а зацікавлювати своїх членів одержан
ням прав юридичної особи, що відкриває можливості вести 
господарську діяльність (із журн.).

2. що, інформ. Здійснювати контроль та управління фун
кціонуванням інформаційно-комп’ютерної системи, мере
жі. Великого значення набуває підготовка фахівців, здат
них створювати, підтримувати й адмініструвати інфор
маційні системи (з навч. літ.).

АДМІНПЕРСОНАЛ, у, ч. Скорочення: адміністративний 
персонал — особи, які керують установою, організацією, 
підприємством і т. ін. Перехід на колективний підряд дав змогу 
скоротити майже на 40 відсотків адмінперсонал (з газ.).

АДМІРАЛ, а, ч. Військове звання вищого командного скла
ду військово-морського флоту, а також особа, яка має це зван
ня. Одхилилися двері, і сліпий Жан.., адмірал у  одставці [від
ставці], ввійшов під руку з своїм “міноносцем ", як він кликав 
лакея (М. Коцюбинський); Глава місії адмірал Мак-Каллі на
турою оптиміст, він цілком вірить в успіх (О. Гончар).

АДМІРАЛІВ, лова, лове. Прикм. до адмірал. Адміралів 
виипел; Адміралів наказ.

АДМІРАЛТЕЙСТВО, а, с„ заст. 1. Місце будівництва, 
озброєння та лагодження кораблів. У Петербург в ’їжджа
ли довгим прямим трактом й зупинилися на заїжджому 
дворі в Матроській слободі, що за адміралтейством, хочу  
гетьмана та в панів полковників і тут, у  новій столиці, бу
ло чимало вельможних зичливих знайомців (Ю. Мушкетик).

2. У Росії до 1917 р. — орган управління флотом; мор
ське відомство.

АДМІРАЛТЕЙСЬКИЙ, а, е, заст. Прикм. до адміралтей
ство. Вдалині палав купол Ісаакія, адміралтейський шпиль, 
блищали вікна високих корпусів і скляні дахи, здіймалися 
вгору заводські труби, сивіла Нева, облямувавши острови 
(П. Автомонов).

АДМ ІРАЛЬСЬКИЙ, а, е. Прикм. до адмірал. Жан поса
див пляму з сметани на адміральську тужурку (М. Коцю
бинський); В цю мить Врангель всім своїм єством ненави
дів його, одягнутого в адміральську форму (О. Гончар).

АДМОНЩ ІЯ, ї, ж., екон. Подання письмового зобов’я
зання щодо сплати взятої в борг суми.

АДНЕКСЙТ, у, ч., мед. Запалення придатків матки (яєч
ників, труб). Збудниками аднекситу можуть бути стреп
тококи, стафілококи, гонококи, мікобактерії туберкульозу 
та ін. (з наук, літ.); Найбільш частими причинами аднекси
ту є неспецифічні фактори, такі, як перевтома, переохо
лодження, стресові ситуації, негативні емоції (із журн.).

АДбБА, и, ж. Те саме, що саман. З V-IV тисячоліття 
до н. е. будівлі з адоби були широко поширені у  безлісих ра
йонах. Зараз вона використовується головним чийому краї
нах Азії для зведення малоповерхових споруд (із журн.).

АДОНІЗЙД, у, ч., фарм. Лікувальний препарат, що виго
товляється з адонісу весняного (горицвіту) і містить серцеві 
глікозиди. Адонізид застосовують за призначенням лікаря 
при хронічній недостатності серцевої діяльності, серце
во-судинних неврозах (з наук. літ.).

АДОНІЛЕН, у, ч., фарм. Лікувальний препарат, який міс
тить водний екстракт із листя адонісу весняного (горицвіту). 
Мікстура Бехтерева, адонізид, адонілен — це і є ті лікарські 
засоби, для виготовлення яких потрібен адоніс (із журн.).

А ДбНІС, у, ч. Однорічна і багаторічна рослина родини 
жовтецевих з великими жовтими квітками. Із усіх видів 
адонісу найбільш поширеним є адоніс весняний, який міс
тить серцеві глікозиди і використовується в медицині 
(з наук.-попул. літ.).
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АДОПТАЦІЯ, ї, ж., юр. Прийняття малолітніх і непов
нолітніх у сім’ю з правами рідних дітей. У період Римської 
імперії адоптація відігравала особливу роль при наслідуван
ні імператорського престолу: так, наприклад, Цезар уси
новив свого внучатого племінника, майбутнього імперато
ра Августа (з наук.-попул. літ.).

АДОПТИВНИЙ, а, е, юр. Стос, до адоптації.
АДОПТОВАНИЙ, а, е, юр. Дієпр. пас. до адоптувати. 

Адоптований молодою родиною хлопчик.
АДОПТУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., кого, юр. Прийма

ти малолітніх і неповнолітніх у сім’ю з правами рідних 
дітей. Адоптація здійснюється судом за заявою осіб (осо
би), які хочуть адоптувати дитину (дітей) (із журн.); При
йомні сім ї усе частіше висловлюють бажання адоптува
ти відразу декілька дітей — братів і сестер (з газ.).

АДОПТУВАТИСЯ, ується, недок. Пас. до адоптувати. 
Практика всиновлення набула надзвичайно важливого зна
чення в умовах життя ірокезів XVII cm. Чужинці адопту
валися сотнями (з наук.-попул. літ.).

АДОРАТОР, а, ч., заст., книжн. Той, хто схильний до 
адорації. Дратує те, що він, здається, не помічає її [Марії 
Башкірцевої] жіночих чеснот, не трубить про них у  всі 
труби. До цього її привчили рої одораторів, од яких у  неї 
ніколи не було відбою (М. Слабошпицький).

АДОРАЦІЯ, і, ж. 1. заст., книжн. Поклоніння, обожню
вання. Йому лише здавалося, що він під цими поверховими 
фразами про голосних співаків .. і метких імпресаріо чує не 
тільки стихійну енергію життя, любов до розкоші і люд
ської адорації, але й любов до життя (М. Грушевський).

2. реі.-церк. У римсько-католицькій церкві — поклонін
ня, почитания, величання Ісуса Христа у святій євхаристії. 
Адорація може здійснюватися як у  тиші, так і у  вигляді 
особливого богослужіння з молитвами, піснеспівами, про
цесіями та іншими обрядовими діями (з наук.-попул. літ.); 
Найважливішим елементом адорації є виставляння Свя
тих Дарів: розрізняються виставляння Святих Дарів у  да- 
рохранительниці та виставляння Святих Дарів у  даро
носиці (із журн.).

АДРЕНАЛІН, у, ч. 1. фізл. Гормон мозкового шару над
нирковиків, що виконує важливі функції в життєдіяльності 
організму людини і тварин. Поступаючи в кров, адреналін 
підвищує споживання кисню органами і тканинами, вміст 
цукру в крові, стимулює обмін речовин, підвищує артеріа
льний тиск, робить частішим і сильнішим серцебиття, 
прискорює ритм дихання і т. ін. (з наук, літ.); При емоцій
них переживаннях, посиленій роботі м 'язів, охолодженні, 
зниженні рівня цукру в крові вміст адреналіну в крові підви
щується (з навч. літ.).

2. фарм. Лікувальний препарат, який діє перев. на пери
ферійні нейромедіаторні процеси організму. Адреналін, що 
використовується як лікувальний засіб, отримують із тка
нини наднирковиків забійної худоби або синтетичним шляхом 
(з наук, літ.); Застосовують адренапін при анафілактично
му шоці, бронхіальній астмі, алергійних реакціях, він вияв
ляє виражений кардіостимулювальний ефект (з навч. літ.).

3. перен. Те, що викликає сильне збудження, хвилюван
ня, страх і т. ін. — Подивився фільм жахів — такий адрена
лін, гострі відчуття! (із журн.); Екстремальні види спор
ту — це страшний адреналін! (з Інтернету).

АДРЕНАЛІНОВИЙ, а, е. 1. фізл. Прикм. до адреналін 1.
Адреналіновий викид під час гри в пейнтбол дає можливість 
відчути себе героєм бойовиків або суперагентом (з Інтернету).

2. перен. Стос, до адреналіну (у 3 знач.). У мене сьогодні 
був адреналіновий день. Ледь не потрапила під машину, 
проїхавши півміста, добралася на заняття, яких не було, 
запізнилася на зустріч (із журн.); Коли знавці починають 
розмову про альпійські гірськолижні курорти, то в їхній 
мові дуже часто фігурує вислів “адреналіновий рай ” (з газ.).

АДРЕС, а, ч. (мн. адреси, їв). Письмове вітання з нагоди 
відзначення ювілею чи іншої видатної події. Ювілярові були 
вручені вітальні адреси (з газ.).

АДРЕСА, и, ж. 1. Позначення місця проживання чи пе
ребування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь. 
Максим хитав головою, слухав і навіть шепотів іноді губа
ми, повторяючи назвисько або адресу (В. Винниченко); На 
прощання спитала його адресу, — повторила кілька ра
зів, — завчила (А. Головко); // Напис на конверті, пакунку 
і т. ін., що вказує місце призначення й одержувача. Він по
слав дещо Вам, та не знає, чи дійшло воно до Вас, бо посил
ка була не під Вашою адресою (М. Коцюбинський).

2. інформ. Унікальний ідентифікатор або номер, що при
своюється комп’ютерному пристрою чи об’єкту комп’ю
терної мережі для операцій із ними. У комп ’ютері адреса 
перетворюється дешифратором у  систему керуючих сиг
налів, що забезпечують звернення до відповідних цій адресі 
елементів (з наук.-техн. літ.).

(1) Зворотна адреса — адреса того, хто посилає лист, по
силку і т. ін. Лист був тоненький, написаний жіночою ру
кою, по-польському, без зворотної адреси (Ірина Вільде).

А  (2) Адреса електронної пошти <Електронна адреса>, 
інформ. — позначення, яке однозначно ідентифікує елект
ронну поштову скриньку користувача. На службовому блан
ку юридичної особи повинні бути вказані і такі реквізити, як 
поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пош
ти, факс (із журн.); Редакція газети просить надсилати від
гуки за поштовою адресою або за електронною адресою, яка 
вказана на веб-сторінці газети (з мови реклами).

0  (3) На адресу чию, кого — стосовно кого-небудь; про 
когось, щось. Валика насупився, буркнув щось не зовсім по
хвальне на адресу Свиридовича, але той удав, ніби недочув 
(3. Тулуб); Саїд Алі непорушно сидів, слухав потік натяків, 
шпильок і докорів на свою адресу і, видимо, обмірковував 
свій останній виступ (Іван Ле); (4) Не за адресою, перев. зі 
сл. з в е р т а т и с я — не до того, до кого треба; не туди, куди 
слід. Продавець тільки плечима стенула: мовляв, не за ад
ресою звертаються (із журн.); Помилятися / помилитися 
адрёсою див. помилятися.

АДРЕСАНТ, а, ч. 1. Той, хто адресує, надсилає кому-не- 
будь листа, телеграму і т. ін.; відправник. Здивований, він 
[Іван] починає читати адресу. Якась нісенітниця: прізвище 
адресата — Франко, прізвище адресанта — так само Фран
ко (П. Колесник).

2. лінгв. Автор, учасник акту усної чи писемної кому
нікації. Метою адресанта є створення зрозумілого чита
чеві тексту (з наук. літ.).

АДРЕСАНТКА, и, ж. Жін. до адресант 1. У триптиху 
П. Тичини ‘Листи до поета ” імітуються міркування трьох 
адресанток з приводу поезії та її призначення (з наук.-по
пул. літ.).
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АДРЕСАТ, а, ч. 1. Той, кому адресується, надсилається 
лист, телеграма і т. ін.; одержувач. Він [листоноша] такий 
педант, що тіїьки в руки адресатові віддає рекомендовані 
листи (Леся Українка); Система зв 'язку забезпечує переда
вання інформації від відправника до адресата (із журн.).

2. Той, до кого звернена мова, звертається хто-небудь. 
Справжнє благородство ума знає захоплення і співчуття. 
Я  [О. Довженко] помітився в адресаті. Я  не почув захоплен
ня ” Битвою” і не втолив [втамував] пошматовану свою 
творчу душу співчуттям начальника (О. Довженко); Ху
дожнє слово, що знаходить своєчасно адресата, — значу
ща сила (з газ.).

АДРЕСАТКА, и, ж. Жін. до адресат 1. Писав листа 
кілька днів — перечитував написане, рвав і знову писав. На
решті .. я вручив його у  власні руки адресатці (В. Минко).

АДРЕСАЦІЯ, ї, ж., інформ. Присвоєння адреси, спосіб 
її вказівки. Адресація визначає пункти відправлення і при
значення повідомлень, блоків даних, сигналів, які повітають
ся (з наук.-попул. літ.); Пряма адресація.

АДРЕСКА, и, ж., розм. Пестл. до адреса 1.
АДРЕСНИЙ, а, е. Стос, до адреса. Адресна папка.
АДРЕСНИЙ, а, е. 1. Стос, до адреси. Домен — частина 

ієрархічного адресного простору мережі Ітпернет, яка 
має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується гру
пою серверів доменних імен та централізовано адмініст
рується (з навч. літ.); Адресний реєстр; Телефонно-адрес
ний довідник підприємств і організацій України.

2. перен. Признач, для певної категорії кого-, чого-не
будь. Ми перейшли до строго адресної підтримки сімей із 
дітьми (з газ.); Адресна допомога бідним.

Адресне бюро див. бюро; Адресний стіл див. стіл1.
АДРЕСНІСТЬ, ності, ж. 1. Те саме, що спрямованість. 

Адресність матеріалів та продумана система поширення 
забезпечили високу ефективність цього журналу — 96 % 
тиражу кожного номера досягають цільової аудиторії 
(з газ.); Серед найважливіших переваг наших сайтів — їхня 
індивідуальність та адресність. Ми їх створюємо, виходя
чи із психологічних характеристик цільової аудиторії ва
ших клієнтів (з мови реклами).

2. соц. Спрямованість соціальної політики на певну гру
пу населення. Основним принципом соціальної підтримки 
населення є адресність — диференціація форм і розмірів 
допомоги залежно від матеріального, житлового і сімей
ного становища, віку, стану працездатності (із журн.); Го
ловне— це адресність. Тобто пільги, субсидії та інші види 
допомоги повинні отримати ті, хто потрапив у  “зону не
благополучия” (з газ.).

АДРЕСОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до адресувати. Драго
манов старанно зберігав усі адресовані до нього листи 
(І. Франко); Вони [притчі та легенди І. Франка].. адресовані 
до сучасності (М. Рильський).

АДРЕСОГРАФ, а, ч. Машина для друкування прізвищ і 
адрес передплатників на газетах і журналах. Існують різні 
типи адресографів — від ручних до повністю автоматизо
ваних (з наук.-техн. літ.).

АДРЕСУВАННЯ, я, с. Дія за знач, адресувати. З ’яв
ляється цикл балад І. Драча “Теліженське літо ”. Вже саме 
адресування — “теліженське ” — свідчить про те, що ав
тор звертає увагу читача на конкретність (із журн.).

АДРЕСУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. 1. Надсилати 
(лист, телеграму і т. ін.) за певною адресою. Друзям на 
ближні і дальні кордони я адресую листи (П. Дорошко); 
// Писати адресу. В ін.. завжди присилає мені все, адресуючи 
власною рукою (М. Коцюбинський).

2. перен. Звертати, спрямовувати до когось чи кудись 
(мову, погляд та ін.). Вона .. чула всі слова, які він адресував 
Олі, співчувала йому в хвилини розчарувань (П. Загребель- 
ний).

АДРЕСУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок. і док. 1. заст. 
Звертатися особисто чи листовно до кого-небудь, кудись. Вась
ка, до якого адресувався бригадир, щось вигукнув (П. Панч).

2. тільки недок. Пас. до адресувати 2. Ці вітання.. адре
сувалися значно далі й вище заводської бригади (Іван Ле); 
Взаєморозуміння виникає, коли людина вміє висловлювати 
свої думки, почуття словами, які адресуються іншому 
(із журн.).

АДРОН див. адрони.
АДРОНИ, ів, м н . (одн. адрбн, а, ч.), фіз. Загальна назва 

елементарних частинок, що беруть участь у сильних вза
ємодіях (баріони і мезони). Так звані адрони, в тому числі 
протон і нейтрон, складаються з простіших і фундамен- 
тальніших частинок — кварків з дробовим електричним 
зарядом (з наук. літ.).

АДСОРБЕНТ, у, ч., фіз., хім. Тіло, що своєю поверхнею 
поглинає, вбирає частинки газу або окремі складові частини 
розчину. У ролі адсорбентів можуть виступати різнома
нітні матеріали з високою питомою поверхнею: пористий 
вуглець (найпоширеніша форма — активоване вугілля), си
лікагелі, цеоліти, а також деякі інші групи природних міне
ралів та синтетичних речовин (з наук, літ.); Адсорбенти бу
вають штучні й природні (з наук.-попул. літ.).

АДСОРБЕР, а, ч. Пристрій, у якому здійснюють адсорб
цію. Існують адсорбери періодичної та неперервної дії 
(з наук.-попул. літ.).

АДСОРБОВАНИЙ, а, е, фіз., хім. Дієпр. пас. до адсор
бувати 1. Пігментні частки, адсорбовані на поверхні кап
ронових ниток, знижують капілярну проникність капрону 
(з наук, літ.); Ну знач, прикм. Адсорбований кисень відносно 
поверхні виявляє акцепторні властивості (з наук, літ.); При 
граничному терті на тертьових поверхнях є тонкі адсор
бовані маслянисті плівки (з навч. літ.).

АДСОРБУВАННЯ, я, с., фіз., хім. Дія за знач, адсорбува
ти, адсорбуватися. Цезій, який осідає на поверхню, зазнає 
надзвичайно швидкого адсорбування, особливо колоїдною 
фракцією (з наук, літ.); У будь-якої влади, яка прийиїла на 
вибори в результаті такого жорстокого протистояння, 
головним завданням було поступове адсорбування своїх по
літичних опонентів, поступове перетягування їхнього елек- 
торату на свою сторону (із журн.).

АДСОРБУВАТИ, ує, недок. і док., що. 1. фіз., хім. По
глинати, вбирати речовину із розчину чи газу поверхнею 
твердого тіла або поверхневим шаром рідини. Гранульоване 
активоване вугілля ефективно адсорбує своєю пористою 
поверхнею хлор та лет кі органічні сполуки із води 
(із журн.); Під час зберігання цукор може адсорбувати 
сторонні запахи, вологу, внаслідок чого втрачає сипкість і 
утворює грудки (із журн.).

2. перен. Те саме, що збирати 7. Це була спроба держави 
адсорбувати надлишкову готівку та затягнути її в офіцій
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ний обіг (із журн.); У свою ідеологію я вкладаю передусім 
завдання адсорбувати все краще, що я бачив, щоб втілити 
це потім у  реалії міста і таким чином спрямувати Львів у  
нову орбіту розвитку (з газ.).

АДСОРБУВАТИСЯ, ується, недок. і док., фіз., хім.
І. Поглинатися, вбиратися поверхнею твердого тіла або по
верхневим шаром рідини. Високомолекулярні сполуки адсор
буються на зовнішній поверхні шаруватих і шарувато-стріч
кових силікатів (з наук, літ.); Очистка стічних вод методом 
адсорбції базується на таму, що розчинені в них речовини ад
сорбуються на поверхні адсорбенту (з наук.-попул. літ.).

2. тільки недок. Пас. до адсорбувати 1. При дослідженні 
буферної здатності субстрату встановлено, що різні форми 
мінеральних добриву неоднаковій кількості адсорбуються 
волокнами (з наук, літ.); Протягом вегетації змінювався 
кількісний та якісний склад амінокислот, які адсорбували
ся верхнім горизонтом ґрунту (з наук. літ.).

АДСОРБЦІЙНИЙ, а, е, фіз., хім. 1. Стос, до адсорбції. 
Для очищення повітря і рідин від шкідливих домішок хімі- 
ки-технологи застосовують абсорбційні, адсорбційні і ка
талітичні методи (з навч. літ.); Адсорбційні властивості; 
Адсорбційні процеси.

2. Який працює на основі адсорбції. Розглянуто підхід 
до розрахунку електронної структури адсорбційної систе
ми (з наук, літ.); Адсорбційний фільтр.

АДСОРБЦІЙНІСТЬ, НОСТІ, Ж., фіз., ХІМ. Абстр. ІМ. ДО 
адсорбційний І. Вимірювання адсорбційності.

АДСбРБЦІЯ, ї, ж., фіз., хім. Поглинання, вбирання ре
човини з розчину чи газу поверхнею твердого тіла або по
верхневим шаром рідини. Якщо помістити у  водний розчин 
оцтової кислоти шматочок вугіїля, то відбудеться адсорб
ція — кількість кислоти в розчині зменшиться, молекули 
кислоти сконцентруються на поверхні вугілля (з наук.-по
пул. літ.); Видаляють радіоактивні речовини з води за допо
могою дистиляції, відстоювання, фііьтрування, коагулю
вання, адсорбції (піском, глиною, активованим вугіллям, 
металами та іншими адсорбентами), іонного обміну, а та
кож' шляхом різних поєднань зазначених методів (з наук.- 
попул. літ.); Одне з важливих застосувань адсорбції— влов
лювання отруйних газів за допомогою протигазів (із журн.).

АДСТРАТ, у, ч., лінгв. Прошарок між двома самостійни
ми мовами, який виник унаслідок їх тривалої взаємодії. Ад
страт означає нейтральний тип мовної взаємодії, за якого 
не відбувається етнічної асиміляції та розчинення однієї 
мови в іншій (з наук, літ.); Лінгвістичні зміни при адстраті 
не зводяться до запозичення окремих слів, а зачіпають 
структуру мови (фонетичний та граматичний лад, основ
ний фонд лексики) (з навч. літ.).

АДУЛЯР, у, ч. Прозорий або напівпрозорий мінерал, без
барвний різновид польового шпату (ортоклазу). Адуляр вико
ристовується в скляному і керамічному виробництвах (з на
ук.-попул. літ.).

АДХОКРАТЙЧНИЙ, а, е, екон. Стос, до адхократії. Ав
тори виділяють чотири ідеальних типи організаційної ку
льтури на підприємстві: клановий, адхократичний, ринко
вий, бюрократичний (з наук.-попул. літ.); Наймолодший і 
наїтерспективніший тип корпоративної культури — адхо
кратичний, який сформувався в інформаційну епоху (із журн.).

АДХОКРАТІЯ, ї, ж., екон. Організаційна структура, яка 
займається новими для фірми питаннями і є, як правило,

тимчасовою. Адхократія створюється у  вигляді дрібних 
організаційних одиниць і має різні назви: робочі групи, ек
спертні групи, цільові групи, робочі штаби і т. ін. (з наук, 
літ.); Адхократія — термін, який має значення “протилеж
ність бюрократії", вона відкидає класичні принципи ме
неджменту і найбільше підходить тим фірмам, робота 
яких вимагає творчих пошуків (з наук.-попул. літ.); Адхо
кратія постійно в пошуку нових поліпшених методів робо
ти, вона підходить для компаній, що оперують в умовах не- 
передбачуваного і мінливого попиту (із журн.).

АДЮЛЬТЕР, у, ч., заст. Подружня невірність. [ Л ю 
бов:]  Ви забуваєте ще другу любов поетів, наприклад лю
бов Данте до Беатріче .. [ М и л е в с ь к и й : ]  Ну, знаєте, 
Любов Олександрівно .. У трубадурів часом трудно одріз- 
нити блакитну квітку від адюльтеру (Леся Українка).

АДЮ ЛЬТЕРНИЙ, а, е, заст. Прикм. до адюльтер; 
// Який зображує подружню невірність. Улюбленою літера
турною формою письменника був любовно-адюльтерний 
роман (з навч. літ.).

АД’ЮНКТ, а, ч. 1. Аспірант вищого військового навчаль
ного закладу. Академічну стипендію імені М. С. Грушевеького 
отримав ад 'юнкт другого курсу Львівського інституту сухо
путних військ Національного університету ‘Львівська полі
техніка" майор Олег Бойко (з газ.).

2. У Росії до 1917 р. і в деяких країнах Західної Євро
пи — молодша наукова посада в окремих наукових уста
новах; // Особа, яка займає цю посаду. У 1834-1835 роках 
ад 'юнкт-професор Микола Гоголь читав студентам II кур
су філологічного відділення лекції з історії Середньовіччя 
(із журн.).

АД’Ю НКТСЬКИЙ, а, е. Прикм. до ад’юнкт. Ад'юнкт
ська зарплата.

АД’Ю НКТУРА, и, ж. 1. Аспірантура військових вищих 
навчальних закладів і науково-дослідних установ. Ад'юнк
тура комплектується виключно особами офіцерського скла
ду (з наук.-попул. літ.).

2. Посада ад’юнкта (у 2 знач.).
АД’ЮТАНТ, а, ч. Офіцер, який перебуває при вищому вій

ськовому керівникові чи при штабі військової частини для ви
конання службових доручень або штабної роботи. Ад 'ютант 
вибіг на горбок, розглянувся і вернувся скоренько до генерала 
(О. Маковей); 3 приміщення вийшов полковник Бабенко, су
проводжуваний писарем і ад 'ютантом (А. Шиян).

АД’ЮТАНТКА, и, ж., розм. Жін. до ад’ютант. Молода 
ад 'ютантка.

АД’Ю ТАНТСТВО, а, с. Посада ад’ютанта. Ад'ютант
ство, грандіозні проекти, слава — це вже позаду, вся моя 
увага тепер сім 7, внуками (із журн.).

АД’Ю ТАНТСЬКИЙ, а, е. Прикм. до ад’ютант. — Якщо 
хочеш знати, сьогодні найближче оточення начальника-сат- 
рапа — це ад 'ютантський апарат, який розрісся (із журн.).

АЕРАРІЙ, ю, ч. Майданчик у лікувальних закладах для 
приймання повітряних ванн. На даху лікувального корпу
су — аерарій для повітряних ванн (із журн.).

АЕРАТОР, а, ч. Машина для розпушування сипких речо
вин. Аератор застосовується переважно в ливарних цехах 
для розпушування формувальної суміші (з наук.-попул. літ.).

АЕРАЦІЙНИЙ, а, е, спец. Прикм. до аерація. Аераційна 
система.
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АЕРАЦІЯ, ї, ж., спец. Насичення повітрям або киснем 
(води, грунту і т. ін.). Для боротьби з бур 'янами, знищення 
кірки і поліпшення аерації ґрунту посіви до появи сходів бо
ронують легкими боронами (з наук, літ.); // Вентиляція при
міщень. Аерація — це безперервна зміна повітря в при
міщенні (із журн.).

АЕРЕНХІМА, и, ж., бот. Дірчаста повітроносна ткани
на рослин, що плавають на поверхні води або занурені в неї. 
У коренях рису є розвинена аеренхіма, завдяки якій в умовах 
затоплення підтримується необхідна концентрація кисню 
(з наук. літ.).

АЕРО... Перша частина складних слів, що відповідає: 
1) слову авіаційний, напр.: а е р о б о м б а ,  а е р о к л у б ,  
а е р о м а я к ;  2) слову повітряний, напр.: а е р о н а в і г а 
ція,  а е р о п о ш т а ,  а е р о т р а н с п о р т ,  а е р о ф л о т .

АЕРОБ див. аероби.
АЕРбБИ, ів, мн. (одн. аероб, а, ч.), біол. Організми, які 

можуть існувати лише за наявності вільного кисню; проти
лежне а н а е р о б и .  До аеробів належать майже всі твари
ни і рослини, а також багато мікроорганізмів, що викори
стовують для життєдіяльності енергію, яка звільняється 
під час реакцій окиснення, що протікають із поглинанням 
вільного кисню (з наук. літ.).

АЕРбБІКА, и, ж. Оздоровча ритмічна гімнастика, яка 
виконується у швидкому темпі під музику. Дружина була 
тендітною. Чи стрункою ? В усякому разі з аеробікою справ
лялася без вивихів і задишки (А. Крижанівський); У готе
льний комплекс увійдуть також два ресторани і бари, зали 
тренажерний і аеробіки (з газ.).

А ЕРОБібЗ, у, ч„ біол. Життя і розвиток організмів за 
наявності вільного кисню. Аеробіоз характерний для біль
шості тварин, рослин та мікроорганізмів (з наук. літ.).

А ЕРО БібН Т див. аеробібнти.
АЕРОБібНТИ, ів, мн. (одн. аеробібнт, а, ч.), біол. Орга

нізми, що населяють сушу. Звичайно розрізняють аеробіон- 
тів (мешканців суші та повітря), гідробіонтів (водні орга
нізми), геобіонтів (мешканців грунту) і паразитів (що жи
вуть в інших організмах) (з наук. літ.).

АЕРОБІОС, у, ч., збірн., біол. Сукупність аеробіонтів. 
Аеробіос складається з власне аеробіонтів, обов'язково 
пов 'язаних із субстратами суші, та терабіонтів, які жи
вуть і розмножуються на водних субстратах хмар і рідких 
аерозолів (з наук, літ.); Аеробіос можна протиставити гід
робіосу — сукупності водних організмів (із журн.).

АЕРОБІЧНИЙ, а, е. Те саме, що аеробний2. Аеробічний 
фітнес; Аеробічні вправи.

АЕРбБНИЙ1, а, е, біол. Прикм. до аероби. Ґрунтові мік
роорганізми розташовуються по горизонталях: у  верхніх 
шарах переважають аеробні, а в нижніх — анаеробні (з на
ук. літ.).

АЕРбБНИЙ2, а, е. Стос, до аеробіки. Аеробне тренуван
ня; Аеробний зал.

АЕРбБУС, а, ч. Двопалубний літак, признач, для одно
часного перевезення великої кількості людей і багажу. Бу
дівництво найбільшого пасажирського літака в світі — 
аеробуса А-380 с найвидатнішим і, можливо, найризиковані- 
шим інженерним проектом за всю історію цивільної авіації. 
Довжина літака — 73 м, розмах крил — 80 м, висота — 24 м, 
типова місткість — 555 пасажирів, максимальна — 840 па
сажирів (з наук.-попул. літ.); Це буде машина типу аеробуса.

Пасажири літака не відчуватимуть ні бовтанки, ні пере
падів тиску за бортом (з газ.).

АЕРОВІЗУАЛЬНИЙ, а, е, спец. Який здійснюється з 
літальних апаратів — літаків, вертольотів — візуально (не
озброєним оком або за допомогою бінокля). Аеровізуальні 
спостереження призначені головним чином для досліджен
ня важкодоступних районів, прискорення і полегшення ек
спедиційних робіт на місцевості (з наук, літ.); Аеровізуальні 
спостереження дають можливість вивчати об'єкти не 
тільки в їх плановому зображенні з одним заданим змен
шенням, як на аерознімках або картах, але і в будь-якому 
ракурсі (з наук.-попул. літ.).

АЕРОВІТ, у, ч., фарм. Комбінований полівітамінний 
препарат. Таблетка аеровіту.

АЕРОВОКЗАЛ, у, ч. Вокзал аеропорту. Ярина вискочила 
з машини і відчинила двері аеровокзалу саме в ту мить, ко
ли диктор оголосив про прибуття літака (В. Собко); Він 
бачив, як вийшла з автобуса Неля, як вона оглядалася, як 
шукала його; як потім пішла до аеровокзалу й ще стояла на 
сходах, розглядалася на всі боки (Ю. Мушкетик).

АЕРОВОКЗАЛЬНИЙ, а, е. Прикм. до аеровокзал. Була 
здійснена реконструкція аеровокзального комплексу (з газ.).

АЕРОВУЗОЛ, зла, ч. Комплекс аеропортів і зв’язаних з 
ними служб або аеропорт у пункті з’єднання багатьох авіа
ліній. Міжнародний аеровузол “Бориспіль ".

АЕРОГАММАЗНІМАННЯ, я, с. Реєстрація гамма-ви
промінювання земної поверхні приладами, встановленими 
на літальних апаратах. Проводяться такі роботи з геоло
гічного вивчення надр: аеромагнітне знімання, гідромаг- 
нітне знімання, аерогаммаспектрометричне знімання, аеро- 
гаммазнімання та ін. (з наук.-техн. літ.).

АЕРОГАММАСПЕКТРОМЕТРИЧНИЙ, а, е. Прикм. до 
аерогаммаспектрометрія. Аерогаммаспектрометричний 
метод пошуку корисних копалин ґрунтується на вивченні ра
діоактивного випромінювання Землі (з наук.-попул. літ.).

АЕРОГАММАСПЕКТРОМЕТРІЯ, ї, ж. Метод визна
чення структури гамма-випромінювання земної поверхні за 
допомогою приладів, установлених на літальних апаратах. 
Установлення на борту літаків та вертольотів апаратури 
з великими високочутливими кристалалт-датчиками при
вело до народження аерогаммаспектрометрії, яка дозволяє 
з високою швидкістю визначати в гірських породах концен
трацію гамма-випромінювань (з наук.-техн. літ.); Аерогам
маспектрометрія, яку не так давно застосовували лише 
для пошуків радіоактивної сировини, тепер широко викори
стовується також для пошуків різних рудоносних струк- 
тур і руд (із журн.).

АЕРОГЕННИЙ, а, е, біол. Який передається повітрям. 
Основний спосіб зараження респіраторними захворюван
нями — аерогенний (через дихальні шляхи) (з наук.-попул. 
літ.); Тварини заражаються туберкульозом аерогенним та 
аліментарним шляхами, частіше в стійловий період при 
скупченому утриманні, неповноцінній годівлі (із журн.); Аеро
генний вірус.

АЕРОГЕОЛОГІЧНИЙ, а, е. Стос, до аерогеології, здій
снюваний за допомогою аерогеології. Літак АН-74, крім 
типових завдань, може виконувати аерофото- та відео- 
магнітні зйомки, радіолокаційне та лазерне зондування 
льоду, аерогеологічні спостереження (з наук.-техн. літ.).
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АЕРОГЕОЛбГІЯ, ї, ж. Наука, що займається вивчен
ням земних надр за допомогою літальних апаратів. Одним 
із результатів дослідницької роботи у  сфері аерогеології є 
розроблення і впровадження у  виробництво ефективних 
технологій прогнозування, оцінки і пошуків родовищ золо
та, алмазів, олова, нафти, газу та інших корисних копалин 
(з наук.-попул. літ.); // Розділ геології, що спирається на да
ні, отримані цим методом.

АЕРОГЕОФІЗИЧНИЙ, а, е. Стос, до вивчення за допо
могою літальних апаратів фізичних властивостей Землі шля
хом дослідження її радіоактивних, магнітних, гравітаційних, 
електричних і сейсмічних полів. На наукових суднах прове
дено ряд досліджень, що охоплювали глибинні сейсмічні до
слідження, відбір проб із дна, вимірювання гравітаційних не- 
однорідностей, аерогеофізичне знімання (з газ.).

АЕРЙГРАФ, а, ч. Прилад для нанесення тонкого шару 
фарби на папір, тканину і т. ін. за допомогою стисненого по
вітря. Аерографи різних розмірів і конструкцій використо
вуються для фарбування тканин і керамічних виробів, при 
виготовленні театральних декорацій і великих настінних 
плакатів, в альфрейних роботах, а також для ретушуван
ня фотонегативів і фотовідбитків (з наук.-попул. літ.); Аеро
графом можна наносити тонкі штрихи, що дуже важливо 
для дрібних деталей малюнка (із журн.).

АЕРОГРАФІЧНИЙ, а, е. Стос, до аерографії. Аерогра
фічний малюнок, як правило, підкреслює модель та дизайн 
автомобіля, стиль та характер власника, виділяючи його 
серед маси людей (з газ.).

АЕРОГРАФІЯ, і, ж. Техніка нанесення малюнка за до
помогою аерографа на поверхню. Для малюнка аерографії 
на автомобілі використовуються автомобільні фарби, по
передньо підготовлені художником (із журн.); Деякі ма
люнки аерографії зручніше наносити за допомогою зазда
легідь підготовлених трафаретів (з Інтернету).

АЕРОДИНАМІКА, и , ж. Наукова дисципліна, що ви
вчає закони руху повітря, інших газів та їх взаємодію з твер
дими тілами, що рухаються в них. В аеродинаміці розгля
даються такі тіла, як літаки, ракети, повітряно-космічні 
літальні апарати та автомобілі (з наук.-попул. літ.); В аеро
динаміці беруть до уваги такі властивості повітря, як 
щільність, тиск, температура і молекулярний склад (з 
навч. літ.); Аеродинаміка використовується в автомобіле-, 
літако- та ракетобудуванні (із журн.).

АЕРОДИНАМІЧНИЙ, а, е. Стос, до аеродинаміки. Кон
струювання і розрахунок літаків провадять на основі аеро
динамічної теорії (з навч. літ.).

А Аеродинамічна труба див. труба.
АЕРОДРбМ, у, ч. Спеціально обладнана територія, при

знач. для злітання та приземлення літальних апаратів, а та
кож для їх стоянки і технічного обслуговування. Весь бій 
тривав кілька хвилин. “Яструбок " на поземному льоті по
вернувся до аеродрому (Ю. Яновський); Важкий срібний 
літак пройшов низько над аеродромом (В. Собко); Далі все 
піиїло гіадко, тільки в поїзді, десь уж е під Києвом, Женчик 
побачив у вікні аеродром і затермосив за рукав Галину: — Ма
мо, мамо, літаки! (Б. Антоненко-Давидович).

АЕРОДРОМНИЙ, а, е. Прикм. до аеродром. Товариші 
потім збігались з усього аеродромного поля дивитися, те
теріючи в подиві: на півкрилі хлопець долетів, на власному 
ентузіазмі дотягнув до рідної смуги!.. (О. Гончар); Сер

жант з аеродромної обслуги роздавав пасажирам гумові 
рятувальні жилети (П. Загребельний).

АЕРОЗЙбМ КА, и, ж. Те саме, що аерознімання.
АЕРОЗНІМ АЛЬНИЙ, а, е. Стос, до аерознімання. Аеро

знімальне обладнання літака.
АЕРОЗНІМАННЯ, я, с. Фотографування місцевості з 

літальних апаратів спеціальними фотокамерами. Аерозні
мання вулкана.

АЕРОЗНІМ ОК, мка, ч., спец. Фотознімок, зроблений 
шляхом аерознімання. Аерознімок — це фотографічне та 
графічне зображення об'єктів, що передає багато їх фі
зичних властивостей (з наук, літ.); Завдяки передаванню під 
час кольорового аерознімання кольорових відмінностей 
місцевості збільшується інформативність аерознімків та 
можливість їх дешифрування (із журн.).

АЕРОЗбЛЬ, ю, ч. 1. Найдрібніші частинки твердої або 
рідкої речовини, що перебувають у завислому стані в газопо
дібному середовищі. Розрізняють, зокрема, аерозолі з рідки
ми частинками (туман) і з твердими частинками (дим) 
(з наук.-попул. літ.); Найважливіші оптичні властивості 
аерозолів — розсіювання і поглинання ними світла (із журн.).

2. Лікувальний, хімічний, косметичний і т. ін. препарат, 
що міститься під тиском у спеціальному балоні з розбриз- 
кувачем. Аерозолі являють собою двофазні (газ і рідина) 
або трифазні (газ, рідина і тверда речовина) системи, в 
яких лікувальні та допоміжні речовини можуть знаходи
тися в розчиненому, емульгованому стані або в стані сус
пензії (з наук, літ.); З давніх часів аерозолі використовую
ться в медицині у  вигляді інгаляцій для профілактики і ліку
вання захворювань дихальних шляхів (із журн.).

А ЕРО ЗбЛЬНИ Й , а, е. 1. Стос, до аерозолю. Порожні 
зерносховища можна ще знезаражувати аерозольним спо
собом (з наук, літ.); Боротьба з аерозольним забрудненням 
атмосфери в промислових центрах — одна з актуальних 
проблем (із журн.); Аерозольні препарати призначаються 
для інгаляцій, нанесення на шкіру, введення в порожнини 
тіла (з наук.-попул. літ.).

2. Признач, для одержання, зберігання аерозолю (у 2 знач.). 
Аерозольний балон; Аерозольний генератор; Аерозольний 
розпилювач.

АЕРОЗОЛЬТЕРАПІЯ, ї, ж., мед. Лікувальне застосу
вання дисперсних систем аерозолів. Розрізняють природну 
(вдихання у  природних умовах чистого повітря, яке міс
тить корисні домішки у  вигляді іонів елементів морської 
води, речовин, що виділяються рослинами і т. ін.) і штучну 
(з використанням різних апаратів-розпилювачів) аерозоль
терапії (з наук.-попул. літ.); Великого значення набуває 
аерозольтерапія та аерозольна імунізація людей і домашніх 
тварин (з наук.-попул. літ.).

А ЕРО ібН , а, ч. Позитивно або негативно заряджена аеро
зольна чи кластерна частинка в повітрі. Аероіони поділяю
ться на декілька типів: легкі, середні, важкі і мультимоле- 
кулярні (з наук.-попул. літ.); Аероіони є найбільш чутливим 
фізичним індикатором забруднення повітря і здійснюють 
безпосередній вплив на здоров я людини (з наук.-попул. літ.).

АЕРОІОНІЗАТОР, а, ч. Прилад для іонізації повітря. 
Збільшити насиченість повітря у  приміщенні негативними 
аероіонами можна за допомогою спеціаіьного приладу — 
аероіонізатора (з газ.).
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АЕРОІОНІЗАЦІЯ, ї, ж . Утворення аероіонів. Нестача 
аероіонів поблизу комп ’ютера усувається штучною аеро- 
іонізацією (з газ.).

АЕРОІОНОТЕРАПІЯ, ї, ж., мед. Лікування іонізованим 
повітрям. Аероіонотерапія справляє благотворний вплив на 
грипозних хворих, покращуючи загальне самопочуття, за
спокоюючи пульс і дихання (з наук.-попул. літ.); Аероіоно
терапію застосовують при лікуванні деяких форм серце
во-судинних захворювань, нервових порушень, хворобах ди
хальних иіляхів та ін. (із журн.).

АЕРОКЛІМАТОЛОГІЧНИЙ, а, е. Стос, до аероклімато
логії. Аерокліматологічні висновки мають практичне значен
ня для забезпечення дій повітряного транспорту (із журн.).

АЕРОКЛІМАТОЛОГІЯ, ї, ж. Розділ кліматології, що 
вивчає кліматичні умови в тропосфері та нижній страто
сфері (до висоти 25 км). Аерокііматологія входить до скла
ду кліматології, а разом із нею — в число метеорологічних 
дисциплін (з наук, літ.); Аерокліматологія виникла в середині 
XX століття, коли розвиток аерологічних спостережень 
дав достатній матеріал для статистичних узагальнень, 
що стосувалися стану високих шарів атмосфери (з наук.-по
пул. літ.); Дані аерокліматології дозволяють встановити три
мірну картину загальної циркуляції атмосфери (з навч. літ.).

АЕРОКЛУБ, у, ч. Громадська організація, що об’єднує 
осіб, які займаються повітряним спортом. В аероклубах та 
авіашколах як навчально-тренувальні часто використову
ють спортивні літаки (із журн.); У нашому аероклубі ви 
можете навчитись літати на літаках, займатися авіамо
дельним спортом і випробовувати себе у  фігурах вищого 
пілотажу (з мови реклами).

АЕРОКОСМІЧНИЙ, а, е. Пов’язаний з авіацією та кос
монавтикою. Досліджено морфоструктури Рава-Руської зо
ни Західноєвропейської платформи на основі дешифрування 
аерокосмічної інформації {з наук, літ.); Аерокосмічна техні
ка; Аерокосмічне агентство; Аерокосмічні спостереження.

АЕРОКОСМОГЕбЛОГ, а, ч. Геолог, який займається 
вивченням надр Землі з космосу за даними приладів, уста
новлених на літальних апаратах. Аерокосмогеологи запев
няють: підземні копалини набагато зручніше й дешевше шу
кати з космосу (з наук.-попул. літ.).

АЕРОКОСМ ОГЕОЛбГІЯ, ї, ж. Наука, що займається 
аерокосмічним вивченням ґрунтів. У зв'язку з бурхливим 
розвитком космічних методів досліджень виник ряд напря
мів, завданням яких є дослідження ресурсів планети: кос
мічна метеорологія, аерокосмогеологія, космічна карто
графія, космічне землезнавство та ін. (з наук.-попул. літ.).

АЕРОЛІТ, а, ч., заст. Кам’яний метеорит. Вийшли в садок, 
горіли зорі, текли потоки зоряні— аероліти (М. Хвильовий).

АЕРОЛОГ, а, ч. Фахівець із аерології. Метеорологи та 
аерологи проводять спостереження за погодою і станом 
атмосфери (з наук.-попул. літ.).

АЕРОЛОГІЧНИЙ, а, е. Стос, до аерології. Аерологічні 
прилади служать для вимірювання у  вільній атмосфері на 
різних висотах температури, тиску і вологи повітря, а та
кож сонячної радіації, висоти верхньої та нижньої меж 
хмарності, турбулентності атмосфери і т. ін. (з наук.-по
пул. літ.); Винятковою цінністю є матеріали метеороло
гічних і аерологічних спостережень на внутрішньоматери
кових станціях (із журн.).

А Аерологічна обсерваторія див. обсерваторія.

А ЕРО ЛбГІЯ, ї, ж. Розділ метеорології, що вивчає фі
зичні процеси і явища, які відбуваються у вільній атмосфе
рі, поза її приземним шаром. Розвиток аерології стиліу- 
люється насамперед завданнями вдосконалення методів 
передбачення погоди й особливо розвитком авіації — реак
тивних і турбореактивних літаків (з наук.-попул. літ.); Аеро
логія вивчає процеси, які відбуваються віддалено від поверх
ні Землі, де не виявляється її безпосередній вплив (з наук.- 
попул. літ.).

А ЕРОЛбЦІЯ, ї, ж., ав. Опис повітряних ліній, аеродро
мів, розташованих навколо них споруд і будівель, признач, 
для орієнтування у польоті та правильної посадки літально
го апарата на аеродромі. Штурман уважно розглядав аеро
лоцію (із журн.).

АЕРОМАГНІТНИЙ, а, е. Стос, до вивчення земного 
магнітного поля за допомогою авіації. Аеромагнітне зні
мання було застосоване для пошуків сильномагнітних заліз
них руд за магнітними аномаліями над родовищами (з наук, 
літ.); Сейсморозвідувальні роботи будуть доповнені аеро
магнітними дослідженнями, які за планом почнуться в цьо
му місяці (із журн.); Результати аеромагнітного знімання 
використовуються при складанні геологічних карт, для 
уточнення контурів геологічних утворень, вияву тектоніч
них порушень та ін. (із журн.).

АЕРОМАГНІТОМЕТР, а, ч. Прилад для вимірювання 
магнітного поля Землі з літальних апаратів. Із розробкою 
нових аеромагнітометрів високої точності аеромагнітне 
знімання стало одним із методів регіональних геофізичних 
досліджень (із журн.). t

АЕРОМАЯК, а, ч. Маяк для забезпечення орієнтації літаль
них апаратів. Уже з ‘явилися аеромаяки аеропорту (з газ.).

АЕРОМЁТОД, у, ч. Метод дослідження поверхні Землі з 
літальних апаратів. За допомогою аерометодів досліджу
ють і картографують із літальних апаратів географічну 
оболонку Землі, властиві їй явища та об ’єкти природного і 
культурного ландшафту (з наук, літ.); Аерометоди вико
ристовуються при всіх видах географічних досліджень, 
геологічних роботах, при вирішенні будівечьних і транспорт
них проблем, в археологічних розвідуваннях і т. ін. (з наук.- 
попул. літ.).

АЕРбМ ЕТР, а, ч. Прилад для вимірювання ваги і щіль
ності повітря та газів. У роботі лабораторії використовую
ться ваги аналітичні, ваги аптечні технічні, комплект 
аерометрів (з наук.-техн. літ.).

АЕРОМ ЕТРИЧНИЙ, а, е. Стос, до аерометрії. Аеро
метрична база даних (концентрацій окремих інгредієнтів у  
повітрі й супутніх метеопараметрів) створюється на ос
нові інформації, що надходить безпосередньо від станцій 
контролю (із журн.).

АЕРОМ ЕТРІЯ, ї, ж. Способи вимірювання ваги і щіль
ності повітря та газів. Сучасні методи аерометрії.

АЕРОМЕХАНІК, а, ч. Фахівець із аеромеханіки. Я вчився 
у  провідного аеромеханіка професора Журавського (з ме
муарної літ.).

АЕРОМЕХАНІКА, и , ж. Розділ механіки, що вивчає за
кони руху та рівноваги газів (головним чином повітря), а та
кож взаємодію газів та твердих тіл, які перебувають у них. 
На аеромеханіці шунтується теорія польоту кожного ви
ду літальних апаратів (з навч. літ.).
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АЕРОМ ЕХАНІЧНИЙ, а, е. Стос, до аеромеханіки. 
Сергій Корольов три роки навчався в Київському політех
нічному інституті на аеромеханічному факультеті 
(із журн.).

АЕРОМОБІЛЬНИЙ, а, е. Який оперативно переміщу
ється за допомогою літаків. Аеромобільний госпіталь; Аеро- 
мобільний полк; Аерамобільний рятувальний загін Міністер
ства з питань надзвичайних ситуацій.

АЕРОН1, у, ч. Легкий сплав алюмінію з міддю і крем
нієм, що застосовується в літакобудуванні та інших галузях 
техніки. Добре відомі алюмінієві сплави аерон і склерон: 
крім легкості, вони мають високу міцність, пластичність, 
стійкість проти корозії і с дуже перспективними для авіа
будування (з наук.-попул. літ.).

АЕРбН2, у, ч., фари. Лікувальний препарат, що застосову
ється як протиблювотний засіб. Аерон застосовують при мор
ській і повітряній хворобах, при блюванні вагітних та ін. 
(з наук.-попул. літ.); Дія аерону настає через ЗО хвилин — 
одну годину після прийняття і триває 6-12 годин (з Інтер- 
нету).

АЕРОНАВІГАТОР, а, ч. 1. Фахівець із аеронавігації. 
Аеронавігатор інформаційного відділу Центру аеронавіга
ційного забезпечення.

2. Штурман літака. Навігація здійснювалася засобами, 
які знаходилися на літаку, за наявності якого-небудь зв ’язку 
з землею. Наскільки це було надійно, можна переконатися 
на прикладі одного польоту, в якому я був пілотом, а аеро- 
навігатором Іван Тилюфійович Спірін (з мемуарної літ.); У 
складі екіпажу повинні бути два льотчики-спостерігачі; 
аеронавігатор прокладає маршрут, фіксує положення і пло
щу диіянок, спостерігач проводить оцінку стану лісів (з мо
ви документів).

АЕРОНАВІГАЦІЙНИЙ, а, е. Стос, до аеронавігації. Аеро
навігаційна карта містить відомості про рельєф, контури 
рік, озер, морів та ін. (з наук.-попул. літ.).

АЕРОНАВІГАЦІЯ,!, ж. 1. Наукова дисципліна, що ви
вчає методи і засоби водіння літальних апаратів. Скласти 
іспит з аеронавігації.

2. Сукупність методів і засобів для визначення положення 
і руху літального апарата. Звичайно в аеронавігації прилади і 
системи використовують комплексно (з наук.-попул. літ.).

АЕРОНАВТ, а, ч., книжн. Тс саме, що повітроплавець. 
Над Північним океаном, В гострій птичій далині. Прокла
дають путь сувору Молоді аеронавти (М. Рильський); Аеро
навти і льотчики при висотних польотах користуються 
кисневими приладами (з навч. літ.).

АЕРОНАВТИКА, и, ж., книжн. Те саме, що повітро
плавання.

АЕРОНбМ, а, ч. Фахівець із аерономії.
АЕРОНбМІЯ, ї , ж. Розділ фізики атмосфери, що вивчає 

верхні шари атмосфери. Швидкий розвиток аерономії по- 
в 'язаиий з успіха.ми ракетних і супутникових досліджень, 
що дозволили безпосередньо вивчати фізико-хімічні проце
си верхньої атмосфери (з наук, літ.); Основними джерелами 
інформації в аерономії є ракетне та супутникове зондуван
ня атмосфери, спостереження за поширенням радіохвиль, 
спектральний аналіз (з наук. літ.).

АЕРОПЛАН, а, ч., заст. Літак. [М о р д а н:] Учора о два
надцятій годині дня над містом з 'явився червоний аеро- 
ишн (В. Самійленко): Зробивши коло над аеродромом, аеро

план почав набирати висоту (О. Донченко); Перші роботи 
К. Е. Ціолковського присвячені розробці конструкцій керо
ваного дирижабля, аероплана, поїзда на повітряній подуш
ці (з наук.-попул. літ.).

АЕРОПЛАННИЙ, а, е, заст. Прикм. до аероплан. Чут
но, як заревів аеропланний мотор далеко на поляні (із журн.).

АЕРОПЛАНЧИК, а, ч., заст. Зменш, до аероплан. По
серед натовпу, над аеропланчиком, маяли вже червоні пра
пори з плакатами; “Хай живе авіація!” (С. Васильченко).

АЕРОПбНІКА, и, ж. Вирощування рослин без ґрунту у 
вологому повітрі за допомогою обприскування коренів жи
вильними розчинами. Аеропоніка застосовується в тепли
цях, оранжереях, у  космічних кораблях і т. ін. (з наук.-попул. 
літ.); Аеропоніка — новий спосіб вироиіування овочів (з газ.).

АЕРОПбННИЙ, а, е. Стос, до аеропоніки, пов’язаний із 
застосуванням аеропоніки. Аеропонний спосіб передбачає 
подання розчину в розпиленому вигляді автоматично під 
тиском через певні проміжки часу. Таким чинам у  посудині з 
коренями утворюється дулсе вологе, насичене розчином по
вітря (із журн.); Аеропонний сад — це варіант озеленення, 
що планується для створення космічної станції (п  журн.).

АЕРОПбРТ, у, ч. Комплекс інженерних споруд та тех
нічних засобів, що забезпечує регулярні перевезення паса
жирів, вантажів і пошти повітряним транспортом. Нарешті 
тролейбус зробив коло, і ось він — київський аеропорт 
(В. Собко); Ми, несподівані нічні транзитники, перекочу
вавши до аеропорту і збившись на другому поверсі, на його 
засклених галереях, ждали чаю (О. Гончар); Він бачив їх 
[літаки] щодня, звик до них, майже не помічав; один за од
ним вони йшли на посадку в аеропорт Жуляни (Ю. Мушке- 
тик); В аеропортах є споруда управління повітряним рухом, 
у  якій розміщені диспетчерська, штурманська, метео
служба та ін. (з наук. літ.).

АЕРОПбШ ТА, и, ж. Відправлення, що доставляються 
поштовою установою за допомогою авіації; // Установа, яка 
здійснює такі дії. За способом пересилання відправлень це 
може бути звичайна пошта, аеропошта або служба екс- 
прес-доставки (з газ.).

АЕРОСАЛбН, у, ч. Виставка, де експонуються літаки та 
інші літальні апарати. На аеросалоні в Дубаїдемонстрацій
ні польоти здійснив літак АН-148 (з газ.).

АЕРОСАНИ, ей, мн. Сани, що пересуваються по снігу й 
льоду за допомогою тяги повітряного гвинта. Швидкість аеро
саней, залежно від потужності двигуна, від 25 до 140 км/год 
(з наук.-техн. літ.); Аеросани мають шасі, що складається з 
трьох або чотирьох лиж  (з наук.-попул. літ.).

АЕРОСЙЛ, у, ч., хім. Дуже легкий мікронізований поро
шок діоксиду кремнію з адсорбційними властивостями. Ад
сорбційні властивості аеросиїу використовують з метою 
стабілізації сухих екстрактів (зменшується їх гігроскопіч
ність) (із журн.).

АЕРОСІВБА, й, ж., с. г. Сівба насіннєвих, зернових та 
інших культур з літака. Аеросівбу проводять за допомогою 
спеціальних посівних апаратів (із журн.); Аеросівбу засто
совують при посіві зерна, трав, деяких кущів і хвойних де
рев (із журн.); Вчені Інституту лісу НАН Білорусі апробу
вали два способи створення лісокультур в умовах радіоак
тивного забруднення: аеросівба та автосівба (з газ.).

АЕРОСОЛЯРІЙ, ю, ч. Майданчик або приміщення, спе
ціально обладнані для приймання сонячних та повітряних
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ванн. Оптимальна місткість аеросолярію — 50-100 місць 
(із журн.); На території курорту є аеросолярій, штучне 
озеро, басейн (з мови реклами).

АЕРОСТАТ, а, ч. Літальний апарат, наповнений газом, 
легшим від повітря; повітряна куля. — Чи ви читали, куди 
вже долітали прусські аеростати? (І. Нечуй-Левицький); 
Підіймальна сила аеростата створюється поміщеним в 
оболонці газом (воднем, гелієм) зі щільністю, меншою за 
щільність повітря (із журн.).

АЕРОСТАТИКА, и, ж. Розділ аеромеханіки, що вивчає 
рівновагу газоподібних середовищ, в основному атмосфе
ри. Основне завдання аеростатики — дослідження тиску в 
атмосфері залежно від висоти і підтримувальної сили, яка 
діє на тіла, що плавають у  повітрі (з наук, літ.); Найширше 
застосування аеростатика має при вивченні рівноваги ат
мосфери і в теорії повітроплавання (із журн.).

АЕРОСТАТИЧНИЙ, а, е. Стос, до аеростатики. Дири
жабль (керований аеростатичний апарат) використову
вався в Росії з 1909 року (із журн.).

АЕРОСТАТНИЙ, а, е. Стос, до аеростата. Проект “Ве
га ” передбачав дослідження Венери за допомогою аеро
статних зондів (із журн.).

АЕРОТАКСИС, у, ч., біол. Рух мікроорганізмів, одно
клітинних або рухливих клітин багатоклітинних організмів 
(наприклад спор) до джерела кисню або від нього. При русі 
до джерела кисню проявляється позитивний аеротаксис, 
який властивий аеробам, при русі від нього — негативний 
аеротаксис, характерний для анаеробів (з наук. літ.).

АЕРОТАНК див. аеротёнк.
АЕРОТЁНК, АЕРОТАНК, а, ч. Споруда із кількох проточ

них резервуарів для біологічного очищення стічних вод про
дуванням повітря. У будові аеротенка стік очищується по
вітрям, яке подасться компресором (з наук.-попул. літ.).

АЕРОТЕРАПІЯ, ї, ж. Лікування повітрям. У різнома
нітних формах і дозуваннях аеротерапію, тобто повітряні 
ванни, прогулянки на свіжому повітрі, призначають прак
тично всім хворим (з наук.-попул. літ.).

АЕРОТбРІЯ, ї, ж., ав. Повітряний простір над аеродро
мом і прилеглою до нього територією, у межах яких здій
снюються злітання та приземлення літаків. В аеродромі 
розрізняють дві основні частини: власне територію аеро
дрому — льотну зону — та повітряний простір, що з нею 
межує, — аероторію (з наук.-попул. літ.).

АЕРОФІЛЬТР, а, ч. Споруда для біологічного очищення 
стічних вод. Аерофільтр має великий фільтрувальний шар 
(до 4 м) і пристрій для вентиляції, що забезпечує високу 
окиснювальну потужність аерофільтра (з наук, літ.); Аероб
не біологічне очищення стічних вод здійснюється в аеро- 
тенках, аерофільтрах, біофільтрах (з наук.-попул. літ.).

АЕРОФІТ, а, ч. Рослина, яка отримує всі необхідні по
живні речовини з повітря. Аерофіти поселяються на стов
бурах і гілках дерев, але живляться з повітря, корені слу
жать їм лише для прикріплення (з наук, літ.); Із квіткових 
до аерофітів належать деякі рослини вологих тропічних 
лісів (із журн.); Іноді аерофіт називають повітряною рос
линою (з газ.).

АЕРОФІТОТЕРАПІЯ, ї, ж., мед. Лікування, здійснюва
не поєднанням аеротерапії та фітотерапії. Аерофітотера
пія є найбільш давнім і найбільш сучасним методом впливу 
на організм людини (із журн.).

АЕРОФОТОАПАРАТ, а, ч. Оптико-механічний прилад 
з елементами автоматики та електроніки, признач, для отри
мання з літака або іншого літального апарата аерофотознім- 
ків. За своїм призначенням аерофотоапарати діляться на 
топографічні та розвідувальні (з наук.-техн. літ.).

АЕРОФОТОГРАММЁТР1Я, і, ж. Розділ фотограммет
рії, що займається вимірюваннями зображень об’єктів або 
ділянок місцевості за аерофотознімками. Аерофотогралі- 
метрія застосовується в геодезії, картографії, військовій 
справі, космічних дослідженнях та ін. (з наук, літ.); За спо
собом одержання знімків розрізняють наземну фотограм
метрію та аерофотограмметрію (з наук. літ.).

АЕРОФОТОГРАФІЧНИЙ, а, е. Стос, до аерофотогра
фії. Топографічні фотокарти характеризуються поєднан
ням аерофотографічного і графічного зображення місце
вості (з наук.-техн. літ.).

АЕРОФОТОГРАФІЯ, ї, ж. Розділ фотографії, що охоп
лює теорію і практику аерофотознімання місцевості з літаль
них апаратів. Ще у  30-ті роки X X  cm. у  Середній Азії за 
допомогою аерофотографії були виявлені давні міста в 
пустелі та залишки давніх каналів (з навч. літ.); Аерофо
тографія відіграє велику роль у  картографії, є важливою 
для роботи геологів, географів, метеорологів (із журн.).

АЕРОФОТОГРАФУВАННЯ, я, с. Те саме, що аерофо
тознімання. Кольорове аерофотографування головним чи
ном використовується при геологічних і топографічних 
зйомках (з наук.-попул. літ.); Основними способами авіацій
ної розвідки були візуальне спостереження та аерофото
графування (з мемуарної літ.).

АЕРОФОТОЗНІМ АННЯ, я, с. Фотографування місце
вості з літальних апаратів аерофотоапаратами. Спочатку 
визначають висоту аерофотознімання і масштаб аерофо- 
тознімків (з навч. літ.); Аерофотознімання в геології.

АЕРОФ ОТОЗШ М ОК, мка, ч. Фотографія місцевості, 
зробл. з літального апарата аерофотоапаратом. Ерозійні 
процеси сільськогосподарських територій вивчались на 
основі дешифрування аерофотознімків (з наук, літ.); Пла
нування поселень давніх землеробів установлено на під
ставі розкопок, аерофотознімків та геомагнітного зні
мання (з наук. літ.).

АЕРОФ ОТОРбЗВІДКА, и, ж. Спосіб повітряної роз
відки, який полягає у фотографуванні військ противника, 
інженерних споруд і місцевості аерофотоапаратами, вста
новленими на літальних апаратах. Аерофоторозвідка за
стосовується для виявлення та вивчення об'єктів, визна
чення їх точного місцезнаходження, уточнення топогра
фічних карт для безпосереднього забезпечення бойових дій 
(з наук, літ.); Наступ армії почався після аерофоторозвідки 
(із журн.).

АЕРОФОТОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ, а, е. Прикм. до аеро
фоторозвідка. В арміях була введена аерофоторозвідуваль- 
на служба, у  функції якої увійшло отримання фотографіч
ним шляхом (переважно з літака) відомостей про живу 
силу і бойову техніку противника, його оборонні споруди, 
комунікації і тили (з наук.-попул. літ.).

АЕРОЦИСТИТ, у, ч., вет. Запалення слизової оболонки 
повітроносного мішка у коней і деяких птахів (перев. каче
нят) та плавального міхура у риб. Аероцистит супроводжу
ється підвищенням температури тіла, слизовим або гній
ним витіканням із носових отворів (з наук, літ.); Як масова
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хвороба риби аероцистит став відомий у  1962 р. і зареєс
трований у  деяких країнах Західної та Східної Європи 
(з наук, літ.); Аероцистит у  коней виникає як вторинна хво
роба при фарингіті, ларингіті, а також риніті (з навч. 
літ.); Аероцистит каченят — наслідок переохолодження 
(із журн.); Аероцистит завдає значної економічної шкоди 
ставковому рибному господарству (із журн.).

АЕС, невідм., ж. Скорочення: атомна електростанція. 
Генератором енергії на АЕС є атомний реактор (з наук, 
літ.); У роботі розглядається проблема приведення облад
нання систем радіаційного контролю АЕС до сучасних ви
мог із безпеки (з наук, літ.); На відміну від ТЕС, що пра
цюють на органічному паливі, АЕС працює на ядерному па
ливі (з наук.-техн. літ.).

АЄР див. аїр.
АЖ1, част. підсил. 1. Уживається для підсилення ознаки 

або дії. Ідуть хвилини. Земія, здається, аж горить... (М. Ста- 
рицький); Ніч була темна, аж чорна (М. Коцюбинський); 
Ходжаєв, обурюючись знову, так сердито накинув на теле
фонний апарат трубку, що там аж дзенькнуло щось 
(Б. Антоненко-Давидович); Обличчя її в сутінках аж голубе 
(0. Гончар).

2. Уживається перед словами, що означають кількість, 
указуючи на її значність; повний, цілий. Вже ж минуло з 
того часу Аж три довгі роки. Як втопилась дівчинонька У 
річці глибокій (Леся Українка); Потім у  льох аж два повели 
його [Давида] з ліхтарем (А. Головко).

3. Уживається перед словами, що означають місце або 
час дії, звичайно з прийменниками до, за, на та ін., вка
зуючи на досягнення далекої або крайньої межі; самий. А 
над самою водою Верба похилилась; Аж по воді розіслала 
Зеленії віти (Т. Шевченко); Марія щось пильно їх [мички] 
розглядала, — аж до лампи підійшла, похвалила-таки плос
кінь свою навмисне голосно, щоб і чоловік чув (А. Головко); 
Місяць сходив аж перед світанком (В. Козаченко); // 3 тим 
самим значенням — у підрядних реченнях часу зі сполуч
никами поки,  док и .  Погасне світло; та палають очі, 
Аж поки досвітки в вікно тихенько Заглянуть сивими очи
ма (Леся Українка); Стає тихо-тихо, аж доки не заляскає 
соловей (П. Панч).

4. Уживається для вираження несподіваності дії; як ось, ко
ли раптом. Дивлюся, аж світає, Край неба палає (Т. Шевчен
ко); Чабан прокинувся — аж перед ним Гадюка (Л. Глібов).

АЖ2, спол. І. наслідковий. Приєднує підрядне наслід- 
кове речення до головного; так що. Віють вітри, віють 
буйні, Аж дерева гнуться (І. Котляревський); Надворі лю
тує зима-лихоманка, А в мене у  хаті щебече веснянка, Аж  
серце радіє (Л. Глібов); То Трясило йде, — аж земля гуде 
(В. Сосюра); Ліз через велетенські стовбури, потрапляв 
ног&ииу камінні розсипи — в раптові глибочезні щілини, не
видні в бур ’яні — і нагло падав, аж суглоби тріщали йому 
(І. Багряний).

2. часовий. Приєднує підрядне речення часу до голов
ного; доти... поки, поки. Носив вовк козу, аж і вовка понесли 
(Номис); Редакція .. журналу.., певне, чекає, аж я пошлю 
передплату, і через те мені книжок не посилає (Леся Ук
раїнка); Треба було лиш сердитись і чекати, аж лихо пороз
носить дітиськів (П. Козланюк).

3. протиставний. Поєднує сурядні речення або однорід
ні члени речення, протиставні за змістом одне одному; а, а

тим часом. Я  думала, що спить батько, Аж він умирає 
(Т. Шевченко).

А Ж ГбН , у, ч. Однорічна рослина родини зонтичних, 
яку вирощують у країнах Африки і Сходу як ефіроолійну 
культуру. Плоди ажгону містять 2,5-10 % ефірної олії (із 
35-40 % тимолу), 20-32 % жиру та 15-17 % білка (з наук, 
літ.); Серед зонтичних багато корисних рослин: харчових 
(морква, петрушка, кріп та ін.), ефіроолійних (коріандр, 
аніс, тмин, ажгон та ін.), лікарських, технічних (із журн.).

АЖЕНЬ, част. підсил., діал. Аж (див. аж1). Він отямився 
ажень, коли знов узято його за плече (І. Франко); Голуби 
ажень вилискують від ситості й гарного догляду (О. Дон- 
ченко).

АЖИТАТО, присл., муз. Збуджено, схвильовано. “Л/и про
довжуємо наш концерт, — почула дівчина голос диктора, — 
Чотирнадцята соната Бетховена, опус номер 27, престо 
ажитато, виконує Великий симфонічний оркестр " (із журн.).

АЖИТАЦІЯ, ї, ж., заст. Збуджений стан; схвильова
ність. Йон був в ажитації та щось з гарячковістю шептав 
свойому [своєму] сусідові (М. Коцюбинський); В ажитації 
він замахав руками й порозкидав папери (Ю. Смолич); При 
ажитації спостерігається рухове або мовне занепокоєння, 
а також вегетативні порушення (блідість, прискорене ди
хання, серцебиття тощо) (з навч. літ.).

АЖІО, невідм., с., фін. Величина надбавки, на яку ціна то
вару перевищує номінальну вартість. Звичайно ажіо вира
жається у  відсотках від номіналу (з наук, літ.); Якщо цінний 
папір номінальною вартістю 100 гривень продається з ажіо 
5 %, то його ціна дорівнює 105 гривень (з наук.-попул. літ.).

АЖІОТАЖ, у, ч. 1. Стресова ситуація на біржі, ринку, 
викликана несподіваною, різкою — звичайно штучно ство
реною— зміною цін на товари, послуги, курсу цінних папе
рів, валютного курсу. Роте наближує губи до вуха Макса й 
кричить: — Помічаєте, який ажіотаж? Макс швидко хи
тає головою. — Паніка. Акції Об'єднаного Банку летять 
униз (В. Винниченко); Ажіотаж виникає у  зв 'язку з мож
ливістю отримання швидкого і великого прибутку, а та
кож виникнення значних втрат (з наук.-попул. літ.); Рієл- 
тери одностайні в тому, що набрання чинності новими 
нормами оподаткування операцій купівлі-продажу квар
тир тільки з наступного року поки що вбереже ринок від 
ажіотажу, неодмінного для будь-якої новації (з газ.).

2. Велике збудження, хвилювання, викликане якоюсь по
дією, боротьбою інтересів навколо якоїсь справи, питання. 
У моїй палаті запанував ажіотаж, університетом запах
ло не лише мені, а й кільком іншим інвалідам (Ю. Янов- 
ський); Незважаючи на те, що вибори пройдуть всього в 
десяти одномандатних округах, політичний та інформа
ційний ажіотаж, що виник навколо них, вражає вже зараз 
(із журн.); Фестиваль фільмів німецького експресіонізму, 
який відбувся у  Київському будинку кінематографістів, ви
кликав небувалий ажіотаж (з газ.).

АЖІОТАЖНИИ, а, е. Стос, до ажіотажу. Ажіотажний 
попит — попит на якісь товари, що визначається не реаль
ною потребою, а ажіотажем, панічними настроями тощо 
(із журн.).

АЖ УР1, у, ч. 1. Ведення бухгалтерського обліку, при яко
му всі рахункові записи робляться в день здійснення госпо
дарських операцій.
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2. перен., розм. Повний порядок. І несхибний він, як мур. 
Бо в ділах його ажур! (С. Воскрекасенко); Тут, як бачите, 
ще не зовсім прибрано, ще не доведено до повного ажуру 
(О. Гончар); Тепер раптом виявилося: за завісою секрет
ності та вдаваного ажуру в системі цивільної оборони 
приховувався махровий розгардіяш (із журн.).

0  (1) У [повному] ажурі: а) так, як і повинно бути; га
разд, як слід. — Все буде в ажурі, — запевнив його Ярошен
ко і прислухався (В. Речмедін); — А як до суду дійде? — 
Боявся навіть подумати, що в інституті дізнаються, хто 
я і що я. — І там буде все в ажурі. Можете покластися на 
мене. Ми в цьому, може, зацікавлені більше, ніж ви (А. Ді- 
маров); 18 квітня надійшла телеграма-підтвердження, що 
все у  повному ажурі, на нас чекають (із журн.); б) якому 
властивий цілковитий порядок, висока якість (про роботу, 
справу і т. ін.). Якщо б хтось із тих шмаркачів, що їх Мико
ла Степанович і за письменників не вважав, спробував би 
розтулити проти нього свого писка, за нього неодмінно 
заступилась би дирекція філії, котра високо цінила його 
працьовитість і точну, завж ди  "в аж урі" роботу  
(Б. Антоненко-Давидович); Документи у  всіх були, як ка
жуть, у повному ажурі (Іван Ле).

АЖУР2, у, ч. Наскрізне в’язання, плетіння, вишивання, 
різьблення і т. ін. Адамів погляд вперся в мережаний ажу
ром мармур альтанки (Н. Королева); Врата з суцільним 
ажуром становлять дальший етап розвитку форми цар
ських врат (з наук.-попул. літ.); * Образно. Приголомшує 
сам зимовий Львів: півтораметрові намети вздовж і без 
того вузеньких міських вуличок, львівські будинки у  крижа
ному ажурі бурульок (з газ.).

АЖУРНИЙ, а, е. 1. Прозорий, із наскрізним узором 
(про в’язані, плетені, різьблені і т. ін. вироби). Вже блакит
ний шовк неба покрився мереживом чорних гіллячок, наче 
ажурною мантильєю (М. Коцюбинський); Бракувало ажур
них кованих огорож навколо церков і колишніх панських бу
дівель, бракувало великих вітрин суцільного бемського скла, 
бракувало золочених та сріблених вивісок біля аптек та 
крамниць, бракувало... (1. Багряний); Над ажурними балко
нами житлових будинків, де цвіли ясно-зелені олеандри, 
літали сизі голуби (В. Кучер); / / Який своїм виглядом нага
дує ажур. Якась грушка, передчасно пожовтівши, падала на 
землю між ажурного листя папороті (О. Донченко).

2. перен. Майстерно й тонко зроблений. Одинокою при
красою одежі були срібні гудзики в пісковий горіх завбільш
ки, — ажурна, ювелірська [ювелірна] робота філіграном 
(К. Гриневичева); Люблю я красиву й ажурну роботу (Ю. Янов- 
ський); // Надзвичайно витончений, вишуканий, гарний 
(про зовнішній вигляд когось або чогось). Чисто голене об
личчя, легкий, ясно-сірий одяг виняткової елегантності, в 
тон одягу краватка і легкий, ажурний, кокетливий загаль
ний тон і вигляд (із журн.); Навіть сірий Печерський міст у  
сонячному сяйві здавався ажурним і легким (із журн.).

АЖУРНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, ажурний. 
Гуцульські вишивки завжди тонкі, ювелірні. Своєю ажурніс- 
тю вони нагадують знамениту гуцульську різьбу по дереву, а 
колоритам — не менш знамениті писанки (з наук. літ.).

АЖУРНО, приел. І. У вигляді узору з численними на
скрізними ділянками. У церкві на стінах не було й звичного 
для православних храмів багатого і урочистого іконостаса,

його замінювала невисока (близько 170 см) перегородка з 
ажурно різьбленими царськими брамами (з наук.-попул. літ.).

2. перен. Майстерно, тонко, вишукано. Масивний стіл з 
ажурно виточеними ніжками. На столі папірці (М. Сиро
тюк); Будь-яка, навіть масивна кована річ, наприклад звар
ні ковані ворота, виглядає ажурно, створюється вражен
ня невагомості (з мови реклами).

АЖ УРбВИЙ, а, е, рідко. Те саме, що ажурний. По обох 
сторонах широких сходів здіймалося залізне ажурове по
руччя (О. Кобилянська); На майдан Тремтячі тіні ажурові 
Розквйплий кидає каштан (М. Рильський); /  в ту хвилину я 
був збагнув: ховається життя за смерті паравани ажуро
ві (В. Стус).

АЗ1, аза, ч., заст. 1. Стара назва літери “а”. Поважно.. при- 
ступивсь Семен до граматки і силкувався таким самим, як 
у  Романка, голосом проказувати з ним: аз, буки, віди... 
(М. Коцюбинський); Нудна була наука в тодішніх школах, 
нудна і тяжка, учили з-під різок, по церковних книжках, 
старим, довгим способом: буки-аз-ба (С. Васильченко); 
Старець твердив те саме ще раз і ще раз..: — Аз, буки, 
віди, глагол, добро, єсть... (К. Гриневичева).

2. тільки мн. Літери. Осягнути Арістотеля і Платона і, 
називаючись у  цьому житті мудрим філософом, зійти в ге
єну? Розваж! Мені здається, що ліпше азів не знати, тільки 
б до Христа дотиснутись, який блаженну простоту любить 
і в ній собі обитель чинить і там упокоюється (із журн.).

3. тільки мн., перен. Первісні, початкові відомості; осно
ви чого-небудь. — Обставини?! Обставини створює той, 
в чиїх руках ініціатива. Пора буж е засвоїти ці ази військо
вої тактики (С. Доломан); Саме з книжок люди черпають 
досвід попередніх поколінь. У школі по книжках освоюють 
ази науки та елементи логіки мислення, в бібліотеці — ін
формацію та аналіз передового досвіду або нових знань 
(з наук. літ.).

0  (1) Від аза до іжиці, книжн. — від початку до кінця; 
все. — Все перевірено — від аза до іжиці. Здається, план 
повинен удатись (із журн.); (2) 3 азів, зі сл. п о ч и н а т и ,  
п о ч а т и  — від найпростішого, від самого початку. Люди
на він політично грамотна, чи зручно йому з “азів ” почина
ти з групою дільниці (Іван Ле); Тепер знов доведеться почи
нати з азів. Те, що вдалось досягти, ви знов руйнуєте своїм 
візитом, пробачте мені цю різкість... (О. Гончар); Прихо
дить на завод хлопець, нічого не вміє, починає з азів. Уся 
ланка допомагає оволодіти професією, і людина стає ква
ліфікованим робітником (з газ.); (3) Ні аза, перев. зі сл. не 
з н а т и ,  не  р о з у м і т и ,  книжн. — зовсім нічого. — Чи
таю, — похвалився Триказ. — Стає дещо зрозумілим. А от 
про те, як закривати проміжки, ніде ні аза (Г. Коцюба).

АЗ2, займ., заст. Я (уживається в деяких виразах, запози
чених із церковнослов’янської мови). — Аз імію волю, сиріч 
дарованіє, написати бумагу (Г. Квітка-Основ’яненко); Із си
нього кришталю гарячою тугою рвуть повітря срібні ди
тячі дзвіночки: — “Погиб-шеє ов-ча аз єсм, воззовимя Спа
се... " (С. Васильченко); — Добридень вам, шановна Ксеніє 
Прокопівно! Аз єсмь жаждущий і а.ічущий... Ні краплі в ха
ті — хоч запали! (Василь Шевчук).

АЗАЛІЯ, ї, ж. Декоративна кущова рослина родини ве
ресових з великими квітками різного забарвлення. [ К р а 
мар:]  Ось є гіацинти, нарциси і рожі, Азалії є запашні, 
Конвалії свіжі, фіалочки гожі... (Леся Українка )\ Довге цві
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тіння надзвичайно різноманітних і дуже витончених кві
тів підкоряє любителів кімнатного квітництва (з наук.- 
попул. літ.); Прості або махрові квіти азалії захоплюють 
своєю ніжністю та різноманітністю забарвлення: білі, 
червоні, коралові, темно-фіолетові (із журн.).

АЗ АН, у, ч. Заклик до обов’язкової молитви в мусульман, 
який сповіщає з мінарету муедзин мечеті. Азан сповіща
ється перед кожною з п 'яти щоденних молитов і один раз 
перед п 'ятничною молитвою (з наук.-попул. літ.); Азан був 
установлений пророком Мухамедом у  перший рік його пе
ребування в Медині (622-623) і складався спочатку з ко
роткої фрази: Ас-салат джамиатан ("Молитва разом") 
(із журн.).

АЗАРТ, у, ч. Збудження, викликане сильним захопленням 
чим-небудь; запал, завзяття. Він сидів, в три погибелі зігнув
шись, на брудній підлозі коло шахматної [шахової] дошки, 
завожений, розхристаний, з блискучими од азарту очима 
(С. Васильченко); Навіть не закінчивши середньої школи, 
Вася нетерпляче, з буйним азартом молодості, кинувся у  
білий світ (О. Гончар); Юрко входив в азарт, але гра не 
йшла (Ю. Андрухович).

0 (1) Спортивний азарт: а) спортивний запал, прагнен
ня до перемоги. Юнак дивився на ринг, де саме закінчувала
ся перша зустріч, і дуже скоро відчув, як спортивний азарт 
охоплює його (В. Собко); Подібні змагання ніби стирають 
розходження між учасниками, пробуджують у  них спор
тивний азарт і волю до перемоги (з газ.); б) сильне, непере
борне бажання. Майже спортивний азарт змушував його 
стежити, куди науковець кладе гаманця, планувати, як не
помітно витягти гроші (Б. Антоненко-Давидович).

АЗАРТНИЙ, а, е. Який робить, виконує що-небудь із за
взяттям, пристрастю. — Явам скажу, такого хлопця, де його 
і знайдеш: буде колись, вражий син, справжній редактор і 
добрий редактор. — Та й азартний же хлопець, як та іскра 
(С. Васильченко); Сергій Павлович перетворився на того 
азартного картяра, що, випадково зірвавши велику ставку, 
йде тепер тільки ва-банк (Ю. Шовкопляс); //Який здійсню
ється, виявляється інтенсивно або із завзяттям, пристрастю 
і т. ін. Над усім — азартна, безупинна, голосна сварка 
(С. Васильченко); Найбільш масовою й найбільш азартною 
грою була гра в кості на сірники,.. (І. Багряний); Змалку .. 
жив Сашко не тільки ніжною і азартною пристрастю до 
голубів, але й гарячими, п 'янкими мріями (Ю. Смолич).

Азартні ігри див. гра.
АЗАРТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до азартний. Щодня 

ми переконуємося, що обличчя вітчизняного бізнесу має 
свої.характерні риси — енергійність, азартність, харизма- 
тичність та здатність виборювати право на життя в 
державі, яка його породила (з газ.); У програмі виникати
муть ситуації, в яких відкриються певні риси зірок: щед
рість, сміливість, авантюризм, ерудиція, азартність, здо
рове почуття гумору (з газ.).

АЗАРТНО. Присл. до азартний. Вони [солдати] чита
ють один одному листи або азартно змагаються в доміно 
(Іван Лс); У кутку збоку від смаглявого гостроокого барме
на яскравими фарбами блимав телевізор, щось азартно, 
чисто по-італійськи, розповідав диктор (А. Михайленко).

АЗБЕСТ, у, ч. Вогнестійкий і кислототривкий мінерал 
волокнистої будови білого, жовтого, зеленуватого або сіро
го кольору. Азбест відзначається здатністю розділятися

на тоненькі гнучкі волокнисті кристали, не горить і має 
високі теплоізоляційні властивості (з наук, літ.); З азбесту 
виготовляють спеціальні теплозахисні костюми і брезен
ти, фільтри, азбестовий картон та інші теплоізоляційні 
матеріали (із журн.).

АЗБЕСТИТ, у, ч. Теплоізоляційний матеріал з короткого 
азбестового волокна. Азбестит знайшов найширше засто
сування в теплотехніці (із журн.).

АЗБЕСТО... Перша частина складних слів, що відпо
відає слову азбёстовий, напр.: а з б е с т о б е т о н ,  а з б е с 
т о б і т у м ,  а з б е с т о т е р м і т ,  а з б е с т о ф а н е р а ,  а з 
б е с т о ц е м е н т .

АЗБЕСТОВИЙ, а, е. Прикм. до азбест. Азбестові покла
ди; // Вигот. з азбесту. Нещодавно вони [бджоли] вчинили на
пад на якесь там провінційне містечко і цілий день тримали 
в облозі його жителів. Так тривало, доки прибули в азбесто
вих костюмах пожежники і пішли на бджіл з вогнеметами! 
(О. Гончар); // Який виробляє з азбесту будівельні матеріали, 
деталі різних конструкцій і т. ін. Азбестовий завод.

АЗБЕСТОЦЕМЕНТ, у, ч. Будівельний матеріал, який 
виготовляють з водної суміші цементу й азбесту. Азбесто
цемент довговічний, морозостійкий, практично водонепро
никний, вогнестійкий, має високу хімічну стійкість (з на- 
ук.-техн. літ.); У будівництві досить часто використо
вується такий матеріал, як азбестоцемент (із журн.).

АЗБЕСТОЦЕМЁНТНИЙ, а, е. Стос, до азбестоцементу. 
Азбестоцементна промисловість є однією з найважливіших 
галузей промисловості будівельних матеріалів: листових 
матеріалів, труб, електроізоляційних дощок, будівельних де
талей, конструкцій та інших виробів на основі азбесту і це
менту (з наук.-попул. літ.); // Вигот. з азбестоцементу. Азбес
тоцементний шифер; Азбестоцементні труби.

АЗБО... Те саме, що азбесто..., напр.: а з б о в о л о к н о ,  
а з б о л і т ,  а з б о п л а с т и к ,  а з б о ф а н е р а ,  а з б о ц е 
мент ,  а з б о ш и ф е р ,  а з б о ш л а к .

АЗБОЦЕМЕНТ, у, ч. Те саме, що азбестоцемёнт. Азбо
цемент має цінні будівельні якості; він не згоряє, добре під
дається механічній обробці (з наук. літ.).

АЗБОЦЕМ ЕНТНИЙ, а, е. Стос, до азбоцементу; // Ви
гот. із азбоцементу. Учені й новатори розробили і освоїли 
випуск азбоцементних труб з нарізкою і нарізними муфта
ми (з газ.); // Який виготовляє азбоцемент. Азбоцементний 
завод.

АЗБУКА, и, ж. 1. Сукупність літер якого-небудь пись
ма, розміщених у встановленому порядку; алфавіт, абетка. 
/  книжечок з кунштиками В Ромні накупила [княжна].. І аз
буку по кунштиках Заходилась вчити (Т. Шевченко); — Ти 
б, Васильку, взяв краще букваря та азбуки вчився, — каже 
йому одного разу мати (С. Васильченко).

2. Книжка для початкового навчання грамоти; буквар. Як 
пройшов усю азбуку, — аж повеселішав: діло пішло спір
ніше (Панас Мирний); 1596 р. вийшли українською мовою 
граматика та словник Лаврентія Зизанія; того ж року і 
того ж автора була надрукована і найперша наша Азбука 
(1. Огієнко).

3. перен. Основні засади, найпростіші положення, осно
ва чого-небудь. Планіметрія й стереометрія — то лише 
початки, азбука математики (1. Франко); — Дисципліни 
без авторитету нема — невже цієї азбуки вас не вчили? 
(О. Гончар).
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Л  (1) Азбука Морзе — система умовних знаків для пере
дачі літер на телеграфному апараті. Він за п 'ять хвилин 
збагнув цілу азбуку Морзе (В. Самійленко); Едикові ж впра
ви на валентність давалися дуже важко, це для нього було 
схоластикою, щось схоже на азбуку Морзе (Ю. Мушкетик); 
Мар 'яна чомусь теребить трьома пальцями стіл у  кав 'яр- 
ні, я теж вибиваю мимовільну азбуку Морзе (із журн.);
(2) Німа азбука — умовні знаки пальцями, за допомогою 
яких спілкуються глухонімі. У спеціальних школах глухо
німих дітей вчать німій азбуці, а сліпих — системі Брайля 
(з газ.); (3) Нотна азбука — сукупність нотних знаків для 
позначення музичних звуків. “Фа " — четверта нота нот
ної азбуки (з навч. літ.).

АЗБУЧНИЙ, а, е. І. Стос, до азбуки (у 1 знач.); алфавіт
ний, абетковий. Мляве та сонне життя галицьких україн
ців у  50-хроках XIX cm. переривали лише суперечки про мо
ву та правопис і так звана азбучна війна, що виринула в кін
ці 50-х років через проект австрійського уряду накинути 
русинам латинський правопис (з наук. літ.).

2. перен. Загальновідомий, елементарний. Нижче ми зу
пинимося на азбучних поняттях теорії графів (з навч. літ.); 
Чемність, повага до старших — азбучні правила поведінки 
(із журн.).

0 Прописна (азбучна) істина див. істина.
АЗЕРБАЙДЖАНЕЦЬ див. азербайджанці.
АЗЕРБАЙДЖАНКА див. азербайджанці.
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до азербайджанці

і Азербайджан. Розпечене азербайджанське сонце сліпучо 
виграє на сірих надгробках з тюркськими написами (О. Дон- 
ченко).

АЗЕРБАЙДЖАНЦІ, ів, мн. (одн. азербайджанець, нця,
ч.; азербайджанка, и, ж.). Народ, що становить основне 
населення Азербайджану. Ягнич-майстер має тут звичку 
посидіти вечорами, коли в товаристві прикордонника- 
азербайджанця, коли з Оксеном, а коли й самотою (О. Гон
чар); Дика, сліпа сила вдарила на простий люд, на тих, хто 
жив на своїй землі тисячі років, розводячи сади, будуючи 
храми і пишучи книги, — на вірменів, азербайджанців, гру
зинів — і кривава імла затулила сонце (П. Загребельний).

АЗЙД див. азиди.
АЗИДИ, ів, мн. (одн. азйд, у, ч.). Хімічні сполуки, похідні 

азотистоводневої кислоти. Азиди міді, ртуті, срібла, золота 
мають дуже велику енергію вибуху (з наук.-попул. літ.).

АЗЙДНИЙ, а, е. Прикм. до азйд. Були запроектовані до 
будівництва такі цехи: капсульний, гільзовий, виробництва 
гранат, піротехнічний, азидний (з мемуарної літ.); Азидні 
групи.

АЗИМУТ, а, ч. 1. астр., геод. Кут між площиною мери
діана точки спостереження й вертикальною площиною, що 
проходить через цю точку та спостережуваний об’єкт. Ази
мут відраховується від півночі (в геодезії) або від півдня (в 
астрономії) за часовою стрілкою від 0 до 360 градусів 
(з наук, літ.); При визначенні магнітного азимута замість 
площини географічного меридіана беруть площину магніт
ного меридіана (з наук. літ.).

2. військ. Кут, який утворюється заданим напрямом руху 
й напрямом на північ; // Напрям руху навпростець по земній 
поверхні, визначений за допомогою карти й компаса. Ко
мандири бригад вели свої колони по азимутах (Іван Ле і 
О. Левада); Козаков залишав по дорозі “маяки ", а сам дерся

все вище й вище з компасом у  руці по заданому азимуту 
(О. Гончар).

АЗИМУТАЛЬНИЙ, а, е, спец. Стос, до азимута. Основ
ними інструментами обсерваторії є оптичний телескоп 
ВТА (великий телескоп азимутальний) та радіотелескоп 
(із журн.); Відстань вимірюють кроками і на око, а напрям
ки (азимути) — за допомогою компаса, прокладаючи ази
мутальний хід (із журн.).

АЗИМУТНИЙ, а, е, спец. Те саме, що азимутальний.
Учитися читати карти краще за все на відкритій місце
вості, у  русі по дорогах або просіках, а також при азимут
ному ході (з наук.-попул. літ.); Цей азимутний телескоп — 
найбільший у  Євразії {з газ.).

АЗІАТ див. азіати.
АЗІАТИ, ів ,мн. (одн. азіат, а, ч.; азіатка, и9ж.). І. Жи

телі або уродженці Азії. Тільки вустах чужинця, та ще та
кого далекого, дикого азіата, рідна пісня набуває враз яко
гось виїмкового значення і смислу (1. Багряний); — Ось по
дивіться, — показав на Джмелика, — варяг з обличчя, азі
ат по крові (Григорій Тютюнник); Азіати-мусульмани у  
вживанні алкоголю досить стримані, а то й зовсім не 
п 'ють (із журн.).

2. заст. Груба, некультурна людина. Він зупинився й, 
взявши мене за лацкан, сказав: — Дорогий добродію!.. Наш 
селянин — азіат. Ось у  чому гвоздь [цвях]... Культури, 
Європи йому треба? Школи! І перш усього зрозумілої, ук
раїнської школи (В. Винниченко).

АЗІАТКА див. азіати.
АЗІАТСЬКИЙ, а, е. 1. Прикм. до азіати і Азія. Навіть 

безводні, безрадісні азіатські степи, де страждав, мучив
ся, але не каявся рядовий Оренбурзького полку Тарас Шев
ченко, живши його як поета.., а ще більше— як художника 
(М. Рильський); Другого дня поклонялися падишахові старі 
візири, паші, мудреці, третього — санджакбеги, еміри 
азіатських племен, іноземні посли (П. Загребельний); Гуни 
являли собою великий союз азіатських кочових племен, на 
чолі якого стояли кочівники монгольського походження 
(з наук. літ.).

2. перен., заст. Невпорядкований, дикий, глухий. Лист 
ваш отримала .. через тиждень після його послання, як 
видно по штемпелях, — се ще для тутешніх азіатських 
шляхів не так-то багато часу (Леся Українка); — Каприз 
лукавої долі: закинув мене в ці азіатські хащі (Іван Ле); 
// Відсталий. Якзримі символи.., як живі знаки, що свідчать 
про міць духу і слави, про незаперечність грядущої перемоги 
нових сш  над старим азіатським світом, .. з гармонічним 
рокотом з явіяються в небі важкі літаки (О. Довженко).

3. заст. Грубий, жорстокий (про вчинки людини). Вони 
[угорці] й раніше були вже до смерті залякані пропагандою 
про азіатські “звірства руських ”, а тепер, побачивши вуса
того чорного Хому з фінкою при боці й автоматом на грудях, 
вирішши, що звірства оце якраз і почнуться (О. Гончар).

АЗІАТЧИНА, и, ж., заст. Дикість, відсталість. Цей 
трагічний поклик, можливо, не найде відголоску. Його не 
зрозуміють. Одні побачать в ньому рупор Івана Калити, 
другі — заклик до дикої азіатчини (М. Хвильовий).

АЗІЙСЬКИЙ, а, е. Те саме, що азіатський. Вітають вас 
азійські церкви: Акта й Прискилла з домашньою Церквою 
їхньою гаряче вітають у  Господі вас (Біблія. Пер. І. Огієн- 
ка); Убрання її було схоже на ті квітчасті азійські убори, в
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яких виходять на сцену актриси й танцюристки (І. Не- 
чуй-Левицький); То правда: сибірські і соловецькі в 'язниці 
були азійською дикістю чи то царя, чи то партії, чи покій
ного Сталіна, винайдені були монархізмом, фашизмом, ко
мунізмом (В. Стус).

АЗО... Перша частина складних слів зі знач.: який міс
тить азот, напр.: а з о б е н з о л ,  а з о ф а р б а ,  а з о б а р в 
ники.

АЗОНАЛЬНИЙ, а, е, спец. Який не виявляє зв’язку із зо
нальними особливостями певної території; протилежне з о 
нальний (див. зональний1). Азональними є головним чи
ном ті природні явища, які повністю або значною мірою зу
мовлені внутрішніми силами Землі: геологічна структура, 
морфоструктури рельєфу і т. ін. (з наук, літ.)

А Азональна рослинність див. рослинність.
АЗОНАЛЬНІСТЬ, ності, ж. Поширення якого-небудь 

природного явища поза зв’язком із зональними особливос
тями певної території; протилежне з о н а л ь н і с т ь .  Зви
чайно азональність зумовлена геологічною структурою, 
тектонічним режимом, морфоструктурою рельєфу та ін
шими ендогенними факторами (з наук. літ.).

АЗООСПЕРМІЯ, ї, ж., вет., мед. Відсутність спермато
зоїдів у спермі. Однією з причин безпліддя у  чоловіків є 
азооспермія (з наук, літ.); Найчастіше зустрічаються у  
тварин такі патологічні зміни сперми — азооспермія, олі- 
госпермія, некроспермія, тератоспермія (з наук. літ.).

АЗОСПОЛУКА, и, ж., хім. Сполука, що містить азот. 
Проведені експериментальні дослідження фотостійкості 
модеіьних азосполуку композиційних системах (з наук. літ.).

АЗбТ, у, ч. Хімічний елемент з атомним номером 7, газ без 
кольору і запаху, який становить основну частину повітря і є 
одним із основних елементів живлення рослин. Нітратна 
форма азоту — закономірне явище в кругообігу речовин у  
природі. Азот разом із фосфором, калієм та іншими елемен
тами становить основу живлення рослин (з наук, літ.); Азот 
становить 78 % обсягу повітря (з наук.-попул. літ.).

АЗОТЕМІЯ, ї, ж., мед. Надлишок вмісту в крові азото
вмісних продуктів білкового обміну (сечовини, сечової кис
лоти і т. ін.). Азотемія розвивається при ниркових захворю
ваннях, посиленому розпаді тканинних білків, різкому змен
шенні вмісту хлоридів і т. ін. (з наук.-попул. літ.).

АЗОТИЗАЦІЯ, ї, ж. Те саме, що азотування.
АЗбТИСТИЙ, а, е. Який містить азот. В овочах містя

ться мінеральні солі, органічні кислоти, азотисті речови
ни, вітаміни (з наук, літ.); В організмі здорових людей, як 
правило, наявна азотиста рівновага, коли кількість азоту, 
що поступає з їжею, зрівнюється з кількістю азоту, що ви
діляється з організму (з наук.-попул. літ.).

А Азотиста кислота див. кислота.
АЗбТНИЙ, а, е. Прикм. до азот. Сполуки азоту — селіт

ра, азотна кислота, аміак — були відомі задовго до отри
мання азоту у віїьному стані (з наук, літ.); Азотобактер 
підвищує азотний баланс грунту (з наук, літ.); // Який ви
робляє або переробляє азот. Азотний завод; П Який містить 
азот. Азотні добрива не тільки підвищують урожай, але й 
збільшують у рослинах вміст білка (з наук. літ.).

А Азотна кислота див. кислота.
АЗОТО... Перша частина складних слів зі знач.: який 

містить азот, напр.: аз ото  віт, а з о т о г р у п а ,  а з о т о  - 
с п о л у к а .

АЗОТОБАКТЕР, а, ч., біол. Рід аеробних бактерій, які 
засвоюють азот із повітря і синтезують із нього білок своїх 
клітин. Азотобактери — короткі рухливі палички, довжи
ною 4 -7 мкм, які мають джгутики (з наук, літ.); Азотобак
тер — вологолюбна бактерія, тому в засушливі роки розви
вається у  ґрунті дуже слабо (із журн.).

АЗОТОБАКТЕРИН, у, ч., спец. Бактеріальне добриво, 
що містить культуру азотобактера. Азотобактерин вно
сять у  ґрунт разом із насінням або обробляють ним бульби 
та кореневища розсади сільськогосподарських культур, які 
не належать до родини бобових (з наук.-попул. літ.).

АЗОТОВАНИЙ, а, є, хім. Дієпр. пас. до азотувати; Ну знач, 
прикм. Для утворення азотованого шару глибиною 0,1 лш  
потрібно орієнтовно 10 годин (з наук.-техн. літ.); Азотова
ні деталі мають такі переваги: високу твердість, тепло
стійкість і корозійну стійкість (із журн.).

АЗОТОВМІСНИЙ, а, е. Який містить азот. Серед азо
товмісних сполук особливо багато речовин циклічної будо
ви (з навч. літ.).

АЗОТОГЕН, у, ч., спец. Те саме, що азотобактерин. Бак
теріальним добривом, яке дістало теж широке застосу
вання, є азотобактерин, або азотоген (з наук. літ.).

АЗОТУВАННЯ, я, с. Один зі способів хіміко-термічної 
обробки, що полягає в насиченні азотом поверхневого шару 
металевих виробів. Азотування широко застосовують у  
промисловості, в тому числі для деталей, що працюють 
при температурі до 500-600 °С (гільз циліндрів, колінчас
тих валів, деталей паливної апаратури та ін.) (з наук.- 
техн. літ.); Азотуванню піддають сталь, титан, деякі 
сплави (з навч. літ.); Азотування підвищує поверхневу твер
дість, зносостійкість, витривалість і корозійну стійкість 
сталевих виробів (із журн.).

АЗОТУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. Насичувати 
азотом. З 2002 року у  виробництві поршневі кільця почали 
азотувати і хромувати (із журн.).

АЗОТУВАТИСЯ, ується, недок.. Пас. до азотувати. Ста
лева стрічка азотується при термічній обробці (з наук, 
літ.); Підприємством закуплена установка з відновлення 
матриць: використані зразки очищаються, травляться й 
азотуються (з наук.-техн. літ.).

АЗОТУРІЯ, ї, ж., вет., мед. Наявність у сечі аномально 
високої концентрації азотистих продуктів (сечовини, сечо
вої кислоти і т. ін.). Азотурія виникає в результаті пору
шення обміну речовин, атрофіїм ’язів, отруєння, запальних 
процесів та ін. (з наук, літ.); Азотурія є показником посиле
ного розпаду білків в організмі (із журн.).

АЗС, невідм., ж. Скорочення: автозаправна станція. Ме
режа АЗС в Україні інтенсивно розширюється (із журн.); 
Можна спостерігати подальшу концентрацію АЗС навколо 
великих постачальників палива (з газ.); На багатьох АЗС бу
ла проведена перевірка торгівлі нафтопродуктами (з газ.).

АЗУ, невідм., с. Страва з дрібно порізаних шматочків м’я
са в гострому соусі. Азу — традиційна татарська страва, 
яка складається з обсмажених иіиаточків м яса, тушко
ваних із помідорами (або томатним соусом), цибулею, кар
топлею в гострому соусі (з наук.-попул. літ.).

АЗУР, у, ч., хім. Синя анілінова фарба, яку одержують із 
азуриту й застосовують у лабораторній практиці для забарв
лення препаратів. Цитоплазма містить незначне число
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вкраплень, які забарвлюються барвником азуром у  синьо- 
фіолетовий колір (з навч. літ.).

АЗУРЙТ, у, ч. Мінерал синього кольору із класу карбона
тів; мідна руда. Азурит використовується для отримання 
синьої фарби, мідного купоросу, виплавляння міді, рідше як 
декоративний та ювелірно-виробний камінь (з наук.-попул. 
літ.); Азурит зустрічається на Донбасі, в Придністров'ї, 
Закарпатті (з наук.-попул. літ.); Деякі мінерали забарвлені 
в добре знайомі всім кольори: малахіт — у  зелений, азу
рит — у  синій (із журн.).

АїЛ, у, ч. 1. іст. У киргизів та алтайців у минулому — 
селище кочівників, звичайно населене членами однієї роди
ни. Тихий алтайський ah, розкиданий по широкій долині, 
спав міцним сном (В. Гжицький).

2. іст. У монгольських народів — кочова сімейна група. 
В армії Чингісхана тисячі підрозділялися на сотні, які, у  
свою чергу, складалися з десятків (кочових груп — а'ілів, які 
виставляїи по 10 воїнів) (з наук.-попул. літ.).

3. У Киргизстані — сільська адміністративно-територіаль
на одиниця. У міста, сеіища та аїли Киргизії прийшло ра
дісне свято (з газ.).

АЇЛЬНИЙ, а, е. Прикм. до а»л. У чотирнадцять років я 
став секретарем аїльної (сільської) ради (із журн.).

АЇР, діал. АЄР, у, ч. Трав’яниста багаторічна рослина ро
дини ароїдних з довгими мечоподібними листками й гос
трим запахом; татарське зілля, лепеха. Вогкість у  повітрі, 
специфічний дух болота та аєру давали знати про близь
кість річки (М. Коцюбинський); Долина Хрещатого яру та 
Козяче болото густо заросли очеретами, аїром та дикими 
півниками (3. Тулуб).

АЙ1, виг. 1. Уживається для вираження болі, переляку, 
страху і т. ін. — Не дивіться на мене. — Коли я хочу — 
.. Тільки насмільтесь. — Уже насміливсь. — Ай! (М. Коцю
бинський); Кінський тупіт вже на вигоні. Бахнуло од во
лості. Ай, горе ж яке! (А. Головко).

2. Уживається для вираження незадоволення, докору, осу
ду, жалю і т. ін. — Яковось-то жилося тобі, серденько, са
мій? — питає стара. — Ай, бабусечко! Що там розказува
ти! Нуда така! (Марко Вовчок); — Іване Євграфовичу! Як 
вам не соромно! "Сексот"! Може, ще скажете: філер, 
шпигун, сищик? Ай-яй-яй!.. А ще культурна людина, педа
гог, якому довірили виховувати підростаюче покоління! 
(Б. Антоненко-Давидович); Йолоп, ай йолоп! Як брутально, 
як нахабно повівся він з цією гордою і чистою дівчиною! 
(1. Багряний).

3. Уживається для вираження подиву, захоплення, схва
лення і т. ін. Ай! Як тут гарно! (М. Коцюбинський); Я  при
мовк. Далі як не закричу, як не загаласую: — Ай-яй-яй! Ди
віться! Що воно таке? (С. Васильченко); /  взагалі ви знаєте, 
що таке єсть крякуха? Не знаєте? Ай-ай-ай-ай! Як же це 
так, що ви не знаете, що таке крякуха?! (Остап Вишня).

АЙ2, спол. протиставний, діал. Поєднує сурядні речення 
або однорідні члени речення зі значенням протиставлення; 
та, але. Оглядають хлопця: марний, обідраний, босі ноги всі 
в грязі. — Та що ж це за хлопець?— Ай справді: у  нас тако
го немає (С. Васильченко).

А Й Бб, спол., діал. Те саме, що або1. Сурядні члени ре
чення у  закарпатських говірках поєднуються сполучниками 
а, ай, айбо (з наук, літ.); — Ти мені Василя айбо Івана знайди 
(із журн.).

АЙВА, й, ж. 1. Південне плодове дерево родини розо
вих із жовтими терпкими запашними плодами, схожими на 
яблуко. Оця десятина землі, густо засаджена розкішними 
кущами.., делікатними жерделями та сіролистими айва
ми, дісталась йому ще від батька (М. Коцюбинський).

2. Плід цього дерева. У давні часи айва вважалася одним 
із найважливіших харчових продуктів Середземномор'я 
(із журн.).

АЙВАН, у, ч., архт. 1. У середньоазіатських оселях, ме
четях і т. ін. — тераса з плескатим покриттям на колонах 
або стовпах.

2. У мечетях і палацах середньовічної Середньої Азії, 
Ірану, Афганістану і т. ін. — просторий склепінчастий зал, 
відкритий з боку внутрішнього двору. Айвани служили при
йомними залами в палацах (із журн.).

АЙВІВКА, и, ж. Наливка або настоянка з айви. Пили .. І 
кримську вкусную дулівку, Що то айвівкою зовуть (І. Кот
ляревський).

АЙВОВИЙ, а, е. Прикм. до айва. Моряки висаджують 
біля казарм вишні та яблуні, одну ділянку фортечного рову 
перетворюють па айвовий сад (із журн.); // Пригот. з айви. 
Завдяки вмісту великої кількості вітамінів, а також калію, 
айвовий сік зміцнює серцево-судинну систему, допомагає 
при анемії (із журн.); Айвове варення; Айвовий компот; 
Айвовий мармелад.

АЙДА див. гайда1.
АЙКАЛО, а, ч., розм. Людина, яка часто говорить, скри

кує “ай”.
АЙКАННЯ, я, с., розм. Дія за знач, айкати. З ойканням 

та айканням мене впустили в квартиру, хоч мій зовнішній 
вигляд зовсім не викликав довіри (із журн.).

АЙКАТИ, аю, аєш, недок., розм. Говорити, скрикувати 
“ай”. — Ай! — кричить Майя .. — Чого ти айкаєш? — гля
нула гнівно на Майю .. Леся (А. Хижняк); Мешканці експре
са метушились, як сарана на озимині: все те вдихало емо
ції, айкало, ойксио, плюскоталось у  воді і розкуповувало 
шпарко омулі (1. Багряний).

АЙКІДО, невідм., с. Один із різновидів японської бороть
би. Айкідо розроблене Морихеєм Уесибою як синтез його 
досліджень бойових мистецтв, філософії та релігійних пе
реконань (з наук.-попул. літ.); Айкідо — це бойове мистец
тво, в якому практик може досягнути навичок самозахис
ту без шкоди тому, хто атакує (із журн.).

АЙКІДОЇСТ, а, ч. Спортсмен, що займається айкідо. 
Техніка айкідоїста грунтується не на атаці, а на її відвер
ненні (із журн.).

АЙКНУТИ, ну, неш, док., розм. Однокр. до айкати. Ви й 
айкнути не встигнете.

АЙ-К’Ю, невідм., ч. Коефіцієнт інтелекту людини, отри
маний на основі тестування. Прихильники ай-к'ю вважа
ють, що інтеїект конкретної людини є визначеним, фіксо
ваним і статичним, тобто інтелект — це те, з чим люди
на народжується і що не змінюється протягом усього її 
життя (з наук.-попул. літ.); Середнє значення ай-к'ю — 
сто одиниць, максимальне — 200, нижня межа норми — 80 
(із журн.); Ай-к 'ю вважається показником розумового роз
витку, рівня наявних знань та поінформованості, який одер
жується на основі різних тестів (з газ.).

АЙЛАНТ, а, ч. Швидкоросле дерево родини симарубо
вих із непарноперистим листям і дрібними квітками, зібра
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ними у волоть. У Європі айлант з 'явився у  1751 р., у  Росії— 
в 1809 р., у  Криму це дерево з 1814 р. (з наук.-попул. літ.); 
Айлант — високе дерево (до ЗО метрів), з розлогою кроною і 
світло-сірою корою (із журн.); Деревину айланта викорис
товують у  будівництві, для виготовлення різних виробів, 
паперу (із журн.).

АЙМАК, у, ч. 1. У тюркських і монгольських народів — 
рід і родовий уділ.

2. У Монголії, Бурятії та на Алтаї — адміністративно- 
територіальна одиниця (район). Монголія поділяється на 
21 аймак (з наук.-попул. літ.); Ховдський аймак с адмініс
тративно-територіальною одиницею Монголії і центром 
Західно-Монгольського округу (із журн.).

АЙМАКбВИЙ, а, е. Те саме, що аймачний.
АЙМАРА, невідм. 1. мн., одн., ч. і ж. Індіанська народ

ність Південної Америки. Основна частина аймара живе 
навколо озера Титикака і на Болівійському плато (з наук. літ).

2. ж. Аймарська мова. Аймара — це одна з небагатьох 
індіанських мов із кількістю носіїв понад мільйон людей 
(з наук, літ.); Аймара є офіційною мовою в Болівії (поряд з 
іспанською і кечуа) (з наук.-попул. літ.).

АЙМАРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до аймара. Аймарські об
ряди.

АЙМАЧНИЙ, а, е. Прикм. до аймак 2. Юрт було наба
гато більше, ніж будинків, але будівництво продовжува
лось — у самому центрі, неподалік від споруди аймачного 
управління (із журн.).

АЙРАН, у, ч. Молочний продукт, що нагадує кефір; ужи
вають як прохолодний напій у Казахстані, Середній Азії, на 
Кавказі, в Сибіру і т. ін. Зморений повертався Юлдаш з не
вдалого полювання. Ось уже й коні близько, димок стру
мочком синіє, і здається, що вже пахне у  повітрі трохи 
терпким духом кислого овечого молока — айрану (О. Дон- 
ченко); * У порівн. — Маленькоголошачкая назвав Акбоза- 
дом, тому що він виросте і стане білий, як айран, і буде до
рожчий від чистого золота (3. Тулуб).

АЙРШЙР, а, ч. Молочна порода великої рогатої худоби, 
виведена в Шотландії; // Корова такої породи. Високий удій 
та чудовий вміст жиру і протеїну в молоці — мабуть, це 
перше, про що люди думають, коли говорять про фінських 
айршірів (із журн.).

АЙСБЕРГ, а, ч. Льодова гора, велика брила льоду, що 
відкололася від прибережного льодовика і плаває чи сидить 
на мілині в океані, морі або прильодовиковому озері. — А 
ще ж величезні айсберги Антарктиди —уявляєш, які то за
паси прісної води! (О. Гончар); Айсберги утворюються вна
слідок обламування кінців льодовиків (глетчерів), що спус
каються у воду (з наук, літ.); Від 83 до 90 % обсягу айсберга 
знаходиться під водою; над поверхнею води айсберг під
німається в середньому на 70 м (Арктика) і на 100 м 
(Антарктика) (з наук.-попул. літ.); Тривалість існування 
айсбергів в Арктиці — до 4років, в Антарктиці — до 10ро
ків і більше (з наук.-попул. літ.).

АЙСИНГ1, у, ч., спорт. У хокеї з шайбою: прокидання 
шайби через усі зони при рівній кількості гравців на май
данчику. Пам ятаю, як ми обіграли чехів у  дуже важливому 
матчі — прокиданнями (айсингами) — їх же зброєю (з газ.); 
Щоб зафіксувати офсайд або айсинг, суддя дає свисток і 
голосно кричить: “Офсайд! ” або “Айсинг! ” (з Інтернету).

АЙСИНГ2, у, ч. Цукрова глазур, якою покривають конди
терські вироби. Чудові тонкі надписи на тістечках виходять, 
яюцо видавити шоколад чи айсинг зі звичайного кулька (з газ.).

АЙСОР див. айсори.
АЙСбРИ , ів, мн. (одн. айсор, а, ч.; айсорка, и, ж.). Те 

саме, що ассирійці 1. Айсори живуть в Ірані, Іраку, Туреч
чині, Сирії, Йорданії, Лівані, СІЛА, колишніх республіках 
СРСР та деяких інших країнах Європи (з наук.-попул. літ.); 
Ассирійці (айсори) вважають себе нащадками давніх асси
рійців, значна їх частина зберігає численні давні звичаї, 
традиції та елементи культури (із журн.).

АЙСбРКА  див. айсори.
А Й СбРСЬКИ Й , а, е. Прикм. до айсори. Сучасна айсор

ська мова належить до семітсько-хамітської сім Т мов 
(з наук. літ.).

АЙС-РЕВЮ, невідм., с. Атракціон на льоду. Триразова 
олімпійська чемпіонка з фігурного катання СоняХені ство
рила перше у  світі айс-ревю (із журн.).

АЙСТРА, и, ж. Трав’яниста декоративна рослина роди
ни складноцвітих з великими квітками різного забарвлення 
без запаху. Перед вікнами було видно клумби, засаджені.. 
левкоями, айстрами та фіалками (І. Нечуй-Левицький); 
Опівночі айстри в саду розцвіли... (О. Олесь); А пам 'ятаєш, 
десять літ назад Червоні айстри я для тебе вибирала 
(Л. Забашта).

АЙСТРОВИЙ, а, е. 1. Прикм. до айстра. Айстровий 
квітник.

2. у  знач. ім. айстрові, вих,л/н. Те саме, що складноцвіті 
(див. складноцвітий 2). Серед айстрових — лікарські (ро
машка, календула), декоративні (айстра, хризантема), кор
мові (топінамбур) та інші рослини (з наук, літ.); Серед рос
лин рідкісними стають зозулинцеві, тонконогі, айстрові, 
лілійні, амарилісові, півникові (з мови документів).

АКАДЕМІЗМ, у, ч. 1. Суто теоретичне спрямування на
укової роботи й навчальних занять. У статтях письменни
ка бачимо поєднання академізму вченого-ерудита (з чис
ленними покликаннями й цитаціями) з долею артистизму 
(з наук, літ.); — Як учений я за академізм, і дотримання 
строгих академічних принципів повністю узгоджується з 
нашими національними інтересами (із журн.).

2. Напрям в образотворчому мистецтві, який установив 
традиційні правила наслідування певних класичних зразків 
античності й Ренесансу. В образотворчому мистецтві акаде
мізм як напрям склався в художніх академіях XV 1-ХIX сто
літь: наслідував зовнішні форми класичного мистецтва 
античності й Відродження, насаджував умовні ідеалізо
вані образи, відсторонені норми краси (з наук, літ.); Вва
жаючи сучасну дійсність недостойною “високого ” мис
тецтва, академізм протиставляв їй далекі від реальності 
сюжети античної міфології, Біблії, стародавньої історії 
(з навч. літ.).

3. Сукупність традиційних правил, прийомів, узвичаєних 
у мистецтві, науці, літературі і т. ін. Вона є танцівницею 
лірико-драматичного плану, що органічно поєднує бездо
ганний академізм із яскравою емоційністю (з газ.).

АКАДЕМІК, а, ч. 1. Член академії наук. Він спеціально 
заїхав до Тарана, щоб розповісти про свою зустріч з акаде
міком (С. Журахович); Головуючий на Загальних зборах На
ціональної академії наук України президент Національної 
академії наук України академік НА НУ Б. Є. Патон виголо-
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сив вступне слово (із журн.); // Звання вченого, художника, 
скульптора і т. ін., обраного членом відповідної академії. 
Академія художеств присудила Тарасу Шевченку звання 
академіка гравюри (з наук.-попул. літ.); Внесок М. Грушев- 
ського у  скарбницю науки був відзначений званням акаде
міка Української академії наук (з наук.-попул. літ.).

2. заст. Студент університету. — Для мене нема в тім 
нічого лякаючого бачити, як хтось вправляється в спорті, 
котрим я, будучи ще академіком, займався досхочу (О. Ко- 
билянська).

АКАДЕМІК-СЕКРЕТАР, ~а-~я, ч. Член Президії Ака
демії наук, який очолює й організовує роботу одного з її від
ділень. Протягом 1969-1971 рр. Олександр Савич Мельни
чук працював заступником академіка-секретаря Відділен
ня літератури, мови та мистецтва, у  1971-1978 рр. він 
обіймав посаду академіка-секретаря цього Відділення, був 
членом Президії АН УРСР (з наук.-попул. літ.).

АКАДЕМІСТ, а, ч., заст. 1. Студент академії (військо
вої, медичної, художньої і т. ін.). [Ш в е ц ь:] А вгадайте, 
хто найрозумніший у  Києві: чи семінарист, чи академіст 
(І. Нечуй-Левицький); Раніше, за старих часів, на його міс
ці стояв би благочинний, академіст, що осягнув у  духовній 
академії вищі богословські науки й міг би дати гідну відпо
відь на всі диявольські питання, перед якими почував себе 
безсилим отець Йосип (Б. Антоненко-Давидович); Одягне
ний [чоловік] з претензією, але й недбало трохи, як одягаю
ться художники-академісти (Василь Шевчук).

2. Прихильник, послідовник академізму. Він був ученим- 
академістом, його лекції вражали надзвичайною ерудицією 
і викликали захоплення (з наук, літ.); У скандинавській літе
р а т у р і до строгих класиків-академістів належить поете
са А. Ленгрен, а також талановитий поет Ф. Францен (з 
навч. літ.); Відвідав Італію, де вивчав твори Рафаеля, бо
лонських живописців-акадеиістів, античну скульптуру (із 
журн.).

АКАДЕМІЧНИЙ, а, е. 1. Стос, до академії. Академічна 
наука нарощувала оберти на власній основі (з наук, літ.); По
вернення великої науки в університети повинно здійснювати
ся через співпрацю з академічними науковими школами, вико
нання разом з ними спільних проектів і програм, створення 
спііьних науково-дослідницьких центрів тощо (з наук.-попул. 
літ.); Відбулася робоча нарада з питань взаємовикористання 
електронних інформаційних ресурсів академічних бібліотек 
(з газ.); // Власт, академікові. Вадим напустив на себе акаде
мічну суворість і строго сказав: — Вам треба навчитись роз
мовляти зі старшими (М. Руденко).

2. Суто теоретичний, абстрактний. Бійці.. охоче зверта
лися [до Івана Івановича] в питаннях, що мали для них суто 
академічний інтерес, приміром: чи можливе міжпланетне 
сполучення... (І. Багмут); Вивчення мовного життя діаспо
ри становить для нас не тільки академічний інтерес і ма
теріал для подальшого обговорення нез’псованих питань 
(з наук, літ.); // Який не має практичного значення, відірва
ний від життя.

3. Який відповідає строгим класичним зразкам, тради
ціям, правилам. Курс академічного малюнка та живопису 
входить у  число обов ’язкових дисциплін художнього інсти
туту (з навч. літ.); У другому турі конкурсу учасники пока
зували, як вони володіють академічною грою, виконують 
класичні твори (з газ.).

4. Навчальний. Протягом усього академічного року мої 
учбові справи безнадійно, абсолютно запущені (І. Багря
ний); — Ви маєте на розв 'язання задачі дві академічні го
дини (О. Донченко); Радченко схопив телефоннурурку й ки
нув секретареві: — Напишіть наказа: з нового академічно
го року до обіду всім педагогам викладати лекції по-україн
ському, а після обіду — по-російському... (Б. Антоненко-Да
видович); .

5. Уживається як почесне звання, що присвоюється дер
жавним театрам, оркестрам, хоровим колективам і т. ін. 
Державний академічний театр опери і балету ім. Т. Шев
ченка: Національна заслужена академічна капела України 
'Думка Національний академічний драматичний театр 
ім. 1. Франка: Національний заслужений академічний ор
кестр України.

Академічна відпустка див. відпустка; Академічна го
дина див. година1; Академічна заборгованість див. за
боргованість; Академічний рік див. рік; Академічний 
словник див. словник.

АКАДЕМ ІЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до академіч
ний 1,3. Від образу вченого, що викреслився в нашій уяві, 
віє суворістю, що межує із сухістю. Він позначений ціле
спрямованістю й відвертістю характеру, а головне — спов
нений стопроцентної академічності (з наук.-попул. літ.); 
Висока культура виконання, академічність стилю, повний 
ансамбль — ось риси, якими було позначене мистецтво ук
раїнських музикантів (з газ.).

АКАДЕМІЧНО, присл. 1. Як прийнято в академічному, 
науковому середовищі. На з Тздах чи симпозіумах учений 
завжди виступає чітко, стрісмано, академічно, з аналізом 
реальних спостережень, розкриваючи обговорювані питан
ня всебічно і глибоко (із журн.); До співробітництва залуча
ються представники будь-яких наукових шкіл та напрямків 
за тих обов ’язкових умов, що їхні погляди будуть сформо
вані академічно, на основі знання відповідної історіографії 
та джерел, а критика опонентів не буде виходити за рам
ки наукової етики (із журн.).

2. Присл. до академічний 2, 3. Автономія і федерація 
були добрі для великоруської демократії лише доти, доки 
трактувались академічно, доки не впроваджувалися в 
життя (з публіц. літ.); Висока, академічно довершена тех
ніка танцю поєднувалася в творчості М. Прядченка із 
внутрішньою наповненістю образу, вмінням надати герою 
романтичної піднесеності (із журн.).

АКАДЕМІЯ, ї, ж. 1. Назва найвищих державних науко
вих установ, завданням яких є розвиток наук або мистецтв. 
Академії наук комплексного типу (або аналогічні їм уста
нови) є нині в більшості країн світу, в багатьох країнах є 
академії, спеціалізовані у певній галузі знань (з наук, літ.); 
Національний театр є ознакою повноліття нації, так само 
як академія, університети, музеї {з наук.-попул. літ.).

2. Назва деяких вищих навчальних закладів. [Хілон: ]  
Можу стати ритором в тій школі, а згодом в академії 
де-небудь (Леся Українка); — Мріє він про художню акаде
мію, хоче в майбутньому працювати коло великих картин 
(Ю. Яновський); Кафедри культурології стали ознакою пе
реважної більшості вищих навчальних закладів, які дають 
повну вищу освіту (інститути, університети, академії) 
(із журн.); Cajue в Острозі 1576року засновано першу віт
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чизняну вищу школу, звану академією (із журн.); Військова 
академія.

(1) Академія мистецтв — найвища наукова установа в 
галузі образотворчих мистецтв, а також вища художня шко
ла. Пройшовши чудову школу реалістичного живопису в 
Петербурзькій академії мистецтв, М. Реріх назавжди ли
шився вірним традиціям кращих російських майстрів пен
зля (з газ.); (2) [Національна] академія наук — найвища 
наукова установа країни, до складу якої входять науко
во-дослідні інститути з різних галузей наук. Національна 
академія наук України заснована 27 листопада 1918 р. у  
Києві і є самоврядною організацією і водночас вищою нау
ковою установою України (з наук. літ.).

АКАДЕММІСТЕЧКО, а, с. Скорочення: академічне 
містечко — комплекс наукових інститутів Академії наук, 
житлових будинків та культурно-побутових закладів для 
співробітників. Марченко міняти місце мешкання не зби
рався, хоч, мабуть, коли б попросив, йому, доктору, членко
ру, виділили б квартиру в академмістечку (Ю. Мушкетик); 
За цей час побудовано Академмістечко у  Святошині, в яко
му розміщено ряд інститутів та житловий комплекс 
(із журн.); Мрія жителів масивів Біличі, Новобіличі, Ака
деммістечко про спорудження станцій метро врешті 
здійснилася (з газ.).

АКАЖУ, невідм., с. Те саме, що кеш ’ю. До родини сума
хових належить багато корисних рослин із їстівними пло
дами або насінням (фісташка, манго, акажу та ін.) (з наук, 
літ.).

АКАЛЬКУЛІЯ,!, ж., мед. Порушення здатності рахува
ти (оперувати числами). Акалькулія є типовим симптомом 
захворювання тім ’яної долі головного мозку (з наук, літ.); 
Ступінь акалькулії може бути різним: у  тяжких випадках 
хворий майже зовсім не може рахувати, у  легких — спо
стерігаються труднощі та помилки при оперуванні числа
ми з переходом через десяток (з навч. літ.).

АКАННЯ, я, с. Дія за знач, акати. Українській орфоепії, 
на відміну від російської, зовсім не властиве акання — за
міщення ненаголошеного “о ” звуком “а ” (з навч. літ.).

АКАНТ, АКАНФ, у, ч. 1. Південна трав’яниста, рідше 
кущова рослина родини акантових із великими, зібраними 
у вигляді розеток, зубчастими листками. Не вабся, хлопчи
ку' Той мудрий, хто втіка, Хто знає, що несе трутизна 
Афродіти, Хто любить чесний дім, акантом оповитий, Де 
смертна смертного і друга друг чека (М. Рильський); Бли
зько 40 видів аканту ростуть у  теплому поясі Азії, Африки 
та в Середземномор ї( з  наук, літ.); Акант (аканф) —росли
на, лист якої став зразком для ліпного архітектурного ор
наменту (з наук. літ.).

2. архт. Скульптурна прикраса капітелей, карнизів, ваз і 
т. ін., що має форму листків цієї рослини. Архітектурна ко
лекція Херсона налічує близько 900 екземплярів: невеликі 
капітелі, прикрашені зубчастим акантом, головами тва
рин, птахів, рослинним орнаментом, а також кубові ка
пітелі з хрестами та ін. (з наук.-попул. літ.).

АКАНТОВИЙ, АКАНФОВИЙ, а, е. 1. Прикм. до акант, 
аканф. На окрему згадку заслуговують врата з Новосілок 
Лісних середини XVlll cm. із щільним орнаментом аканто
вих листочків (з наук, літ.); Характерним для петриківсько- 
го орнаменту є зображення акантового листа (із журн.).

2. у  знач. ім. акантові, вих, мн. Родина трав’янистих 
рослин, рідше кущів. Родина акантових об 'єднує близько 
2600 видів рослин (з наук, літ.); Акантові — це багаторічні 
трав ’янисті рослини і кущі, широко поширені в тропіках і 
субтропіках обох півкуль (з наук.-попул. літ.).

АКАНТбД див. акантоди.
АКАНТбДИ, ів, мн. (одн. акантод, а, ч.), палеонт. Гру

па палеозойських акулоподібних риб, плавці яких, за винят
ком хвостового, мали колючі шипи. Найдавнішими кістко
вими рибами були акантоди, які мешкали переважно в пріс
них водах (з наук.-попул. літ.); Маленькі, але люті акантоди 
були першими рибами із щелепами та зубами (із журн.).

АКАНТОЦЕФАЛ див. акантоцефали.
АКАНТОЦЕФАЛИ, ів, мн. (одн. акантоцефал, а, ч.). Те 

саме, що скребні. Цей тип паразитичних червів — аканто- 
цефалів — об ’єднує близько 500 видів, що паразитують у  
кишечнику хребетних, а їхні личинки вражають ракоподіб
них та комах (з наук.-попул. літ.).

АКАНФ див. акант.
АКАНФОВИЙ див. акантовий.
АКАПЕЛЬНИЙ, а, е. Який не використовує інструмен

тального супроводу, виконується а капела. Акапельний чо
ловічий секстет для України — не новинка, а правило (з газ.); 
26-27 жовтня у  Києві відбувся Перший міжнародний во
кальний фестиваль, який представив майстерність ака- 
пельних колективів СНД (з газ.); Зараз, щоб акапельний спі
вак став популярним, потрібні великі капіталовкладення 
(з Інтернету).

АКАРЙН див. акарйнн.
АКАРИНИ, ів, мн. (одн. акарйн, а, ч.). Кліщі, членисто

ногі тварини класу павукоподібних, багато з яких є пере
носниками збудників різних хвороб. Акарини нараховують 
більше десяти тисяч видів, багато з яких є паразитами 
(з навч. літ.).

АКАРИЦИД, у, ч., хім. Засіб для боротьби з кліщами. 
Розрізняють дві групи акарицидів: специфічні акарициди, 
які діють лише на кліщів і неактивні проти інших члени
стоногих: інсектоакарициди, які діють не тільки на кліщів, 
а й  на інших комах (з наук.-попул. літ.); Сучасний акарицид 
діє на яйця, личинки та німфи багатьох видів кліщів (з мови 
реклами).

АКАРбЗ, у, ч., вет. Хронічне захворювання тварин, 
спричинюване кліщами. Акароз виникає при контакті хво
рих тварин зі здоровими, а також через заражені кліщами 
предмети догляду за тваринами (з наук.-попул. літ.); Хво
роби бджіл — акароз, американський гнилець, європейський 
гнилець, нозематоз, варооз та ін. (з навч. літ.).

АКАРбЛОГ, а, ч. Фахівець із акарології. Книга призна
чена для акарологіє — спеціалістів, які займаються роз
робкою заходів із захисту від кліщів і боротьби з ними, для 
викладачів та студентів (з навч. літ.).

АКАРОЛОГІЯ, і, ж. Розділ зоології, що вивчає кліщів. 
Поряд із загальними розділами акарологія включає й при
кладні— медичний, ветеринарний і сільськогосподарський 
(з навч. літ.).

АКАТИ, аю, аєш, недок. 1. Вимовляти в ненаголошених 
складах звук “о” як “а” або звук, близький до “а”. Намагав
ся говорити найчистішою руською мовою, що йому й уда
лось на 150 %: він акав більш, ніж се роблять самі руські 
люди... (О. Довженко).



АКАФІСТ 150 АКВАМ АРЙНОВИЙ

2. Передавати вигуком “а” здивування, здогад, біль і т. ін. 
— А! цц! горенько мені! — знов не вдержалась стара і го
лосно промовила ці слова. — Мамо! чого це ви акаєте та 
цмакаєте? Ви щось думаєте? — спитала Настуся в мате
рі (І. Нечуй-Левицький); — Ааа, он воно... — Не акай, а кра
ще думай (У Самчук).

АКАФІСТ, а, ч. 1. рел.-церк. У християнському богослу
жінні — різновид церковних хвалебних пісень на честь 
Христа, Богородиці та святих, під час якого присутні сто
ять. — Треба буде Акафіст найняти Миколаєві святому Й  
на часточку дати (Т. Шевченко); Проповідував він трохи 
не гцонеділіу церкві і безустанно правив молебні та акафіс
ти Богові (Панас Мирний); Далі були акафісти Спасителю 
і Божій Матері, молитви до святого причастя, єван
гельські співи (Ю. Мушкетик).

2. Літургічна поезія. У Гириній хаті черниці акафіста 
читали (П. Куліш); Акафіст виник у  Візантії у  VI-V11 сто
літтях. набув поширення у  грецькій церковній літературі 
зрілого та пізнього Середньовіччя, а звідти перейшов у  
східнослов'янську релігійну поезію (з наук. літ.).

АКАФІСТОВИЙ, а, е. Стос, до акафіста. Акафістовий 
молебень; Акафістовий спів.

АКАЦІЄВИЙ, а, е. Прикм. до акація. Ось уже війнуло 
назустріч медовими пахощами акацієвого цвіту (О. Гон
чар); Климко повернув за акацієву посадку і побачив непода
лік у  степу старого з кошиком та жінок з мішками за пле
чима (Григір Тютюнник); Акацієвий мед.

АКАЦІЙКА, и, ж. Зменш, до акація. На малім кладови
щі виросла буйна трава .. і вже дві акаційки вихопилися із 
землі (О. Маковей).

АКАЦІЯ, ї, ж. Назва кількох видів посухостійких дерев 
або кущів родини бобових із білими або жовтими запашни
ми квітками. Гаряче повітря було повне гострих пахощів 
акацій і розливало якусь розкіш на ввесь двір (І. Нечуй-Ле
вицький); Одеса лежала на крутому узгір 'їв  садах акацій і 
каштанів (В. Кучер); В одному дворищі, дезберегіися тіль
ки найбільші дерева, та й то з покаліченими гілками, стов
бичила вепичезна акація (В. Барка).

Д  (1) Біла акація — дерево акації з пахучими білими 
квітками. У нас (себто у  кубанців) уж е одцвіла біла акація 
(В. Самійленко); На тисячі гектарів уж е розляглися в кучу
гурах садки й виноградники, насадження сосен, тополь та 
білої акації (О. Гончар); (2) Ж овта акйція — кущ акації з 
жовтими квітками. Коло самого дому, під вікнами, росли ку
щі жовтої акації (І. Нечуй-Левицький); — Тільки тинів ми 
не будемо городити — обсадимо будівлі бузком або жов
тою акацією (М. Стельмах).

АКАЮЧИЙ, а, е. Який характеризується аканням. При
чиною появи першого "а " у  східноукраїнських словах типу 
багато, гарячий був вплив акаючих говірок (з наук, літ.); 
Сюди й туди, без перерви, снують люди. Своя мова зникла. 
Ті залила чужа акаюча, горлова (У. Самчук).

АКБ, невідм., ч. Скорочення: акціонерний комерційний 
банк. АКБ "ТАС-Комерцбанк" оголошує конкурс на замі
щення вакантних посад (з газ.); АКБ "Форум" входить у  
групу найбільших банків України і надає повний спектр бан
ківських послуг (з мови реклами).

АКВАБАЙК, ч. 1. род. а. Водний мотоцикл. Перший у  світі 
аквабайк випущений у  1970році в Північній Америці (із журн.); 
Існує два класи аквабайків: сидячі та стоячі (з газ.).

2. род. у. Вид спортивних змагань — перегони на водних 
мотоциклах. Змагання з аквабайку включають три основні 
дисципліни: перегони (швидкісне проходження траси із за
гальним стартом), слалом (швидкісні перегони по складній 
дистанції, яку учасники проходять почергово декілька ра
зів), фристайл (фігурне катання на водному мотоциклі) 
(з Інтернету).

АКВАДАГ, у, ч., хім. Суспензія графіту у воді, застосову
вана для утворення на поверхні електронно-променевої 
трубки електропровідного шару. Для усунення поверхневих 
потенціалів широко використовується традиційний за
сіб — на зовнішню поверхню колби наноситься електро
провідний шар, що називається аквадагом (з наук.-техн. 
літ.); Аквадаг застосовують головним чином для утворення 
провідного шару на внутрішній або зовнішній поверхні 
електровакуумних приладів (з наук.-попул. літ.).

АКВАКУЛЬТУРА, и, ж. Розведення і вирощування вод
них організмів (риб, ракоподібних, молюсків, водоростей) у 
спеціально облаштованих штучних водоймах. Подаються 
результати наукових досліджень з питань вселення цінних 
об'єктів аквакультури у  внутрішні водойми України для 
підвищення їхрибопродуктивності (з наук, літ.); Проблеми 
аквакультури розробляють учені Інституту біології пів
денних морів ім. О. О. Ковальського та інших установ 
(з наук.-попул. літ.); Аквакультура включає також теоре
тичні знання і наукові дослідження щодо вирощування вод
них організмів (переважно їстівних) (із журн.); Світова 
продукція аквакультури швидко зростає (з газ.).

АКВАЛАНГ, а, ч. Апарат для дихання під водою. Винай
дення "водяних легенів " — акваланга дало можливість лю
дині перебувати під водою тривалий час, не будучи зв 'яза- 
ною, як звичайний водолаз, із базою (з наук.-попул. літ.); — Кі
но "Акваланги на дні" пам 'ятаєш? .. Після того мені всю 
ніч шпигуни в аквалангах під водою снилися (В. Нестайко).

АКВАЛАНГІСТ, а, ч. Той, хто користується під час під
водного плавання аквалангом. Досвід аквалангіста йому 
аж де знадобивсь! Працювати доводиться в неймовірно 
складних умовах тропіків, найгірше, що температури ви
сокі, і в воді, де працюєш, ніякої видимості, суцільна кала
муть (О. Гончар); Аквалангіст може опускатися на глиби
ну кількох десятків метрів (з наук.-попул. літ.); При мор
ських та деяких інших прісноводних дослідженнях взяття 
проб і спостереження ведуться за допомогою аквалангіс
тів (з наук.-попул. літ.).

АКВАМАРЙН, ч. 1 .род. у. Прозорий мінерал блакитного 
або блакитнувато-зеленого кольору; різновид берилу. Кращі 
зразки аквамарину видобувають у  Бразилії, на Мадагас
карі, а також у  Росії (з наук.-попул. літ.); Рідкісний ефект 
зірки (астеризму) і котячого ока в аквамарині викликають 
відповідним чином розміщені врощення рутилу (з наук.-по
пул. літ.).

2. род. а. Окремий камінець цього мінералу, що викори
стовується як ювелірна прикраса. Колись аквамаринами 
прикрашали царські корони, крім того, їх використовували 
як лінзи для окулярів (з наук.-попул. літ.).

АКВАМАРЙННИЙ, а, е. Те саме, що аквамариновий. 
Аквамаринні підвіски; Аквамаринні хвилі.

АКВАМАРЙНОВИЙ, а, е. 1. Стос, до аквамарину (у 1 
знач.), до аквамарина (у 2 знач.). Родзинкою виставки є ак
вамариновий камінь у  80 каратів (з газ.).
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2. Який має колір аквамарину, блакитний або блакитнува
то-зелений. Порошинки іскор спалахували у  ласкавих аква
маринових хвильках, блискуче-мінливих, як шовк (3. Тулуб).

АКВАМЕТРІЯ, ї, ж., хім. Методи кількісного визначен
ня води в різних речовинах. Дослідження з акваметрії.

АКВАМОБІЛЬ, я, ч. Пристрій, признач, для пересування 
водолазів під водою. Аквамобіль проходив усебічні випробу
вання на Чорному морі: уточнювалися закладені в проект 
характеристики, відпрацьовувалися системи — особливо ті, 
що відповідають за життєзабезпечення (з наук.-попул. літ.).

АКВАНАВТ, а, ч. Фахівець, який у спеціальному споряд
женні або в підводному апараті виконує роботи на великих 
глибинах. Акванавт — це і спортсмен, і дослідник, і робітник 
(з наук.-попул. літ.); Що глибше занурюється акванавт під во
ду, то довше Сіаму доводиться потім поступально поверта
тись нагору, щоб не виникла кесонна хвороба (із журн.).

АКВАНАВТИКА, и, ж. Наукова дисципліна, що вивчає 
можливості тривалого перебування людини під водою. 
Спортивна акванавтика швидко перетворюється на конче 
потрібну в народному господарстві професію, нерозривно 
пов'язану з океанографічною наукою (з наук.-попул. літ.).

АКВАНАРІУМ, а, ч. Великий акваріум для утримання, 
розведення, вивчення та демонстрації великих представни
ків річкової та морської фауни і флори. Акванаріуми мають 
системи спеціального обігріву, освітлення тощо (з газ.); 
Тут дуже цікавий дизайн приміщення: ви стаєте на стріч
ку ескалатора, і вона везе вас по всьому акванаріуму, а за 
склом плавають величезні риби (з газ.).

АКВАПАРК, у, ч. Розважально-оздоровчий центр із ба
сейнами, водяними гірками, атракціонами і т. ін. Найбіль
ший аквапарку Скандинавії містить так багато цікавого і 
захоплюючого, що навіть найактивнішими не вистачить 
денного квитка, щоб випробувати все (із журн.); Всюди в 
аквапарку тече, бурлить і хвилюється тепла вода: у  водо
спадах, водяних гірках, у  джакузі та двох довгих річках 
(з газ.); В аквапарку чимало водних атракціонів: вертикальні 
гірки, звивисті гірки, басейн із хвилями та інші атракціони 
(з Інтернету).

АКВАПЛАН, а, ч. Спортивний плотик для пересування 
спортсмена по воді на буксирі за самохідними суднами. 
Буксирування акватана здійснюється за допомогою міцно
го шнура довжиною 10-15 м, за який тримається спорт
смен (із журн.).

АКВАПОЛІС, у, ч. Те саме, що аквапарк. Акваполіс — 
недавно побудоване містечко водних атракціонів, розміще
не серед національного парку на площі 40 тис. кв. м  (з газ.); 
Рекомендуємо відвідати акваполіс, де можна не тільки по
бувати на різних водних атракціонах, але навіть і поплава
ти з морськими котиками (з мови реклами).

АКВАРЕЛІСТ, а, ч. Художник, який малює аквареллю. 
Художник, —аквареліст, графік, живописець, — він [Т. Шев
ченко] приділяв у своїх віршах менше місця барвам видимо
го світу, ніж цього можна було б чекати (М. Рильський); 
Живописець буде використовувати для реалізації проекту 
полотно та олійні фарби, аквареііст — акварельний папір і 
акварельні фарби, графік — картон і вугілля (з навч. літ.).

АКВАРЕЛІСТКА, и, ж. Жін. до аквареліст. Ця акваре- 
лістка не лише виставила свої роботи різних років, написа
ні в Криму, але й проводить у  Сімферопольському худож

ньому музеї майстер-класи з прихильниками цієї складної 
техніки (з газ.).

АКВАРЁЛЬ, і, ж. 1. тільки одн. Художні фарби, що роз
водяться водою. Сошенко піклувався про освіту Тараса, по
радив йому малювати аквареллю портрети (О. Конись- 
кий); Я  дуже люблю малювати. Мені мама обіцяла фарби 
подарувати, акварель називається (Ю. Яновський); Фе
ренц дістав альбом. Це були зарисовки угорських шляхів, .. 
ескізи сірих степових ферм, забутих Богом і людьми... Олів
цем, тушшю, аквареллю... (О. Гончар); Повернувшись до ве
ликого портрета, намальованого аквареллю, він зосередив 
на ньому увагу всіх (Д. Ткач); // Техніка живопису такими 
фарбами. У Європі акварель увійшла у  вживання пізніше ін
ших родів живопису (з наук.-попул. літ.).

2. Картина, малюнок, написані такими фарбами. Сіро .. 
ставало на острові по заході сонця: всі фарби линяли, як в 
акварелі, що Ті підмочили (М. Коцюбинський); Він узяв з ши
рокої етажерки велику теку, розе 'язав її і почав демон
страцію зібраних у  ній акварелей, даючи принагідні пояс
нення про місце й сенс їх малювання (В. Підмогильний); У 
Москві є пречудові акварелі Реймана, які дають набагато 
краще уявлення про характер катакомбного малярства, 
аніж Вільпертова публікація (П. Загребельний); * Образно. 
У Сибіру, власне, нема осені й весни. Мазне раптом де- 
не-де пензлем по сумних, принишклих деревах рання осінь і 
тільки-но гляне на свої жовті та багряні акварелі, як враз 
усе прибере (Б. Антоненко-Давидович).

АКВАРЕЛЬКА, и, ж. Зменш, до акварёль 2. — Ото 
дві акварельки моєї роботи. Хочете пам 'яті від мене? (Іван 
Ле); Борис проскочив повз етюди московських художників, 
що мало чим різнилися від етюдів художників київських, 
трохи помішувався акварельками, які називалися "Моя мос
ковська вуличка " (П. Загребельний).

АКВАРЕЛЬНИЙ, а, е. 1. Прикм. до акварёль {.Д іт и.. 
перебирали пера, зошити, вимагали промокашок, циркулів, 
акварельних фарб (В. Кучер); * Образно. Ніжними акварель
ними тонами переливалася далечінь, прозора й чиста після 
дощу (3. Тулуб).

2. Який намальований аквареллю (у 1 знач.). Поряд із за
пальничкою на панелі рябіє наліплений малюночок, зробле
ний дитячою рукою: акварельне сонце в розпатланих про
менях, якісь квіточки, комахи — звичайна дитяча ієро- 
гліфістика... (О. Гончар); Характерними властивостями ак
варельного живопису є прозорість і м 'якість дуже тонко
го шару фарби (з наук.-попул. літ.).

АКВАРЕЛЬНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, аква- 
рельннн. Лінії дають графічність, а прозорість фарби дає 
акварельність (з навч. літ.); * Образно. Поезія Є. Плужни
ка — це акварельність і монументальність малюнку, вір
туозна чистота музичного звучання (з газ.).

АКВАРІАЛЬНЯ, і, ж. Приміщення, у якому розташова
ні басейни, акваріуми для утримання та розведення риб. 
Наша акваріальня дозволяє утримувати достатню кіль
кість риби і безхребетних (із журн.); Запрошуємо на роботу 
іхтіологів для роботи в акваріальнях салону (з Інтернету).

АКВАРІУМ, а, ч. 1. Скляна посудина або штучне водой
мище для утримання й розведення водяних тварин і рослин. 
У далекім закутні вестибюля, всуціль відгородженому віт
ринним склом, щось зеленіє і наче прозориться вода, — ак
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варіум там, чи що? (О. Гончар); Золоті рибки, вирячивши 
очі, тикаються в стінки акваріума (О. Донченко).

2. Споруда, де утримуються водяні тварини й рослини з 
метою їх вивчення і демонстрації. Вчора обдивився аква
ріум і зоологічний сад (М. Коцюбинський); Уранці я в аква
ріум водила Своїх малят... (І. Муратов).

АКВАРІУМІСТ, а, ч. Той, хто займається утриманням і 
розведенням акваріумних тварин і рослин. Мимоволі кожен 
акваріуміст із часом починає непогано розбиратися в біоло
гії, хімії, географії (з наук.-попул. літ.); Акваріумісти під
тримують творчий контакт з ученими-іхтіологами і виво
дять нові породи рибок шляхом селекції (з газ.).

АКВАРІУМІСТИКА, и, ж. Захоплення, хобі з утримання 
і розведення водних тварин в акваріумі. Акваріумістика — 
одне з найпоширеніших захоплень (із журн.); Зануртесь у  ча
рівний підводний світ акваріумістики (з Інтернету).

АКВАРІУМНИЙ, а, е. Стос, до акваріума. У нас в аква
ріумному салоні Вам запропонують риб, безхребетних, ко
рали, рослини та ін. (з мови реклами); // Який живе в аква
ріумі. Більшість акваріумних риб у  природних умовах — 
жителі тропічних і субтропічних прісних водойм, які звик
ли до відносно високої температури води, приблизно відпо
відній температурі кімнатного акваріума (з наук.-попул. 
літ.); Більша частина акваріумних риб характеризується 
яскравістю забарвлення, чудернацькими формами і невели
кими розмірами (із журн.).

АКВАТЕХНІКА, и, ж. Загальна назва обладнання, при
ладів, деталей і т. ін., пов’язаних із використанням води для 
різних потреб. Пропонуємо акватехніку — вироби із не
ржавіючої сталі для штучних водойм (з Інтернету); Аква
техніка — фільтри і системи очищення води в квартирах, 
офісах, будинках, на промислових підприємствах (з мови 
реклами).

АКВАТИНТА, и, ж. 1. друк. Метод гравіювання, що ба
зується на протравлюванні кислотою поверхні металевої 
пластини через наплавлений на неї асфальтовий або ка
ніфольний пил. Акватинта — техніка, за допомогою якої 
досягають передачі різноманітних світлотіньових перехо
дів зображень (з наук, літ.); Акватинта — одна з манер 
техніки глибокого друку — виникла у  Франції в середині 
XVIII cm. (з наук. літ.).

2. Гравюра, малюнок, виконані таким способом. — Коли 
Тарас [Шевченко] засяде за акватинту, до нього буде не 
підступитись (Василь Шевчук).

АКВАТИПІЯ, ї, ж., полігр. 1. Спосіб друкування ма
люнків водяними фарбами. Працюємо в різних графічних 
техніках: акватипія, монотипія, гратаж та ін. (з Ін
тернету).

2. Отриманий таким способом відбиток. Відбитки, ви
конані акватипією, нагадують акварель (з наук.-попул. 
літ.).

АКВАТбРІЯ, ї, ж. Ділянка водної поверхні в певних ме
жах. Акваторією є звичайно водна частина морського пор
т у— гавань (з наук.-попул. літ.); Акваторія гавані та її гли
бина повинні бути достатніми для плавання і розміщення 
суден та обслуговуючих буксирів (з наук.-попул. літ.); Щоб 
захистити гавань від хвиль й уберегти від наносів піску 
штучний канал, який з ’єднує акваторію порту з відкритим 
морем, довелося спорудити два моли (із журн.).

АКВЕДУК, а, ч. Надземна кам’яна або залізобетонна 
споруда, міст для переведення водопровідних труб, зрошу
вальних і гідроенергетичних каналів через глибокі яри, 
ущелини, долини рік, залізниці та шосейні шляхи. Так, вона 
бачила все: і мечеті, й медресе, і фонтани та акведуки, па
лаци й античні мури (П. Загребельний); Он уже Писана 
Скала видніється, за нею — акведук, кажуть, справді старо- 
римський (Ю. Андрухович); Якщо канал лежить дуже низько, 
воду пропускають над ним за допомогою акведука, що являє 
собою трубу або лоток (жолоб) на опорах (з наук. літ.).

АКВІЗЙТОР, а, ч., спец. Співробітник або агент тран
спортних чи страхових компаній, який займається аквізи- 
цією. За словами аквізитора страхової компанії, вона спе
ціалізується на оформленні страхування тих, хто виїж
джає до Франції (з газ.).

АКВІЗЙЦІЯ, ї, ж., спец. 1. Залучення нових клієнтів, 
страхувань, вантажів співробітником або агентом транс
портних чи страхових компаній — аквізитором. Організа
ція приділяє велику увагу угодам страхування, маркетингу, 
рекламі та аквізиції (з газ.).

2. Придбання компанії, фірми, підприємства шляхом 
скуповування однією особою або групою осіб контрольного 
пакету акцій. Ворожа аквізиція — скуповування контроль
ного пакету акцій без згоди керівників та акціонерів компа
нії (з наук.-попул. літ.).

АКВІЛЕГІЯ, ї, ж. Рід багаторічних трав’янистих рос
лин родини жовтецевих з квітками різного забарвлення на 
довгих квітконіжках; водозбір. Рід аквілегія об ’єднує понад 
120 видів багаторічних трав ’янистих рослин, поширених у  
лісах, на лугах, берегах рік та струмків помірних областей 
Північної півкулі (з наук.-попул. літ.); Деякі види аквілегії, 
здавна введені в садову культуру, дали багато цінних форм 
та міжвидових гібридів (із журн.).

АКВІЛбН , у, ч., заст., поет. Північний вітер. Вітре 
буйний аквілоне! Подми чарами, крилатий (П. Куліш).

АКЙН, а, ч. Народний поет-імпровізатор і співець у каза
хів і киргизів. В юрті я сидів на килимі в гостях у  століт
нього акина у  Джамбула (П. Тичина); Батько Акіша — 
акин, народний співець. Він грає на домбрі і співає пісень 
(О. Донченко); Акини імпровізують у  формі пісенного речи
тативу під акомпанемент домбри (з наук.-попул. літ.).

АКІНЕЗІЯ, ї, ж., мед. Неможливість активних рухів 
унаслідок паралічу, нерухомості суглобів, болів і т. ін. Син
дромом Паркінсона називають комбінацію чотирьох мо
торних порушень: тремор у  спокої, гіпертонус, акінезія, 
розлади ходіння та пози (з наук, літ.); При акінезії відбу
вається гальмування в тих ділянках головного мозку, які 
пов’язані з рухом (з навч. літ.).

АКЛАМАЦІЯ, ї, ж., спец. Прийняття або відхилення 
зборами якої-небудь пропозиції без підрахунку голосів, за
лежно від реакції учасників зборів, висловлюваної вигука
ми, репліками і т. ін. Вибір [вибори старшини] переводили 
через акламацію або більшістю голосів (І. Крип’якевич).

АКЛІМАТИЗАТОР1, а, ч. Фахівець із акліматизації. Відо
мим ентузіастом акваріумної справи та професійним гідро- 
біологом-акліматизатором Ю. Я. Мишаревиму 1947р. були 
завезені з Далекого Сходу перші прісноводні креветки 
(із журн.); У 1809 році відомий акліматизатор і садовод-лю- 
битель І. Н. Каразін, брат знаменитого засновника Харків
ського університету, заклав дендрологічний парк (із журн.).
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АКЛІМАТИЗАТОР2, а, ч. Пташник для вирощування 
молодняку в умовах, близьких до умов утримання дорослої 
птиці. Із кліткових батарей каченят переводять в акліма
тизатори (з наук.-попул. літ.).

АКЛІМАТИЗАЦІЙНИЙ, а, е. Стос, до акліматизації. В 
акліматизаційному парку зібрана унікальна колекція диких 
тварин із різних країн: антилопи, бізони, зубри, зебри, ла
ми, олені; із птахів — африканські страуси, нанду, ему, ле
беді, фламінго та ін. (з наук.-попул. літ.); Важливі роботи 
ведуть акліматизаційні станції, що здійснюють до 300 пе
ресадок риб за р іку  різні водойми (із журн.).

АКЛІМАТИЗАЦІЯ, ї, ж. Пристосування людей, тварин 
і рослин до нових кліматичних та інших умов життя. Аклі
матизація можлива двома шляхами: зміною обміну речо
вин організмів та зміною генетичної структури виду (з на
ук. літ.); Хоча акліматизація буквально — пристосування 
до клімату, здавна цим терміном позначають пристосу
вання організму не лише до нових кліматичних, але й ґрун
тових умов, а також до нових біоценозів (з наук.-попул. 
літ.); Лікарі збірної України впевнені, що десяти днів має 
вистачити для акліматизації українських боксерів (з газ.).

АКЛІМАТИЗОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до аклімати
зувати. У літературі IV cm. до н. е. є свідчення, що на Бос- 
порі вирощували яблука, груші та гранати і смоківниці, 
акліматизовані греками (з наук, літ.); Ну знач, прикм. Важ
ливе місце в хутрозаготівлі України займає акліматизова
на хутрова тваринка — ондатра, батьківщиною якої є Пів
нічна Америка (з наук.-попул. літ.).

АКЛІМАТИЗОВУВАТИ, ую, уєш, недок., АКЛІМАТИ
ЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., кого, що. Пристосовувати 
рослини або тварин до нових кліматичних та інших умов 
життя. На Асканію-Нову покладено завдання зберігати і 
вивчати природу цілинного степу, а також акліматизову
вати та вивчати якомога більше видів тварин і рослин, які 
мають народногосподарське значення (з наук.-попул. літ.); 
Садівники України не раз пробували акліматизувати айву в 
середній і північній частині країни (з наук.-попул. літ.); Це
сарку з давніх часів акліматизували і розводять у  Європі 
(із журн.).

АКЛІМАТИЗОВУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок., АКЛІ- 
МАТИЗУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок. і док. 1. Присто
совуватися до нових кліматичних та інших умов життя. 
Акліматизовуватися можуть як культурні види тварин і 
рослин при їхній інтродукції (штучна акліматизація), так і 
дикі види в природних умовах (природна акліматизація) при 
переселенні в нові райони (з наук, літ.); З презирливою усміш
кою [він] показав.. вимерзлі сіянці відбірних південних порід, 
які мали акліматизуватись (О. Довженко).

2. перен. Освоюватися в нових умовах, новому середови
щі (про людину). Коля вже не докоряв Грицеві, він оста
точно примирився зі своїм становищем і акліматизувався 
в камері, нічим не відрізняючись від інших (І. Багряний); 
— Дмитре Івановичу!.. Ну, як, голубе, обжився на новому 
місці? Додому не тягне? — Цілком акліматизувався (Ю. Зба- 
нацький).

АКЛІМАТИЗУВАННЯ, я, с. Дія за знач, акліматизува
ти і стан за знач, акліматизуватися. Збірна вирушила до 
Іспанії 10 серпня, футболісти пройшли необхідне акліма
тизування (з газ.).

АКЛІМАТИЗУВАТИ див. акліматизовувати.

АКЛІМАТИЗУВАТИСЯ див. акліматизовуватися.
АКМЕЇЗМ, у, ч. Напрям у російській поезії початку XX ст., 

представники якого, протиставляючи себе символістам, 
прагнули до предметно-конкретного зображення світу, ви
користання слова у первісному, а не символічному значен
ні. Досі тут на Бульйонній вулиці в місті Києві не доводило
ся чути вірші в такій вражаючій кількості. Від ранку і до 
пізньої ночі чути було суперечки про модернізм і акмеїзм 
(з наук.-попул. літ.); Становлення акмеїзму тісно пов язане 
з діяльністю гуртка “Цех поетів ", центральною фігурою 
якого був організатор акмеїзму М. Гумільов (із журн.).

АКМЕЇСТ, а, ч. Послідовник, прихильник акмеїзму. У 
X X  ст. російські акмеїсти продовжили традиції францу
зьких “парнасців "XIXст. (з наук, літ.); Микола Гумільов — 
російський поет-акмеїст (з наук.-попул. літ.).

АКОЛАДА1, и, ж. 1. муз. Пряма або фігурна дужка, що 
з’єднує кілька нотних станів в органних і фортепіанних 
п’єсах, партитурах. Фігурна аколада звичайно застосову
ється в нотах для одного багатоголосого інструмента, 
наприклад, фортепіано, гітари, віброфона, органа, а пряма 
аколада — в нотах для декількох одноголосих споріднених 
інструментів, а також у  нотному записі хорової музики 
(з наук. літ.).

2. друк. Фігурна дужка.
АКОЛАДА , и, ж. 1. У Середньовіччі — один із момен

тів обряду посвячення у лицарі: удар плазом мечем по пле
чу, обійми і т. ін. Кожний лицар мав право посвятити 
будь-яку людину в лицарі ударом меча по плечу, але обряд 
посвяти — аколаду — намагалися проводити з великими 
урочистостями і за встановленим ритуалом (з наук.-по
пул. літ.); Після прийняття посвяти в лицарі людина, яка 
здійснювала аколаду, урочисто обіймала посвяченого, кла
дучи свої руки йому на шию (із журн.).

2. Форма привітання у вигляді доторку щоки до щоки. 
Тепер “аколада " — це форма привітання — люди вітаю
ться, доторкаючись щокою до щоки, але не обіймаючись і 
зберігаючи певну дистанцію (із журн.); Аколаду використо
вують як привітання між чоловіком і жінкою або між дво
ма жінками, але між двома чоловіками таке привітання не 
прийнято (з Інтернету).

АКОМОДАЦІЙНИЙ, а, е, спец. Прикм. до акомодація; 
// Який здійснює акомодацію. Тривале напруження очей під 
час письма і особливо читання викликає перевтому війчасто
го тіла (акомодаційного м 'яза), а іноді його спазм (з навч. літ.).

АКОМОДАЦІЯ, ї, ж., спец. Властивість за знач, акомо
дувати. У птахів та ссавців акомодація здійснюється змі
ною кривизни кришталика і реалізується за участі зорової 
ділянки кори мозку (з наук, літ.); Елементарні відомості 
про акомодацію дають можливість дуже коротко поясни
ти, що таке короткозорість і далекозорість (з наук, літ.); 
За вченням Ж. Піаже, при асиміляції організм ніби накла
дає на середовище свої схеми поведінки, тоді як при акомо
дації він перебудовує ці схеми відповідно до особливостей 
середовища (з наук. літ.).

Д  (1) Акомодація ока — здатність ока пристосовуватися 
до розглядання предметів на різних відстанях. З віком мо
же розвиватись ослаблення акомодації ока внаслідок втра
ти кришталиком здатності міняти свою кривизну (з наук. 
л\т.)\ Акомодація ока має межу, і ми дуже близькі предмети 
бачити чітко не можемо (з навч. літ.).
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АКОМОДУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., спец. 1. При
стосовувати око до ясного бачення предметів, віддалених 
на різні відстані. Кришталик здатний акомодувати, забез
печуючи отримання на сітківці чіткого зображення від 
предметів, які перебувають на різних відстанях (з наук, 
літ.); Із віком здатність ока акомодувати поступово втра
чається, і відбувається погіршення зору (з наук. літ.).

2. що. Пристосовувати що-небудь до чогось. Будь-який 
проект індивідуального житлового будинку ми можемо 
акомодувати до Ваших умов і норм (з мови реклами).

АКОМОДУВАТИСЯ, ується, недок. і док., спец. Присто
совуватися. Кришталик ока пінгвіна здатний акомодувати
ся як у  водному, так і в повітряному середовищах (з наук, 
літ.); Незалежна студентська організація допомагає своїм 
підопічним акомодуватися в чеських умовах, зустрічає по 
приїзді, допомагає правильно оформитися (з Інтернету).

АКОМПАНЕМЕНТ, у, ч. 1. Музичний супровід до соль
ної партії голосу або інструмента, а також до основної теми, 
мелодії музичного твору. Вона дошукувала акорди акомпане
менту якоїсь пісні (О. Кобилянська); Десь зовсім близько 
забриніли звуки мандоліни; молоді голоси співали під ії 
акомпанемент (із журн.); // Музичний супровід до танцю, 
декламації і т. ін. Дудочка — народний дівочий танець, соль
ний, зараз відомий під назвою “козачок ”, який танцювали 
під акомпанемент дудки, звідки й назва (з наук.-попул. літ.).

2. перен. Дії, події, явища, що супроводжують або утво
рюють тло чого-небудь. І знов лунав сміх, а з ним єднається 
прикрим акомпанементом цинічний регіт підстаркуватої 
жінки з кокетливими жестами (Леся Українка); Аколтане- 
ментом вриваючись у  постріли рушниць, бухає і шарпається 
назад гармата (Ю. Яновський); Залитий хвилею спогадів, 
під монотонний акомпанемент дощу, старий Сірко розпо
відав про дивну мандрівку навколо світу (І. Багряний).

АКОМПАНІАТОР, а, ч. Той, хто акомпанує співцеві, 
декламаторові і т. ін. Сцена. Роячь. За роялем акомпаніатор 
(С. Васильченко); Він вступив акомпаніатором до теат
рального сектору агітпросвіту військкомату (Ю. Смолич).

АКОМПАНІАТОРКА, и, ж. Жін. до акомпаніатор. Не 
мав він .. бажання нав 'язувати скрипалеві та його акомпа
ніаторці свої незакінчені твори (Л. Дмитерко).

АКОМПАНУВАННЯ, я, с. Дія за знач, акомпанувати. 
Для вчителів музики прочитали лекцію про особливості 
акомпанування й ансамблевого музикування як різновидів 
спільної музично-виконавської діяльності (із журн.); Коли 
один із гостей жартома відмовився від музичного акомпану
вання на ударнику, за справу взявся наш товариш (із журн.).

АКОМПАНУВАТИ, ую, уєш, недок. Виконувати аком
панемент (у 1 знач.). — Я  буду грати польку, а ви будете 
мені акомпанувати (І. Нечуй-Левицький); [Л ю б о в:] Я  спо
дівалась, що ти згодишся мені акомпанувати (Леся Україн
ка); Кривобокий скрипаль щось пиляє на скрипці, а його пар
тнер акомпанує йому на старому розбитому роялі (П. Ко
лесник).

АКОНІТ, у, ч. Трав’яниста отруйна рослина родини жовте
цевих із жовтими, синіми або фіолетовими квітками. Біль
шість видів аконіту отруйні, містять алкалоїди (аконітин, 
зонгорин та ін.) (з наук.-попул. літ.); Деякі види аконіту виро
щують як декоративні (із журн.).

АКОНІТОВИЙ, а, е. Прикм. до аконіт. Аконітовий ал
калоїд.

А-КбНТО, невідм., с., фін. Платіж, здійснюваний імпор
тером на підставі рахунків експортера як попередній розра
хунок з останнім.

А КбРД1, у, ч. Гармонійне поєднання кількох музичних 
звуків або голосів. Загриміли акорди, міцні, як сталь, дужі, 
глибокі, як море (І. Нечуй-Левицький); Її руки сміливо і 
впевнено брали найважчі акорди і з блискавичною швидкіс
тю виконували найскладніші пасажі (О. Іваненко); Тим ча
сом розвиднялося, світало. Пташиний гомін з гомоном люд
ським Бринів здаля акордом неясним І в вогкій ямі завмирав 
луною (М. Рильський).

Брати / взяти акбрд див. брати.
Д  (1) Акорд струн — набір струн для смичкового або 

щипкового музичного інструмента. За перемогу в конкурсі 
учасники можуть отримати, наприклад, акорд струн — до 
речі, дуже дороге задоволення для сучасного студента, як і 
взагалі заняття скрипкою (з газ.); (2) Альтербваний 
акорд — акорд, змінений підвищенням або пониженням 
одного з тонів. Характерними рисами гармонічного мислен
ня українського композитора Нестора Нижанківського є 
тяжіння до хроматизаціїладу, насичення музичної ткани
ни альтерованими акордами (з наук. літ.).

0  (3) Завершальний (останній) акорд чого і без дод. — дія, 
явище, подія і т. ін., якими успішно закінчується, завер
шується що-небудь. Завершальним акордом став у  Києві 
концерт симфонічного оркестру Софійської державної фі
лармонії, що відбувся в Палаці культури “Україна ” (з газ.).

АКбРД2, у, ч„ заст. Угода, договір між ким-небудь. — Ти, 
посол, людина розумна, помисли: учинити зараз акорд не 
можемо (Н. Рибак).

АКбРД3, у, ч., фін. Одноразова виплата заробітної плати 
за весь обсяг повністю виконаних робіт за заздалегідь уста
новленою ставкою оплати. Зазвичай акорд як оплата за
стосовується при проведенні робіт із ліквідації аварій, не- 
передбачуваних зупинок на ремонт машин і обладнання, 
при виконанні термінових особливо важливих замовлень 
(з наук. літ.).

АКОРДЕОН, а, ч. Різновид гармонії з клавіатурою фор
тепіанного типу для правої руки і готовими акордами для 
лівої руки. — Нічого працюється, весело!.. Якби ще хтось 
на акордеоні пригравав, зовсім було б непогано (Остап Виш
ня); Пісня стала загальною, з ’явився акордеон, пари кину
лися танцювати польки (Ю. Яновський).

АКОРДЕОНІСТ, а, ч. Музикант, що грає на акордеоні. 
Він виступав як акордеоніст у  різних московських естрад
них і дэ/сазових ансамблях (із журн.).

АКОРДЕОНІСТКА, и, ж. Жін. до акордеоніст. Із цим 
колективом акордеоністка підготувала декілька цікавих 
програм (з газ.).

АКбРДНИЙ1, а, е. Прикм. до акорд1. Зникло все. І лише 
дзвони далекі й акордні десь у  далечі, сповитій туманами... 
(А. Головко).

АКОРДНИЙ2, а, е, фін. Який є акордом (див. акорд3). 
Існують також інші системи зарплати: відрядно-преміаль
на, непряма відрядна, відрядно-прогресивна, бригадна, 
акордна (з наук, літ.); Акордна оплата найбільш поширена в 
будівництві (з наук.-попул. літ.).

А  Акордна система оплати [праці] див. система; Акорд
ний податок див. податок.
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АКбРДНО, приел. За угодою, договором між ким-не- 
будь. Одержувати заробітну плату акордно.

АКЙРДОВИЙ, а, е. Те саме, що акордний1. Перший хор 
опери М. В. Лисенка 'Таркуша ” витриманий у  похмурих і 
суворих тонах. Цьому сприяв строгий акордовий склад (з на
ук. літ.).

АКР, а, ч. Одиниця виміру земельної площі в країнах, які 
використовують англійську систему мір (Великобританія, 
США, Канада, Австралія та ін.), що дорівнює 4047 м \ Мій 
всезнаючий Снилик минулої осені пророчив, що за два-три 
роки я дістану по десять тисяч за кожний акр (У. Самчук); 
Акр початково позначав площу землі, оброблювану за день 
однією парою биків (з наук.-попул. літ.).

АКРАТОФбР, а, ч., техн. Герметизований резервуар міст
кістю від 350 до 10 000 літрів, який застосовується у вироб
ництві ігристих (шампанських) вин. Тривалість шампа
нізації в акратофорі — 26 діб (з наук.-попул. літ.); Акрато- 
фор запропонований професором Момене (Франція) у  1859р. 
для шампанізації виноматеріалів замість дорогого пляш
кового способу (із журн.).

АКРЕДИТАЦІЙНИЙ, а, е. Стос, до акредитації. Про
тягом десяти днів з дня ухвалення рішення про анулювання 
або знилсення категорії заклад зобов язаний повернути 
акредитаційний сертифікат до акредитаційної комісії, яка 
його видала (з мови документів).

АКРЕДИТАЦІЯ, і, ж. 1. У міжнародному праві — су
купність дій, пов’язаних із призначенням і вступом на поса
ду голови дипломатичного представництва або постійного 
представника держави при міжнародній організації. Акре
дитація вкіючає акт вручення відповідному органові або 
офіційній особі держави, яка приймає, документа, що за
свідчує наявність повноважень певної особи представляти 
одну державу в іншій (з мови документів).

2. Практика визнання відповідним органом або організа
цією права журналіста на одержання певної інформації та 
сприяння в її одержанні. Роботу з організаційного забезпе
чення акредитації та ведення реєстру акредитованих пред
ставників ЗМ1 здійснює управління внутрішньої політики 
(з мови документів).

3. Процедура визнання або підтвердження державними 
органами компетентності організації виконувати роботи в 
певній сфері. Атестація здійснюється шляхом перевірки 
відповідності певної організації встановленим критеріям 
акредитації (із журн.).

АКРЕДИТИВ, а, ч. Платіжний документ, за яким одна 
кредитна установа (банк, ощадкаса) дає розпорядження ін
шій про виплату певної суми пред’явникові документа. Пе
ред від ’їздом заскочила до каси, взяла кілька акредитивів 
(Іван Ле); — Що це таке? — крутив той [Данило] у  паль
цях хрусткий папірець .. — Акредитив. На дві з половиною 
тисячі (Ю. Мушкетик).

АКРЕДИТЙВНИЙ, а, е. Стос, до акредитива. Акреди
тивна форма розрахунків.

АКРЕДИТбВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до акредитувати.
Ходили чутки, що з головнокомандувачем прибудуть у  Чап- 
линку.. всі акредитовані в Криму іноземні військові аташе 
(О. Гончар); // у знач, прикм. Призерів легкоатлетичного 
турніру запросиш на прес-конференцію для акредитованих 
вітчизняних і зарубіжних кореспондентів (з газ.); // акре
дитовано, безос. пред. В Україні відповідно до європей

ських вимог буде акредитовано п ять ветеринарних лабо
раторій (з мови документів).

Акредитована особа див. особа.
А  Акредитований швёстор див. швёстор.
АКРЕДИТИВУ ВАТИ, ую, уєш, недок., АКРЕДИТУВА- 

ТИ, ую, уєш, недок. і док., кого, що. 1. Призначати кого-небудь 
дипломатичним представником при уряді іноземної держа
ви (посольстві, прес-центрі і т. ін.) або постійним представ
ником при міжнародній організації. Акредитувати посла.

2. Визнавати право журналіста на одержання певної ін
формації та сприяти її отриманню. Якщо в олімпійських 
Афінах акредитованих журналістів було понад 11 тисяч, а 
самих учасників лише 2,5, то до Пекіна акредитували 22 ти
сячі репортерів (з газ.).

3. Визнавати або підтверджувати компетентність орга
нізації виконувати роботи в певній сфері. За словами екс
перта, Україні потрібно ще акредитовувати і відкривати 
нові лабораторії, які робитимуть кількісні та якісні ана
лізи щодо вліїсту ГМО у  харчових продуктах (з газ.).

4. Давати кому-небудь повноваження одержати гроші 
або проводити торговельні операції. Біїюграй говорив усім, 
нібито направив у  Брянську область одного “ділового чоло
віка” заготовляти ліс. Акредитував він його на суму сто 
п ’ятдесят тисяч карбованців (Ю. Мушкетик).

АКРЕДИТбВУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок., АКРЕ
ДИТУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок. і док. Проходити акре
дитацію. Будівельним компаніям пропонують акредитову- 
ватися (з Інтернету); На бієнале акредитувалося 2827 жур
налістів, 1744 з яких були представниками закордонних пе
ріодичних видань (з газ.).

АКРЕДИТУВАННЯ, я, с. Те саме, що акредитація.
Міністерство юстиції України включено до складу комісій 
із перевірки та акредитування вищих навчальних закладів, 
що готують фахівців-юристів (з мови документів).

АКРЕДИТУВАТИ див. акредитовувати.
АКРЕДИТУВАТИСЯ див. акредитбвуватися.
АКРЙДА див. акриди.
АКРИДИ, йд, мн. (одн. акрйда, и, ж.). Комахи родини 

справжніх саранових; сарана. — А там [у печерах] ще й до
сі живуть пустельники, які харчуються лише акридами? 
(Василь Шевчук).

0  Ж ивитися акрйдами і диким мёдом див. живйтися.
АКРЙЛ, у, ч. 1. Різновид синтетичного волокна. Прядиль

на компанія займається прядінням із п яти основних мате
ріалів: бавовни, шовку, шерсті, акрилу і нейлону (із журн.); 
Звичайно акрил застосовують у  поєднанні з іншими волок
нами, наприклад із поліамідом, що значно збільшує стій
кість килимового покриття до витирання (із журн.).

2. Термопластичний полімерний матеріал. Акрил — це 
штучний матеріал, який відзначається екологічністю, 
пластичністю і високою міцністю (з наук.-попул. літ.); 
Акрил використовується у  різних сферах, найчастіше у  ви
робництві ванн (із журн.).

АКРИЛАН, у, ч. Те саме, що акрйл. Завод із виробниц
тва акрилану.

АКРЙЛОВИЙ, а, е. Вигот. з акрилу. Акрилова ванна; 
Акрилове скло; Акриловий дах.

А  Акрилова кислотй див. кислота.
АКРИХІН, у, ч., фарм. Лікувальний препарат, що засто

совується при лікуванні малярії та деяких інших захворю-
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вань. Для лікування малярії застосовуються спеціальні за
соби: хінін, акрихін і плазмоцид (з наук, літ.); Леночка спи
тала, кивнувши в бік лейтенанта: — Акрихін він прийняв? 
(Ю. Яновський).

АКРОБАТ, а, ч. Той, хто займається акробатикою. Чутка 
про мандрівних акробатів облетіла слободу з дивовижною 
швидкістю (А. Шиян); Стрімчасті стіни, їх не подолає 
найспритніший акробат (Я. Качура).

АКРОБАТИЗМ, у, ч. Спритність, майстерність у вико
нанні певних рухів, вправ і т. ін. Літання на аероплані бра
тів Райтів являє собою своєрідний акробатизм (із журн.); 
“Чайка " — балет типово ейфманівський: підвищений гра
дус “духовності", істерична напруженість, витончений 
акробатизм (з газ.).

АКРОБАТИКА, и, ж. 1. Вид фізичних гімнастичних 
вправ. Існує два основних напрямки акробатики — динаміч
на (основана на різних прийомах руху: стрибки, сальто, 
піруети, колесо та ін.) і статична (основана на прийомах 
збереження рівноваги в екстремальних умовах: ходіння по 
канату, баланс на кулі, підтримки та ін.) (з наук.-попул. 
літ.); У середні віки мистецтво акробатики практикували 
мандрівні скоморохи (із журн.).

2. Вид спорту, що включає виконання складних фізичних 
вправ, які базуються на збереженні рівноваги в тому чи ін
шому положенні і на обертанні тіла в просторі. Він займав
ся різними видами спорту, аж поки не зупинився на акроба
тиці (Д. Ткач).

3. Жанр циркового мистецтва. Циркова акробатика вклю
чає силову, стрибкову (на землі), плечову, ікарійські ігри та 
акробатику на конях (із журн.).

АКРОБАТИЧНИЙ, а, е. 1. Стос, до акробатики. Мак
сим виконав цілу комбінацію коротких гармонійно заверше
них рухів, які становили чудовий акробатичний каскад 
(Д. Ткач); Акробатичне циркове мистецтво було відоме в 
давнину — у  Єгипті, Греції, Римі, Візантії, Китаї, Японії 
(з наук.-попул. літ.).

2. Власт, акробатові. Акробатична поза; Акробатична 
спритність.

АКРОБАТИЧНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, акро
батичний. У верховій їзді він досяг акробатичності (з газ.).

АКРОБАТИЧНО, присл. Використовуючи прийоми ак
робатики. Зіскочивши з сідла, Вася спочатку не втримався 
на ногах від страшного болю і впав. Але ту ж мить звівся 
на руки і акробатично, млинком перекинув власне тіло че
рез себе вбік, вихоплюючись з-під коня (О. Гончар).

АКРОБАТКА, и, ж. Жін. до акробат. На кону стали 
з'являтися .. акробатки-єгиптянки.., жонглери і жонглер
ки (Леся Українка).

АКРОБОЛІСТ, а, ч., іст. Давньогрецький воїн загону 
легкої кінноти, озброєний дротиком або луком та мечем, 
який не мав ні лат, ні щита. Стрільці (акроболісти) готува
лися взагалі для дальнього бою, і відповідно їхня зброя скла
далася частково із дротиків, частково із луків та стріл 
(з наук, літ.); Усі ці вершники, озброєні метальною зброєю, 
які належали до легкої кінноти, відомі під загальним іме
нем акроболістів (із журн.).

АКРОВІРШ, а, ч., літ. Вірш, у якому перші літери ряд
ків утворюють слово або речення; акростих. У акровірші 
В. Самійленка “У мене є одно кохання " початкові літери 
рядків складають слово “Україна ” (з навч. літ.).

АКРОКЕФАЛІЯ, АКРОЦЕФАЛІЯ, ї, ж., мед. Аномаль
на форма голови у вигляді башти; гостроголовість. Акроце
фалія — аномалія розвитку: високий конічний череп унаслі
док передчасного заростання черепних швів (з наук. літ.).

АКРОЛЕЇН, у, ч., хім. Органічна сполука, альдегід акри
лової кислоти, найпростіший ненасичений альдегід. Акро
леїн застосовують переважно у  виготовленні лікарських 
препаратів (з наук, літ.); Внаслідок високої реакційної здат
ності акролеїн є токсичною, такою, що дуже подразнює 
слизові оболонки очей і дихальних шляхів, сполукою (з на
ук.-попул. літ.).

АКРОМ ЕГАЛІЯ, ї, ж., мед. Ендокринне захворювання, 
зумовлене надлишковим продукуванням гормону росту, 
яке виявляється в надмірному збільшенні кінцівок, обличчя 
і т. ін. Адже він інвалід II групи, хворий на рідкісну хворо
бу — акромегалію, що пов'язана з порушеннями функції 
гіпофіза (з газ.).

АКРОМ ЕЛАШ ЗМ, у, ч., зоол. Різновид альбінізму, при 
якому забарвлені лише кінцівки тварини — лапи, хвіст, а та
кож морда. Спадкова своєрідність забарвлення — акроме- 
ланізм — при якому, на відміну від альбінізму, організм поз
бавлений пігменту меланіну не повністю: шкіра, волосся, 
тулуб і райдужна оболонка очей тварини не мають пігмен
ту, а вуха, хвіст, лапки, мордочка забарвлені (з наук.-по
пул. літ.); Акромеланізм — темне забарвлення кінцевих час
тин тіїїа — характерна ознака сіамських кішок (із журн.).

А КРбН ІМ , а, ч. Абревіатура, яка складається з початко
вих літер або звуків слів твірного словосполучення, що ви
мовляється як окреме слово, а не політерно. Іхтіс — давній 
акронім (монограма) імені Ісуса Христа, складається з по
чаткових літер грецьких слів: Ісус Христос Син Божий 
Спаситель (з наук.-попул. літ.); Наприклад, СНД — ініці
альна абревіатура, а ГЕС — акронім, оскільки перше слово 
вимовляється політерно, а друге -  як одне слово (з навч. 
літ.).

АКРОПЕТАЛЬНИЙ, а, е, бот. Який характеризується 
розвитком бічних гілок або частин якого-небудь органа рос
лини від основи до верхівки. Виявлено три типи цвітіння у  
досліджених сортів і форм груші: акропетальний, базипе
тальний і “змішаний " (з наук. літ.).

АКРОПОЛЬ, я, ч. У Стародавній Греції — укріплена 
центральна частина міста, розташована звичайно на горі. 
Обдивився акрополь, до якого од пристані треба їхати ко
ло години (М. Коцюбинський); Не тільки свою альма-ма
тер, свій рідний університет і рідне місто з хмарочосом 
Держпрому, але й Акрополь в Афінах, і паризький Дувр, і 
Софію Київську, і німецьку готику — все, все він готовий 
був прикрити своїми грудьми (О. Гончар).

АКРОСТИХ, а, ч., літ. Те саме, що акровірш. Автор на
шого вірша в акростиху називав себе Александром Пада- 
льським (І. Франко).

АКРОТЕРІЙ, ю, ч. Скульптурна прикраса, розміщена 
над кутами фронтону архітектурної споруди. У Стародав
ній Греції акротерії звичайно встановлювалися на фронто
нах храмів (храм Афіни на острові Егіна, храм Немезіди в 
Аттиці) (з наук.-попул. літ.); * Образно. Була іще всіляка 
тамліпнина.. І акротерій з паленої глини всім женихам по
казував язик (Л. Костенко).

АКРОЦЕФАЛІЯ див. акрокефалія.
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АКСАКАЛ, а, ч. У народів Середньої Азії або на Кавка
зі — голова роду, старійшина. Задрижав посох у  руці дер
віша, а жінки з тривогою й надією дивилися в розумні очі 
аксакала (Р. Іваничук); // Мудрий, шанований, літній чоло
вік. Для узбеків характерніш є традиційне шанобливе став
лення до старших за віком -  аксакалів (із журн.).

АКСАНТЕГЮ, невідм., ч., лінгв. Діакритичний знак у 
вигляді нахиленого вправо знака наголосу над голосною 
літерою. Французький алфавіт доповнюють три діакри
тичні знаки, які пишуться над голосними: аксантегю, гра- 
віс і циркумфлекс (з навч. літ.).

АКСЕЛЕРАТ, а, ч. Дитина, підліток із прискореним фі
зичним і фізіологічним розвитком. Ілько Панасович рукам 
волі не дав — завадила жінка й мускулатура синка-акселера- 
та (А. Крижанівський); Навіть двометрові вусаті акселера- 
ти-десятикласники десь аж з-під стелі просовували голови у  
наші двері, роззявляючи від цікавості роти (В. Нестайко).

АКСЕЛЕРАТКА, и, ж. Жін. до акселерат.— Рання 
птаха, — приязно окинула оком Софія Іванівна посталу пе
ред нею худу, цибатеньку акселератку, що причепурилася в 
дорогу, мов до якого-небудь шкільного свята (О. Гончар).

АКСЕЛЕРАТОР, а, ч., техн. Регулятор кількості робочої 
суміші, яка надходить із карбюратора (у дизелях — палива з 
насоса) в циліндри двигуна внутрішнього згоряння. — Да- 
вай-давай, не зупиняйся, — скочив на підніжку [автомобіля] 
Берестовський. Шофер кивнув головою і натис на акселе
ратор (Л. Первомайський); Степанов повернув ключ запа
лювання, натиснув на педаль акселератора, і машина зру
шила з місця, швидко набравши хід (із журн.).

АКСЕЛЕРАЦІЯ, ї, 1. біол. Прискорене формування 
окремих частин зародка на певній стадії розвитку. Терміном 
“акселерація ” позначене більш раннє закладання того чи 
іншого органа в онтогенезі і швидший його розвиток порів
няно з іншими, унаслідок чого цей орган починає функціону
вати в той момент, коли за умовами життя він стає необ
хідним (з наук, літ.); Приклади акселерації: ранній розвиток 
ротового апарату риб і безхвостих амфібій, що забезпечує 
їм харчування після вичерпування запасів жовтка; розви
ток молочних зубів у  ссавців; зміна характеру плавників і 
розвиток хрящових дуг і ребер у  деяких риб, коли ці елемен
ти формуються, минаючи стадію хрящових скелетних ут
ворень (з навч. літ.).

2. Прискорений фізичний і фізіологічний розвиток дітей 
та підлітків порівняно з попередніми поколіннями. Сірі очі 
старші за неї, часто сповнені зауму, допитливості чи яко
гось докору ‘ Типове дитя віку акселерації”, — жартівливо 
каже про донечку самДударевич (О. Гончар); Явище акселе
рації охоплює прискорення росту і розвитку людей, подов
ження репродуктивного періоду в жінок, збільшення три
валості життя, довжини тіла, ваги новонароджених то
що (з наук.-попул. літ.); Процес акселерації— ознака XX сто
ліття. Досить сказати, що середній зріст деяких народів 
збільшився на 10-11 сантиметрів (із журн.); На думку біль
шості вчених, якоїсь одної причини акселерації бути не мо
же; її визначає весь комплекс умов жтття (з газ.).

АКСЕЛЕРбВАНИИ, а, е. Який зазнав акселерації (у 2 знач.). 
Стойку [біля пивного кіоску] атакувала акселерована ота
ра. Верховодили емоційна юнка та довготелесий обормот, 
облагороджений прищами (А. Крижанівський); Середнього

зросту хлопчики “бачать ” себе потворно маленькіти по
ряд з високими акселерованими однолітками (з навч. літ.).

АКСЕЛЕРОГРАФ, а, ч. Акселерометр із пристроєм для 
записування. Аксеїерограф установлювали безпосередньо 
на борту літака для вимірювання та запису значення куто
вих швидкостей і лінійних прискорень (з наук. літ.).

АКСЕЛЕРОМЕТР, а, ч. Прилад, яким вимірюють при
скорення або перенавантаження, що виникають під час ви
пробування різних машин та їхніх систем. Акселерометр — 
прилад, що вимірює прискорення і особливо потрібний для 
самокерованих снарядів та ракет (з наук.-попул. літ.).

АКСЕЛЬБАНТ, а, ч. 1. У деяких арміях — наплічний 
шнур із срібних або золотих ниток, оздоблений металевими 
наконечниками. Світлиця Олесина наче засяла од синіх з 
сріблом мундирів, .. аксельбантів та орденів (І. Нечуй-Ле- 
вицький); — Високо стоїте, Ваше Превосходительство, 
на весь край аксельбанти ваші поблискують, але не буде 
вам у  вашому величанні добра (О. Гончар); У 1763 р. для 
розрізнення полків піхоти було встановлено носіння погонів 
на лівому плечі та введені аксельбанти для мушкетерських 
і гренадерських батальйонів (з наук.-попул. літ.).

2. Наплічна нашивка на вбранні лакеїв, швейцарів. Одяг 
лакея, слуги — ліврея — була звичайно з басонами, шерстя
ними аксельбантами (із журн.).

АКСЕСУАР, а, ч. 1. Предмет, деталь і т. ін., належні або 
супутні чомусь. Я  зовсім не вклоняюсь перед твоїми [село] 
опоетизованими хатами, садочками, звичайнісіньким "мі
сяченьком” та іншими твоїми неодмінними аксесуарами 
(Б. Антоненко-Давидович); Завод на той час почав здавати 
позиції на ринку виробництва шахтарських аксесуарів (С. Жа
дан); Сантехніка, меблі та аксесуари для ванних кімнат (з мо
ви реклами); // Деталь оформлення, оздоблення. В оформ
ленні ландшафтних парків, створених у  кінці XVIII століття, 
містки були необхідним аксесуаром (з наук.-попул. літ.).

2. тільки мн. Другорядні, побічні деталі, які доповню
ють що-небудь, створюють фон, обстановку для головного 
(в живописі, скульптурі, літературі). Самобутній жіночий 
характер розкрив художник Т Шевченко у  портреті Гор
ленко. Скомпоновано портрет просто, без нагромадження 
деталей, аксесуарів (з наук, літ.); // Дрібні речі, предмети 
театральної обстановки; бутафорія. Аксесуари — не дрібни
ця в роботі актора. Використання якої-небудь палички, 
гребінця, лави, пляшки та іншого може допомогти акторо
ві більше, ніж пояснювальні монологи (з мемуарної літ.).

3. перен. Частковість, подробиця, що супроводжує що- 
небудь головне. Аж ось настало Перше травня .. В Києві 
ще звечора були наготовані всі аксесуари святкування 
(В. Винниченко).

АКСЕСУАРНИЙ, а, е. Стос, до аксесуара. У світі моди 
кришталь Сваровськи прийнято вважати виключно аксе- 
суарним матеріалом, який використовується лише для 
прикраси нарядів (із журн.); Аксесуарне багатство; ряд 
цікавих і корисних аксесуарів для мобільних телефонів (з 
мови реклами).

АКСИС, а, ч. Ссавець родини оленевих, який живе в 
лісах Індії та Шрі-Ланки. Протягом усього життя самець 
і самка аксиса покриті яскраво-рудою шерстю з білими 
плямами, які відсутні лише на голові (із журн.); Аксиси жи
вуть у  тропічних та субтропічних лісах, звичайно поблизу 
рік і, рятуючись від ворогів, кидаються у  воду (з газ.).
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АКСІАЛЬНИЙ, а, е, спец. Осьовий. Більшість видів 
спірохети мас тонку»осьову (аксіальну) нитку, навколо якої 
спірально закручене її тіло (з наук, літ.); Аксіальний вектор.

АКСІОЛОПЧНИЙ, а, е. Стос, до аксіології; який роз
глядає що-небудь під кутом зору його цінності для кого-, чо
го-небудь; ціннісний. Суспільні науки, порівняно з природ
ничими, мають набагато складніший оцінний, аксіологіч- 
ний аспект (з наук. літ.).

АКСІОЛОГІЯ, ї, ж. Філософське вчення про духовні, 
моральні, естетичні та інші цінності, їх зв’язок між собою, 
із соціальними, культурними чинниками та особистістю. 
Аксіологія (теорія цінностей) розглядає ставлення інди
віда до зовнішніх стосовно нього матеріальних і духовних 
об'єктів (з наук. літ.).

АКСІОМА, и, ж. 1. Вихідне положення в науці, яке прий
мають без доведення і яке є підставою для доведення інших 
положень. Коли б се сказав ученик, котрий перший раз до
відався, що два рази два — чотири і в великій радості прикла
дає сю аксіому всюди, де треба і де не треба, ми б не дивува
лись (І. Франко); Частій вважав, що перша аксіама геометрії 
“пряма лінія — найкороппиа відстань між двома точка

ми ” — придатна для всякого випадку в житті (Ю. Шовко- 
пляс); Карбував кожне слово, як робив це на уроках, коли про
голошував важливе правило чи аксіому (Є. Доломан).

2. перен. Незаперечна істина, цілком очевидне тверджен
ня. Вплив природи краю на зародження і розвиток у  ньому 
історичного життя віддавна вже вважається за аксіому 
історичної науки (з наук, літ.); Економіка повинна мати 
пріоритет над політикою. Це аксіома (із журн.).

АКСІОМАТИКА, и, ж. Сукупність аксіом, що стано
вить основи якого-небудь учення, теорії і т. ін. Побудова ак
сіоматики, з якої постають ті чи інші математичні тео
рії, — процедура суто логічна (із журн.).

АКСІОМАТИЧНИЙ, а, е. 1. Прикм. до аксібма, ак- 
сіоматнка. У XIX cm. було поставлено завдання загального 
перегляду та уточнення всієї аксіоматичної бази геометрії 
(з навч. літ.); Десятки напрямків сучасної математики роз
виваються на аксіоматичній основі, тобто на базі відпо
відної системи аксіом (аксіоматики) (з наук. літ.).

2. Стос, до аксіоми, аксіоматики. Монографія присвяче
на систематичному викладу різних напрямків аксіоматич
ного підходу в квантовій теорії поля (з наук, літ.); Аксіома
тичний спосіб формування понять.

А  Аксіоматичний метод див. мётод.
АКСібМЕТР, а, ч„ геод. Інструмент для вимірювання 

відхилень осі приладу від початкової площини. Нахімов 
просив установити на “Палладі ” два залізних румпелі нової 
системи та аксіометр на штурвал (із журн.).

АКСОЛбТЛЬ, я, ч , біол. Личинка деяких амбістом, здат
на до розмноження. Особливість аксолотля полягає в тому, 
що він досягає статевої зрілості й стає здатним до розмно
ження, навіть не перетворившись на дорослу форму, не за
знавши метаморфозу (з наук, літ.); У дослівному перекладі з 
ацтекської мови аксолотль — це “водяна іграшка ”, що ціл
ком відповідає його зовнішньаму вигляду: аксолотль схожий 
на великого головастого тритона із зовнішніми зябрами, які 
стирчать у  сторони (з наук.-попул. літ.); Голова в аксолотля 
дуже велика і широка, непропорційна до тіла, рот теж ши
рокий, а очка маленькі — складається враження, що личинка 
весь час усміхається (із журн.).

АКСбН , а, ч., анат. Відросток нервової клітини, що 
проводить імпульс від тіла клітини до інших нервових клі
тин та органів. Від кожної нервової клітини відходить ли
ше один аксон (з навч. літ.).

АКСОНОМ ЕТРИЧНИЙ, а, е ,мат. Стос, до аксономет
рії. Наведено загальні відомості про прямокутні проекції 
основних геометричних фігур, аксонометричні проекції, 
дискретизацію та інтерполяцію поверхонь (з наук. літ.).

АКСОНОМ ЕТРІЯ, ї, ж., мат. Спосіб зображення пред
метів на кресленні, при якому на площину зображень про
ектуються і предмет, і осі прямокутної системи координат, 
до яких віднесено зображуваний предмет. Художники, на
магаючись передати зорове враження точніше, при зобра
женні близьких планів тяжіють до аксонометрії (з наук.- 
попул. літ.); Аксонометрія дає можливість оцінити за
проектований простір у  цілому (з наук.-попул. літ.).

АКСбН-РЕФ ЛЕКС,у, ч., фізл. Рефлекторна реакція, яка 
здійснюється, на відміну від істинного рефлексу, без участі 
центральних нервових механізмів. Прикладом аксон-реф
лексу може бути розширення периферійних судин при по
дразненні шкіри (з наук.-попул. літ.).

АКТ, ч. 1. род. у. Окремий вияв якої-небудь діяльності 
або якогось процесу; дія, подія, вчинок. Вольові акти зав
жди спираються на вміння, навички особистості (з наук, 
літ.); Обрядовість сватання на Бойківщині була важливіш 
громадським актом, який передував шлюбу і санкціонував 
його (з наук.-попул. літ.); // Окрема дія, поодинокий вчинок. 
Тепер приходить їхня черга! Було кожному ясно, що почи
нався головний акт великої трагедії (І. Багряний).

2. род. у. Закінчена частина театральної вистави, драма
тичного твору; дія. Була й новинка Карпенкова — “Суєта ”. 
Перші три акти добрі (Панас Мирний); Найбільш театральна 
драматична поема “У пущі ”, хоча в останньому акті дра
матизм понижується (М. Драй-Хмара).

3. род. а. Указ, постанова і т. ін. державного, суспільного 
значення. [ А н н а:] А хутко я вам подарую інакший [пер
стень], щоб печаті прикладати до командорських актів 
(Леся Українка); Акт незалежності — це продовження і 
реальна дія Декларації про державний суверенітет Украї
ни, логічний підсумок усього суспільного розвитку останніх 
років (з газ.); // Офіційний документ, протокол, запис про 
який-небудь факт наявності або відсутності чогось. Сів го
лова на своє місце за столом, звелів рахівникові акта склас
ти (А. Головко); Здоровань-лісничий заставив скидати 
стояки на те саме місце, звідки вони були взяті, склав акта 
і поїхав геть (Григорій Тютюнник).

4. род. у, заст. Урочисті збори у шкільному закладі або в 
науковій установі у зв’язку з закінченням навчального року, 
врученням нагород і т. ін. Другого дня в школі був акт 
(С. Васильченко); На випускному акті його урочисто віта
ли викладачі (П. Колесник).

(1) Акти цивільного (громадянського) стану — записи 
спеціальними державними органами фактів народження, 
смерті, шлюбу, розлучення і т. ін. Акти цивільного стану 
відбивають зміни обставин в особистому житті громадя
нина (з наук, літ.); Адміністративна реалізація заяв про 
зміну прізвища — компетенція органів реєстрації актів 
громадянського стану (з навч. літ.); (2) Акт ревізії — офіцій
ний документ про результати перевірки фінансово-госпо
дарської діяльності підприємства, організації, установи або
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посадових осіб за певний період. В акті ревізії вказуються 
виявлені недоліки в роботі, допущені посадовими особами 
порушення законодавства та зловживання, а також відмі
чаються позитивні моменти й досягнення в роботі, які за
слуговують бути розповсюдженими (з навч. літ.); (3) Теро
ристичний акт — убивство чи замах на життя особи чи осіб 
або які-небудь злочинні дії у значних масштабах, спрямовані 
на підрив, загострення становища в країні, суспільстві або 
міждержавних відносинах. Тим часом Валер ’ян Осинський 
.. замислив свій перший терористичний акт (Ю. Хорун
жий); Терористичні акти проти феодалів і злодійство були 
в центрі уваги законодавства Київської Русі (з наук. літ.).

А (4) Дільчий акт, іст. — юридично оформлений доку
мент про поділ, відокремлення майна. Перші дослідження 
історії Острозької волості спиралися майже виключно на 
описово-статистичні джерела (дільчі акти, інвентарі, по
даткові реєстри) (з наук, літ.); (5) Нормативний акт, по
літ., юр. —документ компетентного органу державної влади, 
яким установлюються норми права. Майнова відповідаль
ність сторін регулюється нормативними актами, вста
новленими чинним законодавством (з навч. літ.); Законодав
чі та інші нормативні акти, що стосуються прав, свобод і 
законних інтересів громадян, не доведені до публічного ві
дома, не мають юридичної сили (з мови документів).

АКТИВ1, у, ч. Найбільш діяльна, ініціативна частина 
суспільства, організації, колективу і т. ін.; протилежне п а 
сив (див. пасив1). А невдовзі після цього вже весь наш ра
йонний актив мчав по селах з закритими пакетами для го
лів сільрад (0. Гончар); До революції в нас, в Україні, пись
менник був за репрезентанта національного активу, ба на
віть за національні душу й сумління (Б. Антоненко-Давидо
вич); Стривожені, невеселі поверталися до сільради члени 
активу (А. Дімаров); / /розм. Засідання, збори таких людей. 
На цьому активі [МосфІльму] розглядалися творчі питан
ня загального порядку, .. оцінювали кращі фільми минулого 
1955 року Ю. Довженко).

АКТИВ2, у, ч. 1. фін. Частина бухгалтерського балансу 
банку, підприємства і т. ін., що включає всі види матеріа
льних цінностей, коштів та боргових вимог; протилежне 
пасив (див. пасив2). Актив відображає склад і вартість 
майна організації на певну дату (з мови документів).

2. перен. Досягнення, надбання. Краще, що є в книзі 
“Під осінніми зорями ” і що лишилося у  творчому активі 
Рильського, зв ’язане з оспівуванням природи та простої се
лянської праці (С. Крижанівський).

3. активи, ів, ми., юр. Власність фізичних та юридичних 
осіб у вигляді рухомого й нерухомого майна, землі, лісових 
угідь, запасів корисних копалин та інших цінностей, що 
мають грошову вартість. Власники активів можуть вико
ристовувати їх для виплати своїх зобов язань іншим осо
бам, як фізичним, так і юридичним (з наук.-попул. літ.).

А (1) Заморожені активи — залишки на рахунках, кре
дити, тимчасово заблоковані внаслідок судових позовів або 
загострення політичного становища в країні. Використову
вати заморожені активи; (2) Ліквідні активи — засоби, 
які не дають прибутку у вигляді відсотків, але які можна 
легко реалізувати. До ліквідних активів належать цінні па
пери, поточні рахунки та готівка (з наук, літ.); (3) Мате
ріальні активи — одна з форм нефінансових активів, яка 
становить власність, що має майнову форму та грошову

вартість, — земля, адміністративні споруди, підприємства, 
обладнання, запаси сировини, готова продукція і т. ін .До ін
вестиційних ресурсів (основних фондів) належать елемен
ти виробництва, які входять у  матеріальні активи (з наук, 
літ.); В усіх благополучних країнах тверді валюти спираю
ться передусім на матеріальні активи країни, на її влас
ність (з газ.); (4) Мбртві активи — власність, яку важко 
реалізувати або яка не приносить прибутку. Мертві активи 
тягнуть бізнес на дно дужче, ніж пудові гирі (з газ.); 
(5) Неліквідні активи — довгострокові інвестиції або по
зики. Неліквідними активами можуть бути цінні папери з 
нестабільним курсом (з наук.-попул. літ.); (6) Нематеріальні 
активи — одна з форм нефінансових активів, які є умов
ною вартістю об’єктів власності, — авторське право, секре
ти виробництва, патенти, ноу-хау, автоматизовані системи 
обробки (опрацювання) інформації, видавничі права, мето
ди управління, репутація фірми і т. ін. Нематеріальні акти
ви можуть купуватися, отримуватися безкоштовно, а 
також безоплатно передаватися і реалізовуватися, що в 
обліку відображається відповідними бухгалтерськими 
проводками (з наук, літ.); Аналітичний облік ведеться в кни
зі пооб'єктного обліку нематеріальних активів стосовно 
показників: початкової вартості, строку корисного вико
ристання, суми щомісячно зараховуваного зношення і за
лишкової вартості об'єкта (з наук, літ.); (7) Нефінансові 
активи — активи, не пов’язані з фінансами (основні засоби 
виробництва, матеріальні обігові засоби і цінності, земля, 
надра і т. ін.). Нефінансові активи діляться на вироблені 
(які є результатом виробництва) та невироблені (які не є 
результатом виробництва) (з наук, літ.); (8) Фінансові ак
тиви — платіжні засоби фізичних та юридичних осіб або 
об’єкти, які можуть давати в майбутньому прибутки — ка
сова готівка, депозити в банках, вклади, чеки, цінні папери, 
акції, монетарне золото і т. ін .Дебіторська заборгованість, 
яка утворюється у  процесі бартерного обміну товарами /  
послугами, фінансовим активом не є (з навч. літ.); Фінансо
вим активом є дебіторська заборгованість, яка утворила
ся внаслідок видачі іншій стороні кредиту /  позики і пога
шення якої очікується у  грошовій або будь-якій іншій фор
мі, якої можуть набирати фінансові активи (з навч. літ.); 
(9) Чйсті активи — сукупність активів підприємства після 
вирахування всіх боргів. Якщо вартість чистих активів то
вариства з обмеженою відповідальністю стає меншою від 
визначеного законом мінімального розміру статутного ка
піталу, товариство підлягає ліквідації (з мови документів).

0  Записати на свій рахунок (до свогб активу, в свій ак
тив) див. записувати.

АКТИВАТОР, а, ч., спец. Речовина, що підсилює дію ка
талізаторів; // Те, що посилює діяльний стан чого-небудь. 
Істотною є роль щитоподібної залози як активатора збуд
ливості центральної нервової системи (з наук.-попул. літ.).

АКТИВАЦІЙНИЙ, а, е, спец. Стос, до активації. В осно
ві активаційної концепції лежить поняття "активації”, 
тобто психологічного збудження або напруження, викли
каного станом фізіологічного збудження в певному центрі 
мозку (з наук. літ.).

А  Активаційний аналіз див. аналіз.
АКТИВАЦІЯ, і, ж., спец. 1. Перехід з недіяльного ста

ну в діяльний; посилення діяльного стану. Біогенні стиму
лятори, додані до ферментів рослинного походження, ви-
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кликають їх активацію (з наук, літ.); Лімбічна система є 
важливою ланкою регуляторної системи, що моделює рі
вень активації кори великих півкуль (з наук, літ.); Ці ліки 
сприяють активації клітинного імунітету (із журн.).

2. Переведення чого-небудь у діючий, функціональний 
стан. З метою безпеки отримана Вами кредитна картка не
активна, тобто перш ніж Ви зможете скористатися кре
дитним лімітом, необхідно здійснити її активацію (з мови 
документів); Для того, щоб скористатися перевагами по
слуги “мультимедійні повідомлення” у  вашому мобільному 
телефоні, вам потрібно здійснити її активацію через Ін- 
тернет (з Інтернету); Активація комп 'ютерної програми.

3. Обробка деревного вугілля або інших пористих тіл 
спеціальним розчином для збільшення їхньої здатності до 
поглинання рідин, газів. Активація деревного вугілля.

АКТИВІЗАЦІЯ, і, ж. Дія за знач, активізувати і стан за 
знач, активізуватися. Останньої ночі Німеччину заатакува- 
ло 2000літаків, скинувши п ятнадцять тисяч тонн бомб. Бої 
на Пацифіку, бомбардування причалів на Новій Гвінеї, акти
візація фронту в Італії (у. Самчук); Поєднання лущення стер
ні з наступною своєчасною оранкою створює умови для акти
візації діяльності корисних мікроорганізмів (з наук, літ.); Зна
йомство, а потім і літературне співробітництво з ІЛаїике- 
вичем сприяли активізації фольклористичної діяльності 
Головацького (з навч. літ.).

АКТИВІЗОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до активізувати.
До поезії вводиться лексика, активізована початком ус
пішного освоєння космосу, розвитком науки, мистецтва, 
національної самосвідомості (з наук, літ.); // активізовано, 
безос. пред. В окупованих Австро-Угорщиною і Німеччи
ною північно-західних українських землях за сприяння по
літемігрантів у  1915-1918 рр. було створено мережу куль
турно-освітніх закладів та активізовано національний рух 
(з наук. літ.).

АКТИВІЗОВУВАТИ, ую, уєш, недок.. АКТИВІЗУВАТИ,
ую, уєш, недок. і док., кого, що. Робити кого-, що-небудь 
діяльнішим, активнішим. Ранком, готуючись до праці, про- 
слуховуєна магнітофонній стрічці Бетховена або Брамса. 
Вони його активізують до праці (Ю. Мушкетик); Старт пе
редвиборчих перегонів не за горами, тому не дивно, що полі
тичні партії почали активізовувати свою діяльність (з газ.); 
На підставі отриманих даних було зроблено висновок, що 
застосування препаратів на основі речовин фітогормональ
ної природи дозволить активізувати чи пригнітити певні 
біологічні процеси, які впливають на продуктивність рос
лин (з наук. літ.).

АКТИВІЗОВУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок., АКТИВІ- 
ЗУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок. і док. 1. Ставати діяльні
шим, активнішим. У грунті, де внесено органо-мінеральні су
міші, значно активізуються мікробіологічні процеси (з на
ук. літ.); Коли настає імунодефіцитний стан, чужорідні 
тіла (інфекції та бактерії) починають активізовуватися, 
відтак ми хворіємо (із журн.); Дєлов сам став подумувати 
про потребу якось активізуватись (Б. Антоненко-Давидо- 
вич).

2. тільки недок. Пас. до активізовувати, активізувати.
Ферменти соку підшлункової залози діють у  лужному сере
довищі й активізуються жовчю (з навч. літ.).

АКТИВІЗУВАННЯ, я, с. Дія за знач, активізувати. Під
креслено необхідність поширення власних можливостей 
щодо впровадження нових інформаційних технологій, ак

тивізування і налагодження дієвих зв язків із зарубіжними 
установами (із журн.).

АКТИВІЗУВАТИ див. активізовувати.
АКТИВІЗУВАТИСЯ див. активізовуватися.
АКТИВІСТ, а, ч. Діяльний член якого-небудь колективу; 

громадський діяч. І чи не найщасливішим був для нього той 
день, коли якось ще на першому курсі під час демонстрації 
на майдані Дзержинського його, як активіста з добрим го
лосом, покликано було на найвищу трибуну, щоб він вигуку
вав до колон демонстрантів “ура ” (О. Гончар); Присадку
ватий і широкий у  плечах, юнацький активіст все робить 
дуже зосереджено, з великою поважністю (Т. Масенко); 
Чуються голоси Василя Гнойового та Миколи Хащуватого, 
шваркотять якісь скрики інших активістів, що позбирали
ся перед сільрадою (С. Гуцало).

АКТИВІСТКА, и, ж. Жін. до активіст. Це він заніс до 
списків Ромку, щоб до Німеччини на каторгу відвезти, бо в 
Ромки батько в Червоній армії б'ється, а мати активісткою 
була... (К. Гриб); Треба визнати, що саме ці активістки з 
благодійних товариств заклали підвалини сучасного мед- 
сестринського патронажу хворих на туберкульоз (із журн.).

АКТИВІСТСЬКИЙ, а, е. Стос, до активіста. ВасяХрясь, 
почувши, що його викликає директор, поправив краватку й 
активістським кроком рушив до його кабінету (Г. Усач); 
На сьогодні в Україні формується активістський тип по
літичної культури, коли населення вчиться колективно й 
індивідуально відстоювати свої права (із журн.).

АКТИВНИЙ1, а, е. 1. Енергійний, діяльний; протилеж- 
не п а с и в н и й  (див. пасивний1). Моя любов більш ак
тивної, ніж пасивної натури (Леся Українка); Він не поску
пився на схвальні епітети: “широко ерудована людина”, 
“закоханий у  свій предмет учитель ”, “активний громадський 
працівник” (Б. Антоненко-Давидович); Почалася активна 
підготовка до операції. Добирали людей (Д. Бедзик); Лесь 
Курбас прийшов до професіонального театру, маючи фун
даментальну гуманітарну освіту. Він входить у  мистец
тво людиною суспільно активною (із журн.); Найбільш ак
тивною опозиція стає в кризові періоди розвитку суспіль
ства (з газ.).

2. Який розвивається, діє (про процеси, явища природи, 
суспільства і т. ін.). Всі здорові елементи краю закликаю
ться до помочі й активної боротьби з нещастям (В. Вин
ниченко); Все узбережжя Криму має ознаки активного 
руйнування морем (з наук, літ.); На сторінках багатьох пе
ріодичних видань проводилась активна пропаганда боро
тьби проти німецьких окупантів за відродження незалеж
ної соборної України (із журн.); // Який швидко, бурхливо 
проходить, виявляється. Активна хімічна реакція; Актив
ний процес у  легенях.

3. лінгв. Який показує дію, що переходить на об’єкт (про 
зворот, стан). Дієслово активного стану.

А  Активне виборче право див. право; Активний слов
ник див. словник; Біологічно активні речовини див. ре
човина; Біологічно активні точки див. точка.

АКТИВНИЙ2, а, е. Стос, до активу (див. актив2 1). Ак
тивний рахунок — бухгалтерський рахунок, призначений 
для обліку активів організації (майна, дебіторської забор
гованості тощо) (з мови документів).

А  Активний баланс див. баланс1; Активні операції 
банку див. операція.
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АКТИВНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, актив
ний1 1-2. Людина перш за все повинна бути активною в 
житті. Перш за все. А яка ж це активність, коли найголов
ніше, коли все існування твоє підтримують за тебе інші? 
(В. Винниченко); О. М. Сибіряков відзначався надзвичай
ною спостережливістю, активністю та письменницьким 
хистом (з наук.-попул. літ.); Коли б і де б не досліджували 
довгожителів, завжди вражала їх висока рухова актив
ність (із журн.); За допомогою марганцевих мікродобрив 
можна регулювати активність ферментів (з наук, літ.); 
Через свою високу хімічну активність щодо кисню фосфор 
у природі не зустрічається у  вільному стані (з навч. літ.); 
Громадська активність; Творча активність.

АКТИВНО, присл. Енергійно, діяльно. Сім 'я дуже одби- 
ваєлюдей від їх давніх друзів,.. не то, щоб вони забували чи 
переставали любити своїх друзів, але їм якось нема часу і 
настрою виявити се так активно, як перше (Леся Україн
ка); Взагалі, скажу тобі, Романе, що оте воєнне лихоліття 
дуже згуртовувало людей, зріднювало їх— хороших, звісно, 
бо погань теж проявляла себе досить активно (Є. Доло
ман); Церква активно включилася в національне життя, 
намагаючись протистояти моральній спустошеності, яку 
несла війна (із журн.).

АКТИВбВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до активувати. Для
того щоб амінокислоти могли виконувати певну роль у  біо
синтезі білка, вони повинні бути активовані (з наук.-попул. 
літ.); Ну знач, прикм. Хімічні домішки по-різному впливають 
на в ’яжучі властивості активованого фосфогіпсу (з наук.-по
пул. літ.); Процес очищення води можна інтенсифікувати 
активованим розчином сульфату алюмінію (з навч. літ.).

А Активоване вугілля див. вугілля.
АКТИВбВУВАТИ, ую, уєш, недок., АКТИВУВАТИ, 

ую, уєш, недок. і док., що. Здійснювати активацію чого-не
будь. Мікроорганізми в процесі своєї життєдіяльності утво
рюють речовини, що активують ріст організмів (з наук.- 
попул. літ.); Адміністратор має право активовувати по
слуги для клієнта без згоди клієнта, якщо така активація 
безкоштовна для клієнта (з мови документів).

АКТИВУВАННЯ, я, с. Дія за знач, активувати. Активу
вання поверхні, що відбувається при подрібненні в чистій 
воді та з використанням лужних домішок, супроводжу
ється підвищенням розчинності поверхневих шарів порів
няно з об’ємом частинок (з наук. літ.).

АКТИВУВАТИ див. активовувати.
АКТИН, у, ч. Білок м’язової тканини, що бере участь у 

м’язовому скороченні разом з міозином. Основні повноцінні 
білки м ’язової тканини тварин — міозин, міоген, актин, 
міоглобін, міоглобулін, міоальбумін, які легко засвоюються 
організмом (з навч. літ.).

АКТИНІДІЄВІ, вих, мн. Родина дводольних рослин (де
рев, кущів, ліан), поширених у країнах із теплим вологим 
кліматом, перев. у Східній та Південно-Східній Азії. Невели
ка родина актинідієвих об ’єднує три роди і близько 350 видів 
рослин із одностатевими п ’ятичленними квітами і плода
ми-ягодами з дрібним насінням (з наук.-попул. літ.).

АКТИНІДІЯ, ї, ж. Багаторічна витка кущова рослина 
родини актинідієвих з кисло-солодкими ягодами, поширена 
перев. у Південно-Східній Азії. Актинідії мають не тільки 
харчове, а й лікувальне значення (з наук.-попул. літ.); Най- 
відоміші плоди культурних сортів актинідії — ківі (з на

ук.-попул. літ.); Ягоди актинідії їстівні, вони містять у  ве
ликій кількості аскорбінову кислоту (із журн.).

АКТИНІЄВИЙ, а, е. Прикм. до актиній. Актинієвий 
ряд елементів.

АКТИНІЙ, ю, ч. Хімічний елемент з атомним номером 
89, радіоактивний метал сріблясто-білого кольору. Слідом 
за радієм були відкриті полоній, актиній та інші радіоак
тивні елементи (з навч. літ.).

АКТИНІЧНИЙ, а, е. Прикм. до актиній. Актинічні від
кладення у  руді.

А  Актинічні промені див. промінь.
АКТЙНІЯ,Ї , ж. 1. Морська тварина ряду морських киш

ковопорожнинних із циліндричним тілом, яка має рот, ото
чений вінчиком щупалець для хапання їжі; морський ане
мон. Причаївся голчастий їжак під .. водоростями, пли
вуть актинії (О. Іваненко); Актинії харчуються різними 
дрібними тваринами і навіть дрібними рибами (з наук.-по
пул. літ.); Актинії поширені широко, однак більшість во
диться в тропічних та субтропічних водах (із журн.).

2. мн. Ряд морських кишковопорожнинних класу корало
вих поліпів. Актинії позбавлені мінерального скелета: 
опорну функцію у  них бере на себе кишкова порожнина (з 
наук. літ.).

А КТИНОБАЦИЛЬбЗ, у, ч., вет., мед. Інфекційне гриб
кове захворювання тварин, рідко людини, яке характери
зується гнійними ураженнями м’яких тканин голови (губ, 
язика, щік), шиї, лімфатичних вузлів. Актинобацильоз сільсько
господарських тварин завдає відчутних економічних збит
ків тваринництву (з наук. літ.).

АКТИНОГРАФ, а, ч. Прилад для безперервного автома
тичного запису інтенсивності сонячної радіації. За допомо
гою актинографа Гершель і Беккерель вивчали хімічну ін
тенсивність і напругу променів Сонця в різних положеннях 
його на горизонті (з навч. літ.).

АКТИНОЇД див. актиноїди.
А КТИНбїДИ, ів, мн. (одн. актиноїд, у, ч.). Чотирнадцять 

радіоактивних хімічних елементів з атомними номерами 
90-103, близьких один до одного за будовою атомів та хіміч
ними властивостями. Дослідження показали, що елементом 
з атомним номером 103 закінчується сьомий ряд періодич
ної системи Менделєєва — ряд актиноїдів (із журн.).

АКТИНОЛІТ, у, ч. Променистий камінь, мінерал із групи 
амфіболів. Актиноліт вважається напівкоштовним каме
нем (з наук.-попул. літ.); Актиноліт утворює витягнуті, гол
чаті та ниткоподібні кристали, зібрані в радіально-проме
нисті, сплутано-волокнисті агрегати (з наук. літ.).

АКТИНбМ ЕТР, а, ч. Прилад для вимірювання інтен
сивності прямої сонячної радіації. Принцип дії актиномет
ра ґрунтується на поглинанні радіації зачорненою повер
хнею і перетворенні її енергії на теплоту (з наук, літ.); За 
допомогою актинометрів та піргеліометрів вимірюють 
сонячну радіацію (з наук.-попул. літ.).

АКТИНОМ ЕТРИЧНИЙ, а, е. Стос, до актинометра, ак
тинометрії. У 1896 р. уперше проведено вимірювання пря
мої сонячної радіації з ^повітряної кулі, що було початком 
актинометричних досліджень у  вільній атмосфері (з наук, 
літ.); На полярній станції проводились метеорологічні, ак
тинометричні піа геофізичні спостереження (з газ.).

АКТИНОМЁТР1Я, ї, ж., метеор. Розділ геофізики, що 
вивчає сонячну, земну та атмосферну радіацію. Атмосферу
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досліджують метеорологія та кліматологія і ще вужчі 
спеціалізовані дисципліни: актинометрія, атмосферна оп
тика (із журн.).

АКТИНОМІКОЗ, у, ч., вет., мед. Хронічне інфекційне 
захворювання людини та свійських тварин, спричинюване 
променистими грибками — актиноміцетами. При актино
мікозі розвиваються інфільтрати, які нагноюються і роз
криваються, при цьому виникають свищі із гнійно-кров 'я- 
нистими виділеннями (з наук, літ.); Актиномікоз у  людини 
становить 6-8 % усіх хронічних гнійних процесів (з наук.- 
попул. літ.); Актиномікоз може вражати будь-які органи й 
тканини (з навч. літ.).

АКТИНОМІЦЕТ див. актиномщёти.
АКТИНОМІЦЕТИ, ів, мн. (одн. актиноміцет, у, ч.), біол. 

Група мікроорганізмів, що поєднують риси бактерій і гри
бів. Актиноміцети поширені в грунті, водоймах, у  повітрі й 
на рослинних залишках; деякі з них є паразитами тварин, 
людини, викликаючи такі хвороби, як актиномікоз, тубер
кульоз, дифтерія та ін. (з наук, літ.); Найбагатшим джере
лом антибіотиків виявилися променисті гриби, так звані 
актиноміцети (з наук.-попул. літ.); Види актиноміцетів, які 
утворюють антибіотики, пігменти, вітаміни і т. ін., вико
ристовуються в мікробіологічній промисловості (із журн.).

АКТИНОМІЦИН див. актиноміцини.
АКТИНОМІЦИНИ, ів, мн. (одн. актиноміцин, у, ч.), 

біол. Група антибіотиків, утворених різними актиноміцета
ми. Актиноміцинам властива антибіотична дія проти 
грампозитивних бактерій і деяких грибів (з наук, літ.); У 
дослідах на тваринах встановлена протипухлинна дія ак
тиноміцинів (із журн.).

АКТИНОФАГ, а, ч., біол. Вірус, який уражає актино
міцети. На сьогодні вивчений хімічний склад актинофагів, 
які належать до різних морфологічних типів і вражають 
мікроорганізми майже всіх систематичних груп (з наук, 
літ.); Для позначення фагів (вірусів мікроорганізмів), які 
викликають лізис актиноміцетів, застосовується термін 
актинофаг (з навч. літ.).

...АКТНИЙ, рідко ...АКТОВИЙ, а, е. Друга частина 
складних слів, першою частиною яких є числівник, що вка
зує на кількість актів у 2 знач., напр.: о д н о а к т н и й ,  
д в о х а к т н и й ,  т р ь о х а к т н и й .

АКТОВАНИЙ, а, е, спец. Дієпр. пас. до актувати. Акто
ваний комісією товар.

...АКТОВИЙ див. ...актний.
АКТОВИЙ, а, е. Прикм. до акт 3, 4. Піддячий прово

дить присягу. Кочубей повторяє за ним, перекручуючи сло
ва, бо до київської актової мови привик (Б. Лепкий); Актові 
книги Волинського воєводства другої половини XVI cm. міс
тять велику кількість документів, які рясніють скаргами 
про шляхетські наїзди (з наук. літ.).

Актовий зал див. зал.
АКТОР, а, ч., соц. Учасник соціально-політичних проце

сів у суспільстві. Структуралістська парадигма концен
трує увагу на владних відносинах та ілюструє шанси й 
можливості, які пропонують політичним акторам певні 
соціальні структури (з наук. літ.).

АКТбР, а, ч. 1. Професійний виконавець ролей у театраль
них виставах, кінофільмах і т. ін. Вискочив і я по тій кладці 
на ганок, а за мною актор з обголеними щоками (І. Не- 
чуй-Левицький); У спектаклях художників нас завжди ча

рує те, що не помічаєш маленьких ролей, а відчуваєш на
самперед великих акторів (О. Корнійчук); — Це Стасик, 
актор із Мацапуриного театру, — пояснює всім Немирич 
(Ю. Андрухович).

2. перен. Людина, яка показує себе такою, якою вона не є 
насправді. [ М о н т а н ь я р : ]  Та годі вже базікання того!.. 
Які актори всі ви, жирондисти! (Леся Українка); А началь
ник продовжував, либонь, щирим голосом, якщо ж то був 
голос не щирий, то тоді він великий актор (І. Багряний).

АКТОРКА, и, ж. Жін. до актор; актриса. Вона сміялась 
чудним сміхом, як сміються акторки на сцені (І. Нечуй-Ле- 
вицький); “За ситуаціями " я написала під враженням гри 
одної великої драматичної акторки (О. Кобилянська); Моя 
мила двоюрідна сестричка Олена — .. талановита акторка 
драматичного театру (Я. Гримайло).

АКТбРСТВО, а, с. 1. Заняття, професія актора; // Гра ак
тора. Свого часу серед терехівської інтелігенції було модно 
теревенити про вроджене акторство Івана (В. Дрозд); Я  не 
помилився, — він [трюк] мав успіх. Викликали.. За що? За ре
жисерство чи акторство? (з мемуарної літ.).

2. Збірн. до актор 1. Творчому змаганню, обміну досві
дом М. Кропивницький надавав тим більшого значення, що 
акторство України дійсно ніякої школи не мало (з мемуар
ної літ.).

3. перен. Штучність, манірність, нещирість у поведінці; 
удавання. — Жодне акторство, мамо, а щира правда (О. Ко
билянська).

АКТбРСТВУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. розм. Бути, пра
цювати актором. Хоча, якщо чесно, сьогодні розумію: то бу
ло не стільки бажання акторствувати, скільки втекти з до
му (з мемуарної літ.); Я  продовжував акторствувати, ста
вити театральні вистави, писав музику до п ’єс (з газ.).

2. перен. Бути штучним, манірним, нещирим у поведін
ці. Мимоволі я почав акторствувати перед дівчиною 
(із журн.); Вони звично акторствували та ораторствували 
(з газ.).

АКТОРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до актор 1. Після чоти
рьох років професіонального акторського життя я всту
пив до великого театру (Ю. Смолич); Братчиків цікавило 
все: і які нині вистави готуються, і чи братимуть акторів 
з інших театрів, як навчаються акторській майстерності 
лицедії і хто їх вчить (Б. Левін); // Власт, акторові. У його 
манерах не було нічого специфічно акторського (О. Дов
женко); — Слухайте, це цікаво, — густим акторським го
лосом втрутився Мартофляк (Ю. Андрухович).

АКТОРУВАТИ, ую, уєш, недок., рідко. Те саме, що ак- 
тбрствувати. Ви правди не любите й акторуєте (О. Коби
лянська).

АКТРИСА, и, ж. Те саме, що акторка. Убрання її було 
схоже на ті квітчасті азійські убори, в яких виходять на 
сцену актриси й танцюристки (І. Нечуй-Левицький); Акт
риса випурхнула за лаштунки (Ю. Смолич); Він був чорно
горець, у  Чорногорії в нього лишилася молода вродлива дру
жина, прекрасна актриса, яку він майже силоміць вивіз з 
Белграда, відірвав від театру, від сцени, повіз у  свої гори, в 
свою дикість, обіцяючи навзамін цивілізації свою при
страсть і вічне кохання (П. Загребельний).

АКТУАЛІЗАЦІЯ, ї, ж. Дія за знач, актуалізувати. Ак
туалізація описуваних подій часом, як у  поемі “Юродивий ”, 
досягається вкрапленням словосполучень, стилізованих під
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царські маніфести (В. Русанівський); У мисленні завжди 
наявна актуалізація раніше утворених тимчасових нерво
вих зв ’язків, міжсигнальних асоціацій (з наук, літ.); В умо
вах актуалізації українського питання в міжнародних від
носинах наддніпрянські політемігранти за сприяння Авст
ро-Угорщини і Німеччини та допомоги галичан 4 серпня 
1914 р. заснували Союз визволення України (із журн.).

АКТУАЛІЗМ, у, ч. Порівняльно-історичний метод у геоло
гії, за яким вивчення процесів далекого минулого здійсню
ється шляхом вивчення сучасних процесів. Актуалізм, власне, 
відповідає, як легко в цьому впевнитися, тотожності прос
тору — часу планети у  всьому 'її бутті (з наук, літ.); Вивчаючи 
теперішнє, ми здобуваємо ключ до пізнання минулого — на 
цьому базується наукове мислення геолога і так формується 
загальноприродничий принцип актуалізму (із журн.).

АКТУАЛІЗбВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до актуалізува
ти; /Іу знач, прикм. Письменники й читачі вже стали зви
кати до нової актуалізованої творчості геніального поета 
України... (Б. Антоненко-Давидович); Залежно від конкрет
ної ситуації, пов'язаної з умовами задоволення актуалізо
ваних потреб, індивіди, створюючи громадські організації, 
виходять на соціально-груповий рівень потреб (з наук. літ.).

АКТУАЛІЗУВАННЯ, я, с. Дія за знач, актуалізувати. 
Система керування довкіллям — частина загальної систе
ми керування, яка охоплює організаційну структуру, діяль
ність з планування, обов 'язки, відповідальність, досвід, ме
тоди, методики, процеси і ресурси для формування, здій
снювання, аналізування та актуалізування екологічної по
літики (з наук.-техн. літ.).

АКТУАЛІЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. Робити 
що-небудь актуальним, актуальнішим. Розпад СРСР ак
туалізував для народів, що входили до його складу, пробле
му соціального вибору (з наук.-попул. літ.); Перспектива 
зміни актуалізує потенційну можливість людини в пізнаваль
ному полі, виробництво нових знань (з навч. літ.); 11 Оживля
ти, відновлювати в пам’яті що-небудь. Актуалізувати забу
ті події дитинства.

АКТУАЛІЗУВАТИСЯ, ується, недок. і док. Ставати ак
туальним, актуальнішим. Проблема взаємозв’язку сім ’ї  і 
школи — традиційна педагогічна проблема, яка актуалі
зується в сучасних умовах (з наук, літ.); Сьогодні актуалізу
вався пошук альтернативних джерел енергії (із журн.); В 
умовах національно-державного відродження України ак
туалізується проблема розвитку національних культур мен
шин, що населяють нашу державу (з газ.).

АКТУАЛЬНИЙ, а, е. Важливий для даного часу; який 
відповідає найважливішим потребам сучасності. — Не ка
жи такого. Любов тепер — не актуальна тема. — Вона 
завжди актуальна (М. Стельмах); Проблема національних 
меншин є дуже актуальною для України, на території якої 
проживає понад 100 національностей (з наук.-попул. літ.); 
На сьогодні в планах Інституту — розробка актуальних 
для теорії та практики питань правотворення і держа
вотворення в Україні (із журн.); Актуальне інтерв’ю; Ак
туальне мистецтво.

А  Актуальний синтаксис див. синтаксис. 
АКТУАЛЬНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до актуальний.

У процесі розбудови демократичної правової держави в 
Україні особливої актуальності набуває вивчення і аналіз 
процесу суспільної організації та самоорганізації (з наук.

літ.); Глибоку актуальність п ’єс І. Микитенка зумовлював 
його тісний і постійний зв ’язок з життям (з наук, літ.); 
Звертання до героїко-історичних тем і мотивів, піднесе
ний тон надавали альманахові “Русалка Дністровая ” знач
ної на той час громадської актуальності (з навч. літ.).

АКТУАЛЬНО. Присл. до актуальний. Але зараз писа
ти про це не на часі, та й не зовсім актуально (В. Дрозд); 
Що ж може дати океан людині? Це тривіальне, на перший 
погляд, запитання звучить особливо актуально (із журн.).

АКТУАРІЙ, я, ч., фін. Фахівець, який здійснює розра
хунки із страхування життя. Актуарій займається розра
хунками, пов’язаними з розробкою методів нарахування 
тарифних ставок із довгострокового страхування жит
тя, із створення резервів страхових внесків та ін. (з наук.- 
попул. літ.).

АКТУВАННЯ, я, с., спец. Дія за знач, актувйти. Дина
мічно здійснюється актування земельних паїв, відповідне 
оформлення прав власників (з мови документів).

АКТУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, рідко кого, спец. 
Складати акт (у 3 знач.). У випадку порушення упаковки ван
тажоотримувач повинен це актувати (з мови докумен
тів); Спостерігачі актували порушення на виборчих дільни
цях (з газ.); Для надання допомоги постраждалим місцева 
влада актувала всі випадки шкоди, якої завдала стихія бу
динкам (з Інтернету).

АКУЗАТИВ, а, ч., лінгв. Знахідний відмінок. Знахідний 
відмінок, або акузатив, — відмінок, яким у  мовах номіна- 
тивно-акузативної будови позначається об ’єкт дії (пря
мий додаток) (з наук, літ.); Внеском у  загальну теорію від
мінків є теоретичне обгрунтування Є. Куриловичем і Е. Бен- 
веністом на матеріалі індоєвропейських мов похідності 
присубстантивного суб ’єктного й об ’єктного генітива від 
номінатива й акузатива (з наук. літ.).

АКУЛА, и, ж. 1. Велика хижа морська риба із веретено
подібним тілом і великим ротом, розміщеним на нижній 
частині голови. — Дядьку-моряк, а ви бачили акулу? А лі
таючих рибок? (О. Гончар); Акули дуже поширені і водя
ться у  прибережних і відкритих водах, деякі — в ріках (на
приклад, Амазонці, Гангу) (з наук, літ.); Більша частина 
акул — хижаки. Вони харчуються рибами, безхребетними, 
голкошкірими, молюсками та ін. (з наук.-попул. літ.).

2. мн. Ряд хрящових риб. Більшість видів акул нале
жить до так званих справжніх хижаків, окремі види, зокре
ма, китова, гігантська і великорота акули харчуються планк
тоном (з наук.-попул. літ.).

3. перен. Той, хто діє хижо, зухвало й безсоромно, перев. 
наживаючись на експлуатації та пограбуванні кого-небудь. 
Хай Абдул не ховається за Селімову спину! Знаємо й його, 
хижака .. Акула він ненажерлива (3. Тулуб).

4. перен. Досвідчений професіонал у якій-небудь галузі. 
Акули шоу-бізнесу оцінили б комп ’ютерний дизайн в оформ
ленні зали (із журн.); Написати статтю автора підштовх
нула одна натхненна промова вітчизняної акули телебачен
ня (з газ.).

(1) Акула пера — досвідчений журналіст, рідше пись
менник. Журналістам дозволили залишитися — акули пера 
із задоволеним виглядом зайняли місця в залі, немовби даю
чи зрозуміти, що забезпечать процесу відповідний резонанс 
у  пресі (із журн.); Республіканський конкурс молодих журна
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лістів та письменників “Акули пера " спрямований також 
на підтримку і розвиток молодіжної творчості (з газ.).

Д  (2) Колюча акула — те саме, що катран2. М'ясо ко
лючої акули використовують на балик, а з печінки одер
жують вітаміни (з наук.-попул. літ.).

АКУЛОВІ, вих, мн. Те саме, що пластинозяброві. Се
ред спеціалістів немає єдиної класифікації щодо таксоно
мії акулових (із журн.).

АКУЛОПОДІБНИЙ, а, е. 1. Схожий на акулу. Білий ме
тал потужних акулоподібних тулубів, скло ілюмінаторів, 
могутні шасі на брилах бетону, хащі веіичезних переплу
таних крил — аж тісно такому скупченню гігантів на сьо
му клаптику аеродромного ґрунту (О. Гончар); Акулоподіб- 
ний ніс спортивної машини; Акулоподібний стратегічний 
бомбардувальник.

2. Такий, як у акули. Акулоподібний спинний плавець.
АКУЛЬТУРАЦІЯ, ї, ж., етн. Прилучення одного наро

ду до культури іншого, яке відбувається в результаті контак
тів цих народів. Дослідження акультураціїв сучасному зна
ченні цього слова почалося в 20-30 роках X X  cm. у  зв 'язку з 
вивченням впливу "білої" американської культури на індіан
ців та темношкірих американців (з наук, літ.); Зараз ми не 
можемо з вірогідністю передбачити, за якими принципами 
буде далі розвиватися процес акультурації українців у  Лат
в ії(з газ.).

АКУЛЯЧИЙ, а, е. 1. Прикм. до акула. Веслом по акуля
чій голові, Щоб розскочився череп! (М. Рильський); У допо
віді наведено приклади вивчення і схвалення агентством 
таких допоміжних засобів лікування раку, як екстракт зе
леного чаю, екстракт акулячих хрящів, вітамін Д  аргінін, 
цинк (з наук, літ.); Тут акуляча хватка Ліди та її метка 
діловитість були продемонстровані всім (із журн.).

2. перен. Який нагадує акулу. Перед ними черговий ку
мир — бритоголовий, з акулячим ротом віщун у  жовтому 
балахоні (О. Гончар); Далі представник замовника не казав 
нічого, а тільки доливав собі до гранчака балантайнсу і од
нією з безпалих долонь закидав у  свій акулячий писок жме
ню земляних горішків (Ю. Андрухович).

АКУМЕТРІЯ, ї, ж., мед. Те саме, що аудіометрія. За
стосовують три основних методи акуметрії: дослідження 
слуху мовленням, камертонами, аудіометром (з наук. літ.).

АКУМУЛЬОВАНИЙ, а, е, спец. Дієпр. пас. до акуму
лювати. Він [Кесар] рішуче звівся на ноги .. Ніби вся акуму
льована в ньому за час лежання енергія раптом знайшла со
бі вихід (Ю. Збанацький); // у  знач, прикм. На Олександра 
Івановича вигляд цвинтарів завжди наганяв тугу, і він, щоб 
поминути швидше це місце акумульованої печалі, смиконув 
коня (Б. Антоненко-Давидович); Акумульована енергія вітру.

АКУМУЛЮВАННЯ, я, с., спец. Дія за знач, акумулюва
ти і стан за знач, акумулюватися. Більшість високорозвине- 
них країн досягла високого рівня виробництва за рахунок по
тужного інвестування в модернізацію обладнання, акумулю
вання значних обігових коштів на рахунках підприємств 
та ін. (з наук, літ.); Наведено схеми перетворення й акумулю
вання енергії, основні енергетичні установки (з наук. літ.).

АКУМУЛЮВАТИ, юю, юєш, недок. і док, що, спец. 
Збирати, нагромаджувати, зосереджувати що-небудь. Хло
рофіл акумулює сонячну енергію (з наук.-попул. літ.); Завдя
ки спорудженню греблі Каховської ГЕС створено водойми
ще місткістю до 19 мільярдів кубометрів води, що дає змо

гу акумулювати паводкові води Дніпра і зберігати їх для ко
рисної роботи (з наук.-попул. літ.); Сумні замріяні степи й 
похмуре місто, що акумулювало в собі гайдамаччину, не 
могли розрадити легковажної авантурниці — грекині (Б. Ан
тоненко-Давидович).

АКУМ УЛЮ ВАТИСЯ, юється, недок. і док., спец.
1. Збиратися, нагромаджуватися, зосереджуватися де-не
будь. Мова — одне із найбільших культурно-духовних над
бань етносу, оскільки в ній акумулюється його знання про 
навколишній світ і про себе (з наук, літ.); Особливістю 
Ірпінської заплави є те, що грунтові й паводкові води там 
не спускаються в річку, а акумулюються в штучних водой
мах (з газ.); Замкнута в собі, після скасування Січі 1775 ро
ку, козацька потенція немовби акумулювалась протягом 
довгого часу, щоб, із кінцем, найти вихід розряджуватись 
у . ,  літературі (Б. Антоненко-Давидович).

2. тільки недок. Пас. до акумулювати.
АКУ МУЛЯТЙВНИЙ, а, е, спец. Стос, до акумуляції, по

в’язаний з нею. Акумулятивний рельєф — сукупність форм 
рельєфу, утворена внаслідок нерівномірного накопичення 
(акумуляції) морських, річкових, озерних, льодовикових та 
інших відкладень, а також продуктів вулканічної діяльнос
ті (з наук. літ.).

АКУМУЛЯТОР, а, ч. 1. Прилад для нагромадження елек
тричної енергії з метою подальшого її використання. За
лежно від виду накопичуваної енергії розрізняють елек
тричні, гідравлічні, теплові та інерційні акумулятори (з на
ук. літ.); Притьмом вимкнув запалювання й підняв капот. 
Дихав дріт високої напруги, що вів од акумулятора до 
стартера (Ю. Мушкетик); Павло постояв посеред двору, 
прислухаючись до німотної тиші в селі, і пішов до машини 
знімати акумулятор (Григір Тютюнник); Акумулятори і 
лампочки від тракторних фар випросили в мого тата-ме- 
ханізатора (В. Нестайко).

2. чого, перен. Те, що нагромаджує, вбирає що-небудь. 
Полісся! Мальовничий край лісів, озер, річок і боліт. Одвіч
ний акумулятор вологи (з газ.); // Ерудована, обізнана люди
на, яка має ґрунтовні знання. Режисер для всіх був акумуля
тором ідей (із журн.).

Д  (1) Свинцево-кислотний акумулятор — прилад для 
нагромадження електричної енергії, який складається зі 
свинцевих пластин, занурених у розчин сірчаної кислоти. 
Найпростіша модель свинцево-кислотного акумулятора 
складається з двох свинцевих пластинок, уміщених у  роз
чин сірчаної кислоти (з навч. літ.).

АКУМУЛЯТОРНИЙ, а, е. Стос, до акумулятора (у 1 знач.). 
Під час роботи автомобіля генератор і акумуляторна ба
тарея працюють у  повній взаємодії, доповнюючи одне од
ного (з навч. літ.); Малі децентралізовані системи генеру
вання (від кількох десятків ватів до кількох кіловатів) мо
жуть використовуватися в автономних джерелах жив
лення, радіонавігаційних знаках, акумуляторних станціях 
(із журн.); Світло від маленької акумуляторної лампочки 
падало тільки на стіл (В. Собко).

АКУМУЛЯЦІЙНИЙ, а, е, спец. Стос, до акумуляції. Аку
муляційний коефіцієнт; Акумуляційний період накопичення.

АКУМУЛЯЦІЯ, і, ж., спец. Збирання, нагромадження, 
зосередження чого-небудь. У результаті своєрідного поєд
нання процесу акумуляції мінеральної речовини і біогенезу 
на дні солоних озер Криму нагромаджується верства чор



АКУПРЕСУРА 165 АКУ СТЙЧНИЙ

ного масткого мулу (з наук, літ.); Фінансові установи за
ймаються акумуляцією грошових фондів (державна подат
кова адміністрація та її органи) і їх розподілом, активно 
впливають на процес утворення фондів — бюджетів усіх 
рівнів (з наук, літ.); Льодовики існують скрізь, де темпи 
акумуляції снігу значно перевищують темпи абляції (та
нення та випаровування) (з наук.-попул. літ.).

АКУПРЕСУРА, и, ж., мед. Метод рефлексотерапії спо
собом натиснення пальцями на біологічно активні точки. 
Акупресура використовується в основному для лікування 
психосоматичних порушень, тобто хвороб тіла, розвиток 
яких пов ’язаний з корою головного мозку (з наук. літ.).

АКУПУНКТУРА, и, ж., мед. Метод рефлексотерапії ба
гатьох нервових, алергійних захворювань уколами спеціаль
ними голками у певні точки тіла; голковколювання. Специ
фіка акупунктури полягає саме в дії на певні точки. Це 
строго локалізовані, обмежені щодо розмірів ділянки шкіри 
і прилеглих тканин (з наук.-попул. літ.).

АКУПУНКТУРНИЙ, а, е, мед. Прикм. до акупункту
ра. Акупунктурна методика лікування; Акупунктурні зони.

АКУРАТ, присл., розм. Точно, якраз. Буде акурат, як ти 
казав (Сл. Гр.); [П е л а г і я:] О! Роман Степанович! З приїз
дом. Акурат на Юліччине свято приїхали! (3. Мороз).

0 (1) В акурат,розм.: а) якраз, саме. — Казала [бариня], 
завтра прийде в Мозолівку, тільки не базікайте. Від неї й 
дізнаємось в акурат (П. Панч); Снаряд німецький в акурат 
біля човна впав, і човен перевернувся (Є. Гуцало); б) на той 
момент. Кінчається вірьовка, А до землі ще далеченько.. Не 
розгубивсь я в акурат, Рвонув вірьовки верхній шмат (І. Не- 
хода); в) добре, як слід, правильно. Водив [я комбайн], при
кладаючи вміння і силу, Щоб все неодмінно було в акурат. 
Охоче навчав комбайнерському ділу і літніх румунів, і хлоп
ців, дівчат (С. Олійник).

АКУРАТИСТ, а, ч., розм. Акуратна людина. Олекса зу
стрів мене вигуком: — Ти акуратист! Ми думали, що ти за
пізнишся (Л. Первомайський); Всіма визнаний на кораблі 
акуратист, він ретельно приглядався, чи не пом явся та чи 
не відволожився одяг (Д. Ткач).

АКУРАТИСТКА, и, ж., розм. Жін. до акуратист. Дома 
затишно, чисто. Дунай пробує пальцем землю в горщиках з 
квітами: чи не забули полити. Ні. Не забули. Такого невіс
тка не забуває: акуратистка (1. Муратов).

АКУРАТНЕНЬКИЙ, а, е. Пестл. до акуратний. Я  шко
ли його не бачив, а уявляю напомаджений чуб, акуратне
нький продиі, манікюр (О. Донченко).

АКУРАТНЕНЬКО. Присл. до акуратненький. Акурат
ненько навідувалася Храпкова на пошту при “Інтуристі ” і з 
приємністю одержувала їх [листи] “до запитання ” (Іван Ле).

АКУРАТНИЙ, а, е. І. Який дотримується порядку, точ
ності (про людину). Постараюся бути акуратним і швидко 
повернути коректу (М. Коцюбинський); Чоловік він аку
ратний, точний, кожна хвилина в нього повинна бути на 
своєму місці (В. Винниченко); Я  був .. дуже акуратним і 
дисциплінованим пацієнтом (Ю. Збанацький).

2. Охайний, чепурний. Якось у  барак прийшов майор, 
акуратний і чистенький, мов лялька (П. Загребельний); Вся 
вона чиста, акуратна, в темній корсетці і спідниці (М. 1в- 
ченко).

3. Зроблений, виконаний старанно, ретельно. Надмір 
книжок лежав дуже рівними й акуратними купками на

підвіконні (В. Підмогильний)); Він зупинився посеред кімна
ти і весело обвів поглядом стіни з дешевими олеографіями в 
акуратних рамках (О. Донченко).

4. Який утримується в порядку, чистоті. — Петре, — обі
звалася вона згодом веселіше, — а місто чистеньке, аку
ратне. Мені навіть подобається (М. Олійник); На акурат
ній доглянутій садибі в усьому відчувається дбайлива рука 
господарів (із журн.).

5. Гарний, симпатичний, звичайно невеликий розміра
ми. Сіверцев, високий вродливий блондин з акуратними 
бакенбардами, дивився на нього непорозуміло, здивовано 
(О. Гончар); Ніс він мав рівний, акуратний і чоло високе й 
чисте (Д. Бузько); Коли б не голився двічі на день, назавтра 
був би вже з бородою, але хочу тримати фасон: у  мене 
тільки невеличкі вуса й акуратна борідка, яка трохи імітує 
борідку нашого директора гімназії (Валерій Шевчук); Про
фесор писав дрібними, акуратнилш, майже друкованими 
літерами (п  журн.).

АКУРАТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до акуратний.
Він має такий самий нахил до акуратності, тихості, як і 
батько (В. Винниченко); — Яка може бути акуратність в 
листуванні при таких умовах? (Леся Українка); Організа
ція господарства позначалася акуратністю: технічні куль
тури були обведені захисними рівчаками, грядки на городі 
помежовані стежками, кожне дерево в саду — окопане 
(Ю. Смолич).

АКУРАТНО. Присл. до акуратний. Я  щодня, акуратно, 
пишу до тебе (М. Коцюбинський); Сторінки були заповнені 
акуратно надрукованими на машинці рядками (О. Дончен
ко); Андрій впився очилш в акуратно списаний аркуш (І. Баг
ряний).

АКУСТИК, а, ч. Фахівець із акустики. Удосконалення 
способів ізоляції квартир від внутрішнього, а також від ву
личного шуму — важливе завдання акустиків (з наук.-по
пул. літ.); // Той, хто обслуговує звуковловлювальні апара
ти. На морозі такої ночі акустики що завгодно почують і 
розпізнають... (В. Кучер).

АКУСТИКА, и, ж. 1. Розділ фізики, що вивчає звукові 
явища. Акустика у  вузькому розумінні слова — учення про 
звук, тобто про пружні коливання і хвилі в газах, рідинах і 
твердих тілах, які чує людське вухо (з наук, літ.); Ретельний 
аналіз проведених досліджень засвідчує, що на сьогодні 
акустика респіраторного тракту людини вже виділилась у  
окремий розділ сучасної акустики (з наук, літ.); Акустика — 
одна з найдавніших галузей знання, яка зародилася з потре
би дати пояснення явищам слуху і мовлення, музикальним 
звукам та інструментам (з наук.-попул. літ.).

2. Особливості поширення звуків у якомусь приміщенні. 
Він не був оперним співаком і не вмів пристосовуватися до 
умов акустики оперного театру (Ю. Смолич); Щось напев
но зупиняло його — чи то кепська акустика приміщення, де 
звуки наче в 'язнули в порожнечі і втрачали найменшу ви
разність, чи знову це місячне розмите освітлення, якого й 
тут не бракувало (Ю. Андрухович).

Д  (1) Фізіологічна акустика — розділ акустики, який 
вивчає утворення і сприймання звуків живими істотами.

АКУСТИЧНИЙ, а, е. 1. Стос, до акустики. — Кажуть, 
вони привезли якісь акустичні апарати, щоб угадувати ни
ми появу .. ворожих кораблів (В. Кучер); Акустичні розра
хунки дозволяють покращити акустичні характеристики
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діючих залів і знайти оптимальне рішення з оснащення но
вих (із журн.); // Звуковий. Поширення ультразвуку підпо
рядковується основним законам, загальним для акустичних 
хвиль будь-якого діапазону частот (з наук, літ.); Головними 
елементами гідролокатора є підводний випромінювач по
тужного акустичного сигналу і чутливий приймач (з на- 
ук.-техн. літ.); // Стос, до фізичних властивостей звуків. 
Спеціалісти розрізняли два різних підходи до звуків — акус
тичний (вивчення об 'єктивних фізичних властивостей зву
ків) і психоакустичний (вивчення того, як ці фізичні влас
тивості оцінюються слухом) (з наук, літ.); З акустичного 
погляду фонетика розглядає звук як коливання повітря і 
фіксує його фізичні характеристики: частоту (висоту), 
силу (аліплітуду), тривалість (з навч. літ.); У межах кож
ного звукового типу можуть існувати деякі артикулятив- 
ні та акустичні відхилення (з навч. літ.).

2. Який має гарну акустику (у 2 знач.), гарну чутність. 
Декотрі Дністрові яри такі акустичні, що на сотні кроків 
чути звичайну розмову (О. Маковей).

А Акустична бомба див. бомба.
АКУСТОЕЛЕКТРЙЧНИЙ, а, е. Пов’язаний із взаємо

дією акустичних та електричних коливань. Слуховий апа
рат цього типу містить джерело сигналу, акустоелек- 
тричний перетворювач, полосовий фільтр, гребінчастий 
фільтр, суматор, підсилювач потужності, електроакус
тичний перетворювач (з наук.-техн. літ.).

А Акустоелектрйчний ефект див. ефект.
АКУСТОЕЛЕКТРбНІКА, и, ж., фіз. Взаємодія потоку 

електронів з акустичними хвилями в твердих тілах (у напів
провідниках, металах і надпровідниках); // Розділ фізики, 
що вивчає таку взаємодію. Акустоелектроніка вивчає проб
леми посилення і генерації пружних хвиль при взаємодії ос
танніх з носіями заряду в процесі їх поширення у  твердих 
тілах (з наук. літ.).

АКУТ, а, ч., лінгв. Один із видів музичного наголосу (вис
хідний, або гострий) у давньогрецькій, сербській та інших 
мовах. А кут показує, як слово має вимовлятися; на який 
склад падає наголос; який із омографів ужитий в тексті; 
яким повинен бути логічний наголос у  фразі (з навч. літ.); 
// Знак цього наголосу на письмі (’); аксантегю.

АКУТбВАНИЙ, а, е, лінгв. Який має на собі акутовий 
наголос. Акутований склад.

АКУТОВИЙ, а, е, лінгв. Прикм. до а кут. При акутовому 
наголосі наголошений голосний вимовляється з поступовим 
підвищенням частоти основного тону голосу (з наук, літ.); 
Акутовий (гострий) наголос був у  давніх слов янських мовах, 
де він протиставлявся гравісу (тупому наголосу) (з наук. літ.).

АКУШЁР, а, ч. Фахівець із акушерства. Лікар-акушер, 
розірвавши вчасно плідний міхур з водами, під глибоким 
наркозом породіллі вправно повернув немовля на ніжку й за 
кілька хвилин, як штукар, продемонстрував перед практи
кантами (Б. Антоненко-Давидович); Акушери, педіатри і 
весь персонал, який доглядає дітей, повинні прагнути до 
створення найкращих умов для новонароджених (з наук, 
літ.); Замить Діму вже було звільнено від тенет одягу. Він 
відчув себе, наче новонароджений у  надійних руках акуше
ра, що витягнув його з тісної сорочки материнської пла
центи (із журн.).

АКУШЕРКА, и, ж. Жінка зі спеціальною медичною ос
вітою, яка надає медичну допомогу при пологах. Чи приїха

ла врешті вже Ліза? Якщо і досі не приїхала, то звернися.. 
до другої акушерки та поспитай у  неї, що тобі робити 
(М. Коцюбинський); У хворої— акушерка, та вона нічого 
не може вдіяти (О. Донченко); Вона цієї осені кінчає ме
дичний інститут і буде акушеркою... (Т. Осьмачка).

АКУШ ЕРСТВО, а, с. 1. Галузь медицини, що займа
ється теоретичними і практичними питаннями вагітності, 
пологів, допомоги при пологах і в післяпологовий період. 
Найдавнішими розділами медицини були акушерство та 
хірургія (з навч. літ.); Особливо благотворно вплинув на роз
виток акушерства його зв 'язок з гінекологією, оскільки оби
дві науки, що мають загальні фізіолого-анатомічні основи, 
тісно пов’язані одна з другою (із журн.); До XVIIIстоліття 
акушерство стояло на далеко нижчому ступені розвитку, 
ніж інші розділи медицини, оскільки на його долю випала ще 
велика боротьба із забобонами і невіглаством (із журн.).

2. Діяльність акушера, акушерки. Акушерство має таку 
важливість для суспільства, що в більшості країн надава
ти акушерську допомогу дозволено лише лікарям, які отри
мали спеціальну підготовку (з наук.-попул. літ.); Метод чу
дово зарекомендував себе в геронтології, акушерстві і гіне
кології, а також як могутня зброя в боротьбі з імуноде
фіцитом та СНІДом (з газ.).

АКУШ ЕРСЬКИЙ, а, е. Стос, до акушера, акушерства. У 
1888 р. під безпосереднім керівництвом Г. Є. Рейна було 
споруджено і обладнано новий будинок Київської акушер
ської клініки, що зажила великої слави (із журн.); Після 
революції тут була акушерська клініка, де Віра Павлівна 
студенткою відбувала практику (із журн.); У селах, розта
шованих більш як за І Окм від дільничної лікарні або амбула
торії, організуються фельдшерські чи фельдшерсько-аку
шерські пункти (з газ.).

АКУШЕРУВАТИ, ую, уєш, недок. Займатися акушер
ством (у 2 знач.). Я  уж е двадцять три роки акушерую (з ме
муарної літ.); На загальну радість афінянок було оголоше
но, що й жінки мають право акушерувати (із журн.).

АКЦЁНТ, у, ч. 1. Своєрідний характер вимови, власти
вий носіям якоїсь мови або діалекту. В крамниці було повно 
люду: високі й кремезні руснаки гомоніли прудко, з особли
вим акцентом (М. Коцюбинський); Вона й говорила з ним 
потім по-руськи, але з якимось неруським акцентом 
(І. Франко); Жінка прислухалася до його слів, але він говорив 
чистою українською мовою, без чужого акценту (В. Ку
чер); — Пардон, професоре... ( “пардон” він вимовляв без 
усякого французького акценту) (М. Хвильовий); Еге, гово
рив чистою російською мовою, з виразним московським ак
центом (В. Винниченко); Лейтенант був, без сумніву, си
біряк, — це було чути з акценту в його мові (І. Багряний).

2. лінгв. Наголос у слові; // Знак (’), яким цей наголос по
значається на письмі. Записувати діалектний матеріал на
лежить від осіб неписьменних, ліпше від жіноцтва. На 
кожнім неодноскладовім слові треба ставити знак акцен
ту (із журн.).

3. муз. Виділення звука або акорду через його посилен
ня. Музика не складається із просто послідовності нот 
різної довжини: існують іще акценти (з навч. літ.).

4. перен. Виділення, підкреслення того, що є важливим, 
суттєвим. Тамару це обурювало, а Заболотного більше роз
важало: хай... Переставлено трохи акценти — що такого? 
(О. Гончар); Вистава “Ревізор ” ішла з акцентом на гостру,
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соковиту акторську подачу образів (з мемуарної літ.); Дер
жавне управління поступово змінює акценти: все більшого 
значення набувають аналітичні, прогностичні функції, орі
єнтація на роботу в ринкових умовах (з наук. літ.).

АКЦЕНТНИЙ, а, е, лінгв. Стос, до акценту (у 2 знач.). У 
різних виданнях друкувались історичні коментарі до фоне
тичних, морфологічних, акцентних і синтаксичних явищ 
(з наук, літ.); Частина слів, запозичених із латинської мови, 
адаптуючись до акцентної системи української мови, змі
нила сталий наголос на рухомий (з наук, літ.); Акцентні 
особливості поетичного мовлення Лесі Українки значною 
мірою позначились на процесі становлення акцентної нор
ми української мови (з наук. літ.).

АКЦЕНТбВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до акцентувати. 
Вони [відвідувачі] посідали, розплатилися, знов заговорив
ши з кельнером гарно акцентованою німецькою мовою 
(Олена Пчілка); Ну знач, прикм. Процес нормування наголо
су сучасної української літературної мови відбивають ак
центовані видання прозових творів, зокрема з кінця XVIII— 
середини XIX cm. (з наук. літ.).

АКЦЕНТбЛОГ, а, ч. Фахівець із акцентології. Я  Ф. Фор
тунатов є одним із засновників сучасного вчення про ін
доєвропейський наголос, досліджень, які продовжили Лес- 
кін, Гірт, Штрейтберг та інші акцентологи (із журн.).

АКЦЕНТОЛОГІЧНИЙ, а, е. Стос, до акцентології. 
Акцентологічні дослідження української мови, як і інших 
слов'ямських, відіграють велику роль у  реконструкціях сло
в'янської акцентологічної системи (з наук. літ.).

АКЦЕНТОЛбГІЯ, ї, ж. 1. Розділ мовознавства, що ви
вчає систему словесних наголосів та їх історичні зміни в ок
ремій мові або в групі споріднених мов. Акцентологія, мор
фологія та синтаксис розглядаються в монографії не окремо, 
а комплексно (з наук, літ.); Основні праці Л. А. Булаховського 
присвячені проблемам російського та українського мовознав
ства, проблемам слов'янської акцентології {з наук. літ.).

2. лінгв. Те саме, що акцентуйція 2. Акцентологія ук
раїнської мови; Проблеми акцентології.

АКЦЕНТУАЦІЙНИЙ, а, е, лінгв. Стос, до акцентуації 
(у 1,2 знач.). Кожна частина мови має свої акцентуаційні 
особливості. Наголошування основної форми слова іноді 
відмінне від наголошування інших його форм (із журн.).

АКЦЕНТУАЦІЯ, ї, ж. 1. лінгв. Виділення наголосу в 
слові; акцентування. Висвітлюється акцентуація дієслів 
І особи однини теперішнього (простого майбутнього) часу 
(з наук, літ.); Спостереження показує, що учні не завжди 
володіють правильним наголошуванням, тому слід давати 
завдання, спрямовані на здобуття знань із правильної ак
центуації (із журн.).

2. лінгв. Система наголосів у будь-якій мові або в групі 
споріднених мов. Освоєння запозичених термінів україн
ською мовою являє собою складний процес: інтернаціональ
ний запозичений “пристосовується ” до законів української 
фонетики, орфографії, орфоепії і акцентуації, зазнає гра
матичних змін (з наук, літ.); Своєю працею Л. Зизанійузако
нював позначування наголосів у  писаних та друкованих тек
стах, що певним чином сприяло унормуванню акцентуації 
як церковнослов'янської, так і східнослов'янських мов 
(з наук, літ.); Дослідник вживав уж е усталені в мовознав
стві другої половини XIX cm. “терміни фонетики ": фоне
тика, акцентуація, вимова, склад (з наук.-попул. літ.).

3. перен. Те саме, що акцёнт 4. Принципово важливою є 
акцентуація в дослідженні проблеми активізації самостій
ної пізнавальної діяльності молодших школярів (з наук.-по
пул. літ.); Для автора характерні два можливі сценарії 
формування національної ідентичності відповідно до ак
центуації ним соціально-політичних аспектів прав людини 
(із журн.).

4. псих. Особливий вияв, загострення окремих рис ха
рактеру людини. Акцентуація являє собою варіант психіч
ного здоров 'я (норми), який характеризується особливою 
вираженістю, загостреністю, непропорційністю деяких 
рис характеру всьому складу особистості, що приводить її 
до певної дисгармонії (з наук, літ.); За ступенем вияву ви
діляють два види акцентуацій: явна акцентуація, коли риси 
характеру достатньо виражені протягом усього життя, 
і прихована акцентуація, коли певні риси виявляються в ос
новному при психотравмах (з навч. літ.); Автор концепції 
акцентуації— німецький психіатр Карл Леонгард; він увів 
термін “акцентуйована особистість " (з навч. літ.).

АКЦЕНТУВАННЯ, я, с. Дія за знач, акцентувати. Ри
ма є одним із засобів акцентування слів, доповнює і збага
чує ритм (з наук, літ.); Акцентування уваги на процесі внут
рішнього саморозвитку особистості стало актуальним 
саме в культурно-історичну епоху другої половини XIX cm. 
(з наук. літ.).

АКЦЕНТУВАТИ, ую, уєш, недок. і док. 1. що, лінгв. 
Ставити наголос; наголошувати. Ті хурмани, що хурами за
робляють у  Щавниці, .. акцентують слова трохи по-по
льському, вдаряючи на передостанній склад (І. Нечуй-Ле- 
вицький).

2. що, муз. Виділяти окремий звук або акорд, посилюючи 
його звучання. Грати потрібно в помірному темпі, рівномір
но акцентуючи в акомпанементі всі долі такту (з навч. літ.).

3. що, на чому, перен. Виділяти, підкреслювати те, що є 
важливим, суттєвим. Акцентуючи на ролі розуму, давньо
руські мислителі не заперечують і значення чуттів і волі в 
пізнавальній діяльності людини, спрямованої на спілкуван
ня з Божественною істиною (з наук, літ.); Теорія визнання 
юридичної особи як повноцінного суб ’єкта цивільних прав 
акцентує увагу на тому, що фізичні особи залежно від об
ставин і власного волевиявлення можуть діяти як ізольова
но, так і спільно (з навч. літ.).

АКЦЕНТУВАТИСЯ, ується, недок. Пас. до акцентувйти. 
Він [учень], видно, не мав поняття про те, як акценту
ється німецьке слово der Gesell (І. Франко); В указі акцен
тується увага на персональній відповідальності посадових 
осіб за стан розгляду звернень громадян та організацію їх 
особистого прийому, своєчасне повідомлення про результа
ти перевірки заяв і скарг (з мови документів).

АКЦЕПТ, у, ч. 1. фін. Форма безготівкових розрахунків, за 
якої платіжна вимога, виписана постачальником, оплачується 
банком тільки після згоди боржника. Найбільш розповсюдже
ними формами розрахунку є акцепт і акредитив (з наук, літ.); 
// Напис на векселі, що потверджує згоду того, хто має сплати
ти вексель. Посередництвом акцепту платник бере на себе 
обов 'язок оплатити переказний вексель у  визначений термін і 
відповідно до інших його умов (з навч. літ.).

2. юр. Згода вступити в договір на запропонованих умо
вах. Акцепт є стадією укладання підприємницького догово
ру  (з навч. літ.).
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АКЦЕПТАНТ, а, ч., фін. Особа, яка зобов’язується здій
снити оплату за поданим рахунком або векселем. — Бачи
те, .. тут майже кождий вексель виставлений на іншого 
акцептанта (I. Франко); Шляхом акцепту особа, указана 
на векселі у  ролі платника, стає акцептантом — головним 
вексельним боржником (з мови документів).

АКЦЕПТНИЙ, а, е, фін. Стос, до акцепту (у 1 знач.). 
Акцептна форма розрахунків.

АКЦЕПТОВАНИЙ, а, е, фін. Дієпр. пас. до акцептува
ти. Заставою майна під кредит можуть бути товарні і 
товарно-розпорядні документи, цінні папери (акції, обліга
ції, векселі, акцептовані покупцем або гарантовані тре
тьою особою), депозити на рахунках у  банку та ін. (з наук, 
літ.); Н у  знач, прикм. Загалом можна сказати, що чим ви
щий темп зростання портфеля кредитів, тим нижча се
редня якість акцептованого кредитного внеску (із журн.).

АКЦЕПТОВИЙ, а, е, фін. Стос, до акцепту (у 1 знач.), 
пов’язаний з ним. Акцептовий вексель; Акцептовий кредит.

АКЦЕПТОР, а, ч. 1. фіз. Дефект кристалічної ґратки на
півпровідника, який захоплює електрони. Акцептори бу
вають однозарядними і багатозарядними (з наук, літ.); В 
роботі досліджується перенос заряду в системах, що скла
даються з донора, акцептора та А Т-нуклеотидних пар 
(з наук. літ.).

2. хім. Атом або група атомів, яка приймає електрони і 
утворює хімічний зв’язок за рахунок вільної орбіталі та не- 
поділеної пари електронів донора. За допомогою хімії з різ
них органічних молекул можна створити цікаві сполуки. Це 
комплекси з двох сполук: одна з них охоче приймає від другої її 
електрони і називається акцептором (з наук.-попул. літ.).

АКЦЁПТОРНИЙ, а, е, фіз., хім. Стос, до акцептора. У ви
падку пористих стекол акцепторні центри утворюють 
координаційно ненасичені атоми бору (з наук, літ.); Акцеп
торні групи.

АКЦЕПТУВАННЯ, я, с., фін. Дія за знач, акцептувати.
АКЦЕПТУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, фін. За

тверджувати до оплати грошові документи (платіжні вимо
ги, рахунки, векселі і т. ін.). Банк, на який виставлений век
сель, акцептує його і отримує товаросупроводжувальні 
документи (з мови документів).

АКЦЕСОРНИЙ, а, е. Привхідний, додатковий. Відкрит
тя акцесорних факторів живлення і росту організму, так 
званих вітамінів, зміцнило і хоч частково з ’ясувало інтим
ний зв'язок організму з довкіллям (з наук, літ.); Акцесорні 
правовідносини — правовідносини, які є додатковими до ін
ших (головних) правовідносин, без яких вони втрачають 
свій смисл і значення (з наук, літ.); Цивільне законодавство 
розрізняє головні і додаткові (акцесорні) зобов'язання (з 
мови документів).

А Акцесорний договір див. договір.
АКЦИДЕНТНИЙ, а, е. 1. книжн. Побічний, випадко

вий, неістотний. В угодах та операціях випадкові, несут
тєві умови прийнято називати акцидентними (з наук.-по
пул. літ.).

2. полігр. Який стосується дрібних друкарських робіт: 
виготовлення бланків, афіш, ярликів і т. ін. Контурний 
шрифт застосовують звичайно в рекламній друкарській 
продукції та при оформленні акцидентних видань (акци
денції) (з наук.-попул. літ.).

АКЦИДЕНЦІЯ,!, ж. 1. філос. Випадковий, скоромину- 
щий стан, неістотна властивість. Уперше поняття акциден
ції зустрічається в "Метафізиці" і "Фізиці" Арістотеля, 
потім у  Порфирія, який розділив акциденти на віддільні 
(наприклад сон для людини) і невіддільні (наприклад колір 
шкіри людини) (з наук. літ.).

2. перев. мн., заст. Випадковий додатковий прибуток; 
// Плата, яку брали з відвідувачів; хабар. У першій половині 
XVIII cm. прибутки чиновників, які не отримували платні 
від добровільного подання чолобитників, називалися акци- 
денціями (з наук.-попул. літ.); Акциденції були заборонені 
урядом із уведенням платні (із журн.).

3. полігр. Дрібні друкарські роботи — виготовлення 
бланків, афіш, оголошень, візитних карток і т. ін. В акциден
ції часто використовуються різноманітні декоративно- 
оздоблювальні елементи: шрифти, лінійки, орнаменти, 
предметно-сюжетне прикрашання (із журн.).

АКЦЙЗ, у, ч. 1. Вид непрямого податку на товари масо
вого споживання (цукор, горілку, тютюнові вироби і т. ін.), а 
також поширені послуги, який включається в ціну товарів 
або у вартість послуг. Виручка береться в розрахунок без 
податку на додану вартість і акцизів, які є побічними 
податками і потрапляють у  бюджет (з наук, літ.); Плат
никами акцизу є споживачі, які купують товари, що обкла
даються акцизним збором (з наук.-попул. літ.); Захист віт
чизняного виробника, обмеження споживання окремих 
видів товарів та необгрунтованого одержання великих 
доходів (регулювання цих заходів) має проводитись через 
непрямі податки (акциз) (із журн.).

2. розм., заст. Назва установи, що збирає такий податок. 
А менший син Костя пішов чиновником — десь в акцизі був, 
до чинів високих доскочив (М. Івченко); Коли оце лист знову 
від Опанаса. Переходить працювати в акциз. Така я з цього 
невдоволена, написала, що копієчки щербатої з тих гро
шей, зароблених в акцизі, не візьму (О. Іваненко).

АКЦИЗНИЙ, а, е. 1. Стос, до акцизу (у 1 знач.). Митні 
органи контролюють сплату податку на додану вартість 
та акцизного збору суб'єктами зовнішньоекономічноїдіяіь- 
ності при переміщенні товарів через митний кордон Украї
ни (з наук. літ.).

2. розм., заст. Який працює в акцизі (у 2 знач.). Хоч на 
фабрику приватним особам закон забороняє ходити, а про
те чиновник акцизний дозволив мені обдивитися (М. Коцю
бинський); Літній чоловік у  припорошеному пальті й ста
рому кашкеті акцизного урядовця (Б. Антоненко-Давидо- 
вич); Н у  знач. ім. Чиновник, який працює в акцизі. Баглам 
не був знайомий з акцизним, але, наблизившись, поклав йому 
руку на плече (П. Панч).

АКЦИЗНИК, а, ч. , розм., заст. Акцизний чиновник. Але 
хто ж справді тут єсть? .. Той акцизник, що тільки ймови 
у  нього про собаки та про горілку? (Леся Українка).

АКЦІЙНИЙ1, а, е, фін. Стос, до акції (див. акція1). Това
риство [Наукове товариство імені Шевченка] мало бути 
зав 'язане в формі акційної спілки, щоб оперти видавання 
українських книжок не на жертвах.., а на доходах розпро
дажі [розпродажу] (М. Грушевський); Роботу в нафтовій 
промисловості він розпочав у  Галицькому карпатському 
нафтовому акційному товаристві в Бориславі (з газ.).

АКЦІЙНИЙ2, а, е. Стос, до акції (див. акція2). Акційні 
заходи; Акційні умови купівлі автомобілів.
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АКЦЮНЁР, а, ч., фін. Власник акцій (див. акц ія1); член
акціонерного товариства. Польські акціонери .. задумали 
провести односторонню шахрайську операцію з продажею 
[продажем] цінноїкедровини французам (П. Козланюк); Коли 
дійсно Рінкель і оргії справляє, і хабарі бере, і організаційні 
гроші краде, і є тайний акціонер “Прогресу"? (В. Винни
ченко); У члена товариства з обмеженою відповідальніс
тю і в акціонера доля в спііьному майні недоторканна 
(з газ.).

АКЦІОНЕРКА, и, ж., фін. Жін. до акщонёр.
АКЦЮНЁРНИЙ, а, е, фін. Стос, до акції (див. акція1). 

Згідно з чинним законодавством в Україні є такі форми 
власності, як державна, акціонерна, орендна і приватна (з 
мови документів); Акціонерне підприємство.

А Акціонерна страхова компанія див. компанія; Ак
ціонерне товариство див. товариство; Акціонерний банк 
див. банк1; Акціонерний капітал див. капітал.

АКЦІОНЕРСЬКИЙ, а, е, фін. Прикм. до акціонер. Ак
ціонерські внески; Акціонерські збори.

АКЦІОНбВАНИЙ, а, е, фін. Дієпр. пас. до акціонува- 
ти. Банк акціонований, і його акції належать акціонерам, з 
яких понад 323 тисячі — фізичні особи (із журн.); Гадаєте, 
ті готелі, які сьогодні акціоновані, почали приносити при
буток, працювати по-іншому? Аж ніяк! (з газ.); // у  знач, 
прикм. Акціоноване підприємство є організацією громадян, 
що добровільно об'єдналися на основі членства для спільного 
ведення господарської та іншої діяльності на базі майна, яке 
нюежить об'єднанню на правах власності (з наук. літ.).

АКЦЮНУВАННЯ, я, с., фін. Дія за знач, акціонувати. 
В акціонуванні слід розрізняти дві стадії: період формуван
ня акціонерної власності (перша стадія) та становлення 
акціонерної власності у  процесі господарювання (друга 
стадія) (з наук, літ.); Перспективи реформування власності 
споживчої кооперації повинні бути пов ’язані з процесом 
акціонування кооперативних підприємств (з наук. літ.).

АКЦІОНУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, фін. Пере
творювати державне підприємство на акціонерне товарис
тво шляхом випуску і продажу акцій. Київська міськдерж- 
адміністрація має намір акціонувати транспортний ком
плекс столиці, зокрема й метрополітен (з газ.); Держколіін- 
формполітики повинен визначат и: розвиват и нам 
суспільне телебачення чи акціонувати, наприклад, держав
не? (з газ.).

АКЦІЯ1, ї, ж., фін. Цінний папір, який свідчить про те, 
що його власник уніс певний пай у підприємство та має 
право на участь у справах і прибутках цього підприємства. 
Він був багатою людиною, у  нього в сейфі зберігалося біль
ше ніж на мільйон марок акцій прибуткових підприємств 
(П. Загребельний); Облікова ставка визначає рівень опла
ти, яку бере банк за авансування грошей шляхом купівлі (об
ліку) векселів, акцій, облігацій, боргових зобов'язань та ін
ших цінних паперів (з наук. літ.).

А Контрольний пакет акцій див. пакет.
0 (1) Акції ідуть (підвищуються, піднімаються і т. ін.) 

/пішли (підвищилися, піднялися і т. ін.) І вгору], чиї, ко
го — хто-небудь набуває більшого впливу, значення, ваги в 
суспільстві; чиїсь шанси на успіх зростають. Військовий 
суддя був дуже радий, що його акції серед петербурзької 
знаті починають підніматися (С. Добровольський); — В 
тебе [Антонеску] голова пуста, недарма на твоє місце 
Гітлер призначив генерала Ліста, хоч, правда, від цієї опе

рації не підвищились його акції(В. Кучер); — Як піднялися б 
його акції на виборах до Академії після такого відряджен
ня! (А. Дімаров); Мої акції пішли вгору! Але це мене не 
втішило. Треба ще заспокоїти колектив (із журн.);
(2) Акції падають / упали чиї— хто-небудь втрачає вплив, 
значення, вагу в суспільстві; чиїсь шанси на успіх змен
шуються. Акції промовця швидко падають. Присутні в залі, 
стомившись від довгої промови, вже не так бурхливо апло
дують (із журн.); Леся зрозуміла — акції її упали. Павло те
пер упадає за дочкою Гордієнка, а там — фірма, великі гро
ші і повний успіх, бо такій невродливиці, як Наталка, вийти 
заміж дуже важко! (з газ.).

АКЦІЯ2, ї, ж. 1. Дія, спрямована на досягнення певної 
мети. Висилаю Вам до “Зорі" кілька віршів. Всі ці поезії.. 
складають укупі щось подібне до поеми без фабули і акції 
(В. Самійленко); Загалом тут виборча акція йде жваво, і 
попи не годні нічого подіяти (В. Стефаник); Нова влада 
країни.. тепер зважується ще на одну нечувану акцію: без
межну пустелю.. перетворити на висококультурний.. край! 
(Іван Ле); Далі чомусь ішов пасаж про того ж Антонича, 
що його, виявляється, покликані були вшанувати учасники 
акції; в чому полягало б це вшанування, не говорилось ані 
слова (Ю. Андрухович).

2. Продаж товарів зі знижками, в кредит і т. ін. Із 10 до ЗО 
квітня цього року в супермаркеті побутової техніки та 
електроніки грандіозна акція -  розпродаж за низькими ці
нами техніки минулого сезону (з Інтернету).

АЛАБАСТР, а, ч. Посудина, в якій у давнину зберігали 
священне миро, духмяні мазі, аромати. В Одеському архео
логічному музеї зберігається червонофігурний алабастр 
(з наук.-попул. літ.).

АЛАЗбН див. алазони.
АЛАЗбНИ, ів, мн. (одн. алазбн, а, ч.). Стародавній на

род, що жив близько 2,5 тисячі років тому в межиріччі Дніп
ра і Південного Бугу. А вище там, за їхньою [скіфів] зем
лею, жили стрункі, смагляві алазони (Л. Костенко).

АЛАЛІЯ, ї, ж., мед. Відсутність або обмеження мови в 
дітей з нормальним слухом унаслідок недорозвинення або 
ушкодження мовних ділянок кори великих півкуль головно
го мозку. Серед дітей дошкільного віку алалія трапляється 
приблизно в 1 %, а серед школярів — у  0,6-0,2 % (з наук.-по
пул. літ.).

АЛАН див. алани.
АЛАНИ, ів, мн. (одн. алан, а, ч.). Іраномовні племена 

сарматського походження, що жили з 1 століття у Приазов’ї 
та Передкавказзі (вважаються предками осетинів). У перед- 
гір 'ї між Кавказом і Сурозьким морем жили алани й касо- 
ги, мир з якими уклав ще князь Святослав (С. Скляренко); 
Колись там [у степах Північного Причорномор’я] були скі
фи, сармати, кімерійці, алани (П. Загребельний); Саме на
селення черняхівської культури, крім германців-готів та 
аланів, до складу якого входили також слов 'яни (особливо в 
північній та північно-східній частині черняхівського ареа
лу), мало значно ширший набір прикрас та деталей костю
ма (з наук, літ.); Із стародавніх, або “мертвих ”, мов відомі 
за писемними джерелами такі: іранські мови скіфів, сар- 
матів, саків, аланів, готська мова кельтської групи, старо- 
давньоіталійські (умбрів, осків, латина), давньоперські, сан
скрит та тохарська мови індоіранської групи, фракійська, 
давньогрецька та ін. (з наук. літ.).
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АЛАНІН, у, ч„ хім. Замінна амінокислота, що входить до 
складу багатьох білків і ряду біологічно активних сполук. 
Аланін дуже поширений у  живій природі (з наук.-попул. літ.).

АЛАНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до алйни. Володіння сар
матських племінних союзів на чолі з аланськими вождями 
доходили до Аральського моря (з наук, літ.); На сході Ліво
бережжя в другій половині І — на початку II cm. мешкала 
аланська орда (із журн.).

АЛАНТб'ІС, а, ч„ анат. Особливий зародковий орган, 
який забезпечує у вищих хребетних функції дихання, ви
ділення та живлення зародка, а у ссавців — утворення пла
центи. Через алантоїс до хоріона проростають кровоносні 
судини, після чого утворюються вторинні ворсинки хоріона і 
формується плодова частина плаценти (з наук.-попул. літ.).

АЛАРМ, АЛЙРМ, у, ч., заст. Тривога, розгубленість, 
збентеженість. Се вчора був легкомисний, сліпий алярм, хоч 
не зовсім безпідставний (І. Франко); Наполоханий бригад
ний генерал оголосив алярм (Я. Качура); Тиша, яка панувала 
в квартирі, немов свідчила, що все навколо нього [Куцеви- 
ча] спокійно і нема потреби оголошувати аларм (Н. Рибак); 
11 Шум, крик. Кожен день — як вибух і як штурм. Шалений 
марш напружень і енергій. Салют, і виклик сурм, і натиск, і 
алярм (М. Бажан).

АЛАРМІСТ, АЛЯРМІСТ, а, ч., заст. Людина, схильна 
до паніки, поширення неперевірених чуток, що викликають 
тривожний настрій; панікер. Як аларміст він побоювався, 
що переміщення робочих місць у  Мексику нашкодить аме
риканським робітникам (із журн.); Сім '.я як суспільний інс
титут дуже стійка, набагато стійкіша, ніж думають 
алярмісти (із журн.).

АЛАРМІСТКА, АЛЯРМІСТКА, и, ж., заст. Жін. до 
аларміст, алярміст.

АЛАРМІСТСЬКИЙ, АЛЯРМ ІСТСЬКИЙ, а, е, заст. 
Викликаний тривогою, розгубленістю, збентеженістю. С 
всі підстави відкинути алармістські сценарії, котрі ма
люють апокаліптичну картину розпаду і занепаду сучасної 
української культури (з публіц. літ.); Почався не відступ, а 
нестримна алярмістська втеча (із журн.); // Який виражає 
тривогу, розгубленість, збентеженість. Десь у  грудях я ще 
відчував алармістське тремтіння (із журн.); Щоб розвіяти 
алармістський настрій, він провів ніч у  безперервних роз
мовах (із журн.).

АЛАРМНИЙ, АЛЙРМНИЙ, а, е, заст. Прикм. до аларм, 
алярм. Аларм ний стан; Алярм не повідомлення.

АЛАРМОВИЙ, АЛЙРМОВИЙ, а, е, заст. Тривожний. 
— Tame [тату], чуєш? — промовив Дувідко. — Дзвінок із ями. 
Ну, що ж у  тім дивного? — Алярмовий дзвінок! (І. Франко); 
Одного такого алармового дня, коли ми цілісінький день про
сиділи по хатах, під вечір прийшов наглий наказ: спакувати 
все, виїжджаємо (з мемуарної літ.).

АЛБАНЕЦЬ див. албанці.
АЛБАНКА див. албйнці.
АЛБАНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до албйнці і Албанія. Але 

до такого фіналу прилучились уж е вищі мотиви. Насампе
ред занадто палка й бурхлива албанська кров і в батька, і в 
сина (В. Винниченко); Встановлено, що слов'янські мови 
належать до індоєвропейської мовної сім 'ї, куди, крім них, 
уходять балтські, германські, італійські (романські), кельт
ські, грецька, вірменська, албанська, індоіранська, а також 
фракійські, іллірійські, анатолійські та тохарські мови, що 
були поширені в давнину (з наук, літ.); Відмінними рисами

албанської моделі соціалізму були: ортодоксальний ста
лінізм в економіці, націоналістична ідеологія і тоталітар
ний режим у  політиці (з навч. літ.).

АЛБАНЦІ, ів, мн. (одн. албанець, нця, ч.; албанка, и, ж.). 
Народ, що становить основне населення Албанії. З Кон
стантинополя сіло багато пасажирів: французькі попи, 
турецькі офіцери з жінками і дітьми, албанці (М. Коцю
бинський); Тут були болгари, серби, поляки, волохи, україн
ці, угри, хорвати, німці, албанці... Тих захопили на війні, тих 
купили на невільницьких ринках чи запроторили в тюрми... 
(В. Малик).

АЛГЕБРА, и, ж. Розділ математики, який вивчає загаль
ні властивості величин та дій над ними, незалежно від їх 
природи. Семикласник Юрко, забувши про закордонний 
фільм, якого хотів сьогодні подивитись, і неприготовану 
алгебру, слухав батькового приятеля, затаївши дихання 
(Б. Антоненко-Давидович); Дістала [Ганна] підручник з ал
гебри і пробувала розв 'язувати задачі (В. Козаченко); — Ти 
їй листа напиши, — сказав він. — Мовляв, дорога Тихоню, 
живу так і так, ходжу в школу, протираю на парті піфаго- 
рові штани та гризу квадратні й кубічні корені з алгебри... 
(В. Земляк); Абстрактна алгебра; Алгебра логіки; Алгебра 
матриць; Алгебра операторів; Алгебра предикатів; Алгебра 
чисел; Асоціативна алгебра; Булева алгебра; Елементарна ал
гебра; Лінійна алгебра; Спінорна алгебра; Тензорна алгебра.

АЛГЕБРАЇЗУВАТИ див. алгебризувйти.
АЛГЕБРАЇСТ, а, ч. Те саме, що алгебрист. У 1992 році 

ЮНЕСКО занесла ім я українського алгебраїста Михайла 
Кравчука до Міжнародного каїендаря найвизначніших дія
чів науки й культури (з наук.-попул. літ.).

АЛГЕБРАЇЧНИЙ див. алгебрйчний.
АЛГЕБРАЇЧНО. Присл. до алгебраїчний. У роботі ал

гебраїчно описано залежність ступеня сорбції іонів мета
лів від маси сорбенту й об'єму розчину (з наук. літ.).

АЛГЕБРИЗУВАТИ, АЛГЕБРАЇЗУВАТИ, ую, уєш, не- 
док. і док., що, мат. Зводити до алгебричного (алгебраїч
ного) вигляду. Декарт є одним із творців аналітичної гео
метрії, що дозволяє алгебраїзувати цю науку за допомогою 
методу координат (з навч. літ.); Запровадження тригоно
метричних функцій (ліній) і розширення поняття числа до
зволили Абу Насру алгебризувати ряд міркувань Птолемея 
(із журн.).

АЛГЕБРЙСТ, а, ч. Математик, фахівець із алгебри; алгеб
раїст. Маючи досвід математика-алгебриста, В. М. Глуш
ков дуже швидко дійшов висновку, що методологічною ос
новою проектування засобів ЕОМ може слугувати теорія 
цифрових автоматів з її потужним математичним апара
том (з наук. літ.).

АЛГЕБРЙЧНИЙ, АЛГЕБРАЇЧНИЙ, а, е. Прикм. до 
йлгебра. Серед математичних фракталів виділяють де
терміновані (геометричні та алгебричні) і недетерміно- 
вані (стохастичні) (з наук, літ.); Теоретично за допомогою 
плоских важільних механізмів можна точно відтворити 
будь-яку плоску алгебраїчну криву (з навч. літ.).

АЛГЕБРЙЧНО. Присл. до алгебрйчний.
А Л ГбЛ , у, ч., інформ. Одна з мов програмування, не 

орієнтована на певний тип комп’ютера. Завдяки чіткій ло
гічній структурі алгол став стандартним засобом запису 
алгоритмів у  науковій і технічній літературі (з наук.-техн. 
літ.); Алгол є родоначальником цілого сімейства мов про
грамування, у  тому числі й мови Паскаль (з навч. літ.).
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АЛГОНКІНИ, ів, мн. Група індіанських племен, що жи
ли в Канаді та США. До європейської колонізації алгонкіни 
займали значну територію від Атлантичного океану до 
Скелястих гір (XVIII cm.) (з наук.-попул. літ.); Алгонкіни — 
представники американської гілки монголоїдної раси (з на
ук.-попул. літ.).

АЛГОНКІНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до алгонкіни. Алгон
кінські мови — окрема група в алгонкін-ритванській (алгон- 
кін-мосанській) с ім !м ов  (з наук. літ.).

АЛГОРИТМ, у, ч. 1. мат. Система правил виконання 
обчислювального процесу, що приводить до розв’язання 
певного класу задач після скінченного числа операцій. Для 
того щоб розв'язати будь-яку задачу, треба керуватися 
цілою системою правил — алгоритмом (з наук.-попул. літ.).

2. інформ. Настановна послідовність операцій, відповід
но до якої створюється комп'ютерна програма. За алгорит
мом за допомогою мови, яку розуміє машина, створюється 
програма (з наук.-попул. літ.).

3. перен. Узагальнена схема якої-небудь діяльності, су
купність послідовних кроків, що ведуть до бажаного резуль
тату. У вступі обґрунтовується актуальність теми дисер
тації, сформульована мета роботи, визначене завдання до
слідження та алгоритм його реалізації, наведений перелік 
основних наукових результатів (з наук, літ.); Алгоритм по
шуку.

Д Тебрія алгоритмів див. тебрія.
АЛГОРИТМІЗАЦІЯ, ї, ж. Побудова алгоритму, що реа

лізує певний процес; опис процесів мовою математичних 
символів. Незважаючи на те, що питання алгоритмізації 
виробничих процесів широко досліджується в сучасній лі
тературі, їх дальше вивчення залишається актуальним 
(з наук, літ.); На підприємстві створено відділ алгорит
мізації та програмування задач для автоматизованої сис
теми управління складами (із журн.).

АЛГОРИТМІЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, ін
форм., мат. Представляти, описувати за допомогою алго
ритму (у 1,2 знач.) яку-небудь задачу, модель, процес і т. ін. 
Нові потреби вимагали виробити нове, з позицій інформа
тики, бачення мови, математизувати й алгоритмізувати 
її опис (з наук. літ.).

АЛГОРИТМІЧНИЙ, а, е, інформ., мат. Стос, до алго
ритму (у 1, 2 знач.). Щоб досягти універсальності, тобто 
можливості практично розв 'язувати будь-яку задачу, бу
дують універсальні цифрові обчислювальні пристрої, у  яких 
задачі розв’язуються алгоритмічним способом (з наук, 
літ.); Алгоритмічна мова.

АЛГОРИТМІЧНО, інформ., мат. Присл. до алгорит
мічний. Машина формує своє знання (набори відомостей) 
про об’єкт алгоритмічно, шляхом його формального опису 
мовою обчислювальних висловлень або іншою формалізова
ною мовою (з наук.-попул. літ.).

АЛЕ1, спол. протиставний. 1. Виражає протиставний 
зв’язок між сурядними реченнями або однорідними члена
ми речення; та, проте, однак. О думи мої! о славо злая! За 
тебе марно я в чужому краю Караюсь, мучуся... але не ка
юсь!.. (Т. Шевченко); Тепер ми знову над морем і знову наші 
очі бродять по синій пустелі, але в мене є певність, що вони 
й там стрітися можуть (М. Коцюбинський); Відкриття 
робить для нас очевидним те, що існувало завжди, але було 
непізнаним (наприклад всесвітнє тяжіння) (із журн.).

2. у  знач, ім., невідм., с. Обставина, яка заважає чому-не- 
будь; перепона. Та існувало одне маленьке “але”, яке не 
дозволило українським діячам, попри всю привабливість 
польської моделі, розчинитися у  польському революційному 
середовищі (з публіц. літ.).

АЛЁ2, виг. Уживається для вираження здивування, неза
доволення. — Та яке талі лихо? Кажіть швидше, спати хо
чу. — Але! кому спати, а .. кому ні! — сказав Уласович 
(Г. Квітка-Основ’яненко); // ірон. Уживається в знач., близь
кому до н і ч о г о  й к а з а т и .  [ С л у ж е б к а : ]  Ото але! Ко
роль пастушку свата, .. чому б м ені.. не стати панею? (Ле
ся Українка).

АЛЕ3, част., рідко. 1. пит. Уживається в знач., близько
му до н е в ж е, х і б а, з відтінком здивування, сумніву. — А 
почім груші? — По гривні. — Але? (Сл. Гр.).

2. підсип., розм. Уживається в підсилювальному значен
ні; оце, ото. Ійон, ійон же, вража мати! Але Еней наш зле
дащів (І. Котляревський).

АЛЕАТОРИКА, и, ж. Напрям у сучасному музичному 
мистецтві, що проголошує спосіб написання та виконання 
музики, який ґрунтується на випадковому поєднанні звуків. 
Алеаторику як метод музичної композиції, коли елементи 
випадковості відіграють роль формоутворювальних чин
ників, використовували П. Булез, Дж. Кейдж, А. Шнітке 
та ін. (з наук.-попул. літ.).

АЛЕАТОРНИЙ, а, е, книжн. Який пов’язаний з ризи
ком. Ризиковий, або алеаторний, характер ігор і парі не 
викликає сумнівів, адже випадковість результату є їх го
ловною кваліфікаційною ознакою (з мови документів).

Д  Алеаторна операція (дбговір, угбда) див. оперйція.
АЛЕБАРДА, и, ж. Старовинна зброя — сокирка у вигля

ді півмісяця, насаджена на довгий держак зі списом на кін
ці. Біля дверей стояло дванадцять драбантів з алебардами 
(П. Панч).

АЛЕБАРДИСТ, а, ч. Той, хто озброєний алебардою (пе- 
рев. про того, хто стоїть на сторожі біля палацу). Третя ше
ренга складалася з алебардистів, які завдавали удари по во
рогові, що пробився впритул до перших рядів (з Інтернету).

АЛЕБАРДНИЙ, а, е. Прикм. до алебарда. Алебардна 
атака.

АЛЕБАРДОВИЙ, а, е. Стос, до алебарди.
АЛЕБАСТР, у, ч. 1. Мінерал (білий дрібнозернистий 

різновид гіпсу), що використовується як виробний або об
лицювальний камінь. Алебастр — це назва двох різних 
мінералів: гіпсу й кальциту (з наук.-попул. літ.); Алебастр 
використовували в Єгипті для виготовлення різних культо
вих і погребальних виробів (із журн.).

2. Порошкоподібний продукт випалу гіпсу, що викорис
товується для виготовлення скульптур, у будівництві, хі
рургії і т. ін. Для вмазування спіралей використовують ма
теріали, які швидко твердіють після розбавлення водою, — 
алебастр або гіпс (з навч. літ.); — Ремонтувала його [буди
нок] до свят, тинькувала алебастром (В. Кучер).

АЛЕБАСТРОВИЙ, а, е. Прикм. до алебастр. Товарис
тво отаборилося біля підніжжя алебастрової скелі (Ірина 
Вільде); // Зробл. з алебастру. Алебастрова статуетка; 
* У порівн. Вона була в білій .. сукні, тоненькі рученята і 
гнучка дитяча шийка вирізнялись, мов алебастрові, на тем
ному полі фотографії (Леся Українка); // Який виробляє 
алебастр. Алебастровий завод.
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АЛЕВРИТ, у, ч. , геол. Дрібнозерниста пухка осадова гір
ська порода, проміжна між піщаними та глинястими поро
дами. Основою гідротехнічних споруд слугують дрібнозер
нисті піски, під якими залягають глини й алеврити (з на- 
ук.-попул. літ.).

АЛЕВРИТОВИЙ, а, е, геол. Прикм. до алеврит.
АЛЕВРОЛІТ, у, ч., геол. Зцементований алеврит. Дета

льно досліджено методами палеомагнетизму і запропоно
вано як об'єкти вивчення стрічкові глини й алевроліти 
(з наук, літ.); Осадові утворення карпатського флішу, в 
яких залягають поклади природного газу і нафти, — це 
комплекс чергування алевролітів, аргілітів, пісковиків і конг
ломератів віком від ранньої крейди до олігоцену (ранній 
міоцен) включно (з наук. літ.).

АЛЕВРОЛІТОВИЙ, а, е, геол. Прикм. до алевроліт.
АЛЕГОРИЗМ, у, ч. Алегоричний спосіб висловлювання 

або зображення. Третя важна признака [ознака] шкільної 
драми.. се алегоризм (І. Франко); У "Казках життя "Яку
ба Коласа діють лише образи природи. Алегоризм служить 
тут письменникові одним із мистецьких засобів для роз
криття явищ життя (з наук. літ.).

АЛЕГОРИЧНИЙ, а, е. Який містить алегорію; образно 
виражений. “Каменярі" — се алегоричний образ громади 
працівників, що спільною важкою працею ламають скелю для 
промощення дороги (І. Франко); У байці зберігаються вироб
лені народною творчістю гнучкі алегоричні засоби (з газ.).

АЛЕГОРИЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до алегорич
ний. Поезії Лесі Українки при всій їх алегоричності ясні й 
доступні (з наук. літ.).

АЛЕГОРИЧНО. Присл. до алегоричний. — Пробачте, — 
спинила його Сахно. — .. И не збагну, як тлумачите ви оце сло
во "операція": алегорично чи достеменно? (Ю. Смолим).

АЛЕГбРІЯ, і, ж. Втілення абстрактного поняття в кон
кретному художньому образі. Вдаючись до поетичної але
горії, Ю. Боршош-Кум \ятський в образі "зажуреної трем
біти " показав тогочасне Закарпаття (з наук, літ.); У байці 
більше, ніж у будь-якому іншому жанрі, алегорія є засобом 
художнього розкриття явищ (з газ.); // Вираз, що передає 
абстрактне поняття через конкретний художній образ. Він 
[лист] був писаний трохи старим квітистим стилем, з але
горіями й довгими виробленими періодами (М. Коцюбин
ський).

АЛЕГРЁТО, муз. 1. присл. Помірно швидко (про темп 
виконання музичного твору). Пісня виразно алегрето зву
чала поряд (із журн.).

2. у  знач, ім., невідм., с. Музичний твір або його частина, 
що виконується в такому темпі. Франц Шуберт. Ноти: 
Фантазія, анданте, менует і алегрето для фортепіано, 
те. 78 (із журн.).

АЛЕГРІ, невідм., с. Лотерея, в якій розіграш і видача ви
грашу відбуваються одразу після купівлі квитка. До рево
люції популярними були лотерейні білети алегрі, від італій
ського слова allegro — швидко (із журн.).

АЛЕГРО, муз. 1. присл. Швидко, жваво (про темп виконан
ня музичного твору). Алегро— звичайний темп перших частин 
у  сонатнаиу цикіі (з навч. літ.); * Образно. Прес-конференція 
народного депутата відбувалась у  ритмі "алегро " (з газ.).

2. у знач, ім., невідм., с. Музичний твір або його частина, 
що виконується в такому темпі. До камерно-інструмен
тальної музики належать соната, тріо, квартет, а та

кож велика кількість "малих камерних жанрів " — невели
ких інструментальних п ’єс, серед яких ноктюрн, прелю
дія, кантилена, баркарола, каприс, алегро, анданте та ін. 
(з навч. літ.); У багатьох українських народних піснях є по
вільна, спокійна частина — анданте і є швидка частина — 
алегро (із журн.).

3. у  знач, ім., невідм., с. У хореографії — завершальна 
частина вправ уроку класичного танцю, яку виконує тан
цівник у швидкому темпі. Для участі у  хореографічному 
конкурсі потрібно надіслати відеокасету з фрагментами 
уроку класичного танцю (екзерсис біля станка, на середині, 
алегро, екзерсис на пальцях для дівчаток) для перегляду 
спеціалістами (із журн.).

Д  (1) Сонатне алегро — форма музичного твору, побу
дована на протиставленні й розвиткові двох тем, як прави
ло, контрастних. Увертюра до "Чорноморців" нагадує со
натне алегро з повільним вступом, жвавою головною пар
тією (з наук.-попул. літ.); Сонатне алегро — одна з найдос
коналіших музичних форм (з навч. літ.).

АЛЕЙКА, и, ж. Зменш, до алёя. Від головної алеї від
бігали вбік алейки вужчі (О. Донченко); Дві тіні тріпочуть 
на жовтій піщаній алейці (М. Бажан); Він давно вже ходив 
алеями міського парку, але тільки тепер помітив, що йде 
вузькою бічною алейкою (Б. Антоненко-Давидович).

АЛЕЙКЕМІЯ, ї, ж. Те саме, що лейкоз.
АЛЁЙНИЙ, а, е. Стос, до алеї. Для алейних насаджень у  

парках кращими породами є каштан кінський, клени гос
тролистий і сріблястий, липа, тополі (із журн.).

АЛЕКСІЯ, ї, ж., мед. Втрата здатності читати, спричи
нена осередковим ураженням кори головного мозку. Алек
сія спостерігається при деяких захворюваннях мозку (пух
лини, абсцеси, травми тощо) та при старечій атрофії 
мозку (з наук. літ.).

АЛЁЛ1, ів, мн. (одн. алель, я, ч.), біол. Спадкові задатки 
(гени), які розміщені в однакових ділянках гомологічних 
(парних) хромосом і визначають напрямок розвитку однієї 
й тієї ж ознаки. Кожний ген може бути представлений од
нією чи більшою кількістю форм, що називаються алелями 
(з наук. літ.).

АЛЕЛІЗМ, у, ч., біол. Явище парності (або множинності) 
альтернативних (взаємовиключних) ознак організму. Вия
вом алелізму є, наприклад, жовтий та зелений колір насін
ня гороху, обумовлений впливом на їхній розвиток алельних 
генів (з наук.-попул. літ.).

АЛЕЛО М бРФ , а, ч., біол. Те саме, що алель.
АЛЕЛОМОРФІЗМ, у, ч., біол. Те саме, що алелізм.
АЛЕЛОПАТІЯ, ї, ж., бот. Вплив, що справляють рос

лини одних видів на рослини інших видів унаслідок ви
ділення першими різних речовин. Відкрито самобутній 
напрям у  сучасній ботаніці — алелопатію (з наук. літ.).

АЛЕЛЬ див. алелі.
АЛЕЛЬНИЙ, а, е, біол. Стос, до алелей, алелізму. Вивче

ний алельний склад 99 сортів ярового та озимого ячменю 
(з наук, літ.); Алельний ген.

АЛЕМАНДА, и, ж. Старовинний парний танок німець
кого походження. Як побутовий і придворний танок але
манда з'явилась у  Англії, Франції та Нідерландах у  середині 
XVI cm. (із журн.); У цілому алеманда нагадує переміщення 
фігур у  музикальній шкатулці. Темп помірний, музика плав
на, виконання статечне і серйозне (з газ.).
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АЛЕРГЕН, у, ч. 1. Речовина, що викликає алергію. Алер
генами можуть бути різні речовини — від найпростіших 
(йод і бром) до складних білкових і небілкових (полісахари
ди, сполуки полісахаридів із ліпідами та ін.) (з наук, літ.); В 
організмі тварини, хворої на інфекційну хворобу, вироб
ляється своєрідна підвищена чутливість до відповідних 
алергенів (з навч. літ.).

2. перен. Те, що викликає дражливість; подразник. Прини
ження людської гідності — найсильніший психічний алерген 
(з газ.).

АЛЕРГЕННИЙ, а, е. Стос, до алергену (у 1 знач.). У хворих 
з різними алергенними реакціями пневмонія та бронхіт ми
нають дуже тяжко (з наук.-попул. літ.).

АЛЕРГІЗАЦІЯ, ї, ж., вет., мед. Дія за знач, алергізува- 
ти. Медицина пропонує людині сотні лікувальних препара
тів і безліч їх комбінацій. З одного боку, це добре. Але поряд 
з цим існує проблема лікарської алергії, більш того — алер- 
гізації( із журн.).

АЛЕРГІЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., кого, що, вет., 
мед. Піддавати, зазнавати дії алергії. Лікарі радять не змішу
вати антибіотики, щоб не викликати перехресної стійкості 
мікрофлори до ліків і не алергізувати організм (з наук. літ.).

АЛЕРГЇЙНИЙ, а, е, вет., мед. Стос, до алергії, пов’яза
ний з нею. Для лікування алергійних захворювань використо
вують гормональні препарати, антигістамінні засоби, са- 
ліцитати та ін. (з наук, літ.); Дослідження присвячено ком
плексній терапії сезонного алергійного риніту (CAP) у  дітей 
із включенням специфічної імунотерапії та поетапного за
стосування медикаментів залежно від важкості захворю
вання (з наук, літ.); Аіергійна реакція; Алергійні проби.

АЛЕРГІК, а, ч., розм. Людина, що має схильність до 
алергії. Ревматик, як і кожний алергік, реагує на повторну 
інфекцію, на подразник тяжче (із журн.).

АЛЕРГІЧНИЙ, а, е, вет., мед. Те саме, що алергійний. 
Протягам часу спостереження у  тварин не відзначали алер
гічних реакцій у  місці введення препаратів (з навч. літ.); Від
сутність токсичних та алергічних ефектів дозволяє реко
мендувати ці ліки для широкого використання (із журн.); Усе 
ж таки ми зможемо створити велику і (нехай навіть це ви
значення і викличе у  деяких читачів алергічну реакцію) бага
тонаціональну українську культуру (з газ.).

АЛЕРГІЯ, ї, ж. 1. вет., мед. Підвищена чутливість ор
ганізму до певних речовин, запахів і т. ін., які викликають 
різні хвороби, хворобливі стани (нежить, набряки, ядуху 
і т. ін.). Вияви алергії (утворення шкірного пухиря, бронхо- 
спазми, розвиток запалення та ін.) можуть виникати через 
декілька хвилин або годин після дії алергену або через більш 
або менш довгий час — до кількох діб (з навч. літ.); Вилаявши 
свою алергію на пігулки, почала думати про Владка (Ю. Вин- 
ничук); Алергія на ліки; Алергія на холод; Харчова алергія.

2. перен. Неприйняття кого-, чого-небудь; відраза. У ба
гатьох апаратників від Канева і до Черкас на Василя Єфре- 
мовича алергія. Безкомпромісний, розумний, не з полохли
вих. Дивиться прямо, говорить різко (із журн.); Будь-які 
розмови про ідеологію викликають у  молодих людей стійку 
алергію (з газ.).

АЛЕРГбЛОГ, а, ч. Фахівець із алергології. Деяким хво
рим на алергію алергологи навіть радять поміняти місце 
проживання, оскільки з 'ясовується прямий з в 'язок захво

рювання з кліматичними особливостями певної місцевості 
(з наук.-попул. літ.).

АЛЕРГОЛОГІЧНИМ, а, е. Стос, до алергології. У роботі 
наведено результати загальноклінічних, алергологічних і до
даткових методів дослідження (з наук, літ.); Як твердять уче
ні, новою ерою медицини стане ера алергологічна (із журн.).

АЛЕРГОЛОГІЯ, ї, ж. Розділ медицини, який вивчає 
причини виникнення, розвиток, профілактику та лікування 
алергійних захворювань. Дослідження алергії за останні 
роки набуло широкого розмаху. Виникла навіть спеціальна 
наука — алергологія (з наук.-попул. літ.).

АЛЕУТ див. алеути.
АЛЕУТИ, ів, мн. (одн. алеут, а, ч.; алеутка, и, ж.). Ко

рінне населення Алеутських островів. На початку X IX cm. 
на Далекому Сході на китів полювало головним чином міс
цеве населення, переважно алеути (з наук.-попул. літ.).

АЛЕУТКА див. алеути.
АЛЕУТСЬКИЙ, а, е. Прикм. до алеути. В хвилі врЬаю- 

ться смілі кунгаси. Тільки бортами порипують, Вітер люльки 
алеутські не гасить. Він вже не виє, а хлипає (М. Гірник).

АЛЕЯ, ї, ж. Дорога (в садку, парку), обсаджена з обох 
боків деревами, кущами. Панський будинок з білого каменю 
стоїть, немов палац над усім селом, на узгір ’ячку, округи 
його квітники рябі, алеї темні (Марко Вовчок); Липовою 
алеєю йде звільна якась темна жіноча постать (І. Фран
ко); За будинком культури починалися широкі алеї молодого 
парку (В. Козаченко).

АЛЖ ИРЕЦЬ див. алжирці.
АЛЖИРКА див. алжирці.
АЛЖ ИРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до алжирці і Алжир. До

сліджено хімічний та мінералогічний склад і деякі фізико- 
хімічні властивості фосфоритних концентратів найбіль
шого алжирського фосфоритного родовища (з наук, літ.); 
МЗС України доручено узгодити з алжирською стороною 
механізм і терміни доставки гуманітарної допомоги 
(з газ.).

АЛЖИРЦІ, івумн. (одн. алжирець, рця, ч.; алжирка, и, ж.). 
Народ, що становить основне населення Алжиру. Досить дав
но я прочитав статтю французького журналіста про ал
жирських французів, які, живучи в Алжирі по кілька поколінь, 
відгородилися від корінних алжирців, їхньої культури, способу 
життя, вибудувавши для себе духовне гетто (із журн.); 
Вперше за дуже довгий період алжирці відчули, що євро
пейці їх розуміють (з газ.).

АЛИЧА, і, ж. 1. Південне плодове дерево родини розо
вих з невеликими кисло-солодкими плодами жовтого або 
червоного кольору. Дерево аличі заввишки 10 м і більше. 
Плоди дрібні, світло-жовті або червонуваті, кислі (з наук, 
літ.); Не виключено, що деякі фруктові рослини вже куль
тивувалися трипільцями, зокрема, слива, алича, абрикос, 
які потрапили до них з Малої Азії й Балкан (з навч. літ.).

2. Плід цього дерева. Грузинська кухня має цілий ряд іс
торично усталених особливостей, до яких належать вико
ристання горіхів, гранатів, аличі та ін. (з наук.-попул. літ.).

АЛИЧЁВИЙ, а, е. Прикм. до алича. І вже через мить 
бачу, що до сліпучо-чистої, неймовірної білизни аличевого 
цвіту хмарам не дорівнятися (із журн.); Аличевий сад; 
11 Вигот. з аличі (у 2 знач.). Учора в мами були гості і я, ма
буть, забагато випила її аличевого вина (із журн.); Аличеве 
варення; Аличевий компот.
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АЛІБІ, невідм., с., юр. 1. Обставина, доказ, які свідчать, 
що обвинувачуваний (підозрюваний) у момент злочину пе
ребував у іншому місці. Алібі, алібі, в мене алібі, я так само 
дещо тямлю в детективних романах, я спав тої ночі, моя 
жінка була поруч (Ю. Андрухович); Відсутність алібі.

2. Перебування обвинувачуваного (підозрюваного) у мо
мент злочину в іншому місці як доказ його непричетності 
до злочину. Свідки захисту переконливо довели алібі підсуд
них (з газ.); Слідство перевіряє алібі двох затриманих у  цій 
справі (з Інтернету).

АЛІГАТОР, а, ч. Тупорилий крокодил родини алігаторо- 
вих, який водиться в Америці та Китаї. Молоді алігатори 
харчуються водяними комахами і ракоподібними, дорослі — 
жабами, зміями і рибами; іноді нападають на вищих хре
бетних (з наук, літ.); Існує два види алігаторів: щучий і ки
тайський (з наук. літ.).

АЛІГАТОРОВІ, вих, мн., зоол. Родина плазунів ряду 
крокодилів, поширених у Америці та Китаї. Існує три роди
ни крокодилів: крокодилові. гавіалові та алігаторові (з на- 
ук.-попул. літ.); Алігаторові бувають довжиною до 4 м, на 
землі повільні та неповороткі в рухах, але добре плавають і 
мають велику силу, особливо у  хвості (із журн.).

АЛІГОТЕ, невідм., с. 1. Сорт винограду, який викорис
товують для виготовлення білих столових вин і коньяків. 
Вино "Солодкі спогади " виробляється із суміші білих євро
пейських сортів винограду, але в ролі основного інгредієнта 
використовується виноматеріал сортів Ркацителі, Аліго
те (з наук.-попул. літ.).

2. Вино з цього сорту винограду. При виробництві шам
панського на заводі використовують декілька сортів вин — 
“Аліготе", "Рислінг", "Каберне", "Совіньйон", "Фетяска", 
"Траміне ", "Піно " (з газ.).

АЛІДАДА, и, ж. 1. астр., геод. Деталь кутомірних гео
дезичних й астрономічних інструментів, якими користую
ться для відліку кутів. Найпростіший кутомірний інстру
мент — астролябія — складається з двох частин: диска, 
розділеного на градуси, і дерев яноїабо металічної лінійки — 
алідади, яка обертається довкола центра диска (з навч. літ.).

2. геод. Лінійка, що використовується як візирний прис
трій при топографічному зніманні.

АЛІДАДНИЙ, а, е. Стос, до алідади. Звичайно всю обер
тову частину теодоліта називають алідадною частиною 
або просто алідадою (з наук.-техн. літ.).

АЛІЄНАЦІЯ, ї, ж., юр. Передача доходу або прав влас
ності іншій особі чи організації. Алієнацією називається 
відчуження як операція, що призводить до зміни власника 
акції (капіталу тощо); наприклад, продаж, передавання 
(передача) та ін. (з мови документів).

АЛІЗАРЙН, у, ч., хім. Барвник, що використовується для 
фарбування тканини, виготовлення художніх фарб, у полі
графії. Алізарин до 1868 року добувався з коріння рослини 
марени, екстракт із якої застосовували для фарбування ще 
в стародавніх Єгипті, Персії та Індії (з наук.-попул. літ.); 
У 1869 році німецькі хіміки К. Гребе та К. Ліберман роз
шифрували будову алізарину і першими синтезували його 
(з наук.-попул. літ.).

АЛІЗАРИНОВИЙ, а, е, хім. Стос, до алізарину. Алізари
нові барвники.

АЛІЛ, у, ч. Хімічна сполука ациклічної будови, яка є по
хідною метану. Аліл зустрічається в двох ізомерних ста
нах: звичайного алілу та ізоалілу (з навч. літ.).

АЛІЛОВИЙ, а, е. Прикм. до аліл. Аліловий полімер зни
жує молекулярну рухливість епоксидного (незатверділого) 
олігомеру (з наук. літ.).

А  Аліловий спирт див. спирт.
АЛІЛУЙКО, а, ч., зневажл. Людина, що на шкоду справі 

надміру вихваляє кого-, що-небудь. Прибравсь, як алілуйко 
на утреню (приказка).

АЛІЛУИНИИ, а, е, зневажл. Перебільшено хвальний. 
Алілуйний виступ.

АЛІЛУЙСЬКИЙ, а, е, зневажл. Те саме, що алілуйний. 
Останнім часом у  нашій поточній газетній і журнальній 
критиці почав вироблятися такий собі алілуйський стиль, 
який, власне, не несе жодного смислового навантаження 
(із журн.).

АЛІЛУЙЩ ИК, а, ч., зневажл. Те саме, що алілуйко.
АЛІЛУЙЩ ИНА, и, ж., зневажл. Надмірне вихваляння 

кого-, чого-небудь. Нас застерегли від надмірного захоп
лення, від алілуйщини (з газ.).

АЛІЛ УЯ, виг., рел.-церк. 1. Заклик у християн та іудеїв, 
що означає “хваліть Господа”. Все, що дихає, хай Господа 
хвалить! Алілуя! (Біблія. Пер. І. Огієнка); І почув я ніби го
лос великого натовпу, і наче шум великої води, і мов голос 
громів гучних, що вигукували: Алілуя, бо запанував Господь, 
наш Бог Вседержитель! (Біблія. Пер. І. Огієнка).

2. у  знач. ім. алілуя, ї, ж. і рідко с. Хвалебний приспів 
церковних піснеспівів у християнському богослужінні; хва
лебний гімн. Дяк цей старий уже був, у  піст бувало "алі- 
луї" не виведе, такий старий (Панас Мирний); Там, у  небі, 
невідомі гами, де звучить вечірнє алілуя (В. Сосюра); Пас
хальна (Великодня) алілуя.

0  Співати алілуя див. співати.
АЛІМЕНТАРНИЙ, а, е, фізл. Пов’язаний із живленням, 

харчуванням. До хронічних захворювань належать розлади 
живлення, які бувають викликані аліментарними факто
рами (з наук, літ.); Гепатит А, або хвороба Боткіна, вини
кає при зараженні аліментарним (через рот) шляхом (з на
ук.-попул. літ.).

АЛІМ ЕНТАЦІЯ, і, ж. 1. У Стародавньому Римі — си
стема державної допомоги дітям незаможних батьків і си
ротам. Місячна аліментація хлопчикам до 18років становила 
16 сестерцій, дівчаткам — 12 сестерцій (з наук. літ.).

2. Обов’язок сплачувати аліменти.
АЛІМЕНТИ, ів, мн. Кошти на утримання, що виплачую

ться у передбачених законом випадках неповнолітнім або 
непрацездатним членам сім’ї особами, які пов’язані з ними 
близькими родинними стосунками. Хоч дехто йрадив, щоб 
на аліменти подавала, але ні, кажу, так обійдусь (О. Гон
чар); Твій батько покинув нас, і це трапляється не так уже 
й рідко. Я  в нього не хотіла брати аліментів, бо бачиш... 
Ми всі в цьому домі занадто горді (Валерій Шевчук); Реєс
трація шлюбу є безумовним доказом шлюбу при розв язанні 
таких важливих для сім Т питань, як стягнення аліментів, 
поділ майна (з наук.-попул. літ.).

АЛІМ ЕНТНИЙ, а, е. Стос, до аліментів. Було ще в кім
наті дитяче ліжко, яке Галина купила колись за прислані 
від колишнього чоловіка аліментні гроші (Б. Антоненко-Да
видович).
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АЛІМЕНТНИК, а, ч., розм. Той, хто сплачує алімен
ти. — Зося закохана у  вас. Кохає, незважаючи на те, що ви 
аліментник (О. Чорногуз); За вказівками починались і кін
чались кампанії переслідування троцькістів, правих опор
туністів, терористів, аліментників, валютників і хуліга
нів. Може, тепер дано якусь нову вказівку й про українських 
націоналістів? (із журн.).

АЛІМЕНТНИЦЯ, і, ж., розм. Жінка, яка отримує або 
сплачує аліменти. Аліментниця повинна подати заяву, де 
вказати: прошу стягнуті аліменти з Іваненка І. І. на мою 
користь на утримання сина (дочки) перераховувати на роз
рахунковий рахунок (з мови документів); Правоохоронці 
затримали маму-ал 'тентницю за ухилення від сплати алі
ментів, яких назбиралося понад б тис. грн (з газ.).

АЛІТЕРАЦІЯ, ї, ж. Поетичний засіб, який полягає в до
борі слів з повторюваними однаковими приголосними зву
ками. Поговоримо докладніше про ті музикальні ефекти 
самої мови, про .. алітерації, асонанси і рими (І. Франко); 
Художньої майстерності П. Тичина досягав багатим озву
ченням твору, застосуванням численних алітерацій та асо
нансів (з наук. літ.).

АЛІТУВАННЯ, я, с., мет., хім. Дія за знач, алітувати. 
На відміну від термічної обробки існує термохімічна об
робка металів, до основних видів якої належать: цемента
ція, алітування — насичення поверхневого шару сталі або 
чавуну алюмінієм (з навч. літ.).

АЛІТУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, мет., хім. По
кривати алюмінієм сталеві або чавунні вироби, щоб запо
бігти окисненню їх при високих температурах. Для збіль
шення стійкості фурми доменної печі (шахтної печі) від 
хімічного зношення допускається алітувати не всю повер
хню зовнішньої і внутрішньої склянок, а лише шви і ділянки 
найсильнішого хімічного зношення поверхні (з Інтернету).

АЛІФАТИЧНИЙ, а, е , т :  Д  Ациклічні (аліфатичні) 
вуглеводні див. вуглевбдні.

АЛІЦИКЛЇЧНИЙ, а, е,хш .: А  Аліциклічні вуглевод
ні див. вуглевбдні.

АЛКАДИЕН див. алкадіїни.
АЛКАДгёНИ, ів, мн. (одн. алкадієн, у, ч.)у хім. Ненаси- 

чені вуглеводні, молекули яких мають два подвійні зв’язки 
між атомами вуглецю. Основна сфера застосування алка- 
дієнів — синтез каучуків (з наук.-попул. літ.).

АЛКАЛІЗАЦІЯ, ї, ж., хім. Додавання лугів до речовин. 
Фракційна алкалізація.

АЛКАЛІМЕТРІЯ, ї, ж., хім. Метод визначення кількості 
лугу в розчинах. Алкаліметрію ще називають методом кис
лотно-основного титрування (з наук, літ.); Метод кислот
но-основного титрування в одному зі своїх варіантів (алка
ліметрія) дозволяє визначати кількості кислот і кислотоут- 
ворювальнихречовин за допомогою розчинів лужної вапняної 
концентрації, які називають робочими (з наук. літ.).

АЛКАЛОЗ, у, ч„ вет., мед. Підвищення кількості лугу в 
крові та тканинах організму. Відомо, що гіпервентиляція 
легенів викликає газовий алкалоз, пригнічення функцій дихаль
ного центру (з наук.-попул. літ.); Причиною алкалозу може 
бути неправильне харчування з порушенням обмінних про
цесів, тривалий прийом ліків, що містять луги, або в ре
зультаті ендокринних порушень (із журн.).

АЛКАЛОЇД, у, ч„ хім. Азотовмісна органічна речовина, 
яка має властивості лугу й характеризується сильною фізіо

логічною дією. Алкалоїдами називають звичайно дуже 
складні органічні речовини, які виявляють різні ознаки, зок
рема здатність утворювати солі з кислотами (з наук.-по
пул. літ.); Багато алкалоїдів уживається в медицині (мор
фій, хінін, атропін та ін.) (з наук.-попул. літ.).

АЛКАЛОЇДНИЙ, а, е, мед., хім. Прикм. до алкалоїд. 
Алкалоїдні сполуки; // Який містить алкалоїд. Алкалоїдний 
комплекс збуджує перистальтику кишечника, активізує 
секрецію слини, пригнічує реактивність вегетативної нер
вової системи (з наук.-попул. літ.); У книзі “Чому рослини 
лікують " автори наводять алкалоїдний склад чистотілу, 
що включає 18 одиниць (із журн.); // Який виробляє алкалої
ди. Алкалоїдний завод.

АЛКАН див. алкйни.
АЛКАНИ, ів, мн. (одн. алкйн, у, ч.), хім. Насичені вугле

водні, молекули яких мають тільки одинарні зв’язки. Алка- 
ни є насиченими, або граничними, вуглеводнями, оскільки 
усі вільні валентності атомів вуглеводню зайняті (повніс
тю “насичені”) атомами водню (з навч. літ.).

АЛКАШ, а, ч., зневажл. Те саме, що алкоголік. Знена
цька обоє алкашів разом закурили й вийшли з кафе (Ю. Муш- 
кетик); — Насмоктався, алкаш? — задушевно спитав по
лісмен (А. Крижанівський).

АЛКЕН див. алкени.
АЛКЕНИ, ів, мн. (одн. алкён, у, ч.)ухім. Ненасичені вуг

леводні, молекули яких мають тільки один подвійний зв’я
зок між атомами вуглецю. Алкени, число атомів вуглецю в 
яких більше трьох, мають ізомери (з навч. літ.).

АЛКІЛ див. алкіли.
АЛКІЛИ, івумн. (одн. алкіл, у, ч.),хім. Одновалентні ра

дикали насичених вуглеводнів. Йодисті алкіли.
АЛКІН див. алкіни.
АЛКІНИ, ів, мн. (одн. алкін, у, ч.), хім. Ненасичені вуг

леводні, молекули яких мають тільки один потрійний зв’я
зок між атомами вуглецю. Перший представник класу ал
кінів — ацетилен, у  зв 'язку з чим алкіни також називають 
ацетиленовими вуглеводнями (з навч. літ.).

А Л КО ГбЛ ІЗ, у, ч., хім. Обмінна реакція між речовиною 
і спиртом. Взаємодія хлористого ацетилу з етиловим спир
том відноситься до реакцій алкоголізу (з наук.-попул. літ.).

АЛКОГОЛІЗАЦІЯ, і, ж. 1. хім. Збагачування спиртом 
рідин, які містять малу кількість алкоголю, перегоном або 
додаванням міцного спирту; спиртування. Актуальною проб
лемою є визначення біохімічних мішеней, що обумовлюють, з 
одного боку, пошкоджувальний ефект етанолу, а з іншого — 
пристосування організму до алкоголізації (з наук. літ.).

2. Поширення, зростання алкоголізму. Апелюючи сьогод
ні до загальнолюдських цінностей, чи віддаємо собі звіт у  
тому, що алкоголізація народу є аморальною? (з газ.).

АЛКОГОЛІЗМ, у, ч. Захворювання, що розвивається вна
слідок тривалого зловживання спиртними напоями. Се був 
мужик коло 35 літ, низького росту, худий.., з виразними 
слідами алкоголізму (І. Франко); — Мого пахана третій раз 
живосилом від алкоголізму лікують, а він звідти повер
неться та знову як дасть концерт, — не знаєш, де дівати
ся... (О. Гончар); Алкоголізм — тяжке психічне захворюван
ня, що призводить у  запущених випадках до незворотних 
змін особистості й зниження інтелекту (з газ.); // розм. 
Зловживання спиртними напоями; пияцтво. Досить велико
го значення набула робота із популяризації здорового спо
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собу життя без тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії 
та інших негативних явищ (з газ.).

АЛКОГОЛІЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док. 1. лсім., що. 
Збагачувати спиртом. Алкоголізувати вино.

2. що. Сприяти поширенню алкоголізму. Алкоголізувати 
населення.

3. Те саме, що пиячити 2. Хворий на алкоголізм може 
алкоголізувати роками і результат буде один: захворюван
ня стає невиліковним (з навч. літ.); Почав алкоголізувати із 
2-3-х разів на місяць, а потім за будь-якої нагоди (із журн.).

АЛКОГбЛІК, а, ч. Той, хто хворіє на алкоголізм; п’яниця. 
їх очі блищали.., неначе скляні або кришталеві, які бувають.. 
в алкоголіків у  найважчий час їх хвороби (І. Нечуй-Левиць- 
кий); Мій батько, широка мужицька вдача, потайний алко
голік, що протрачус періодично грубі суми в картах (О. Ко- 
билянська); Він і сьогодні міг повірити тому ж Юлію, та 
що там Юлію, повірити "востаннє " алкоголіку, хоч розум 
підказував, що вірити не можна (Ю. Мушкетик).

АЛКОГОЛІЧКА, и, ж. Жін. до алкоголік. Були серед 
привезених .. жінки легкої поведінки і серед них одна алко
голічка (О. Гончар).

АЛКОГОЛІЧНИЙ, а, е. Стос. до алкоголіка. І вони ху
тенько подалися в гущавину, до альтанки закоханих, де, як 
відомо, постійно збирається алкоголічний елемент (С. Кри- 
жанівський); // Власт, алкоголікові. Сварки виникали майже 
щосвята. І в цьому вчувалась якась своя глибока алкоголіч
на потреба (М. Івченко).

АЛКОГбЛЬ, ю, ч. 1. Етиловий спирт або рідина, що 
його містить. Алкоголь -  речовина наркотичної дії, яка спра
вляє депресивний віиіив на нервову систему (з наук. літ.).

2. розм. Горілка і взагалі спиртні напої. Павлусь розтор
сав собі нерви систематичною гульнею по ночах, алкоголем 
(І. Нечуй-Левицький); Олена знала, що Аркадій ніколи не 
зловживав алкоголем (Ірина Вільде); Він [Шакерт] схуд і по
сірів від безсоння і випитого алкоголю (Д. Бедзик).

АЛКОГОЛЬНИЙ, а, е. Стос, до алкоголю. Алкогольна 
деградація; Алкогольна продукція; Алкогольне сп'яніння; 
11 Який містить алкоголь. Минулого року податкова міліція 
виявила 518 цехів з нелегального виробництва міцних напоїв 
і вилучила понад 3 мільйони літрів фальсифікованої алко
гольної продукції (з газ.); // Викликаний, спричинений алко
голем. На якийсь час нею цілком заволоділа версія про нечу- 
вано жахне алкогольне отруєння (Ю. Андрухович).

Спиртні (алкогольні, хмільні) напої див. напій.
АЛКОГОЛЯТ див. алкоголяти.
АЛКОГОЛЯТИ, ів, мн. (одн. алкоголят, у, ч.), хім. Про

дукти заміщення атома водню в гідроксильній групі спиртів 
атомом металу. Алкоголяти отримують розчиненням лугів, 
лужноземельних металів і алюмінію в безводних спиртах 
(з наук, літ.); Вивчено поведінку бромметилкетону при дії 
алкоголятів натрію (калію) у  відповідних спиртах (з наук, 
літ.).

АЛКОГОЛЯТНИЙ, а, е, хім. Прикм. до алкоголяти.
Алкоголятна група; Алкоголятна полімеризація; Алкого- 
лятна сполука.

АЛКОРАН, а, ч., заст. (з великої літери). Те саме, що 
Коран. За життя Магомета Алкоран існував в усній фор
мі, і було немало людей, які могли читати весь Алкоран чи 
його велику частину напам ’ять (з наук.-попул. літ.).

АЛЛА, невідм., ч. (з великої літери). Те саме, що Аллах. 
Татари кинулись до річки і крикнули: "Алла! Алла!" (І. Не
чуй-Левицький).

АЛЛАХ, а, ч. (з великої літери). В ісламі — Бог, творець 
усього сущого. А вас, письменних, треба б бити, Щоб не кри
чали: "Ах! Аплах! Не варт, не варт на світі жити!" (Т. Шев
ченко); Софта зняв руки й простяг над землею, немов прикли
кав на неї гнів грізного Аллаха (М. Коцюбинський).

0  (1) Аллах з ним (з нею, з тобою і т. ін.) — уживається 
для вираження примирення, згоди з ким-, чим-небудь або 
прощення когось; хай так і буде. — Ну, Аллах з ним, облиш
мо про це. Смішно й трагічно, що кожне моє слово ви 
приймаєте як підступ (І. Багряний); (2) Аллах його (тебе, 
їх і т. ін.) знає — ніхто не знає. То скажи мені... Бароне, як 
це сталося, що Балабан не прийняв ключа від братської 
скарбниці.. — Аллах його знає (Р. Іваничук); Одному Богу 
(Аллаху) відомо див. відомо.

АЛЛО, виг. Уживається при звертанні до особи під час 
розмови по телефону в знач, с л у х а ю ,  с л у х а й т е .  — Ал
ло! Прошу п 'ятий! — П'ятий? В телефонній трубці почу
лося спокійне дихання (В. Кучер); — Райвиконком слухає, 
алло, райвиконком слухає... (В. Дрозд).

АЛМАЗ, ч. 1. род. у. Мінерал кристалічної будови, що 
блиском і твердістю перевищує всі інші мінерали. Алмаз 
трапляється в природі у  вигляді невеликих прозорих крис
талів, безбарвних або забарвлених домішками у  різні від
тінки (з навч. літ.).

2. род. а. Кристал цього мінералу — коштовний камінь, 
огранований і відшліфований певним чином; діамант. Бог
дан в червоній горностаєвій мантії, з золотою булавою, об
сипаною алмазами (І. Нечуй-Левицький); До віконця будки 
підходять ті, що приносять дорогі речі: серги, персні, 
браслети, червінці царські, різні столові приналежності 
[прибори] з срібла або алмази і золоті вироби (В. Барка); 
* У порівн. Алмазом добрим, дорогим Сіяють очі молодії 
(Т Шевченко); Благословляю я з подякою щораз Лісів глибо
кий шум і мовчазну вологу, Росинку, що тремтить на гілці, 
мов алмаз (М. Рильський).

3. род. а. Інструмент із осколком цього мінералу, що викори
стовується в техніці (при бурінні, різанні скла і т. ін.). Якось .. 
алмазом вирізав [Рубін] круглу дірку в шибці (І. Сенченко).

АЛМАЗИК, а, ч. Зменш, до алмаз. * У порівн. А там, на 
чолі, як алмазик Марса, Палає краплина спотілої крові 
(із журн.).

АЛМАЗНИЙ, а, е. 1. Стос, до алмазу (у 1 знач.). У робо
ті описано умови ефективного використання алмазного 
шліфування в комбінованому режимі (з наук.-техн. літ.); 
Алмазні родовища; * У порівн. Вранці, тільки розжев
ріється схід, у  небі над плавнями, знявшись десь із степово
го аеродрому, вишуговують реактивні. Пролітаючи швид
ше власного звуку, вони, мов блискучі алмазні голки, проши
вають небесну блакить (О. Гончар); // Вигот. з алмазу. 
Алмазні різці забезпечують високу продуктивність праці 
(з наук, літ.); Алмазний конус використовується для випро
бовування сталей, що зазнали термічної або хіміко-тер- 
мічноїобробки (з наук.-техн. літ.).

2. Власт, алмазу (у 2 знач.). — Часом інколи вглядиш на 
небі якусь .. блискучу зірку, що ясно-преясно миготить .. 
ллє алмазний блиск; задивишся на неї, милуєшся довго, а по
тім на другий вечір шукаєш її на небі між іншими зірками і
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вже не знайдеш (І. Нечуй-Левицький); * Образно. Міст над 
рікою прогнувся дугою, Бризки алмазні летять з-під турбін 
(П. Дорошко).

АЛМАЗНИК, а, ч. Той, хто займається розвідкою, видо
буванням і обробленням алмазів. Відомий шукач-алмазник 
доктор Муссо Трамблей прийшов до висновку щодо ново
відкритого кластера кімберлітових трубок, що “оскільки 
пласт видимо не змістився, вміст алмазів у  ньому повинен 
дорівнювати вмісту в кімберлітових трубках ” (з наук. літ.).

АЛМАЗО... Перша частина складних слів, що відповідає 
слову алмаз у 1 знач., напр.: а л м а з о в м і с н и й ,  а л м а з о -  
г р а н й л ь н и й ,  а л м а з о д о б у в н и й , а л м а з о н о с н и й .

АЛМАЗОГРАНЙЛЬНИЙ, а, е. Пов’язаний із грануван
ням алмазів. Алмазогранильний завод.

АЛМАЗОГРАНУВАННЯ, я, с. 1. Оброблення алмазів. 
Антверпен — світовий центр не тільки алмазогранування, 
але й торгівлі алмазами (з газ.).

2. Галузь промисловості, що займається грануванням 
алмазів. У країні розвинені фармацевтична, електроенер
гетична та поліграфічна промисловості, ювелірне вироб
ництво та алмазогранування (з газ.).

АЛМАЗОДОБУВАННЯ, я, с. 1. Процес добування ал
мазів. Один із найбільш важливих процесів у  технології ал
мазодобування — остаточний відбір. При цьому відбува
ється виділення із кімберліту і розподіл різних видів сирих 
алмазів (з наук. літ.).

2. Галузь промисловості, що займається добуванням ал
мазів. Алмазодобування традиційно є наукомістким вироб
ництвом, де сконцентровані сучасні технології, втілені пе
редові проектні рішення (з наук.-попул. літ.); Промисловий 
холдинг активно розвиває такі важливі для країни напрям
ки, як алмазодобування, геологорозвідування, лісозаготівля, 
лісопереробка (із журн.^.

АЛМАЗОДОБУВНИЙ, а, е. Стос, до алмазодобування. 
Алмазодобувна промисловість.

АЛМАЗОЗАМІННИК, а, ч. Матеріал, який за своїми 
властивостями може замінити алмаз. Організація на тен
дерній основі закуповує алмазозамінник (з мови реклами).

АЛМАЗОНбСНИЙ, а, е. 1. У складі якого є алмази 
(про породу, руду, пісок, а також вироби). Круги для шліфу
вання граніту та мармуру являють собою гнучку основу, на 
яку нанесений алмазоносний шар, що складається з алмаз
ного порошку та полімерноїзв язки (з наук.-попул. літ.).

2. Який містить алмази (про район, місцевість). Най
більшим у  світі родовищем алмазів вважається алмазо
носний район Кімберлі (Австралія) (з наук.-попул. літ.).

АЛМАЗООБРбБЛЕННЯ, я, с. Те саме, що алмазогра
нування. Основними видами діяльності заводу “Ювелір” є 
алмазооброблення (огранування алмазної сировини), виго
товлення ювелірних виробів, алмазних порошків та інстру
ментів на їх основі (з публіц. літ.).

А Л М АЗОПОДІБНИ Й, а, е. За якими-небудь властивос
тями, особливостями подібний до алмазу. Алмазоподібне 
покриття; Алмазоподібні напівпровідники.

АЛМАЗОПОДІБНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до алмазо- 
подібннй.

АЛО... Перша частина складних слів, що означає зв’язок 
одного предмета або явища з іншим, варіювання одного 
явища,зміну одного іншим іт. ін., напр.: а л о м о р ф ,  а л о 
тропі я ,  а л о х т о н .

АЛОГАМІЯ, ї, ж. Запилення однієї квітки пилком іншої; 
перехресне запилення. Якщо квітка розміщена на тій же 
рослині, то алогамія називається гейтоногамією (сусіднє 
запилення), а якщо на іншій рослині, то ксеногамією (пере
хресне запилення) (з наук.-попул. літ.); Подібно до тварин, 
рослини уникають поєднання близькоспоріднених статевих 
елементів і тому частіше звертаються до перехресного за
пилення, результатом якого є перехресне запліднення (ало
гамія) (із журн.).

АЛОГАМНИЙ, а, е. Стос, до алогамії. Жито — алогам- 
на вітрозапилювана рослина (з наук. літ.).

АЛОГІЗМ, у, ч., книжн. Те, що суперечить логіці; що-не- 
будь безглузде; // Заперечення логічного мислення як засобу 
досягнення істини. До філософських учень і напрямів, сут
тєвою стороною яких є алогізм, відносять ірраціоналізм, 
містицизм, фідеїзм, інтуїтивізм, інтуїціонізм (з наук, літ.); 
// Літературний прийом, який полягає в навмисному пору
шенні (розриві) логічного зв’язку з метою створення коміз
му, іронії і т. ін. У X X  cm. тяжіння до гротеску й алогізму 
набуло небачених доти масштабів, засвідчивши загальну 
тенденцію світового мистецтва до вираження “неможли
вого " й незбагненного (з наук, літ.); У роботі багато влуч
них спостережень про епітетику Г. Квітки-Основ ’яненка і 
особливо про його алогізми як могутній художній засіб 
(з наук. літ.).

АЛОГІЧНИЙ, а, е, книжн. Який суперечить логіці; не
логічний. Це порівняння не здавалося йому алогічним 
(Б. Харчук); Коли згодом буде видано том політичних про
мов Гамбетти, читачі здивуються їх штучному пишно- 
мов'ю.., ба навіть подекуди беззмістовності й наївно ало
гічним кульбітам кволої мислі (М. Слабошпицький).

АЛОГІЧНІСТЬ, ності, ж., книжн. Абстр. ім. до алогічний. 
Відзначаючи, що при всій алогічності й безглуздості бага
тьох давніх переказів міфи всіх народів землі дивовижно схо
жі, автор бачить у  цьому підтвердження своєї ідеї про наяв
ність стереотипної логіки (моделі) їх створення (з наук, літ.); 
Дані психологів заперечують концепцію алогічності мислен
ня дітей раннього і дошкільного віку (з наук.-попул. літ.).

АЛбД,у, ч„ іст. У ранньофеодальну епоху спадкова інди
відуально-сімейна земельна власність у германських племен 
Західної Європи, яка перебувала у повному розпорядженні її 
володаря. Зародження феодалізму (VI-VIII cm.) у  Франції 
мало такі ознаки: спадковий наділ перетворювався на 
алод — приватну власність невеликої сім 'ї. Ця власність 
вільно заповідалася, продавалася, купувалася без дозволу гро
мади (з наук, літ.); Алод як повна спадкова власність на зем
лю в епоху капіталізму в Західній Європі виник у  VI столітті 
внаслідок розпаду общини (з наук.-попул. літ.).

А Л бЕ, невідм., с. 1. Багаторічна тропічна й субтропічна 
трав’яниста рослина родини лілійних із довгастим м’ясис
тим листям, укритим по краю шипами, яка використовуєть
ся в медицині; столітник. [ Ал ь б і н а : ]  Я  заважаю, Мар- 
тіане? Вибач, — я на хвилинку. Чи нема у  тебе з алое ліків? 
(Леся Українка); У графській оранжереї, крім пальм і цит
ронів, росла туя — дерево життя.., численнім ’ясисті алое 
з Південної Африки (О. Донченко).

2. фарм. Лікувальний препарат, вигот. з листя цієї росли
ни. При деяких видах енцефалопатії призначають віта
міни групи В, аскорбінову кислоту та застосовують біо- 
стимулятори: алое, склоподібне тіло та ін. (з наук. літ.).
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АЛОЕВИЙ, а, е. Прикм. до алое 1. Дедалі у  нозі нестерп- 
ний біль зростав І виразка ніяку нього не минала, Хоч і садову 
масть туди він прикладав, І лист алоевий (М. Рильський).

АЛбЗА, и, ж. Рід риб родини оселедцевих. Алоза — це 
велика риба, яка досягає довжини 70-75 см, живе звичайно 
6-7 років, харчується рачками планктону (з наук, літ.); Із 
кінця минулого століття чисельність алози дуже скороти
лася внаслідок перегороджування і регулювання течії та 
забруднення рік (із журн.).

АЛбЗОВИЙ, а, е. Прикм. до алоза. Алозова ікра.
АЛбЙНИЙ, а, е. Те саме, що алоевий. * У порівн. Вони 

[ізраїльтяни], як дерева алойні, що Господь насадив, як кед
ри над водами! (Біблія. Пер. І. Огієнка).

АЛОМЕТРІЯ, ї, ж., вет., мед. Нерівномірний ріст час
тин тіла. Алометрія може бути негативною (наприклад 
уповільнений ріст голови у  дитини) і позитивною (наприк
лад ріст рогів у  жуйних тварин) (з наук.-попул. літ.); 
// Зміна темпу розвитку різних органів. Міжвидова аломет
рія локомоторних м ’язів птахів.

АЛОМбРФ, а, ч., лінгв. Варіант морфеми, що залежить 
від навколишніх морфем і від позиції морфеми у слові. Ало- 
морф — морф певної морфеми, зовнішня несхожість якого 
порівняно з іншими морфами тієї самої морфеми зумовле
на фонемним складом сусідніх морфів (з навч. літ.).

АЛОМОРФбЗ, у, ч„ віол. Те саме, що ідіоадаптйція.
АЛбНЖ, а, ч. 1. Приставна конічна трубка, по якій ріди

на, що переганяється, надходить із холодильника до прий
мача. Одним із видів хіміко-лабораторного скляного посуду 
є алонжі, які застосовують для складання різних лабора
торних приладів, апаратів і установок (з навч. літ.).

2. фін. Прикріплюваний до векселя додатковий аркуш, 
на якому роблять доручний гарантійний запис (аваль). 
Алонж використовується у  тому випадку, коли зворотна 
сторона векселя повністю списана (з мови документів).

АЛбНІМ, а, ч., лінгв., літ. Чиєсь справжнє ім’я, викорис
товуване іншою особою як псевдонім. Однією з поширених 
форм літературної містифікації є алонім, тобто викорис
тання не вигаданого імені, а імені існуючої особи (з наук, 
літ.); Алоніми часто використовували автори пізньої Ан
тичності й Середньовіччя для того, щоб іменем більш ран
нього і більш відомого автора додати своєму творові біль
ше авторитету (з навч. літ.); Під одним із фельєтонів І. Іль- 
фа і Є. Петрова стояв алонім Коперник (із журн.).

АЛОПАТ, а, ч. Лікар, який не застосовує гомеопатичних 
методів і засобів лікування. Підготовка лікаря-гомеопата, 
так само як і лікаря-алопата, починається з вивчення тео
ретичної частини гомеопатії, концепції розвитку патоло
гічного процесу та знань про ліки (із журн.).

АЛОПАТИЧНИЙ, а, е. Стос, до алопатії. Алопатичне 
лікування.

АЛОПАТІЯ, ї, ж. Традиційна система лікування на проти
вагу гомеопатії. Термін алопатія введений основоположником 
гомеопатії Самюелем Ганеманам для терапії препаратами, 
що викликають симптоми, протилежні симптомам хвороби і 
протиставлений ним гомеопатії (із журн.).

АЛОПЕЦІЯ, і, ж., вет., мед. Облисіння людини і тва
рин, викликане стресами, токсичними отруєннями, грибко
вими захворюваннями і т. ін. Алопеція може бути виклика
на спадковими хворобами або несприятливими умовами 
довкілля, гормональними і нервовими порушеннями (з наук.

літ.); Розрізняють вроджений, гніздовий, а також симпто
матичний типи алопеції (при деяких видах лікування, на
приклад хіміотерапії) (з навч. літ.).

АЛОПЛАСТИКА, и, ж., вет., мед. Метод відновної 
хірургії, що полягає в усуненні дефектів органів або тканин 
матеріалами нетваринного походження. При великих піс
ляопераційних грижах, коли закрити грижеві ворота апо- 
невротичними або м ’язово-апоневротичними способами 
неможливо, вдаються до алопластики — ушивання дефек
тів у  черевній стінці за допомогою синтетичної тканини 
(з наук, літ.); На початку 60-х років X X  cm. алопластика 
розглядалася світовою практикою і громадськістю як ціл
ком реальний шлях до вдосконалення методів лікування 
(із журн.); У результаті проведеного експерименту доведе
на можливість використання полімерних вуглецевих стрічок 
для алопластики сухожильної тканини собак (із журн.).

АЛОПЛАСТЙЧНИЙ, а, е, вет., мед. Стос, до алоплас
тики. Розвиток хімії високомолекулярних сполук дав у  руки 
хірургів нові види алопластичнихматеріалів — синтетичні 
пластмаси, багато з яких стали широко застосовувати в 
різних галузях відновної хірургії, в тому числі при лікуванні 
гриж (з наук, літ.); Про високу ефективність поропласту 
як алопластичного матеріалу свідчать експериментальні 
дослідження з усунення дефектів кісток (із журн.).

АЛОТРАНСПЛАНТАЦІЯ, ї, ж., мед. Вид транспланта
ції органів і тканин, при якій донором є інший людський ор
ганізм. Алотрансплантація, або гетерологічна трансплан
тація — трансплантація, при якій донором трансплан
танта є генетично й імунологічно інший людський орга
нізм (з навч. літ.); Результати реабілітації пацієнтів після 
алотрансплантації нирки на курортах Трускавець і Східни- 
ця із застосуванням мінеральних вод на зразок “Нафтусі" 
довели їхню доцільність і необхідність (із журн.).

АЛОТРОПІЧНИЙ, а, е. Стос, до алотропії. Підлягати 
алотропічним змінам можуть, наприклад, залізо, цинк, 
олово (з навч. літ.).

АЛОТРбПІЯ, ї, ж.. Здатність деяких хімічних елемен
тів існувати у вигляді двох або кількох простих речовин 
(напр., вуглець існує у вигляді вугілля, графіту й алмазу). 
Алотропія може бути зумовлена утворенням молекул з різ
ним числом атомів або різною структурою кристалів (на
приклад, графіт, карбон і алмаз); в останньому випадку 
алотропія є різновидом поліморфізму (з наук. літ.).

АЛОТРбПНИЙ, а, е. Те саме, що алотропічний. Олово мо
же перебувати в трьох алотропних видозмінах (з навч. літ.).

АЛОФАН, у, ч. Мінерал, водний силікат алюмінію не
постійного складу. Алофан зустрічається в зонах окиснен- 
ня рудних родовищ і в корі вивітрювання разом з галуази
том, кварцом, карбонатами (з наук.-попул. літ.).

АЛОФбН, а, ч., лінгв. Варіант фонеми, що залежить від 
сусідніх звуків. Усі звуки, що реалізують певну фонему, нази
ваються її алофонами, які, на відміну від фонеми, не є аб
страктним поняттям (з навч. літ.); Незважаючи на широ
кий діапазон алофонів однієї фонеми, носій мови завжди мо
же їх розпізнати (з навч. літ.); Конкретний вияв кожної фо
неми в мовному потоці називається алофоном (з навч. літ.).

АЛОХбЛ, у, ч., фарм. Лікувальний препарат із жовчогін
ними властивостями. Алохол містить екстракт кропиви 
разом із екстрактом часнику, сухою жовчю тварин і акти
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вованим вугіллям (з наук, літ.); Алохол підвищує моторику 
кишечника (з наук.-попул. літ.).

АЛОХТбН, а, ч. 1. віол. Вид, поширений у певній міс
цевості, яка не є місцем його виникнення; протилежне а в 
т о х т о н  (у 2 знач.). Опоссум і декілька видів колібрі є алох
тонами Північної Америки, що проникли сюди з Південної 
Америки (з наук.-попул. літ.).

2. геол. Комплекс гірських порід, що сформувався внас
лідок горизонтальних переміщень із місця свого утворення; 
протилежне а в т о х т о н  (у 3 знач.). Амплітуда горизон
тального переміщення алохтона коливається від декількох 
до багатьох десятків кілометрів, а на думку ряду вчених, 
може досягати й перших сотень кілометрів (з наук.-попул. 
літ.); Насунутий на автохтон алохтон також називається 
тектонічним покривом (із журн.).

АЛОХТбННИЙ, а, е, біол., геол. Стос, до алохтона. 
Алохтон ний і автохтонний макроелементи Прикарпаття 
відрізняються один від одного комплексами гірських порід, 
з яких вони збудовані, особливостями їх залягання та істо
рією геологічного розвитку (з наук. літ.).

АЛТАБАС, у, ч., заст. Різновид парчі, суцільно затканої 
срібними нитками. [ Купець : ]  Прийми Від нас цей адама
шок злототканий. Ці килими, китайку, алтабас (І. Кочер
га); Купець стояв осторонь — маючи двір у  Києві на Подолі 
біля торгу, він продавав свої сукна, оксамити, алтабаси, 
вина, парфуми, узороччя (С. Скляренко).

АЛТАЄЦЬ див. алтайці.
АЛТАЙКА див. алтайці.
АЛТАЙСЬКИЙ, а, е. Прикм. до алтайці і Алтай. Панас 

Олексійович повів алтайського гостя дорогого в чавуноли
варний цех (І. Волошин); Наші ж низькорослі кошлаті ал
тайські коники, невибагливі на корм, легкі і невтомні, тю
пали й тюпали дні і ночі, підіймались на найкрутіші кряжі, 
скрізь вірно слугуючи бійцеві (О. Гончар); Ностратична 
спільність розпалася на шість великих сімей: афразійську, 
картвельську, індоєвропейську, дравідську, уральську та 
алтайську (з наук. літ.).

АЛТАЙЦІ, ів, мн. (одн. алтаєць, йця, ч.; алтайка, и, ж.). 
Корінне населення Горно-Алтайської автономної області 
Російської Федерації. Алтайці — корінне тюркомовне насе
лення Гірського Алтаю, Алтайського краю Росії — за ро
дом занять здавна поділялися на скотарів-кочовиків (пів
денні алтайці) й осілих мисливців і звіроловів (північні ал
тайці) (з наук.-попул. літ.).

АЛТЕЙ, ю, ч. Рід багаторічних трав'янистих рослин ро
дини мальвових з високим стеблом і товстим коренем. Най
ціннішим є алтей лікарський -  рослина з блідо-рожевими 
квітами, яка росте в Європі та Азії (з наук, літ.); Надзви
чайно багате у  цій місцевості різнотрав ’я: вероніка сте
пова, конюшина, алтей та ін. (з наук.-попул. літ.).

АЛТЁЙНИЙ, а, е. Прикм. до алтей. Алтейний корінь 
збирають навесні або восени (з навч. літ.); // Вигот. з алтею. 
Алтейний сироп.

АЛТЙН, а, ч. Старовинна російська монета, вартість якої 
дорівнювала трьом копійкам. Приставши, висадив на зем
лю; Взяв півалтина за труди, За працьовиту свою греблю, І 
ще сказав, іти куди (І. Котляревський); Забрьоха не дуже 
розглядав, обтер уси та свою гарну молоду цмок! на усю 
церкву, та з радощів і викинув попові аж п ’ять алтинів 
(Г. Квітка-Основ’яненко); Але як заробити стільки гро

шей? Питала в людей, кажуть: аж п ’ятсот алтинів тре
ба... (Р. Іваничук).

АЛУНІТ, у, ч. Мінерал із групи сульфатів білого, сірого 
або жовтого кольору, який використовується для одержання 
галуну, глинозему, калійних солей і т. ін. Важливе значення 
для сільського господарства матиме й освоєння алунітів 
Біганського родовища (з газ.).

АЛФАВІТ, у, ч. 1. Сукупність літер, прийнятих у писем
ності якої-небудь мови і розміщених у певному усталеному 
порядку; азбука, абетка. Похідні марші в ті часи робились 
досить повільно, і траплялось, випадали вільні години на 
привалах, інколи цілі дні відпочинку, їх використовував 
штабс-капітан, щоб показати ординарцеві перші літери 
алфавіту (Б. Левін); Старослов ’янська писемність знає два 
алфавіти — кирилицю і глаголицю (з наук, літ.); Для позна
чення фізичних величин, як правило, використовують букви 
латинського алфавіту (з наук. літ.).

2. інформ., мат. Лінійно упорядкована сукупність сим
волів, що використовується у певній формальній системі 
(математична теорія, мова програмування і т. ін.). Алфа
вітом мови програмування є скінченна непорожня цілком 
упорядкована множина, елементи якої називаються сим
волами (буквами) (з навч. літ.).

(1) За алфавітом — за алфавітним порядком літер, прий
нятим у мові. Узяти список з усіма запоріжцялш — і всіх 
згадати за алфавітом (Остап Вишня).

А  (2) Кирилівський алфйвіт — те саме, що кирилиця. 
У східних слов’ян кирилівський, або "уставний”, алфавіт 
панує до кінця XIV cm. (з наук. літ.).

АЛФАВІТНИЙ, а, е. Стос, до алфавіту. Поволі — вкотре 
уже! — вчитувавсь у  той скорботний реєстр, у  тих карбо
ваних по каменю золотом Дикопавленків, Рябих та Чорних, 
Чередниченків. Щаденків та Ягничів, — Ягничами кінча
ється алфавітний список майже біля самої землі (О. Гон
чар); Слід зауважити, що один із основних принципів лекси
кографічної організації словника — алфавітний порядок у  
розташуванні вокабул — у  давнину ще не застосовувався 
(з наук, літ.); У додатках вміщено алфавітний покажчик 
авторів книг (із журн.); Алфавітний каталог.

В абетковому (алфавітному) порядку див. порядок.
АЛХІМІК, а, ч. Той, хто займається алхімією. Ця кімна

та чимось скидалась на житло чаклуна або потаємну ла
бораторію середньовічного алхіміка (Ю. Збанацький); Ре
торта із ртуттю була неодмінним предметом у  лабора
торії алхіміка (з газ.).

АЛХ І МІ Ч НИ Й ,  а, е. Прикм. до алхім ія . [ Є з е р -  
с ь к и й:] Він вживає якісь ін ’скції нікому не відомих препа
ратів, якихось трохи не алхімічних сполучень (І. Кочерга); 
Цей портрет, ясна річ, зберігся в алхімічній майстерні Іва- 
ненка ще від отців домініканців (О. Ільченко).

АЛХІМІЯ, ї, ж. За часів Середньовіччя — донауковий 
напрям у розвитку хімії, головною метою якого були пошуки 
способів перетворення простих металів на золото та срібло 
за допомогою “філософського каменю” як чудодійної речо
вини. В свій час середньовічна алхімія послужила новітній 
хімії (Леся Українка); Алхімією чи знахарством мені це но
ве відкриття пахне (Ю. Мушкетик); 3 ’явилася алхімія, що 
стояла на діалектичній платформі і припускала можли
вість переробки, скажімо, олова на золото (з наук. літ.).
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АЛЬБА, и, ж. У середньовічній поезії трубадурів — ран
кова пісня. Наступний жанр — альба — пісня, присвячена 
неминучості розлуки закоханих на ранковій зорі (з наук.-по- 
пул. літ.); Іншими формами лірики трубадурів були серена
да (пісня вечірнього побачення) та альба (пісня ранкового 
прощання) (з навч. літ.).

АЛЬБАТРбС, а, ч. Великий морський водоплавний птах 
родини альбатросових із довгими вузькими крилами і ви
довженим дзьобом. Над головами носяться хмарами .. аіь- 
батроси, торкаючи крилами пришельців (О. Довженко); 
Паруси були червоно-золоті, грало на них сонячне промін
ня, і летів перед ними красень морів — альбатрос (О. Іва- 
ненко).

АЛЬБАТРбСОВІ, вих, мн. Родина морських птахів ряду 
буревісникоподібних. Із 21 виду альбатросових, що визна
ються Міжнародним союзом охорони природи, 19 перебу
вають під захистом цієї організації як види, яким загрожує 
небезпека вимирання (з наук.-попул. літ.).

АЛЬБЕДО, невідм., с., фіз. Число, що показує, яку час
тину променевої енергії, що падає на тіло, відбиває його по
верхня. Установлено, що ядро комети Галлея являє собою 
суцільне тіло неправильної форми. Ядро виявилося тем
нішим, ніж досі припускали. Його аіьбедо становить усьо
го близько 5 процентів (з наук. літ.).

АЛЬБЕДбМЕТР, а, ч. Прилад для вимірювання альбедо 
різних фізичних тіл. Фотометричний прилад альбедометр 
застосовується у  метеорології для вимірювань плоского 
альбедо різних речовин і матеріалів, у  медичній кліматоло
гії— для вимірювання інтенсивності розсіяної сонячної ра
діації (з навч. літ.).

А ЛЬБІГбЄЦ Ь див. альбігойці.
АЛЬБІГбЙСЬКИЙ, а, е. Стос, до альбігойця. Альбігой

ський рух.
АЛЬБІГбЙЦІ, ів,лм. (одн. альбігоєць, йця, ч.). Учасни

ки єретичного руху на півдні Франції у XII—XIII ст. Супе
речку мав вирішити меч. Папа Інокентій посилає проти 
альбігойців хрестовий похід (П. Загребельний); Альбігойці 
були засуджені IVЛатеранським собором (1215) і розгром
лені в ході “Альбігойських війн ” — хрестових походів про
ти альбігойців на початку> XIII ст. (з наук.-попул. літ.).

АЛЬБІДУМ, у, ч. Різновид м’якої пшениці з білим безос
тим колосом і білим зерном. Серед сортів альбідуму є озимі 
та ярові пшениці, що дають добрі врожаїв засушливих ра
йонах і стійкі до мучнистоїроси (з наук.-попул. літ.).

АЛЬБІНІЗМ, у, ч., фізл. Відсутність нормальної для пев
ного виду організмів пігментації (забарвлення). Альбінізм 
виявляється у  відсутності нормальної пігментації у  тва
рин і людей — шкіри, волосся, райдужної оболонки ока, у  
рослин — зеленого забарвлення всієї рослини або окремих 
частин (з наук. літ.).

АЛЬБІНОС, а, ч. Людина, тварина або рослина з ознака
ми альбінізму. Білого горобця мені ніколи не доводилось ба
чити!.. Такі птахи звуться альбіносами (О. Копиленко); 
Раптом Дмитрові Івановичу пригадалося, що саме отут ми
нулого літа він бачив незвичайного птаха. Серпокрильця- 
альбіноса. Він був білий, як грудка першого снігу, і такий же 
ніжний, і надзвичайно веселий та прудкий (Ю. Мушкетик).

АЛЬБІНОСКА, и, ж. Жін. до альбінос.
АЛЬБІТ, у, ч. Мінерал із класу силікатів, білий натрієвий 

польовий шпат. Альбіт характеризується підвищеним

вмістом і складним та різноманітним складом мінералів, 
що містять легколетючі компоненти — воду, фтор, хлор, 
бром та ін. (з наук, літ.); Альбіт поширений в Україні, де йо
го використовують як будівельний матеріал, а чисті аль
біти застосовують у  керамічній промисловості (із журн.).

АЛЬБІЦІЯ, ї, ж. Рід дерев або кущів родини бобових із 
кулястими суцвіттями, квіти яких мають дуже довгі тичин
ки; поширені у тропіках і субтропіках Як декоративне де
рево альбіція вирощується часто під назвою персидської 
мімози в Південній Європі, Криму, Середній Азії, на Кавказі 
(з наук.-попул. літ.).

А Л ЬБбМ , у, ч. 1. Книга або зошит із чистими аркушами 
для малювання, вписування віршів, зберігання фотографій, 
листівок, марок і т. ін. [ Л ю б о  в:] Знаєте, що я вас попро
шу? Достаньте [дістаньте] мені мій альбом з фотографія
ми. Він там, у  скрині (Леся Українка); — Чи ви находите в 
тім щось гумористичного, пане доктор? — О, то ні, — від
повів він поспішно, відвертаючись від мене і беручись за 
альбом з фотографіями, що лежав на столі перед ним 
(О. Кобилянська); Господар показав йому кілька скарбів 
своєї книгозбірні — чудернацькі видання петрівської доби, 
українські видання з гравюрами першої половини XIX сто
ліття та величезну колекцію поштових марок у  п ’ятьох 
грубих альбомах — наслідки невтомного збирання, з дитя
чих літ починаючи (В. Підмогильний); Роман Петрович 
жваво .. збігав до кімнати, миттю повернувся, тримаючи 
в руках великий альбом для малювання (В. Козаченко).

2. Об’єднані якоюсь темою репродукції, малюнки, фо
тографії і т. ін. (звичайно з пояснювальним текстом), видані 
у вигляді книги. Усе село з своєю дерев 'яною старою цер
квою схоже на малюнок, вирваний з історичного альбому 
(І. Нечуй-Левицький); Росавський чомусь був певен, що ар
хеологічні зацікавлення Інни мають характер глибокий, 
постачав Ті книжками з античності, альбомами, де так 
гарно були відтворені художні вироби давніх майстрів 
(О. Гончар); Отавин колега професор Паливода підготував 
до видання великий кольоровий альбом з софійськими і ми
хайлівськими мозаїками .. Передмова і коментар до альбо
му друкувалися шістьма мовами. Подія! (П. Загребельний); 
Сьогодні вранці, повертаючись із базару, я купив розкішний 
альбом “Київ” і погортав його (Ю. Мушкетик); // Об’єднана 
певною темою збірка нот музичних творів. Титульні аркуші 
альбомів нотних видань XIX століття прикрашалися ху
дожньою віньєткою, малюнками романтичного характеру 
на зразок хмар, лір, вінків, музичних інструментів та ін. 
(з наук, літ.); “Дитячий альбом” П. Чайковського поряд із 
широковідомими творами Р. Шумана, Е. Гріга, К. Дебюссі, 
М. Равеля входить у  золотий фонд світової музики для 
дітей (із журн.).

3. Набір музичних композицій, випущених у єдиному 
комплекті для прослуховування на звуковідтворювальній 
апаратурі. Найменування “альбом ” з ’явилося після того, як 
декілька грамплатівок стали продаватися як одне видання, 
поміщені в книгу, що нагадує фотоальбом (з наук, літ.); Те
пер, коли грамплатівки стали рідкістю, визначення “аль
бом ” стосується будь-якої колекції звукових записів, таких 
як компакт-касета, компакт-диск, міні-диск та ін. 
(з наук.-попул. літ.); Співак підготував до випуску новий 
альбом (з газ.); Концертний альбом; Студійний альбом.
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(1) Музичний альбом — набір музичних композицій, 
випущених у єдиному комплекті для прослуховування на 
звуковідтворювальній апаратурі. -  Сподіваюся, що наш 
музичний альбом сподобається слухачам, адже в нього ми 
вклали всю свою душу (із журн.).

АЛЬБбМНИЙ, а, е. Прикм. до альббм. За кілька днів 
справді принесла [Леся] з гімназії Павлуші рожевий аркушик 
альбомний з його віршем (А. Головко); Особливою цінністю 
альбомного фонду є колекція так званих кунстбухів — збірни
ків гравюр, за якими навчаїись учні іконописної школи Києво- 
Печерської лаври у  XVII-XVIII cm. (з наук. літ.).

АЛЬБбМЧИК, а, ч. Зменш, до альббм. А Володя теж 
пише вірші. У нього є навіть альбомчик (О. Донченко); — Ну, 
знаєте, звичайний альбомчик, як у  кожної дівчини, куди 
вона вірші записує (О. Іваненко).

АЛЬБОРАДА, и, ж., муз. Іспанські вокальні та інстру
ментальні твори, виконувані у ранковий час. До ранкових 
серенад (альборад) відносять ліричні пісні про розлучення 
закоханих на світанку (від провансальського “alba " — “сві
танок") (з навч. літ.); Сьогодні у  консерваторії відбуде
ться концерт, у програмі якого звучатимуть твори Шу
берта, Шопена, а також виконуватиметься альборада 
(вранішня серенада блазня) М. Равеля (з газ.).

АЛЬБУМІН див. альбуміни.
АЛЬБУМІНИ, ів,лш. (одн. альбумін, у, ч.), біохім. Най

простіші розчинні у воді білки, які містяться в тваринних і 
рослинних тканинах, у яєчному білку, крові, молоці. Зміни 
складу білкових фракцій сироватки крові при гострій про
меневій хворобі характеризуються виразним зменшенням 
кількості альбумінів і збільшенням вмісту глобулінів (з 
навч. літ.).

Д (1) Чорний альбумін — розчинний порошковий про
дукт, отриманий висушуванням стабілізованої, дефібрино- 
ваної крові скота та формених елементів крові скота. У дея
кі напівкопчені ковбаси з соєвим концентратом замість 
яловичини частково вводиться харчовий чорний альбумін 
(з наук.-попул. літ.).

АЛЬБУМІННИЙ, а, е, біохім. Стос, до альбумінів, який 
містить альбуміни. Альбумінна плодово-ягідна паста; Аль
бумінний сир.

АЛЬБУМІНОВИЙ, а, е, біохім. Те саме, що альбумін
ний. Альбуміновий клей виготовляється зі свіжої крові, 
взятої на бойнях (із журн.).

АЛЬБУМІНУРІЯ, ї, ж., мед. Те саме, що протеїнурія.
Альбумінурія є ознакою порушення нормальної діяльності 
нирок, що спостерігається при хворобах нирок, серця, при 
багатьох гострих заразних захворюваннях, отруєннях, ін
коли у здорових людей після напруженої м 'язової роботи 
тощо (з наук. літ.).

АЛЬБУЦИД, у, ч., заст., фарм. Лікувальний сульфаніл
амідний препарат для лікування очних захворювань. Перша 
долікарська допомога при потраплянні в очі формаліну: про
мивання чистою водою з наступним закапуванням тридця- 
типроцентного розчину альбуциду натрію (із журн.). 

АЛЬВЕбЛА див. альвеоли.
АЛЬВЕбЛИ, 6л, мн. (одн. альвеола, и, ж.), анат.

1. Міхурці в легенях на кінцях найтонших розгалужень 
бронхів, куди проходить повітря під час дихання. У легенях 
людини, у найдрібніших альвеолах відбувається основний 
газообмін організму (з наук.-попул. літ.); При вдиху кисень

із повітряним потоком рухається в напрямку до альвеол, а 
при видиху вугіекислий газ, невикористані кисень та інер
тні гази рухаються у  зворотному напрямку — від альвеол 
до навколишнього середовища (з наук.-попул. літ.).

2. Заглиблення в щелепах, де містяться корені зубів. Зв ’я- 
зок кореня зуба з альвеолою щелепи здійснюється волокна
ми кореневої оболонки (з навч. літ.).

АЛЬВЕОЛІТ, у, ч., мед. 1. Запалення альвеол легені. 
Алергійний альвеоліт; Гострий альвеоліт.

2. Запалення стінок альвеоли зуба. Альвеоліт найчастіше 
сускладненнялі операції видалення зуба (з наук.-попул. літ.).

АЛЬВЕОЛЯРНИЙ, а, е, анат. Прикм. до альвеоли. 
Спостерігалось підвищення реакції легеневої та альвеоляр
ної вентиляції на вдихування гіпоксичної суміші (з наук, 
літ.); Альвеолярний відросток — частина щелепної кістки, 
де містяться зуби (з навч. літ.).

Д  Альвеолярні звуки див. звук.
АЛЬГВАСИЛ, а, ч. Судовий, а також поліційний чин в 

Іспанії. Попереду скакав кінний альгвасил і радісно дзвонив 
у  дзвіночок, сповіщаючи, що повеління верховної влади вико
нано (із журн.).

АЛЬГІЦЙД див. альгіцйди.
АЛЬГІЦЙДИ, ів,дш. (одн. альгіцйд, у, ч.). Різновид пес

тицидів, який використовують як хімічний засіб у боротьбі 
з водоростями (на рисових полях, риболовних водоймах 
і т. ін.). Альгіцйди як різновид пестицидів служать засоба
ми знищення водоростей та іншої бур ’янистої засмічува- 
льної рослинності у  водоймах (з наук, літ.); З появою на 
стінках декоративного садового басейну зелених плям зас
тосовують альгіцйди (із журн.).

АЛЬГОЛОГ, а, ч. Фахівець із альгології. Широке викорис
тання водоростей у  практичній діяіьності людини поста
вило перед альгологами нові проблеми, зокрема врахування 
природних запасів цінних видів водоростей та розробки при
родоохоронних заходів щодо них (з наук.-попул. літ.).

АЛЬГОЛОГІЧНИЙ, а, е. Стос, до альгології. Винятко
во важливою проблемою альгологічної науки є повна інвен
таризація видового складу водоростей на нашій планеті 
(з наук.-попул. літ.).

А ЛЬГО ЛбГІЯ, ї, ж. Розділ ботаніки, що вивчає водо
рості. Рівень ґрунтово-альгологічних досліджень (дослі
джень ґрунтових водоростей) в Україні досить високий, а 
за деякими напрямками українська ґрунтова альгологія 
займає провідне становище (з наук. літ.).

АЛЬГОТЕРАПІЯ, і, ж., мед. Лікування за допомогою 
фармацевтичних засобів, вигот. із водоростей. Особливо ве
ликого значення набувають водорості у  фармацевтичній 
промисловості та медицині. Виник навіть новий термін 
“альготерапія ” (з наук.-попул. літ.).

АЛЬГОФ ЛбРА, и, ж. Флора водоростей. Альгофлора 
заповідника включає 465 видів, які представлені 502 внут
рішньовидовими таксонами (з наук.-попул. літ.).

АЛЬГРАФІЯ, і, ж. Спосіб плоского друку на офсетній 
машині з друкарської форми, виготовленої на алюмінієвій 
пластині, який застосовують для друкування художніх репро
дукцій, карт і т. ін. Основні види гравюри, які відрізняються 
за способом друку: літографія, альграфія, ксилографія, лі
ногравюра та ін. (з навч. літ.).

АЛЬДЕГІД див. альдегіди.
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АЛЬДЕГІДИ, ів,.мн. (одн. альдегід, у, ч.), хім. Органічні 
сполуки, що містять карбонільну групу, зв’язану з атомом 
водню, є продуктом неповного окиснення спирту. Альдегіди 
застосовуються в синтезі полімерів, карбонових кислот, 
амінів, спиртів, діолів; у  виробництві пестицидів, лікар
ських, духмяних речовин, барвників (з наук, літ.); Найпрос
тіші альдегіди мають різкий характерний запах (наприк
лад бензальдегід — запах мигдалю) (з навч. літ.).

А (1) Бензбйннй альдегід — те саме, що бензальдегід;
(2) Мурашиний альдегід — те саме, що формальдегід. 
Мурашиний альдегід міститься в клеї, фарбах і побутовій 
хімії, які є в кожному будинку (з наук.-попул. літ.).

АЛЬДЕГІДНИЙ, а, е, хім. Стос, до альдегідів. Окисни
ком альдегідної групи глюкози може стати й гідроксид міді 
(з наук. літ.).

АЛЬДОСТЕРОН, у, ч., біол. Гормон тварини і людини, 
вироблюваний у корі наднирковиків, що регулює мінера
льний обмін в організмі. Дефіцит альдостерону посилює 
втрату організмом води і натрію і збільшує затримку ка
лію. що призводить до зневоднення (з наук, літ.); Альдосте
рон регулює водно-сольовий баланс в організмі людини 
(вміст калію і натрію) (з навч. літ.).

АЛЬКАЛЬД, а, ч. В Іспанії та країнах Латинської Аме
рики — старшина міської громади; міський суддя. Іспан
ський уряд у  Гвінеї організував органи опосередкованого 
управління (муніципалітети) на чолі з алькальдами, провін
ційні ради (з наук. літ.).

АЛЬКАСАР, а, ч. Укріплений замок або палац в Іспанії, 
звичайно побудований у мавританському стилі. Місто ото
чене фортечною стіною, дві найбільші його споруди — со
бор та алькасар, замок іспанських королів (з Інтернету).

АЛЬКИР, а, ч., діал. Альков. Милян жив по-панськи. В 
нього були дві світлиці, й алькир, і кухня (О. Маковей); Ха
зяїн попросив його в алькир, добув із-за образа вчетверо 
зложений лист паперу і сказав: — Читайте, що наш геть
ман пише (Б. Лепкий).

АЛЬКЙРНИЙ, а, е, діал. Те саме, що альковний.
АЛЬКЛЕД, у, ч., мет. Напівфабрикат із алюмінієвого 

сплаву, вкритий з обох боків алюмінієм високої чистоти або 
іншим алюмінієвим сплавом для захисту від ерозії. Обшив
ка з алькледу.

АЛЬКбВ, а, ч. Ніша в стіні кімнати для ліжка, відгород
жена від основної частини кімнати завісою, аркою чи коло
нами. В глибині хати зроблений альков; замість ліжка в нім 
маленька естрада (Леся Українка); Таємничий альков із 
вигнутим склепінням ховався за складками важкої завіси 
(О. Донченко).

АЛЬКбВНИЙ, а, е. 1. Прикм. до альков. Альковні речі.
2. перен. Любовний, еротичний. Щось альковне, любо- 

страсне є в густосолодких і владних пахощах жасмину 
(М. Стельмах); Цей письменник аж до останніх років був 
характерним виразником смаків міського міщанства, оби
вательщини, яка шукає в історії лише ефектних пригод і 
альковних таємниць (з навч. літ.).

АЛЬКУПРИНТ, у, ч., друк. Спосіб виготовлення офсет
них друкарських форм з латунними друкувальними й алю
мінієвими пробільними елементами. Алькупринт є одним з 
електролітичних процесів (способів) виготовлення офсет
них друкарських форм із застосуванням пластини з рельєф
ними друкувальними елементами (з навч. літ.).

АЛЬМАВІВА, и, ж., іст. Широкий чоловічий плащ особ
ливого покрою. До наших днів альмавіва не дожила, зате 
живі комедії великого Бомарше, як і безсмертні Фігаро з гра
фом Ачьмавівою (із журн.); Альмавіва ще довго служила 
французам та іншим європейцям, припала вона до смаку й 
росіянам (з газ.).

АЛЬМА-МАТЕР, невідм., ж., книжн. Старовинна студент
ська назва університету. Альма-матер — так у  старовину 
студенти називали навчальні заклади (університети, які да
вали в основному теологічну і духовну освіту) як організації, 
що живлять духовно (з навч. літ.); // Місце навчання, вихо
вання (перев. як шаноблива назва університету). Бо ми ж 
товариші... Вилетіли з одного гнізда: Київська колегія— наша 
альма-матер (В. Малик); — А Ольвію ми ще розкопаємо, — 
нагадав професор, коли Богдан, потиснувши йому руку, вже 
виходив. — Щасти ж вам, і не забувайте свою альма-матер! 
Гадаю, нічого поганого вона вас не навчила... (О. Гончар).

АЛЬМАНАХ, у, ч. Збірка літературних творів різних ав
торів, об’єднаних за якою-небудь ознакою (тематичною, 
жанровою, ідейно-художньою і т. ін.). На Ваш замір.. вида
вати альманахи теж прихиляюсь (Панас Мирний); Недав
но, повернувши з Криму, .. написав новелку для альманаху в 
честь Кобилянської (М. Коцюбинський); Цей літератур
ний альманах був багато ілюстрований місцевими худож
никами (Ю. Смолич).

АЛЬМАНАХОВИЙ, а, е. 1. Прикм. до альманйх. Підра
хунки показують вибуховий характер нарощення альманахо
вих видань: у  десятих роках XIX століття їх зареєстровано 
78, у  двадцятих — 118, тридцятих — 137, далі на два деся
тиріччя — незначне зниження і знову невпинне зростання 
(з наук, літ.); Цей журнал, присвячений поезії та питанням 
мистецтва, був альманахового типу (з публіц. літ.).

2. Стос, до альманаху. Розглянуто еволюцію та особли
вості ілюстрування газет і журналів, а також альманахо
вої літератури на ранніх етапах їх типологічної диферен
ціації (з наук. літ.).

АЛЬМАНАШНИЙ, а, е, заст. Те саме, що альманахо
вий. Іншим разом поділюся з Вами своїми думками, а тепер 
кілька слів про альманашні справи (М. Коцюбинський); 
// Власт, альманаху. Звернення до альманашної форми періо
дичних видань у  принципі було навіть корисним (із журн.).

АЛЬМАНДИН, ч. 1. род. у. Мінерал із групи гранатів 
криваво-червоного кольору з фіолетовим відтінком, який 
використовується як абразивний матеріал. Альмандин — 
мінерал, найпоширеніший із гранатів, зазвичай зустріча
ється у  вигляді ізометричних кристалів, наявний у  мета
морфічних породах (з наук, літ.); Забарвлення альмандину 
залежить від вмісту заліза, що заміщає алюміній (з наук.- 
попул. літ.).

2. род. а. Окремий камінець цього мінералу, що викори
стовується як ювелірна прикраса. Пояс складався із золотої 
пряжки, інкрустованої альмандинами, а також із численних 
бляшок, виготовлених у  такій самій техніці (з наук, літ.); В 
античних прикрасах із Північного Причорномор ’я найчас
тіше трапляються сердолік, гірський кришталь і гранат, 
рідше халцедон, аметист, бурштин, агат, сардер, яшма, 
бірюза, смарагд, хризопраз і альмандин (з наук. літ.).

АЛЬМАНДЙНОВИЙ, а, е. Прикм. до альмандин. Аль- 
мандиновий гранат; Альмандиновий сапфір.



АЛЬМЁНДА 183 АЛЬТЕРАЦІЯ

АЛЬМЕНДА, и , ж. Земельна власність, яка перебувала в 
загальному користуванні членів общини в ранньому Серед
ньовіччі у германських народів, а пізніше — в інших краї
нах Західної Європи. З розвитком феодалізму альменду за
хоплювали феодали (з наук, літ.); Альменда була необхідною 
підмогою в селянському господарстві (з навч. літ.).

АЛЬПАКА, й. 1. ч. і ж. Південноамериканська свійська 
тварина родини верблюдових з високоякісною вовною. Серед 
представників роду лам є і одомашнені форми: альпака — 
Lata pacos та лами — Lata glama, їх використовують як м я- 
со-шерстних та гужових тварин (з навч. літ.).

2. ж. Легка тканина, що виробляється з вовни цієї твари
ни. Піджак з альпаки.

АЛЬПАКбВИЙ, а, е. Прикм. до альпака. Альпакова 
вовна: // Зробл. з альпаки (у 2 знач.). Альпакове пальто.

АЛЬПАРІ, невідм., с., фін. Відповідність біржового (рин
кового) курсу цінних паперів або валюти їхньому номіналу. 
Звичайно ідеальна рівність ринкового (біржового) курсу ва
люти, облігацій, цінних паперів, векселів з їх номінальною 
вартістю (альпарі) є недосяжною: курси цінних паперів і ва
лют на грошових ринках відхиляються від номіналу (з газ.).

АЛЬПЕНШТОК, а, ч. Довга палиця із загостреним за
лізним наконечником, якою користуються під час сходжен
ня на високі гори, льодовики. Проходили люди то на лижах, 
то з великими альпенштоками — це вони хотіли, напевне, 
приручити ці дикі гори (О. Іваненко).

АЛЬПІЙСЬКИЙ, а, е. 1. Стос, до Альп. З майором Хаєць- 
кий став на близьку ногу, ще митарствуючи по Трансильван- 
ських Альпах. Тепер, заходячи до мінометників, замполіт не 
забував спитати, чи зберігається ще в них той альпійський 
канат, з яким вони казись штурмували скелю (О. Гончар).

2. Який знаходиться, розміщений високо в горах; високо
гірний. Смуга гірських лук особливо добре представлена в 
Альпах, тому такі луки й на інших горах дістали назву 
альпійських (з навч. літ.); Альпійська рослинність пред
ставлена низькотравними лугами (злаки, осока, приму
ла та ін.) і заростями кущів (рододендрони, чорниця та ін.) 
(із журн.).

Альпійська гірка див. гірка; Альпійські стрільці див. 
стрілйць.

А Альпійська (кельтська) раса див. раса1; Альпійська 
фійлка див. фіалка.

АЛЬПІНАРІЙ, ю, ч. Ділянка саду або парку у вигляді 
кам’янистої гірки, на якій вирощують високогірні рослини. 
На великій садибі, окрасою якої є фруктовий сад, пла
нується обладнати тенісні корти, майданчик для гри у  го
родки, альпінарій тощо (з газ.).

АЛЬПІНІАДА, и, ж. Масовий похід у високогірні райо
ни. Спортивні альпініади проводять за програмою, що 
вкіючає подолання маршрутів різної складності, з метою 
підготовки спортсменів-розрядників (із журн.).

АЛЬПІНІЗМ, у, ч. Вид спорту; сходження на важкодо- 
ступні гірські вершини, льодовики. Слово “альпінізм " по
ходить від назви Альп — гірської системи Європейського 
континенту (з наук.-попул. літ.); Багаторічна боротьба 
українських альпіністів за підкорення Хан-Тенгрі відіграла 
виняткову роль у  розвитку альпінізму (з газ.).

АЛЬПІНІСТ, а, ч. Той, хто займається альпінізмом. По 
голих крутих скезях лише добрі альпіністи могли проходити 
(П. Воронько); — Ви спортсмен? — Альпініст, товаришу

гвардії підполковник. — Чудово! Це одразу видно: жилавий, 
легкий. Це вам придасться... в Альпах (О. Гончар); — Ну як? 
Як настрій? Нічого, нічого. Йдемо вгору. Набирайтесь 
терпіння. Дорога довга. Пройшли підгіря. І  непогано прой
шли. Чималенько альпіністів вернулося (Ю. Мушкетик).

АЛЬПІНІСТКА, и, ж. Жін. до альпініст. * У порівн. 
Віталій пускається в цей хаос попереду, де по трапах, а де 
й без трапів перелазить дедалі вище з однієї палуби на 
другу, а Тоня невідлучно пробирається за ним, стараючись, 
мов слухняна альпіністка, точно повторювати кожен його 
рух (О. Гончар).

АЛЬПІНІСТСЬКИЙ, а, е. Прикм. до альпініст. Аль
піністський похід — і понесло ж його! Навіщо ото дертися 
на ті вершини? (із журн.); Альпіністське спорядження.

АЛЬСЁКО, невідм., мист. 1. с. Настінний живопис по 
сухій штукатурці. — Зараз ви виконуєте фреску? — Це 
фреска по-сухому, яка називається альсеко (із журн.).

2. у  знач, прикм. Стос, до такого живопису. Розпис альсе
ко: Техніка альсеко.

АЛЬТ, а, ч. 1. Низький жіночий або дитячий голос. Вона 
підхоплювала останні куплети пісні, і її дужий дзвінкий 
альт дзвенів і розливався, як чиста струна дорогого рояля 
(І. Нечуй-Левицький); Дисканти, альти, тенори й баси бу
ли так гарно дібрані і так зіспівані, що подобали на один 
чарівний інструмент, на якім грав якийсь незвичайний мис- 
тець (Б. Лепкий); Коли пісню заводив тенор, хлопчик йому 
підтягував альтом (В. Кучер); У Миколи [Тобілевича] був 
чудовий альт і слух (з мемуарної літ.).

2. Людина, яка співає таким голосом. Співак навчався в 
консерваторії в класі альта В. В. Борисовського (з газ.).

3. Струнний або духовий інструмент низького регістру. 
Оркестр своїм складом невеликий: скрипки, два гобої, альт 
і контрабас (із журн.).

АЛЬТАЗИМУТ, а, ч„ техн. Універсальний інструмент, 
який у минулому застосовували для визначення висот і азиму
тів небесних світил. Суттєва частина альтазимута скла
дається з двох роздільних кругів: горизонтального та верти
кального, а також із зорової труби (з наук.-попул. літ.).

АЛЬТАНА, и, ж., рідко. Те саме, що альтанка. Я  ввій
шов до альтани й поздоровив його (І. Франко); В альтані бу
ло на диво тихо (О. Ільченко).

АЛЬТАНКА, и, ж. Покрита зверху легка будівля в саду, 
парку і т. ін. для відпочинку й захисту від сонця, дощу. Тихе
нько він ішов чистенькою доріжкою з гори до альтанки 
(І. Нечуй-Левицький); В однім куті [городу] стояла аль
танка, отінена густим диким хмелем та обсаджена сме
річками (І. Франко); 3 маленької альтанки з верху гірки від
крився чудовий краєвид на Дніпро (В. Собко).

АЛЬТАНОЧКА, и , ж. Зменш, до альтйнка. Отож я те
пер уже й ут ій  альтаночці (Леся Українка).

АЛЬТЕМБАС, у, ч., заст. Те саме, що алтабас. Срібним 
альтембасом Стін [труни] не обіб ’ю (Я. Щоголів).

АЛЬТЕРАЦІЯ, і, ж. 1. муз. Підвищення або пониження 
звука на півтон або на тон. Знаки альтерації — дієз, бемоль, 
дубль-дієз, дубль-бемоль: знак скасування альтерації— бекар 
(з наук.-попул. літ.); До засобу альтерації композитор Л. Ре- 
вуцький вдається в обробці пісні “Іди, іди, дощику" (із журн.).

2. біол. Зміна функції та будови клітин, тканин, органів 
під впливом пошкоджувальних дій. На основі морфофунк- 
ціональних і експериментальних досліджень установлена
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головна роль первинної судинної альтерації, яка призво
дить до тромбоутворення (з наук. літ.).

АЛЬТЕРНАТ, у, ч. У міжнародному праві — сукупність 
правил, що регулюють порядок підписання договору; черго
вість згадування сторін у тексті договору, розташування під
писів, печаток і т. ін. Так, за альтернатом, якщо у  двосто
ронній угоді підписи уповноважених представників держав 
розміщуються по горизонталі або вертикалі, то зліва або 
нагорі ставлять підпис представника тієї держави, якій за
лишається цей екземпляр, а на другому екземплярі підписи 
ставляться у  зворотному порядку (з наук.-попул. літ.).

АЛЬТЕРНАТИВА, и, ж. Необхідність вибору між дво
ма або кількома можливостями, що виключають одна одну. 
Між нас поставила ти альтернативу: або я мушу викона
ти рівний твоєму геройський вчинок, або .. зректись тебе! 
(О. Кобилянська); / /  Кожна з цих можливостей. Конструк
тивна опозиція має бути альтернативою політичній стра
тегії і тактиці правлячих сил (з наук, літ.); Реальною аль
тернативою адміністративно-командній системі є лише 
ринкова економіка (із журн.).

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ, а, е. Який містить альтернативу. 
Українська опозиція утворила альтернативний уряд —Ди
ректорію на чолі з двома давніми суперниками — В. Винни- 
ченком та С. Петлюрою — й відкрито проголосила виступ 
проти гетьмана (з наук, літ.); Організованість спротиву 
робітників проявилася також у  спробах створення неза
лежних профспілок, альтернативних до офіційних (з навч. 
літ.); При урізаній та підфарбованій історії, за відсутнос
ті альтернативних досліджень у  суспільних науках світ 
бачиться спрощено навіть академікам (із журн.).

А Альтернативна енергетика див. енергетика; Аль
тернативна служба див. служба; Альтернативне зобов’я
зання див. зобов’язання; Альтернативні судження див. 
судження.

АЛЬТЕРНАТИ ВНИК, а, ч., розм. Той, хто перебуває на 
альтернативній військовій службі. “Альтернативним ", на 
мою думку, "не роблять погоди " для Збройних сил (з газ.).

АЛЬТЕРНАТИВНІСТЬ, ності, ж. Наявність альтерна
тиви; можливість вибору з двох або декількох варіантів. 
Метою і завданнями дослідження є розкриття специфіч
них рис української гуманістичної традиції та альтерна
тивності вітчизняного ренесансного світогляду порівняно 
із західноєвропейським (з наук, літ.); Йдеться не лише про 
альтернативність висновків учених щодо проблеми етніч
ного розвитку Київської Русі, але й про систему аргумен
тації (із журн.).

АЛЬТЕРНАТИВНО, присл. Допускаючи можливість аль
тернативи. Альтернативно можливі варіанти дій.

АЛЬТЕРНАТОР, а, ч., техн. Загальна назва динамо-ма
шин змінного струму. З появою механічних джерел елек
тричної енергії, зокрема альтернаторів, стало можливим 
альтернативне вироблення енергії, передавання її на значні 
відстані й диференційне використання у  місцях споживан
ня (з наук. літ.).

АЛЬТЕРНАЦІЙНИЙ, а, е, лінгв. Прикм. до альтер
нація. Альтернаційні явища.

АЛЬТЕРНАЦІЯ, ї, ж., лінгв. Закономірне чергування 
звуків у словах із спільною основою. Розділ граматики, 
який вивчає чергування (альтернацію), називається морфо
нологією (з навч. літ.).

АЛЬТЕРНУВАЛЬНИЙ, а, е, мат., фіз. Змінний. Аль
тернувальна величина; Альтернувальний процес.

АЛЬТЕРбВАНИЙ, а, е, муз.: А  Альтерований акорд 
див. акбрд1.

АЛЬТИМЕТР, а, ч. Прилад, що застосовується для виз
начення висоти місцевості або висоти польоту; висотомір. 
Дуже чутливі металеві барометри, що мають шкалу, за 
якою безпосередньо можна визначити висоту місцевості, 
називаються альтиметрами (висотомірами) (з навч. літ.); 
Альтиметр показував сім тисяч метрів висоти (В. Кучер).

АЛЬТИНГ, у, ч. Парламент Ісландії. Парламент Ісландії— 
альтинг — вважається одним із найдавніших у  світі (з на
ук.-попул. літ.).

АЛЬТИСТ, а, ч. Музикант, який грає на альті (у 3 знач.). 
Грає [Митря Кирчу] щось таке, чого не можуть одразу 
розпізнати навіть трубач і альтист (Ю. Хорунжий); У 
грудні минулого року він дебютував на київській філармо
нійній сцені як альтист, блискуче виконавши моцартівську 
увертюру "Весілля Фігаро ” (з газ.).

АЛЬТИСТКА, и, ж. Жін. до альтист. Запрошуємо аль
тистку для роботи в Південну Корею у  складі квартету 
(з мови реклами).

АЛЬТИТУДА, и, ж., геод. Абсолютна висота. Альтиту
да розміщеного в центрі Турфанської впадини озера Айдін 
становить 155 метрів нижче рівня моря. На нашій планеті 
нижче розміщене лише Мертве море (із журн.).

АЛЬТОВИЙ, а, е. Прикм. до альт. Стиха лунав щирий, 
трохи тремтливий, мов альтова струна, голос (П. Автомо
нов); Вона грала. Одноруч, лише альтову партію... (М. Олій
ник); Зал букваїьно затамував подих під час виконання та
ких шедеврів, як альтові арії із "Страстей за Матвієм " і 
"Високоїмеси " Баха (з газ.).

Альтовий голос див. голос.
АЛЬТРУЇЗМ, у, ч., книжн. Безкорисливе піклування про 

благо інших і готовність жертвувати задля інших своїми ін
тересами; протилежне е г о ї з м .  Побіда [перемога] альт
руїзму над класовим егоїзмом, якою кінчається повість 
[“Захар Беркут” І. Франка], здається нам утопічною і не 
зовсім натуральною (М. Коцюбинський); Письменник збага
тив художню характерологію української новелістики кінця 
X IX — початку XXстоліття яскравими образами, які є но
сіями моральних категорій альтруїзму, всепрощення, сво
боди волевиявлення (з навч. літ.); Кирило не страждав ні ан
гельським альтруїзмом, ні місіонерським терпінням 
(із журн.).

АЛЬТРУЇСТ, а, ч., книжн. Той, хто виявляє у своїх діях 
альтруїзм; протилежне е г о ї с т .  [Любов : ]  Цікава б я зна
ти психологію спеціалістів по чужих справах, певне, се 
якісь великі альтруїсти, бо вже ж напевне їм на свої справи 
часу не зостається (Леся Українка); Знаю, що хочете ска
зати — великий альтруїст, любить дітей, птахів, звірят, 
квіти, музику, малярство (У. Самчук).

АЛЬТРУЇСТЙЧНИЙ, а, е, книжн. Власт, альтруїсту, 
характерний для нього. При її мало експансивній і., не дуже 
альтруїстичній натурі ся обстановка може ще більше за
ставити її заховатись в собі (Леся Українка); Це люди ге
роїчної або альтруїстичної вдачі, це люди совісті, добра і 
співчутливої мудрості, на яких стояла Україна і які є її 
справжньою, тривкою елітою (з газ.).
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АЛЬТРУЇСТЙЧНО, присл., книжн. Як властиво альтру
їстові, характерно для нього. Волонтер — це людина доброї 
волі, що діє альтруїстично і не ставить за мету досягнення 
особистої користі (із журн.).

АЛЬТРУЇСТКА, и, ж., книжн. Жін. до альтруїст; про
тилежне е г о ї с т к а .  Справді, не знаю, звідки встановилась 
за мною слава альтруїстки! (Леся Українка).

АЛЬФА, и, ж. Назва першої літери грецького алфавіту; 
// Позначення змінної величини в спеціальних текстах. 
Статистично значущою є величина коефіцієнта альфа (мі
ри дохідності з поправкою на ризик) для акцій, які мають 
мале співвідношення ціна / прибуток (з наук, літ.); Нащепів- 
ський засунув папірець між сторінки свого підручника і 
взявся за крейду. — Товариші! Отже, кут альфа й кут оме
га... (із журн.).

0 (1) Альфа і омега, книжн.: а) початок і кінець чого-не
будь; основне, головне. Я  Альфа й Омега, — говорить Гос
подь Бог, — Той, Хто є, і Хто був, і Хто має прийти, Все
держитель! (Біблія. Пер. І. Огієнка); [Н е о ф і т - р а б:] Що 
за слово? [ Єпископ: ]  Те слово — Бог. Він альфа і омега, 
початок і кінець (Леся Українка); — Містер Бредлі, — по
чав розмову управитель.., — ви знаєте, що все має початок 
і кінець — альфу і омегу... (Ф . Бурлака); Праця — альфа і 
омега Гиінченкового життя, це його найбільша втіха (з на- 
ук.-попул. літ.); б) (чого) головне в чому-небудь, основа, 
зміст, сутність чогось. Між т. зв. в Галичині москвофілами 
і народовцями в принципах нема великої різниці: і ті, і другі 
б 'ють поклони перед національними святощалш, і для тих, 
і для других національність — альфа і омега всіх змагань 
(М. Драгоманов); — Словом, без “почуття плеча ” твого 
соратника ти ніщо: така альфа і омега кодексу моралі й 
діяння футболіста (Ю. Смолич); У ядерній війні не буде пе
реможців — ця констатація перекочувала з політичних до
кументів в уми людей, стала альфою й омегою нашого 
ставлення до реалій сьогодення (із журн.); (2) Від альфи до 
омеги, книжн. — усе від початку до кінця. — Оце діждав
ся новини, оце потішили новинами! Ну що ж, хай кажуть, 
мусить знати все, від альфи до омеги (Д. Міщенко).

АЛЬФА-... Перша частина складних слів, що вказує на: 
1) один із станів речовини, напр.: а л ь ф а - з а л і з о ;  2) зв’я
зок з одним із типів елементарних частинок (так званих 
альфа-частинок), напр.: а л ь ф а - в и п р о м і н ю в а н н я ,  
а л ь ф а - п р о м е н і ,  а л ь ф а - р о з п а д .

АЛЬФАМЕТР, а, ч. Прилад для визначення коефіцієнта 
надлишку повітря в пальній суміші, яка надходить у двигуни 
внутрішнього згоряння. Принцип дії альфаметра побудова
ний на зміні теплопровідності, яка залежить від складу га
зів (з наук.-попул. літ.).

АЛЬФАТЙП, а, ч. Електронна фотонабірна машина, яка 
забезпечує отримання фотонабору на плівці чи фотопапері.

АЛЬФАТРбН, а, ч. Прилад для визначення тиску газу. 
Дія альфатрона грунтується на вимірюванні електропро
відності газу (з наук, літ.); Альфатрон застосовується го
ловним чином у системах автоматичного контролю тиску 
газу (з наук.-техн. літ.).

АЛЬФбНС, а, ч., зневажл. Коханець, що перебуває на 
утриманні жінки. — Держить вона альфонса, .. платить 
йому добрі гроші (А. Кримський).

АЛЬФРЕИНИИ, а, е. Стос, до альфреско. Альфрейний роз
пис на стінах. Скільки сонця у  цих картинах! (П. Дорошко).

АЛЬФРЁЙНИК, а, ч. Фахівець із альфрейного живопи
су. Стіни недавно побілено й розмальовано альфрейником в 
гарний візерунок (І. Багряний).

АЛЬФРЁСКО, невідм., с. 1. Техніка настінного живо
пису водяними фарбами по сирій штукатурці. Купол і стіни 
церкви розписані альфреско, іконостаси та кіоти ікон ви
золочені, живопис частково оновлений, частково написа
ний знову (із журн.).

2. Твір, виконаний з використанням такої техніки. Побу
вав у  музеї з чудесними альфреско (з газ.).

АЛЬЙНС, у, ч. 1. Спілка, об’єднання партій або держав на 
основі договірних зобов’язань. Так звана модель коопера
тивної незалежності держав виключає утворення будь- 
яких масштабних військово-політичних альянсів, але пе
редбачає можливість формування координуючих міждер
жавних організацій для досягнення спііьних цілей (з наук, 
літ.); Міжнародний кооперативний альянс (МКА), заснований 
у  1895 р., об'єднує споживчі, виробничі, сільськогосподарські, 
житлобудівні, кредитні й інші види кооперації 55 країн 
(з газ.).

2. розм. Спілка, зв’язок окремих осіб для досягнення пев
ної мети. Не поздоровиться кому-небудь на зборах. Вже 
чортзна-що тут завели. Родинний альянс з куркульством! 
(О. Довженко); — Антошка! — і я потираю руки. — Альянс? 
Антошка: — Альянс!... (М. Хвильовий).

3. перен. Поєднання яких-небудь частин, складників чо
го-небудь. Військово-промисловий комплекс — альянс вій
ськової промисловості, армії та зв ’язаних з ними частин 
державного апарату і науки (із журн.).

АЛЮ ВІАЛЬНИЙ, а, е, геол. Стос, до алювію. Всі осади, 
які відкладаються проточними водами, називаються алю
віальними (з наук, літ.); Алювіальні грунти.

АЛЮВІЙ, ю, ч., геол. Відклади (валуни, піски і т. ін.), 
нагромаджені в долинах річками або струмками. Перша 
тераса Дніпра вкрита сучасним глинисто-піщаним алю
вієм, нижче якого залягають давні річкові піщано-глинисті 
відклади (з наук. літ.).

АЛЮ ЗІЯ, ї, ж., літ. Стилістичний засіб, який полягає у 
використанні покликання на реальний загальновідомий по
літичний, історичний або літературний факт. У процесі чи
тання й осмислення під обраним кутом зору літератур
но-критичних статей і науково-теоретичних праць І. Фран
ка було знайдено в них цитації, алюзії з праць численних ку
льтурних діячів різних країн світу, власні його спостере
ження, висновки з аналізованих ним літературних явищ 
(з наук, літ.); На прикладі драконівського акта 7 серпня 
1932 р., прозваного в народі “законом про п ’ять колосків ” 
(алюзія до параграфа сталінської інструкції від 16 вересня 
про поодинокість і незначність розкрадання), ми можемо 
мати наочне уявлення про рамки “соціалістичної законнос
ті" в добу масового терору (з наук. літ.).

АЛЮ МІНАТ див. алюмінати.
АЛЮ МІНАТИ, ів, мн. (одн. алюмінат, у, ч.), хім. Солі 

алюмінієвих кислот. Алюмінат натрію; Алюмінати луж
них металів; Алюмінати лужноземельних металів.

АЛЮМІНІЄВИЙ, а, е. 1. Стос, до алюмінію. — Сьогод
ні у  нас хоча й велика конкуренція, але, порівняно з газовим чи 
алюмінієвим ринками, спокійно (з газ.); // Зробл. з алюмінію. 
Незабаром принесли з кухні велику алюмінієву миску з водою і 
поставили її на стіл (О. Донченко); Проснуся — та сама
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чорнота, ніч, лиш хтось штовхає його під боки — то нагля
дач совав йому пайку хліба й воду в алюмінієвім кухлику 
(І. Багряний); Глухо дзенькають солдатські ложки об алю
мінієві казанки, у  когось на зубах смачно похрускує цибуля 
(Є. Доломан); // Признач, для видобування алюмінію з руди. 
Алюмінієва промисловість; Алюмінієвий завод.

2. Який має колір алюмінію; сріблясто-білий. Алюміні
євий блиск.

АЛЮМІНІЄВО-..., АЛЮ МІНО..., АЛЮ МО... Перша 
частина складних слів, що вказує на речовини, які мають у 
своєму складі алюміній, на хімічні процеси за участі алю
мінію, напр.: а л ю м і н і є в о - к а л і є в и й ,  а л ю м і н і є 
в о - м а г н і є в и й ,  а л ю м і н о т е р м і я ,  а л ю м о а м о 
н і й н и й ,  а л ю м о г е л ь .

АЛЮМІНІЙ, ю, ч. Хімічний елемент з атомним номе
ром 13, легкий сріблясто-білий метал, пластичний і ковкий. 
Алюміній — основний конструктивний матеріал у  літако
будуванні (з наук.-попул. літ.); Вони пройшли довжезним 
коридором, наповненим сяйвом пластику, алюмінію й скла, 
Борис пробував відчитувати акуратні таблички на поліро
ваних пластикових дверях (П. Загребельний).

АЛЮМІНО... див. алюмінієво-...
АЛЮ М ІНбЗ, у, ч., мед. Професійне захворювання, ви

кликане дією пилу алюмінію та його сполук. Описаний ле
геневий алюміноз у плавильників алюмінію (з наук. літ.).

АЛЮ МІНОТЕРМІЯ, і, ж., мет., хім. Спосіб одержан
ня металів і сплавів відновленням їх оксидів алюмінієм. 
Алюмінотермія застосовується для одержання хрому, ва
надію, марганцю, вольфраму та інших металів і сплавів 
(з наук. літ.).

АЛЮМО... див. алюмінієво-...
АЛЮ МОГЕЛЬ, ю, ч., хім. Мікропориста речовина, яку 

одержують висушуванням гідроксиду алюмінію. Алюмо
гель є одним із найбільш важливих технічних адсорбентів 
(з наук.-техн. літ.).

АЛЮМОСИЛІКАТ, у, ч. Породотвірний мінерал, у кри
сталічній структурі якого взаємозаміщуються кремній та 
алюміній. Земну кору в основному складають алюмосиліка
ти (із журн.).

АЛЮ МОСИЛІКАТНИЙ, а, е. Стос, до алюмосилікату. 
Цеоліти — це пористі кристали алюмосилікатного складу 
(із журн.).

АЛЮР, у, ч. Спосіб, характер ходи, бігу коня: крок, галоп, 
кар’єр та ін. Мов у  манежі, ми обскакали дворище і тим же 
алюром понеслись назад (П. Панч); — На такому конику 
швидким алюром не поскачеш (В. Логвиненко); * Образно. /  
дядько Сашко тим же алюром зник (Ю. Яновський).

0  (1) Алюр три хрести — уживається перев. як спону
кання до дії, руху в знач.: вперед! дуже швидко! негайно! 
Комісар залізу танк і сказав: — .. Треба прибути вчасно. Як 
кажуть, алюр три хрести. Поїхали (Ю. Яновський); — Д і
ду Кузьма, нате зведення і не баріться... — Алюр три хрес
ти, — схопив дід палку і почвалав до сиьради (В. Кучер).

А-ЛЯ, спол. порівняльний, розм. Уживається у знач., близь
кому до наче,  н і би ,  як.  Він має й зачіску а-ля “душка " 
(Б. Антоненко-Давидович); Вона стояла переді мною у  
модній, сірій, мішкуватій, а-ля Париж, сукенці (У. Самчук).

АЛЯР, у, ч., діал. Шум, крик. В хоромах аляр і огні 
(Я. Щоголів).

АЛЯРМ див. алйрм.

АЛЯРМІСТ див. аларміст.
АЛЯРМІСТКА див. алармістка.
АЛЯРМ ІСТСЬКИЙ див. алармістськнй.
АЛЙРМНИЙ див. алармний.
АЛЙРМОВИЙ див. алйрмовий.
АМАЗОНІТ, у, ч. Мінерал із класу силікатів блакитно-зе

леного кольору, який використовується як виробний камінь. 
Амазоніт, або амазонський камінь, названий за місцем зна
ходження у  відкладеннях ріки Амазонки (із журн.); Із амазо
ніту виготовляють шкатулки, вази, ювелірні вироби (каб
лучки, сережки, брошки) (з Інтернету).

АМ АЗбНКА, и, ж. 1. перев. мн. У грецькій міфології -  
плем’я жінок-воїнів, які жили в Малій Азії або на узбереж
жі Азовського моря. Недосліджені материки були безко
нечні, населені фантастичними чудовиськами, амазонками 
та кентаврами (О. Гончар); Відчувала в собі голос крові 
легендарних амазонок і нескорених скіфів, знала, що не 
втримає тепер ії ніхто й ніщо, не буде більше ні супро
тивників, ні перепон (П. Загребельний).

2. Жінка-вершниця. — О, панна Обринська дуже сприт
на амазонка, — кликнув до мене пан К. з гурту (О. Кобилян- 
ська); Нараз щось майнуло на дорозі з палати до лісничівки. 
Білий кінь і чорна амазонка. Заверне чи поїде дальше? 
Втікати йому чи чекати стрічі?.. (Б. Лепкий).

2. Жіноча довга сукня спеціального крою для їзди верхи. 
Алла Михайлівна була вбрана в чорній амазонці, на голові 
був маленький циліндр, а в руці хлист (Леся Українка); Под
вір'ям замку принцеса Еліза проходить плавною, поваж
ною ходою, строго й легко несучи маленьку голівку на вели
кому пишному тілі, щільно обтягненому на крутих клубах 
старомодною амазонкою (В. Винниченко).

АМАЗОНЙНКА, и, ж. Те саме, що амазонка 1. — Слу
хай, Nicolas! Коли я думаю про міські квартали, я думаю, 
що я чула юнка з голубими прозорими віями, що я амазонян- 
ка й джигітую десь у  заозерних краях... (М. Хвильовий).

АМАЛЬГАМА, и, ж. 1. хім. Сплав якого-небудь металу 
із ртуттю. Залежно від співвідношення ртуті та іншого ме
талу амальгама може бути (при кімнатній температурі) 
рідкою, напіврідкою або твердою (з наук, літ.); Золото роз
чиняється у  ртуті, утворюючи легкоплавкий сплав (ама
льгаму) (з навч. літ.).

2. Тонкий шар сплаву ртуті та олова, який покриває зво
ротну сторону дзеркала. Амальгаму застосовують у  вироб
ництві дзеркал (із журн.).

3. перен. Суміш чогось різнорідного. Хазяйка Асканіїбу
ла “чудесною амальгамою паризького виховання і бурхливо
го скіфського темпераменту " (О. Гончар).

АМАЛЬГАМАЦІЙНИЙ, а, е, екон., мет. Стос, до амаль
гамації. Амальгамаційний процес; Амальгамаційний  
фільтр; Амальгамаційний шлюз.

АМАЛЬГАМАЦІЯ, ї у ж. 1. мет. Видобування благород
них металів із руд і концентратів за допомогою ртуті. При 
амальгамації метали утворюють із ртуттю амальгами і в 
такому вигляді відділяються від пустої породи та піску 
(з наук.-техн. літ.); На використанні різних властивостей 
ртуті були створені самостійні галузі промисловості, в то
му числі добування золота методом амальгамації (із журн.).

2. екон. Злиття фірм, товариств, корпорацій, союзів і т. ін. 
в єдину компанію для централізації капіталу. Відомі два ме
тоди амальгамації: приєднання, при якому структура ком-
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паній змінюється частково; створення нової компанії з пе
редаванням їй активів інших компаній із корінною ломкою 
їхньої структури (з наук.-попул. літ.); При амальгамації 
компанії втрачають свою самостійність і обмінюють свої 
акції на акції створеної компанії (із журн.).

АМАЛЬГАМІЧНИЙ, а, е, хім. Те саме, що амальгамний.
АМАЛЬГАМНИЙ, а, е, хім. Стос, до амальгами (у 1 знач.). 

Застосовується амальгамний спосіб виділення металічно
го галію з алюмінатних розчинів з використанням ртутно
го катода, що обертається (з наук. літ.).

АМАЛЬГАМОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до амальга
мувати. Ретельно амальгамоване скло; І І у  знач, прикм. У 
1825 році англійський винахідник у  галузі електротехніки 
Стерджен Вільям винайшов електромагніт, у  1830 розро
бив технологію виготовлення пластин з амальгамованого 
цинку для гальванічних елементів (з наук.-попул. літ.).

АМАЛЬГАМОВИЙ, а, е, хім. Те саме, що амальгам
ний. Амальгамовий сплав.

АМАЛЬГАМУВАЛЬНИЙ, а, е, мет. Признач, для амаль
гамування.

АМАЛЬГАМУВАННЯ, я, с., мет. Те саме, що амаль
гамація 1. Подрібнену, розмелену і збагачену руду перероб
ляють методами цінування, амальгамування та ін. (з наук.- 
техн. літ.).

АМАЛЬГАМУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. 1. екон., 
мет. Здійснювати амальгамацію. Виконується нанесення 
електролітичного покриття, тобто покриття графіто
вого електрода ртутною т і вкою, після чого електрод гото
вий амальгамувати метали (з наук.-техн. літ.); Золоті руди 
амальгамують без попереднього обпалювання, лише розме
люють дрібно руду і обробляють її ртуттю, яка розчиняє 
металічне золото і утворює з ним амальгаму (з наук.-по
пул. літ.); Ми плануємо консолідацію, щоб збільшити вар
тість акціонерного капіталу, а не просто амальгамувати 
наші компанії {із журн.).

2. перен. Поєднувати щось різнорідне. Твір є яскравим 
виразом гуманістичної думки поєднати, амальгамувати, 
включити в себе найрізноманітніші релігійні і філософські 
учення (із журн.); Тут виявляється надзвичайна пластич
ність цієї ідеології, її здатність амальгамувати з будь-яки
ми ідеями та цінностями (з газ.).

АМАЛЬГАМУВАТИСЯ, ується, недок. Пас. до амаль
гамувати. Ртуть утворює із багатьма металами рідкі 
сплави — амальгами. Не амальгамуються залізо, марга
нець і нікель (з наук.-попул. літ.); Будь-яка група юридичних 
осіб може об 'сднуватися, або амальгамуватися, для спіль
ної діяльності (із журн.).

АМАРАНТ, у, ч. Рід рослин родини щирицевих із дрібни
ми червоно-фіолетовими квітами, зібраними в густі суцвіт
тя; щириця, щир. Існує понад 55 видів амаранту, які ростуть 
у теплих та помірних широтах (з наук.-попул. літ.).

АМАРАНТОВИЙ, а, е. 1. Прикм. до амарйнт. Листя 
амаранту та амарантовий солод мають високу фермен
тну активність, що дає змогу поліпшувати хлібопекарські 
властивості пшеничного борошна (із журн.); // Кольору 
амаранту — червоно-фіолетовий. Кожний одягався по дос
татку в дорогі жупани, червоні, амарантові, блакитні 
(О. Стороженко); Гоголінський тим часом сидів у  глибокому 
кріслі, старанно виголений, з краваткою амарантовою, яку 
віднедавна майже не заміняв (Г. Колісник).

2. у  знач. ім. амарантові, вих, мн. Те саме, що щирицеві.
До амарантових відносяться трави, рідше кущі та дерева 
(з наук. літ.).

АМАРЙЛІС, у, ч. Рід цибулинних рослин; деякі види з 
великими гарними квітками вирощуються як декоративні. 
Амариліс схожий на павича, який після довгого зимового 
утримання навесні таки розпускає китицю яскравих черво
них квіток, дивуючи та вражаючи (із журн.); Як правило, 
амариліс цвіте влітку — в червні, липні. А цього року він 
удруге розпустив великі червоні квіти (з газ.).

АМАРИЛІСОВИЙ, а, е. Прикм. до амариліс. Амари
лісові квіти.

АМАТОР, а, ч. 1. Той, хто охоче займається чим-небудь, 
хто кохається в чому-небудь. Запрохав я ще одного аматора 
фотографії, поклав на бричку апарат і гайда до Гуцулії в 
гостину... (М. Коцюбинський); [Т ру  б а й:] Будьте ласкаві, 
звеліть викопати мені з коренем одну квітку.. Я  страшенний 
аматор (В. Самійленко); Аматор пострілять, мисливською 
порою Щовечора було він жде качиних зграй (М. Рильський).

2. Те саме, що любитель 2. Тепер то був кожух звичай
ний, буденний, невидний, не цікавий для етнографа-амато- 
ра (І. Франко); До складу першої української трупи М. Кро- 
пивницького увійшли і професіональні актори, і талано
виті аматори (з наук. літ.).

АМАТОРКА, и, ж. Жін. до аматор. Він радів, що серед 
аматорок хору виявилося чудесне сопрано (О. Іваненко).

АМАТОРСТВО, а, с. Заняття якою-небудь справою на 
аматорській основі. Гулак-Артемовський, і Лисенко, і Соко
льський вже свідомо порвали з аматорством своїх попе
редників (з наук, літ.); Недостатність професійних полі
тичних і організаторських кадрів, аматорство зумовили 
слабкі сторони цього руху, його суперечності, що згодом 
призвели до численних розколів (з газ.).

АМАТОРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до аматор; любитель
ський. По містах і містечках почали організовуватися 
аматорські трупи (І. Франко); — Так тоді добре, слухайте 
і мотайте на вус. Чорнишенко хоче заснувати театр, пер
ший на цьому клаптику землі, справжній, не аматорський 
театр (Б. Лепкий); // Виконуваний аматорами. На вакаціях 
учителі здебільшого робляться акторами і грають препо
гано аматорські спектаклі (І. Карпенко-Карий); В місті 
його знали як українофіла, бо носив під форменою тужур
кою вишивану сорочку з стьожкою і був організатором 
аматорських малоросійських спектаклів (Б. Антоненко- 
Давидович); Від поверхового, малокомпетентного, ама
торського вивчення та залучення випадкових сортів 
Л. П. Симиренко перейшов до науково обґрунтованої ін
тродукції та всебічного дослідження їхніх господарських і 
біологічних особливостей (з газ.).

АМБА, пред., розм. Кінець, загибель, смерть. — Попе
реджаю; крок уліво, крок управо — і амба! На місці. Пойняв 
[зрозумів]? А тепер пішли!.. (І. Багряний); — Кому амба? 
Кому хана? — Як то — кому? Хапугам, п ’яницям, бюрокра
там! (О. Бердник).

АМБАЛ, а, ч., прост. Людина високого зросту, міцної 
статури, значної фізичної сили. У підземних переходах якісь 
амбали двадцяти-тридцяти років з характерним похри- 
пом пропонували публіці ілюстровані зарубіжні і вітчизня
ні посібники (Б. Олійник); Та впорати амбала виявилося не 
так просто. Він поточився, але падати не поспішав, пере
йшов у  контратаку, Олег ледь вийшов з-під удару (із журн.).
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АМБАЛАЖ, у, ч., спец. Цупкий папір, у який упако
вують рулони паперу. Макулатура — це технічні відходи 
паперу, що утворюються у  процесі поліграфічного вироб
ництва, під час якого здійснюються операції з розмотуван
ня, розрізування, підрізування, зривання амбалажу і верх
нього шару паперу на рулоні (з наук.-попул. літ.); У деяких 
випадках стягненню мита підлягає вага брутто — тобто 
вага товару з усіма упаковками, що служать для обороту 
його у  торгівлі, але без додаткового амбалажу, призначено
го для зберігання товару в дорозі (напр. чохли, в які загор
тають при транспортуванні ящики з фруктами) (із журн.).

АМБАР, у, ч. Велике приміщення для зберігання зерна, 
борошна; комора. Там було тихо і темно, як у  могилі, 
тільки біля амбарів вешталися люди і видно було при світлі 
засвічених ліхтарів, як вони щось носили на плечах до своїх 
возів (В. Винниченко); Ряди величезних амбарів тіснилися 
понад берегом (О. Гончар).

АМБАРНИЙ, а, е. Прикм. до амбар. Колгоспники здали 
мішки амбарному сторожеві (із журн.); Амбарний замок.

АМБАСАДА, и, ж., зах. Посольство, представництво. 
Кочове життя по країнах, по амбасадах, взаємини з бага
тьма різними, часом полярно різними людьми — все це 
привчило Заболотну, так само як і її чоловіка, прагнути з 
людьми взаємин доброзичливих, злагідливих, виробило пев
ний досвід переборювання (О. Гончар); 3 того часу зробила
ся Женева центром українського політичного руху й своєрід
ною амбасадою України в Західній Європі протягом цілого 
двадцятиліття (з наук, літ.); Протестувальники зібралися 
біля урядових будівель, заблокували рух транспорту і від
правилися з маршем до амбасади (з газ.).

АМБІ..., АМБО... Перша частина складних слів, що оз
начає подвійність, подвійну функцію, напр.: а м б і в а 
л е н т н и й ,  а м б о ц е п т о р .

АМБІВАЛЕНТНИЙ, а, е, книжн. Двоїстий, суперечли
вий. Амбівалентними стали називати складні суперечливі 
почуття, які проявляються в людини у  зв ’язку з багато
гранністю явищ навколишньої дійсності, які приваблюють 
до себе і разом із тим відлякують (з наук.-попул. літ.); У 
житті з ’явилися обставини, в яких народився тип людини, 
якій імпонує так званий амбівалентний літературний ге
рой, що приймає і добро, і зло (з газ.).

АМБІВАЛЕНТНІСТЬ, ності, ж., книжн. Властивість 
за знач, амбівалентний. В наш складний час, в нашій проб
лематично незалежній державі, де так поляризувалися прі
оритети, впадає в очі, наприклад, амбівалентність понят
тя гуманітарій (Л. Костенко); Процес формування й роз
витку національної свідомості в Україні повязаний з пев
ними труднощами, зокрема з амбівалентністю суспільної 
свідомості, браком консенсусу стосовно базових цінностей 
(з наук, літ.); Маємо оту міфологічну амбівалентність, зумов
лену поєднанням у  базовому образі рис тирана і страждаль
ця, рис грізного божества і культурного героя (з наук. літ.).

АМ БІСТбМ А див. амбістоми.
АМБІСТбМИ,ом,л#«. (одн. амбістбма, \\уж.). Рід хвоста

тих земноводних тварин родини амбістомових, які поши
рені в Північній та Центральній Америці. Амбістоми жи
вуть у  вологих місцях, яйця відкладають у  воду (з наук, літ.); 
Зовні амбістоми схожі на саламандр (з наук.-попул. літ.); 
Тигрова амбістома відома тим, що її личинки мають диво

вижну здатність: уже в дитячому віці вони можуть роз
множуватись (із журн.).

АМ БІСТбМ О ВІ, вих, мн., зоол. Родина земноводних 
тварин ряду хвостатих. Амбістомові включають 28 видів 
тварин (з наук. літ.).

АМБІТНИЙ, а, е. 1. Самолюбний; гордий; честолюбний. 
Він був молодий іще, амбітний, бажав життя і його радо
щів (І. Франко); І  сам Карно Цар, дарма, що був амбітний і 
гонористий, — раптом став благати Василя Івановича 
(Ю. Яновський); Уявлявся холоднуватим, амбітним, їй сьо
годні було просто цікаво подивитися на нього зблизька, та 
ще в таких неймовірних шатах -  залицяльника (Ю. Муш
кети к).

2. Претензійний, особливий, перспективний. Україні да
ли амбітний проект Євро-2012, щоб вона стала частиною 
європейської спільноти (із журн.); Амбітний план економіч
ного розвитку міста вдасться втілити, якщо влада й гро
мада співпрацюватимуть (з газ.).

АМБІТНИК, а, ч., розм. Людина, схильна до амбіцій; се
белюбець, честолюбець. Іншої думки в мене нема, хоч знаю, 
що про мене кажуть: Мазепа амбітник, Мазепа загарли- 
вий скупиндря, Мазепа кар ’єрист (Б. Лепкий).

АМБІТНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, амбітний. 
Той [емісар] занадто поважно трактував власну особу, аби 
встрявати в дрібні суперечки чи виявляти непотрібну ам
бітність (П. Загребельний); Дивно, але все оце вживалося в 
її душі з амбітністю і перебільшеною власною значимістю 
(Ю. Мушкетик); Амбітність стратегії компанії полягає в 
орієнтації на досягнення нового рівня розвитку (з газ.).

АМБІТНО. Присл. до амбітний. Поводитися амбітно.
АМ БІЦІЙНИЙ, а, е. Те саме, що амбітний. Жителі цьо

го маленького містечка жили без клопоту та турбот, по
ки до них не навідався молодий та амбіційний інспектор 
(із журн.); Виховується генерація освічених, амбіційних праг
матиків (з газ.); Головною особливістю автомобіля є яс
кравий, амбіційний зовнішній дизайн, оптимізована кон
струкція кузова, стильний, комфортний, високоякісний са
лон (з Інтернету).

АМ БІЦІЙНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, амбі
ційний. Наша демократична аристократичність — над
мірна амбіційність, пихата обмеженість, безмежна само
закоханість — ось що було і є нині внутрішнім гальмом на
шого національного розвитку (Д. Павличко); Українським 
годинникам поки що, природно, неможливо конкурувати зі 
світовими марками, хоча в їхній назві вже закладено явну 
амбіційність: клейноди — це символи влади українських ге
тьманів і військові відзнаки (з газ.).

АМ БІЦІЙНО. Присл. до амбіційний. Розуміючи, що без 
членства в партії людина не зможе зробити кар 'єри, всту
пити до партії намагався практично кожен амбіційно на
лаштований громадянин (з мемуарної літ.); Народ України 
не повинен стати заручником амбіційно налаштованих по
літиків, які заради влади здатні спровокувати протисто
яння, піти на розкол держави (з газ.).

АМ БІЦІЯ, і, ж. Надмірне честолюбство, зарозумілість, 
самолюбство. Мені здається, що сама амбіція не доведе чо
ловіка до того, щоб силкувався знати все ліпше від когось 
іншого (І. Франко); 3 початку 1880-х років М. Драгоманов 
зосереджується на виробленні такої політичної програми, 
яка змогла б подолати заплутані гурткові суперечки та
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особисті амбіції (з наук, літ.); // Претензії, вимоги, зазіхан
ня на щось. У XVII столітті Україна була буфером між ім
перськими амбіціями Речі Посполитої, Росії та Туреччини, 
а згодом, у XVIII столітті, Австрії та Росії (з наук, літ.); 
Тяжку внутрішньополітичну ситуацію Русі в останні роки 
правління Всеволода літописець пояснює не його невмілим 
урядуванням, а надмірними претензіями та амбіціями уділь
них князів (із журн.).

0 Ударитися (полізти, впасти і т. ін.) в амбіцію див. 
ударятися.

АМБО... див. амбі...
АМБОЦЁПТОР, а, ч., біол. Особливе утворення кліти

ни, яке бере участь у реакції імунітету. Був досліджений 
тип зв’язку між токсином і антитоксином та відкритий 
дуже складний характер дії амбоцепторів (з наук. літ.).

АМБРА, и, ж. 1. Воскоподібна речовина сірого кольору, 
яка утворюється у травному тракті кашалота (використо
вується в парфумерії для надання стійкості запаху парфу
мів). Кита ж відрижка амброю зоветься І  за кита дорожче 
продається (Л. Забашта); Амбру виймають із кишечника 
кашалотів чи збирають на поверхні або на берегах морів 
та океанів, де вони мешкають (з наук.-попул. літ.).

2. заст. Пахощі, парфуми. Слуги .. панські уживають 
завжди амбру та лаванду (Леся Українка); Летіли в півден
ному сяйві [на турецькому базарі] дзвінкі голоси: .. — Ам
бра! Мускус! Пахощі Сходу! (3. Тулуб); — Хай натруть їй 
тіло олією герані, мускусом і амброю, щоб прогнати з ньо
го дикий дух степів, — сказала валіде (П. Загребельний).

АМБРАЗУРА, и, ж. 1. Отвір у стіні укріплення, оборон
ної споруди, у бронебашті і т. ін. для стрільби. Високі цегляні 
мури із сторожовими вежами й амбразурами відділяли кляш- 
тор від міста (Н. Рибак); І тільки близько, коли уважно при
дивитися, можна було помітити амбразури — прямокутні 
отвори, з яких добре видно все навколо (Д. Ткач).

2. архт. Отвір у стіні будинку для дверей або вікна, роз
ширений усередину. Вона [площа] вся завалена була ста
рим мармуром церкви, уламками пілястрів, орнаментами 
амбразур (М. Коцюбинський).

АМБРАЗУРНИЙ, а, е. Прикм. до амбразура. Амбразур
ний заслін; Амбразурні споруди.

АМБРЕ, невідм., с. Сорт парфумів з есенцією амбри та 
домішкою інших запашних речовин. Сказавши, аромат пу
стила: Васильки, м ’яту; і амбре; На хмарі в Пафос покоти
ла (І. Котляревський).

АМБРОВИЙ, а, е. Прикм. до амбра; // Власт, амбрі. 
Квітковий легкий амбровий аромат духів для сучасної жін
ки (з мови реклами).

Д Амброве дерево див. дерево.
АМБРОЗІАЛЬНИЙ, а, е. Прикм. до амброзія1. Протіка

ючи через цю місцевість, вода гірського струмка набувала 
абсолютно амброзіального смаку (із журн.); Амброзіальний 
запах.

АМБРОЗІЙНИЙ, а, е, бот. Прикм. до амброзія2 1. При
чиною алергії є також дуже висока концентрація в нашій 
місцевості пилку рослин. Лише амброзійного пилку може 
бути від 2 до 2,8 тисяч пилкових зерен на квадратний метр 
(із журн.).

Д Амброзінннй поліноз див. полінбз.
АМБРбЗІЯ1, АМ ВРбСІЯ, ї, ж. J. У давньогрецькій 

міфології — їжа богів, яка давала їм вічну молодість і без

смертя. [ Пр е фе к т : ]  їм же [панегіристам] треба амбро
зію та нектар заробити, то й мусять панегірики співати 
(Леся Українка).

2. Пахощі, аромат. Джавала заплющився і голосно втягнув 
ніздрями запах: — Амброзія! Нектар! (Ю. Винничук).

3. перен. Надзвичайно смачна їжа. Залишивши буфет на 
практикантку, окраса кафе [дівчина] підсіла до поета. Ікс 
цілував руку володарці нектару та амброзії і провів ліричну 
атаку (А. Крижанівський).

А М БРбЗІЯ 2, ї, ж., бот. 1. Рід однорічних або багато
річних трав родини складноцвітих. Є багато екологічно не
безпечних заносних бур ’янів — щириця біла та звичайна, ку
ряче просо звичайне та шкідливі для здоров ’я людини рос- 
лини-алергени, “прибульці ” з Північної Америки — амброзія 
полинолиста та циклахена нетреболиста (з наук, літ.); 
Природна степова і лучна рослинність стійко тримається 
проти занесених з Америки бур’янів — амброзії полинолис
тої та інших (з наук.-попул. літ.).

2. Нальоти міцелію (грибниці) найпростіших сумчастих 
грибів, що вистилаються у деревині, де живуть личинки 
жуків-короїдів, які харчуються цим міцелієм. Взаємовідно
сини амброзії та личинок — приклад симбіозу, оскільки личин
ки жуків-короїдів харчуються міцелієм, а міцелій харчується 
не лише деревиною, а й екскрементами личинок (з наук. літ.).

АМБУЛАТбРІЯ, ї, ж. Лікувально-профілактичний зак
лад для надання медичної допомоги хворим, які приходять, 
і для лікування хворих удома. Десятки нових шкіл, нових 
лікарень, нових амбулаторій, нових майстерень.. — ось що 
ви бачите нині на Підкарпатті й Гуцульщині (П. Козла- 
нюк); Одного дня їх поведено кудись на оглядини — це була 
тюремна амбулаторія, в якій в ’язні на своє здивування по
бачили чимало лікарів, якісь химерні станки, й операційні 
столи, і ще якісь апарати (І. Багряний); Біля амбулаторії 
зібралося чимало людей. То хворі ждали прийому (Ю. Зба- 
нацький).

АМБУЛАТОРНИЙ, а, е. Прикм. до амбулатбрія. — Юсуп 
Ахмат-Алієв. Його поранено на святкуванні в обителі.. — 
До амбулаторного бараку підвозьте (Іван Ле); Сама тим 
часом допомагала Півневі вести амбулаторні прийоми, хо
дила з аптечкою в поле (Микита Чернявський); // Здійсню
ваний в амбулаторії. Досліджено особливості клінічної кар
тини у  хворих на бронхіальну астму під час динамічного 
спостереження на стаціонарному та амбулаторному ета
пах лікування (з наук. літ.).

Амбулаторна картка див. картка; Амбулаторний хво
рий див. хворий.

АМБУЛАТОРНО. Присл. до амбулаторний. Коли шкі
ра почервоніє, на обморожене місце треба накласти сте
рильну пов ’язку без жирів і дальше лікування проводити 
амбулаторно (із журн.).

АМБУШУР, а, ч. 1. муз. Те саме, що мундштук 2. Зав
дання амбушура: забезпечувати герметичне з ’єднання, фо
кусувати повітряний струмінь та ін. (із журн.).

2. муз. Спосіб складання губів і язика виконавця для ви
добування звука при грі на духових інструментах. У мідних 
інструментах на висоту тону впливає амбушур музиканта 
та індивідуально підібраний за розмірами мундштук 
(із журн.); Як сказав один француз під час майстер-класу: 
"Якщо повітря не пропускається через куточки губ, зна
чить амбушур правильний ” (з Інтернету).
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3. техн. Кришка з отвором, закритим решіткою або ріж
ком, яка нагвинчується на мікрофон телефонної трубки для 
запобігання механічним пошкодженням. Кришка телефо
на, амбушур і вушна раковина мікротелефонної трубки 
кріпляться болтами з головками під спецінструмент (з на- 
ук.-техн. літ.).

4. техн. Частина будови навушників, яка безпосередньо 
прилягає до вушних раковин. Часто навушники оснащую
ться амбушурами — м 'якими валиками, які розміщуються 
із внутрішньої сторони і прилягають до голови слухача 
(з наук.-техн. літ.).

АМБУШУРНИЙ, а, е, муз. Стос, до амбушура (у 1 знач.). 
Трембіта — амбушурний музичний інструмент, який 
зберігся в народі і не втратив свого значення до нашого 
часу, слугуючи сигнальним інструментом у  горах (з на- 
ук.-попул. літ.).

АМВбН, а, ч. Підвищення в церкві перед вівтарем, з 
якого виголошуються проповіді. На амвоні стояв свяще
ник, який вів відправу (П. Загребельний); Виступив [єпис
коп] з вівтаря через дияконські д вер і.. і зійшов на амвон 
(О. Ільченко); Віщав Миловидов так, наче він стояв не на 
університетській кафедрі, а на амвоні церкви (В. Канівець).

АМВРбСІЯ див. амброзія1.
АМЁБА див. амеби.
АМЕБИ, амёб, мн. (одн. амёба, и, ж.). 1. Найпростіші 

одноклітинні організми, які характеризуються наявністю 
псевдоподій. І  все згодом знов розпочнеться — з інфузорії, з 
амеби, з трави? (О. Гончар); Бабенко знає все — од швидкості 
поділу амеби до швидкості польоту останнього супутника 
(Ю. Мушкетик); Більшість амеб живе у  прісних водоймах, 
деякі у  ґрунті; є паразитичні форми (з наук, літ.); Амеби хар
чуються бактеріями, дрібними водоростями, найпростіши
ми (з наук.-попул. літ.).

2. перен., розм. Безвільна, безхарактерна, обмежена лю
дина. — Що, не чуєте? То ви ще й поглухли, амеби! А-а-а! 
Так-так, безхребетні (із журн.).

АМЕБІАЗ, у, ч., мед. Захворювання людини, спричиню
ване ураженням товстого кишечника та інших внутрішніх 
органів дизентерійною амебою. Амебіаз зустрічається по
всюди, але частіше в країнах із спекотним кліматом (з на
ук. літ.); До ускладнень амебіазу відносяться перитоніт 
внаслідок перфорації кишечника, амебома, кишкова крово
теча (з наук. літ).

АМЕБОПОДІБНИЙ, а, е. Подібний до амеби, який на
гадує амебу. Рухливі мікроскопічні форми паразита разом 
зі слиною комара потрапляють у  шкіру і проникають у  
кров 'янерусло, де продовжують розвиток, проходячи ста
дії кільця та амебоподібних форм (з наук, літ.); — Але й 
амебоподібний слизняк, який не має власної думки, нам не 
потрібен! — рішуче заявив Василь (із журн.); Амебоподібні 
мікроорганізми.

АМЕБОЦИТ див. амебоцити.
АМЕБОЦИТИ, ів, мн. (одн., амебоцит, а, ч.), біол. Без

барвні клітини крові безхребетних тварин. Амебоцити від
повідають лейкоцитам тварин і людей, вони несуть функ
цію захисту організму від різних чужорідних частинок, за
хоплюючи і переварюючи їх (з наук. літ.).

АМЕЛОБЛАСТ див. амелобласти.
АМЕЛОБЛАСТИ, ів, мн. (одн. амелобласт, а, ч.), анат. 

Те саме, що адамантобласти. Клітини емалевого органа

утворюють шари внутрішніх емалевих клітин, із яких по
тім утворюються будівники емалі — амелобласти (з на
ук.-попул. літ.).

АМЕНОРЕЯ, ї, ж., мед. Відсутність менструації. Фізіо
логічна аменорея спостерігається в дитячому віці, під час 
вагітності, годування грудьми і в період менопаузи; пато
логічна аменорея — при спадкових, ендокринних, нервових, 
гінекологічних захворюваннях (з наук.-попул. літ.).

АМЕНЦІЯ, ї, ж., мед. Розлад свідомості, для якого ха
рактерні безладність мислення, дезорієнтація в навколиш
ньому світі, розгубленість, збудження. При аменціїпросте- 
жено розлад плину асоціативних процесів (незв'язність, 
фрагментарність мислення), що супроводжується метуш
ливим руховим збудженням (з наук. літ.).

АМЕРИКАНЕЦЬ див. американці.
АМЕРИКАНІЗАЦІЯ, ї, ж. Дія за знач, американізува

ти; стан за знач, американізуватися. Завдання з америка
нізації іммігрантів виконували здебільшого американські 
школи (з газ.).

АМЕРИКАНІЗМ, у, ч. 1. Фонетичні, лексичні й грама
тичні особливості англійської мови у Сполучених Штатах 
Америки, які являють собою відхилення від британської 
літературної норми. До американізмів належать, зокрема, 
слова, які виникли у  США й не отримали поширення в 
Англії: назви рослин і тварин американських континентів, 
різних явищ, пов 'язаних із державним і політичним ладом 
США, з побутом американців і т. ін. (з наук.-попул. літ.).

2. Зразок, стандарт американського способу життя, аме
риканської культури. Сучасним нюансом, якого не було в 
минулому, є поява у  великих містах нашої держави прошар
ку молоді, яка стовідсотково сповідує американізм (з пуб- 
ліц. літ.).

АМЕРИКАНІЗОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до америка
нізувати; // у  знач, прикм. Ніяк не міг звикнути [Софрон 
Нерчин] до свого американізованого ім 'я та прізвища — 
Стів Нерч (Н. Рибак).

АМЕРИКАНІЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., кого, що. 
Залучати до американської культури, змінювати на американ
ський манір. Він також намагався американізувати мене або 
хоча б надати мені світського лоску та вишуканості 
(із журн.); Знову з'явившись у  Голлівуді через п 'ятнадцять ро
ків, режисер спробував американізувати свій стиль (з газ.).

АМЕРИКАНІЗУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок. і док. 
Набирати рис, властивих американському способу життя, 
американській культурі. Ми втратимо себе як нація.. Аме
риканізуємось чи онімечимось, себто станемо тими чи ін
шими, але не натуральними (Б. Олійник).

АМЕРИКАНІСТ, а, ч. Фахівець із американістики. Ок
ремі аспекти політики США в районі Перської затоки роз
глядалися в працях радянських американістів (із журн.); 
Визнаючи потребу стабільного організуючого, об 'єднавчо- 
го центру, американісти сьогодні всерйоз зайняті пере
осмисленням самого поняття нації {з газ.).

АМЕРИКАНІСТИКА, и, ж. Сукупність наукових галу
зей, що вивчають економіку, соціально-політичні пробле
ми, культуру та історію Сполучених Штатів Америки. Ук
раїнська американістика створила ряд солідних праць, які 
стали вагомим внеском у  розуміння внутрішніх витоків 
ідеології і політики США на світовій арені (із журн.); У 
1999 р. за фінансової підтримки і сприяння посольства
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США в Україні було проведено першу на наших теренах 
міжнародну конференцію з американістики “Американ
ська література після середини X X cm. ” (з газ.). 

АМЕРИКАШСТКА, и, ж. Жін. до американіст. 
АМЕРИКАНКА1 див. американці.
АМЕРИКАНКА2, и, ж. 1. заст., розм. Майстерня, в 

якій лагодження взуття або одягу здійснюється негайно, у 
присутності замовника. — Нового я не шию, а ремонт поду
жаю... — Одне слово, не індпошив, а американка? (Ю. Янов- 
ський); — На лівій половині [приміщення] — ремонт порт
фелів і дамських сумочок, на правій — американка: утюж
ка [прасування] брюк за п ять хвилин в присутності замов
ця (О. Донченко).

2. заст., розм. Різновид невеликої друкарської машини. 
Газета тепер виходила маленька, її друкували на ручній 
американці, яку крутили по черзі робітники й журналісти 
(В. Кучер).

3. заст. Сорт ярої пшениці.
4. заст. Сорт картоплі. Переробила [Катерина] за день 

тьму роботи: скопала під город, садила американку, мор
кву, квасолю, насіяла маку (Б. Харчук).

5. Різновид гри в більярд. Переговори Данилові Багричу 
скидалися на гру в більярд. Саме ту, спрощену, коли кожну 
кулю можна бити не битком, а будь-якою іншою палицею, 
аби лише загнати в лузу Цю гру так і звуть — американкою 
(Л. Дмитерко).

6. Двоколісний перегоновий екіпаж. Американка — це 
тип візка з великими (півтораметровими) колесами, для 
іподромних бігів рисаків (з наук.-попул. літ.).

АМЕРИКАНСЬКИЙ, а, е. 1. Прикм. до американці і 
Америка. Візит глави американської військової місії був не
сподіваним для Врангеля (О. Гончар); // Зробл., вигот., виве
дений і т. ін. в Америці. Та швидко дистиляція [борислав- 
ської нафти] зробилася кращою, і нафта пішла на торзі, 
витискаючи американську (І. Франко); Візит глави амери
канської військової місії був несподіваним для Врангеля 
(0. Гончар); По хвилі виповзло з мряки й підійшло величезне 
американське вантажне авто з халабудою. Американська 
п ятитонка (І. Багряний).

2. Власт, американцям; такий, як у американців. Звернув
ся [Білоус] до строкарів: — Коли надокучив економський 
крупник — збирайтесь на американське харчування — там 
чорного хліба не їдять (М. Стельмах).

Американські гірки див. гірка.
А Американський сомик див. сбмик.
АМЕРИКАНЦІ, ів,мн. (одн. американець, нця, ч.; аме

риканка, и, ж.). Населення Сполучених Штатів Америки. 
Я ще раз озирнувся на неї.. Француженка чи британка? Ні, 
певно, американка (М. Коцюбинський); Американці не чи
тають творів із нещасним кінцем, слов ’яни навпаки — та
ка вдача в тих і других (М. Хвильовий); Подзвонили вранці, 
Що приїдуть у  сею два американці. Два якихось діячі у  по
важній ролі — Подивитись на артіль, побувати в полі 
(С. Олійник); Після відомих угод американці передали в роз
порядження уряду Західної Німеччини все, що лишилося по 
війні (П. Загребельний).

АМЕРИЦІЙ, ю, ч. Радіоактивний хімічний елемент з 
атомним номером 95, одержаний штучно, у вигляді срібляс
того металу. Америцій у  кілограмових кількостях щорічно 
видобувають із відпрацьованого ядерного пального (з наук.

літ.); Американські вчені з лабораторії міста Берклі назва
ли елементи з таблиці Менделєєва на честь своєї країни і 
міста — америцій і берклій, а також одного зі штатів — 
каліфорній (із журн.).

АМЕТИСТ, ч. 1. род. у. Мінерал фіолетового або блакит
нувато-фіолетового кольору; різновид кварцу. Аметист зу
стрічається в гранітних пегматитах, у  кварцових жилах, 
у  вулканічних породах (з наук, літ.); Кращі аметисти видо
буваються в Уругваї, Бразилії, Індії та Шрі-Ланці, а та
кож у  Росії {з наук, літ.); * У порівн. Вона [квітка] виглядає, 
як гніздо аметистів на сірій скелі (М. Коцюбинський).

2. род. а. Окремий камінець цього мінералу, що викори
стовується як ювелірна прикраса. На підмізинних пальцях 
рук виблискували золоті персні: з рідкісним чорним бриль
янтом на правій руці і з фіолетовим бразильським аметис
том, колір якого символізував владу, на лівій (С. Скляренко).

АМЕТИСТОВИЙ, а, е. 1. Стос, до аметисту (у 1 знач.), 
до аметиста (у 2 знач.). Аметистова жила; Н Зробл. з аме
тисту. Аметист використовується для різних цілей з давніх 
часів. У Китаї виготовляли аметистові шкатулки і флако
ни, у  Стародавній Греції та Римі — печатки і гемми 
(з наук.-попул. літ.); // Прикрашений аметистом. У прорізах 
просторого шовкового халата рожевіли панчохи з золо
тою каймою, загадково світилися аметистові застібки на 
червоних піде ’язках (П. Загребельний); Аметистовий пер
стень; Аметистові сережки.

2. Кольору аметисту. Помалу пригасало бірюзове небо. 
Вимотавшись з аметистової хмарки, затремтіла перша 
зірка й стала побіч з рогатим, мов скибочка запашної дині, 
місяцем (Н. Королева); Я  засів у  новенькому фотелі насупро
тив неї, заложив ногу на ногу, не курив, але взяв до рук аме
тистового кольору попельничку з чеського скла, бавився 
нею і чекав на її мову (У. Самчук).

АМ ЕТРОПІЯ, і, ж., мед. Порушення рефракції ока, що 
виявляється в короткозорості або далекозорості. Лазерна 
корекція аметропії.

АМІАК, у, ч., хім. Безбарвний газ із різким запахом, що 
являє собою сполуку азоту з воднем. Із розкритої постелі 
пахнуло таким міцним духом аміаку, йодоформу й ще чо
гось бридкого, що матрос зморщився й мерщій опустив 
укривало (Б. Антоненко-Давидович); Учні ще сяк-так мог
ли розказати про властивості азоту чи аміаку, перерахува
ти компоненти, які входять до сплаву сталі, але зовсім не 
знали валентності (Ю. Мушкетик); Аміак використову
ється для отримання азотної кислоти, азотовмісних со
лей, сечовини, синильної кислоти (з наук, літ.); Аміак є од
ним із найважливіших продуктів хімічної промисловості 
(з наук.-попул. літ.).

АМІАК AT, у, ч., хім. Розчин твердих мінеральних солей 
у рідкому аміаку. Рідкі добрива — це азотні добрива: рід
кий аміак, аміачна вода, аміакати (з наук.-попул. літ.).

АМІАКОВИЙ, а, е , т  Те саме, що аміачний. Аміакова 
вода.

АМІАКОВОЗ, а, ч. Спеціально обладнана машина або 
судно для транспортування аміаку. Доволі ефективним у  
80-ті роки був захід, що полягав у  знищенні гризунів аміач
ною водою за допомогою спеціального пристрою, прилаш
тованого до аміаковоза або обприскувача (із журн.); Небез
печні об 'єкти — магістральний аміакопровід високого тис
ку, великовантажні судна-аміаковози (із журн.).
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АМІАНТ, у, ч. Різновид азбесту. Аміант як різновид м 'я- 
ких волокнистих мінералів (азбесту, гірського або кам '.яно- 
го льону) не піддається дії жару, внаслідок чого служить 
для виготовлення вогнетривких тканин, паперу, дротів, 
фарб та ін. (з наук.-попул. літ.).

АМІАНТОВИЙ, а, е. Прикм. до аміант. Аміантовий ко
лір: бічуватий, бруднувато-білий, найчастіше — про колір 
неба (із журн.); Аміантовий гриб належить до маловідомих 
грибів невисоких їстівних якостей, ботанічна назва якого 
amianthinum “не покритий плямами '' походить від слова 
amiantos -  “розділений найтоншими нитками " (із журн.).

АМІАЧНИЙ, а, е, хім. Стос, до аміаку. Борсалися в тяж
кій атмосфері, як на дні моря, наснаженій тухлим сморо
дом, надміром вуглекисню, терпкими випарами давно не 
митого милом тіла, смородом розчавлених блощиць і аміач
ним ароматом параші (1. Багряний); На заводах з вироб
ництва мінеральних добрив, що використовують аміачну 
технологію, реальну загрозу становлять як отрутний і ви
бухонебезпечний аміак, так і гори фосфогіпсу, що отруює 
землю і воду (з газ.); // Який містить аміак. Важливим резер
вом у  підвищенні врожайності сільськогосподарських куль
тур є застосування рідких азотних добрив, серед яких най
більше поширення дістала аміачна вода (з наук, літ.); Наве
дено результати досліджень з проблем одержання азотної 
кислоти, аміачної та калієвої селітри, органічних кислот 
(з наук. літ.).

АМІД due. аміди.
АМІДИ, ів, мн. (одн. амід, у, ч.). Неорганічні та органічні 

хімічні сполуки, що містять азот і є похідними аміаку. 
Більшість амідів — це хімічно стійкі тверді речовини з від
носно низькими температурами плавлення, які використо
вують у  виробництві синтетичних волокон, лаків, вибухових 
речовин, ліків, хімічних добрив та пластмас (з наук. літ.).

Д  (1) Аміди кислот, хім. — похідні органічних і мінера
льних (неорганічних) кислот. Одержують аміди кислот 
завдяки взаємодії аміаку з кислотами; найбільше значення 
мають аміди карбонових кислот та аміди сульфокислот 
(з наук, літ.); (2) Аміди металів, хім. — неорганічні хімічні 
сполуки, які утворюються при взаємодії активних металів з 
рідким аміаком. Прикладами амідів металів є амід натрію 
та амід цинку (з навч. літ.).

АМЇДНИЙ, а, е. Прикм. до аміди. Показана можли
вість утворення у  вакуумі комплексів між амідною групою 
амінокислот та усіма основами нуклеїнових кислот (з на
ук. літ.).

АМІДОЛ, у, ч., хім. Безбарвні або світло-сірі голчасті 
кристали, які використовують у фотографії як проявну ре
човину. Амідол проявляє без лугу з додаванням лише суль
фату натрію (з наук, літ.); Розчини амідолу нестійкі, збе
рігаються не більше 5 годин (із журн.).

АМІДОПІРЙН, у, ч., фарм. Лікувальний препарат, якому 
властива жарознижувальна, болезаспокійлива і протизапаль
на дія. Амідопірин приймають при головному болю, неврал
гіях, артритах, гострому ревматизмі (із журн.).

АМІЄВІ, вих, мн. Родина ри() ряду амієподібних. Пла
вальний міхуру амієвих поєднаний із верхньою стінкою гор
лянки і функціонує як легеня, що дозволяє цим рибам жити 
у  водоймах, майже позбавлених кисню, і зберігати жит
тєздатність поза водою протягом доби (з наук. літ.).

АМІЄПОДІБНІ, них, мн. Ряд костистих риб. Амієподіб- 
ні пережили свій розквіт у  мезозої і дійшли до нас в особі 
свого реліктового представника — мулової риби, або амії 
(з наук. літ.).

АМІКОШ ОНСТВО, а, с„ заст. Те саме, що панібрат
ство 1. Все ж таки стягнула [Орися] усмішку з лиця. Від
разу немов протверезилася: що за амікошонство з мужи
ком (Ірина Вільде).

А М ІКО Ш бНС ЬК И Й, а, е, заст. Те саме, що панібрат
ський. Амікошонські манери.

АМІЛАЗА див. амілази.
АМІЛАЗИ, аз, мн. (одн. амілаза, и, ж.), хім. Ферменти, 

що гідролітично розщеплюють полісахариди, крохмаль, 
глікоген і т. ін. Амілази беруть участь у  процесі травлення 
у  людини і тварин (з наук.-попул. літ.).

АМІЛАЦЕТАТ див. амілацетати.
АМІЛАЦЕТАТИ, ів, мн. (одн. амілацетат, у, ч.), хім. 

Складні ефіри оцтової кислоти. Амілацетат широко за
стосовується як розчинник лаків (із журн.).

А М ІЛО БЕН ЗбЛ , у, ч.. хім. Те саме, що анілін.
АМІЛОДЕКСТРИН, у, ч., хім. Продукт розщеплення 

крохмалю. На початкових стадіях гідролізу утворюються 
амілодекстрини, які дають із йодом синє забарвлення (з на
ук.-попул. літ.); Визначення активності діастази ґрунту
ється на властивості ферменту розщеплювати крохмаль 
на амілодекстрини (із журн.).

АМІЛОЇД, у, ч„ вет., мед. Білкова речовина, яка відкла
дається в організмі в селезінці, печінці, нирках та ін. при 
амілоїдозі. Амілоїд являє собою комплекс глобулінів та полі
сахаридів і є продуктом порушеного білкового обміну (з на
ук.-попул. літ.).

АМІЛОЇДОЗ, у, ч., вет., мед. Захворювання, викликане 
порушенням білкового обміну в організмі, яке супроводжу
ється утворенням амілоїду. Розрізняють амілоїдоз первин
ний, вторинний і старечий (з наук. літ.).

АМІЛОПЕКТИН, у, ч. Складова частина крохмалю (за
стосовується як клей у харчовій промисловості). Крохмаль 
зернових на 25 % складається з амілози та на 75% з аміло
пектину (з наук.-попул. літ.).

АМІЛОПЛАСТ див. амілопласти.
АМІЛОПЛАСТИ, ів, мн. (одн. амілопласт, у, ч.). Внут

рішньоклітинні частинки рослин, у яких синтезується та 
нагромаджується крохмаль. У темряві за дії фітогормону 
в окремих клітинах формуються дрібні амілопласти (з на
ук. літ.).

АМІМІЯ, ї, ж., мед. Ослаблення або відсутність міміки 
внаслідок ураження нервової системи. З ураженням нерво
вої системи пов 'язана поява таких ознак, як амімія, згла- 
дженість носогубних складок, девіація язика (з наук, літ.); 
При неврологічному огляді відзначаються амімія, м'язова 
атонія (із журн.).

АМІН див. аміни.
АМІНАЗЙН, у, ч., фарм. Лікувальний препарат, засто

совуваний як заспокійливий засіб. Аміназин належить до 
нейролептичних засобів, які виявляють своєрідний пригні- 
чувальний вплив на багато функцій нервової системи (з на
ук.-попул. літ.); Аміназин знижує рухову активність, роз
слабляє скелетну мускулатуру, понижує кров'яний тиск 
(із журн.).
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АМІНИ, ів, мн. (одн. амін, у, ч.), хілі. Похідні аміаку, в 
яких один або декілька атомів водню заміщені вуглеводне
вими радикалами. Найпростіші аміни — гази з аміачним 
запахом, вищі — рідини або тверді речовини (з навч. літ.).

АМІННИЙ, а, е, лсім. Прикм. до аміни. Найвище зрос
тання врожаю зерна одержано при одночасному внесенні 
рідких азотних добрив з половинною дозою амінної солі 
(з наук, літ.); Найбільш широке застосування амінні ста- 
биізатори знаходять у  сажонаповнених гумах (з наук.-по- 
пул. літ.).

АМІНО... Перша частина складних слів зі знач, “який 
стосується амінів”, напр.: а м і н о б е н з о л ,  а м і н о г р у 
па, а м і н о п е п т и д а з и ,  а м і н о п л а с т и ,  а м і н о п о -  
хіднйй.

АМІНОГРУПА, и, ж., хім. Одновалентна група, що 
складається з атома азоту, з’єднаного з двома атомами вод
ню. Аміногрупа міститься в багатьох органічних сполу
ках — амінах, амінокислотах, аміноспиртах та ін. (з на- 
ук.-попул. літ.).

АМІНОКИСЛОТА див. амінокислоти.
АМІНОКИСЛбТИ, от, мн. (одн. амінокислота, й, ж.), 

хім. Органічні речовини, молекули яких містять аміногрупу 
та карбоксильну групу. Амінокислоти мають властивості 
кислот і основ, вони беруть участь в обміні азотистих ре
човин усіх організмів (з наук, літ.); Білок складається з ряду 
амінокислот, які утворюються в організмі рослини з аміа
ку та органічних кислот (з наук, літ.); 20 найважливіших 
амінокислот служать мономірними ланцюгами, з яких по
будовані всі білки (із журн.).

АМІНОКИСЛОТНИЙ, а, е, хім. Прикм. до амінокис
лоти. Амінокислотний склад білків.

АМІНОПЛАСТ див. амінопласти.
АМІНОПЛАСТИ, ів, мн. (одн. амінопласт, у, ч.), хім. 

Пластмаси на основі термореактивних синтетичних смол. 
Амінопласти світлостійкі, не мають запаху, фізіологічно 
нешкідливі (з наук.-попул. літ.).

АМІНЬ, приаі. 1. бібл. Безперечно, безсумнівно, правиль
но, істинно. А Цареві віків, нетлінному, невидимому, єдино
му Богові честь і слава на вічні віки. Амінь (Біблія. Пер. 
1.Огієнка);//у з/шч. ім. Істина. Скільки-бо Божих обітниць, 
то в Ньому так, і в Ньому Амінь, Богові на славу через нас 
(Біблія. Пер. І. Огієнка).

2. (з великої літери), бібл. Найменування Ісуса Христа. /  
до Ангола Церкви в Лаодикії напиши: Оце каже Амінь, 
Свідок вірний і правдивий, початок Божого творива (Біб
лія. Пер. І. Огієнка).

3. у знач. пред. Кінець. /  постійно вони перебували в храмі, 
прославляючи й хвалячи Бога. Амінь (Біблія. Пер. І. Огієнка); 
Ти ж під тином, Сумуючи, у  бур 'яні Умерла з голоду. 
Амінь (Т. Шевченко); — Раз ти йому [господареві] шкоду 
зробиш, то й нашій приязні амінь (І. Франко); — Гляди, Ма
твею, вдруге розгубишся: тоді амінь тобі! (О. Гончар).

АМІТбЗ ,у, ч., біол. Прямий поділ ядра клітини. Амітоз є 
одним із способів ділення ядра в найпростіших, у  рослинних 
і тваринних клітинах (з наук, літ.); При амітозі, на відміну 
від мітозу, або непрямого поділу ядра, ядерна оболонка і 
ядерця не руйнуються (з наук. літ.).

АМІЯ, ї, а/с. Єдиний сучасний представник мулових риб 
родини амієвих, які водяться в неглибоких водоймах Пів
нічної Америки. Амія не уникає заболочених водойм, у  яких

спостерігається дефіцит кисню, оскільки здатна дихати 
атмосферним повітрям (з наук.-попул. літ.); Живе амія в 
басейні Міссісіпі і в озерах Гурон та Ері, віддаючи перевагу 
стоячим водам із плоским, дуже зарослим дном (із журн.).

АМНЕЗІЯ, і, ж. 1. мед. Ослаблення або втрата пам’яті 
внаслідок різних уражень головного мозку. — В психології., 
явище провалу пам ’яті називається амнезією, — почав роз
важливо .. редактор (Д. Бедзик).

2. перен. Втрата пам’яті народом, державою про своє ми
нуле внаслідок певних негативних умов існування. Україн
ці — це нація, що її віками витісняли з життя шляхом 
фізичного знищення, духовної експропріації, генетичних му
тацій, цілеспрямованого перемішування народів на її тери
торії, внаслідок чого відбулась амнезія історичної пам ’яті 
й якісні втрати самого національного генотипу (Л. Костен
ко); У літературі без історії починається така прикра й 
важка хвороба, як амнезія (з газ.).

А М Н ібН , а, ч.. біол. Одна з оболонок зародків вищих 
хребетних тварин і людини, що запобігає механічному по
шкодженню зародка. Зародок оточує амніон (водна оболон
ка), він з в ’язаний з плацентою, що розвивається за допомо
гою пупкового канатика (із журн.).

АМ НЮ ЦЕНТЁЗ, у, ч., мед. Метод діагностування спад
кових хвороб людини на ранніх стадіях вагітності. Амніо- 
центез, порівняно безпечний для матері й плода, дає мож
ливість уже на перших тижнях вагітності діагностувати 
понад сто хромосомних і генних мутацій в ембріонах люди
ни (із журн.).

АМНІСТІЯ, ї, ж. Здійснюване актом верховної влади 
часткове або повне звільнення засуджених від кари. — Ура!.. 
Хай живе народ!.. Хай живе свобода!.. Геть тюрми!.. 
Амністія!.. Амністія!.. (Б. Грінченко); Уряд оголосив амніс
тію всім засудженим (3. Тулуб); Народ став домагатись 
амністії для всіх політичних в'язнів і покарання катюг 
(Ірина Вільде); Курили й сперечалися [заарештовані] про 
одне й те ж: коли буде амністія (А. Дімаров).

АМ НІСТбВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до амністувати. 
[ А н т і н:] Не бійтесь, я не втік із заслання. І навіть не ам
ністований. Просто реабілітований (О. Левада).

АМНІСТУВАННЯ, я, с. Дія за знач, амністувати. Ам
ністування у в ’язнених.

АМНІСТУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., кого, що. Засто
совувати амністію, звільняти за амністією. Уряд амністу
вав професора (М. Хвильовий); Юхима Кудрю амністува
ли, на радість Одарці (Іван Ле).

AMOK, у, ч. Психічне захворювання, яке спостерігається 
у жителів тропічних країн, що виражається у нападах боже
вілля — агресивному руйнуванні всього навколишнього. 
Слово амок малайського походження і має значення “неса
мовито нападати ”, сам же синдром поширений як серед 
малайців, так і серед інших жителів тропічних країн (з на
ук.- попул. літ.); Амок характеризується раптовим виник
ненням панічних станів зі зміною свідомості та неконтро- 
льованим прагненням рухатися в одному напрямку, троща
чи все на своєму шляху, вбиваючи тих, хто заважає цьому 
руху (із журн.).

АМОНАЛ, у, ч. Вибухова речовина з групи аміачно-се
літряних, яка застосовується в гірничій та військовій спра
вах. Минали години в шумі, в праці, у  вибухах амоналу, яким 
висаджували в повітря породи (Д. Ткач); 3 різними горючи-
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ми речовинами нітрат амонію утворює вибухові суміші, 
що мають назву амоналів (з навч. літ.).

АМОНАЛОВИЙ, а, е. Прикм. до амонал. Амоналові 
склади.

АМОНІАК, у, ч., хім. 1. Амоніакова вода, що застосо
вується у ветеринарії та медицині. Водень, добутий з води, 
хіміки використовують для виробництва амоніаку, жирів, 
штучного бензину (з наук.-попул. літ.).

2. заст. Аміак. Амоніак одержують каталітичним син
тезом з азоту і водню під тиском (з наук.-попул. літ.).

АМОНІАКОВИЙ, а, е, хім. Стос, до амоніаку. За вер
сією місцевих санітарно-ветеринарних служб, викид ціа
нистих і амоніакових відходів стався зі сховищ великого 
підприємства з виробництва миючих засобів (з газ.).

АМбНІЄВИЙ, а, е, хім. Те саме, що амонійний. Дослід
ники виявили, що за незвичайно високих рівнів концентрації 
вуглекислого газу в атмосфері нітратні добрива є менш 
ефективними, ніж амонієві (із журн.).

АМОНІЗАЦІЯ, ї, ж., хім. Введення у воду аміаку за де
кілька секунд до хлоризації для забезпечення тривалішого 
знезаражувального ефекту та запобігання утворенню хлор
органічних сполук, які надають воді неприємного запаху і 
присмаку. Амонізація дає можливість ліквідовувати у  пит
ній воді канцерогенні речовини, які призводять до онколо
гічних захворювань (із журн.); Через відсутність амонізації 
верхній шар жому у  сховищі завжди прогниває, що викли
кає у  худоби захворювання (із журн.).

АМОНІЗОВАНИЙ, а, е ,хім. Дієпр. пас. до амонізувати. 
// у  знач, прикм. Амонізований силос.

АМОНІЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, хім. Наси
чувати амонієм, просочувати амонієм. Силос і кислий жом 
при першій же можливості слід амонізувати (із журн.).

АМ бНІЙ, ю, ч., хім. Сполука атомів азоту й водню, яка 
входить до складу багатьох солей, що широко застосовую
ться в техніці та сільському господарстві. З азотних добрив 
найбільше використовують сірчанокислий амоній, хлорис
тий амоній (з наук. літ.).

АМОНІЙНИЙ, а, е, хім. Прикм. до амоній. Амонійний 
азот.

АМОНІТ, у, ч., хім. Аміачно-селітряна суміш, до складу 
якої входять вибухові нітросполуки. Амоніти мають до
статню швидкість вибуху (з наук.-попул. літ.); Амоніт за
стосовують при різних видах відкритих вибухових робіт, 
для військово-інженерних підривних робіт, у  різноманітних 
типах боєприпасів (мін, бомб, снарядів) (із журн.); Житель 
Луганської області зберігав удома 19 кг амоніту (з газ.).

АМОНІТИ, ів, мн., палеонт. Група викопних головоно
гих молюсків, що жили в палеозойську і мезозойську ери. 
Раковини деяких амонітів, знайдені в крейдяних відкладах, 
досягають двох метрів у  діаметрі (з наук.-попул. літ.).

АМОНІФІКАЦІЯ, ї, ж., біол. Процес розкладу органіч
них азотистих речовин із виділенням аміаку. У процесі амо
ніфікації важкозасвоюваний азот органічних сполук (гуму
су, органічних добрив, рослинних залишків, померлих тва
рин та ін.) переходить у  доступну для рослин форму (з на
ук. літ.); Амоніфікація відіграє велику роль у  кругообігу 
азоту в природі і в живленні рослин (із журн.).

АМОРАЛІЗМ, у, ч. Заперечення моралі, відмова від прин
ципів совісті, честі, справедливості. У романі Ч. Айтмато
ва “Плаха ” було порушено гострі, тоді ще багато в чому

“закриті ” проблеми нашого співжиття: хижацьке став
лення до природи, аморалізм, хамство керівників, наркома
нія тощо (із журн.); Характерною особливістю деградова- 
но-нестійкого типу злочинців (10 %) є психічна й фізична 
деградація, аморалізм, алкоголізація, соціальна відчуже
ність (з наук. літ.).

АМ ОРАЛЬНИЙ, а, е. Позбавлений моралі. Мені було 
відомо, що він [діловод] пристаркуватий і аморальний хо
лостяк (М. Хвильовий); — Ледар він! Аморальний тип! 
(Г. Усач); Новий директор Ковнірчук викликав мене до себе 
в кабінет і суворо наказав припинити аморальне життя 
(Валерій Шевчук).

АМ ОРАЛЬНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до аморйльний.
Поступово з нього видобули всю його біографію, всі тинян
ня, зради, всю аморальність (О. Довженко); І. Карпенко- 
Карий зосередив головну увагу в п ’єсі “Глитай, або ж Па
вук” на розкритті аморальності, розбещеності, лицемір
ства й підступності головного героя (з наук. літ.).

АМОРАЛЬНО. Присл. до аморальний. — Не розумію, 
хіба аморально зніматися у  фільмі? (із журн.); // у  знач, 
пред. — Мені прикро, що мій син не розуміє, що користува
тися шпаргалками — аморально (Ю. Мушкетик); Позбави
ти людину рідної мови — чи то згідно з її волею, чи всупереч 
їй — аморально: це те ж саме, що підрізати коріння духов
ності (із ж урн.).

АМОРТИЗАТОР, а, ч. Прилад у конструкції машин і 
споруд, признач, для пом’якшення ударів, для захисту від 
трясіння і великих навантажень. Конструкції амортизато
ра ґрунтуються на пружних властивостях твердих тіл 
(ресори, гумові елементи), рідин (гідравлічні пружини) і га
зів (пневматичні пружини) (з наук, літ.); Амортизатори 
широко застосовуються у  багатьох галузях техніки, 
наприклад, для пом ’якшення ударів при посадці літальних 
апаратів, трясіння під час руху автомобіля по нерівній до
розі, забезпечення плавного ходу локомотива, вагона та ін
ших транспортних засобів і т. ін. (з наук.-техн. літ.).

АМОРТИЗАЦІЙНИЙ, а, е. 1. техн. Який використо
вується для амортизації (у 1 знач.). Надано класифікацію 
амортизаційних пристроїв металургійних машин і перс
пективи застосування еластомерів для виготовлення 
пружних елементів (з наук, літ.); Щоб пом'якшити по
штовхи, яких жатка зазнає під час роботи, встановлено 
амортизаційні пружини (із журн.).

2. екон. Стос, до амортизації (у 2 знач.). Усі промислово 
розвинуті країни нині діють на принципах регульованої рин
кової економіки, що досягається завдяки застосуванню сис
теми фінансових важелів: податків, амортизаційних відра
хувань, державних дотацій, субвенцій і субсидій, кредиту 
тощо (з наук, літ.); Розроблена методика економічного регу
лювання галузевої структури промисловості України через 
механізми податкової та амортизаційної політики (з наук, 
літ.); Активна частка основних фондів: нові капіталовкла
дення 74,6 %: амортизаційні відрахування 25,4 % (із журн.).

АМОРТИЗАЦІЯ, ї, ж. 1. техн. Пом’якшення поштов
хів, захист від трясіння і великих навантажень за допомо
гою амортизаторів. Будучи не в змозі здолати стихію при
роди, людина протиставила їй міць сталі, бетону, приду
мала безліч способів амортизації (із журн.).

2. екон. Процес поступового перенесення вартості за
собів виробництва (у міру їх фізичного і морального зношу
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вання) на вироблювану продукцію. Розроблено методи 
оцінки варіантів нарахування амортизації та їх вплив на 
ефективність інвестиційних проектів (з наук, літ.); Стро
кове зношування залежить від термінів охорони о б ’єктів 
інтеїектуальної власності, встановлених законом, та 
умов договорів і може не збігатися з періодом повної амор
тизації (із журн.).

АМОРТИЗбВАНИЙ, а, е, екон., техн. Дієпр. пас. до 
амортизувати і амортизуватися. Верстат викинули не
відомо коли амортизований (Ф. Бурлака); // у  знач, прикм. 
Комісія використала експертний висновок про дооцінку 
амортизованих основних засобів (із журн.).

АМОРТИЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, екон., 
техн. Здійснювати амортизацію. Побиті ресори амортизу
вали погано, і панів підкидало на кожній вибоїні (Ю. Хорун
жий); Час від часу до нас надходять питання про те, з 
якого часу починають амортизувати основні фонди, при
дбані підприємством на умовах післяплати (із журн.).

АМОРТИЗУВАТИСЯ, ується, тільки недок., екон., техн. 
Пас. до амортизувати. Удари і вібрація, які передаються 
на вантаж під час його підняття, опускання або перемі
щення, амортизуються спеціальним гідравлічним акумуля
тором, вмонтованим у  систему гідравліки навантажувача 
(з наук.-техн. літ.); Існуючі амортизаційні норми не створю
ють податкових стимулів для заміщення старого енерго- 
місткого обладнання на нове, більш ефективне, якщо за
міщені основні фонди не амортизувалися повністю (з наук, 
літ.).

АМбРФНИЙ, а, е. 1. геол., хім. Який не має кристалічної 
будови. Існують тіла кристалічні та аморфні, тобто ті, в 
яких відсутня симетрія у  розташуванні атомів або молекул 
(з наук.-попул. літ.); Приладами аморфних тії можуть слу
жити скло, смоли та пластмаси (з навч. літ.); При малому 
вмісті графіту тверда поверхня дисперсної фази сприяє 
кристалізації аморфної частини полімеру (із журн.).

2. перен., книжн. Безформний, розпливчастий. На істо
ричних шляхах бувають періоди занепаду, коли суспільство 
перетворюється на аморфну масу так званого народона
селення, і тоді природний акт громадської порядності пе
ретворюється в прояв героїчної мужності (Б. Антонен
ко-Давидович); Народна релігія не обмежувалася жорстко 
визначеними релігійними уявленнями, була відкритою і до
сить аморфною, іноді поєднувала суперечливі уявлення і 
погляди (із журн.).

А Аморфний вуглець див. вуглець; Аморфні (ізолю
ючі) мови див. мова.

АМОРФНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до аморфний. Імп
ресіоністична, лірична повість домінує на літературному 
олімпі серед “великих епічних творів ” 20-х років. Архітек
тоніка цього типу виражається в аморфності сюжету, 
довільності, уривчастості (з наук, літ.); Певні напрямки 
зовнішньої політики періодично проголошувалися пріори
тетними на загальнодержавному рівні, що створило си
туацію певної аморфності поняття “стратегічне парт
нерство" у  сучасній українській політиці (з газ.).

АМбРФНО, перен., книжн. Присл. до аморфний 2. Пред
ставники культури кереш, розписної та лінійно-стрічкової 
кераміки, що мали досить розвинуте виробниче господар
ство, будували землянки та напівземлянки, від яких зберег
лися ями, аморфно окреслені (з навч. літ.).

А М О Ф бС , у, ч., с. г., хім. Складне азотно-фосфорне кон
центроване мінеральне добриво. Амофос, внесений урозкид 
під передпосівний обробіток грунту, підвищив урожай зер
на озимої пшениці (з наук.-попул. літ.); Першу чергу ком
плексу для виробництва амофосу — висококонцентровано- 
го азотно-фосфорного добрива достроково здано в експлу
атацію (із журн.).

АМ О Ф бСН ИЙ , а, е, с. г., хім. Прикм. до амофос. Амо- 
фосні добрива.

АМПЕЛОГРАФІЯ, ї, ж., с. г. Наука про види і сорти ви
нограду. “Магарач " — це передовсім вагоме слово у  світовій 
ампелографії, селекції і генетиці винограду, фізіології рос
лин, розсадництві, захисті рослин тощо (з наук.-попул. літ.).

АМПЕЛОТЕРАПІЯ, ї, ж., мед. Лікування виноградом 
або виноградним соком анемії, хронічних захворювань пе
чінки, жовчних шляхів, нирок і т. ін. Початком ампелоте
рапії в Росії стала публікація монографії В. Дмитрієва 
“Лікування виноградом в Ялті та на Південному березі 
Криму" (1878) (із журн.).

АМПЕЛЬНИЙ, а, е: А  Ампельні рослини див. рослина.
АМПЕР, а,род. мн. амперів і ампер, ч., фіз. Одиниця ви

міру сили електричного струму. За одиницю сили струму 
приймають І ампер (А) — силу такого струму, при якому за 
І секунду через поперечний переріз провідника проходить 
електричний заряд в 1 кулон (з навч. літ.).

АМПЕРАЖ, у, ч., фіз. Сила електричного струму, вира
жена в амперах. — Ви мене зарізати хочете! Призначено 
зняти сьогодні двадцять кадрів, а ви ще й не починали? За 
дві години починає третя група — на станції амперажу не 
вистачить (Ю. Яновський).

АМПЕРВОЛЬТМЕТР, а, ч. Комбінований електричний 
прилад для вимірювання сили струму та напруги. Робочі 
умови експлуатації ампервольтметрів: температура від 
10 до 35 °С; відносна вологість 80 % при ЗО °С (з наук.-техн. 
літ.).

АМПЕРВОЛЬТОММЁТР, а, ч. Комбінований електрич
ний прилад для вимірювання сили струму, напруги та елек
тричного опору. Ампервольтомметр належить до комбіно
ваних приладів, де для вимірювання (неодночасного) двох і 
більше величин використовується один вимірювальний ме
ханізм або декілька різних вимірювальних перетворювачів 
із спільним відлічувальним пристроєм (з наук.-техн. літ.).

АМПЕР-ГОДИНА, и, ж. Позасистемна одиниця вимі
рювання електричного заряду, що застосовується при об
слуговуванні електричних акумуляторів, а також при облі
ку споживання електроенергії. Акумулятор із зарядом в 
1 ампер-годину здатний забезпечити силу струму І ампер 
протягом однієї години (з наук.-попул. літ.); Споживання 
електроенергії протягом 1 ампер-години означає, що се
редній струм у  ланцюгу становить 1 ампер протягом годи
ни, а середня напруга була фіксована (з наук.-попул. літ.).

АМПЕРМЕТР, а, ч. Прилад, яким вимірюють силу елек
тричного струму. Він кидався то до ключа запалювання, то 
до мотора, шарпав за проводи, стукав ключем по агрега
тах, але стрілка амперметра вперто падала до кінця вліво 
(Ю. Мушкетик); Коли Піпін чи Бзинський годинами просид
жують у  фізичному кабінеті й для них нічого, крім ампер
метрів, кінських сил і різних там напівпровідників, не існує, 
це кожному зрозуміло (Г. Усач).
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АМПЕРМЕТРЙЧНИЙ, а, е. Стос, до амперметра. Роз
роблений амперметричний біосенсор для визначення рівня 
глюкози в крові (з наук. літ.).

АМПЕРНИЙ, а, е, фіз. Стос, до ампера. Той, майже не 
бачачи паперу, схопив його в руки і, все ще не обриваючись, 
враженим, захопленим від перемоги зором, вийняв олівця і 
став записувати височінь амперного тиснення, віддалення 
фокусу, кут злому променів (М. Івченко).

АМПІР, у, ч. Стиль пізнього класицизму в західноєвро
пейській архітектурі та прикладному мистецтві. Як прикра
шали чорні грона дір Оту струнку червону колонаду, Той 
almae matris царствений ампір! (Ю. Клен); Меблі в залі 
були червоного дерева, стилю ампір (О. Іваненко).

АМПІРНИЙ, а, е. Стос, до ампіру. Так він пройшов .. 
повз фасади, оздоблені барвистою опішнянською керамі
кою, повз знаменитий ампірний ансамбль будинків, створе
них у  сторіччя Полтавської битви (О. Гончар); Кикавська 
церква, збудована під доглядом Тропініна, камінна, була в 
ампірному стилі, але зараз перероблена (із журн.).

АМПЛІДЙН, а, ч. Електричний прилад для посилення 
слабкого струму. Амплідин-02 є представником нового по
коління електростимуляторів з використанням частот зву
кового діапазону (з наук.-попул. літ.).

АМПЛІТРОН, а, ч. Електровакуумний прилад магнет
ронного типу для широкосмугового підсилення електромаг
нітних коливань надвисоких частот. Амплітрони МІУ-37А-І; 
МІУ-37Б-І імпульсної дії пакетованої конструкції з холодним 
катодом із хвилеподібним входам (з мови реклами).

АМПЛІТУДА, и, ж. 1. фіз. Розмах коливання, найбіль
ше відхилення тіла, що коливається, від положення рівнова
ги. Від амплітуди, тобто розмаху коливань зв 'язок, зале
жить сила звуку (з навч. літ.).

2. Різниця між середньою і крайніми величинами чо
го-небудь. В усіх варіантах дослідів з вивчення впливу ніке
лю на біопродукційні параметри риб максимальною ам
плітудою відхилень від контролю відрізнявся індекс опти- 
мальності середовища (з наук, літ.); Досить значною є ам
плітуда кислотності грунту — 17,8 % та вмісту азоту — 
17,6%  (із журн.).

3. перен. Те, що перебуває між крайніми виявами чо
го-небудь. Амплітуда його [сільвиконкому] роботи — від 
важливого завдання державної ваги до вирішення найдріб- 
ніших справ (Остап Вишня); Дивився тоді, коли амплітуда 
життя вимірювалась гімназіальним табелем, коли жит
тя бігло певно, безтурботно й весело, як санки після поро
ші... (Б. Антоненко-Давидович).

АМПЛІТУДНИЙ, а, е, фіз. Стос, до амплітуди (у 1 знач.). 
З використанням чисельних методів обчислено амплітудні 
та температурні характеристики під час руху вздовж ре
зонансних кривих для випадків попереднього намагнічуван
ня (з наук, літ.); Можна змінювати зі звуковою частотою 
амплітуду високочастотних коливань. Цей спосіб назива
ється амплітудною модуляцією (з навч. літ.).

АМПЛІФІКАЦІЙНИЙ, а, е, спец. Стос, до ампліфікації. 
Ампліфікаційний аналіз ДНК; Ампліфікаційнийряд епітетів.

АМПЛІФІКАЦІЯ, ї, ж. 1. літ. Стилістичний засіб, що 
полягає у нагромадженні однотипних елементів мови: епі
тетів, синонімів, порівнянь і т. ін. для посилення виразнос
ті. Своєрідністю творчого почерку письменника П. Загре- 
бельного є ампліфікація — нанизування і градація порівнянь

(з наук, літ.); Що ж до барокової стилістики першої поло
вини XVIII cm., то тут емблематика, ампліфікація, фор- 
мульність художньої оповіді дозволяли відтворювати ос
новні характеристики синкретичної культури фольклору 
через систему стильових умовностей (з навч. літ.).

2. екон. Посилення дії факторів, параметрів у складній 
системі, коли незначні дії викликають сильний ефект. Амп
ліфікація є одним із принципів теорії управління, який 
стверджує, що у  складних системах незначний зовнішній 
вплив приводить до набагато сильнішої реакції системи 
(з наук, літ.); Окремим випадком ампліфікації є відома дія 
економічних стимулів, коли виплата працівникам певної су
ми приводить до більшого прибутку, за розмірами несумір
ного із затратами на їхнє заохочення, завдяки зростанню 
випуску продукції, підвищенню її якості, скороченню відхо
дів та ін. (з наук.-попул. літ.).

3. біол. Збільшення числа копій ДНК. У клітині ампліфі
кація відбувається в результаті реплікації ДНК  (з наук, 
літ.); У штучних умовах ампліфікація досягається за допо
могою полімерної ланцюгової реакції (із журн.).

АМПЛІФІКУВАННЯ, я, с., спец. Те саме, що ампліфі
кація. Особливо широко виявлене у  Т Шевченка парне ам
пліфікування різнотипних синонімічних прислівників (з на
ук. літ.); Ампліфікування фрагментів ДНК.

АМПЛУА, невідм., с. 1. Певне коло ролей, що відпо
відає сценічним даним актора. Театральне амплуа — річ, як 
відомо, дуже умовна (М. Рильський); Розділення акторів за 
амплуа випливало перш за все із розділення драматичних 
творів на два основних види: трагедію та комедію; кож
ний із них вимагав від актора особливих даних і особливого 
стилю гри (з наук.-попул. літ.); В амплуа комедійних бабусь 
та жартівливих молодиць Ганна Петрівна Затиркевич 
створила цілу галерею образів (із журн.).

2. перен. Становище, роль у суспільстві, коло занять, інте
ресів і т. ін. Іван сприймав грядугцу зміну свого амплуа цілком 
рівнодушно [байдуже]... Сказав брат: ідімув опришки — ну і 
йдім (Г. Хоткевич); — Я  й забув представити мосьє Діденка 
в новому його амплуа як молодого дипломата (А. Головко); 
Ви ж і пошту возите, — підказала Тоня. — Що — пош
ту! Я  навіть і горох опилюю, і по виноградниках хіміката
ми війнути — це теж моє амплуа... (О. Гончар).

АМПЛЬ, я, ч. Підвісна ваза для декоративних рослин. Зви
чайно рослини із звисаючими, повзучими стеблами висаджу
ють у  горщики, що поміщаються в амплі (із журн.).

АМПУЛА, и, ж. 1. Герметично запаяна невелика скляна 
посудина пляшкоподібної форми для зберігання в стериль
ному стані лікувальних та інших речовин. На розпитування 
Будики, за що його засуджено, Колотун, посміхаючись, 
сказав: — Чи то напис на ампулах стерся, чи я поспішав ду
же кудись, — коротше кажучи, вгатив одному бухгалте
рові, замість магнезіум сульфурикум, десять кубиків хло
ристого кальцію в сідницю (Б. Антоненко-Давидович); Біля 
ліжка стоїть медсестра Надя, розбиває ампулу, набирає 
ліки в шприц (В. Собко).

2. анат. Розширена частина порожнистого трубкоподіб
ного органа. Ампула слізного каналу.

АМПУЛКА, и, ж. Зменш, до ампула 1. Узяла [Сахно] 
шприц і ампулку (Ю. Смолич); Лариса Петрівна стрепену
лася і хапцем поклала ампулки назад. Ступила до ліжка 
(М. Олійник).
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АМПУЛЬНИЙ, а, е. Прикм. до ампула 1. ‘Таличфарм ” 
має цех із виготовлення таблеток, драже, ампульний, фі- 
тохімічний цехи (з газ.); Ампульний препарат.

АМПУТАЦІЙНИЙ, а, е. Прикм. до ампутація. Ампу
таційні інструменти.

АМПУТАЦІЯ, ї, ж. Хірургічна операція, під час якої 
відтинають кінцівку, видаляють (повністю або частково) той 
чи інший орган. У XI cm. найпоширенішим видом хірургіч
ного втручання була ампутація кінцівок (з наук, літ.); Та не 
допомогла Карналюкові ампутація руки (О. Довженко); У 
лікуванні найактивнішу участь беруть отці єзуїти. Крім 
того, що вони сповідають перед операціями, вони й при
сутні на самих операціях — численних ампутаціях ніг та 
рук (О. Іваненко).

АМПУТбВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до ампутувати. Лю
ди навчились відновлювати зір сліпим, повертати кінцівки 
тим, у кого вони ампутовані (з наук.-попул. літ.); Н у  знач, 
прикм. Ампутована нога.

АМПУТУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. Робити ам
путацію. — Гангрена. Треба негайно ампутувати руку. Не
гайно! (М. Стельмах); В боях на Дніпрі Еріху розтрощено 
ліву руку, її довелося ампутувати майже по лікоть (В. Соб- 
ко).

АМУЗІЯ, ї, ж., мед. Порушення можливості сприймати або 
відтворювати музичні звуки. Вокальна амузія; Сенсорна амузія.

АМУЛЕТ, а, ч. Невеликий предмет, який звичайно людина 
носить на своєму тілі і якому приписують магічну здатність 
охороняти від хвороб, нещасть і т. ін. Перші проблиски його 
[чоловіка] духовного життя — його віри в загробове життя 
та віри в демонів бачимо хіба в матеріальних останках його 
похоронів та в амулетах (І. Франко); Коли б мати дізналась, 
що з нею [Мір’єм] робиться нині, то, певно, сказала б, що 
то лихий дух — “джин ” — увійшов у  неї, бо перестала 
вплітати в коси святі амулети (М. Коцюбинський); Тепер 
він не боявся Насті. Кайтмаза дала йому амулет від лихого ока 
(3. Тулуб); Заплакана Нафіса провела юнака до самої казарми і 
на прощання почепила йому на шию амулет (О. Іваненко).

АМУЛЁТИК, а, ч. Зменш, до амулёт. На віддарунок гре
ки всім потрошку — тій амулетик, тій боспорську брошку 
(Л. Костенко).

АМУЛЕТОВИЙ, а, е. Стос, до амулета. Амулетовий камінь. 
АМУНІЦІЙНИЙ, а, е. Стос, до амуніції. На щастя, по

караний легко, а міг би бути й розстріляний, чому ні. "Хлоп 
мав щастя м й дістав кілька нарядів поза чергою, стояти 
на варті біля амуніційного пакгауза, а потім біля брами 
(І. Багряний); До товарної станції, де стояли амуніційні 
магазини, не проскочив ні один наш самохід (із журн.).

АМУНІЦІЯ, ї, ж., збірн. 1. Спорядження військово
службовця (крім одягу і зброї). Тисяча солдатів, як один, 
забряжчали амуніцією, перекинувши гвинтівки на руку 
(Ю. Смолич); Чистимо зброю, приводимо до порядку аму
ніцію (Є. Доломан); Німецькі грізні воїни розгубили десь 
усю свою приголомшуючу техніку й тепер перли пішечки, а 
свою амуніцію й манатки тягли на ручних санчатках 
(І. Багряний).

2. перен., розм. Одяг і речі спеціального призначення. 
Незабаром рипнули в прихожій двері, і в хату вступив ба
тько з торбами на плечах. Він здійняв свою амуніцію, пере- 
дягся і ввійшов у світлицю (І. Нечуй-Левицький); — У та
кій хаті в будь-яку спеку прохолода, — задумливо каже

Петрович, обливаючись потом у  своїй мисливській тяжкій 
амуніції (О. Гончар); Надійшла амуніція для тайського бок
су: спортивна форма, рюкзаки, шоломи, бинти (з мови 
реклами).

3. Спорядження для тварин (для їзди, тренування, до
гляду за ними і т. ін.). — Тримайте, хлопці, і для мене коня 
при повній амуніції. Швидко прибуду (М. Шеремет); Ласка
во просимо в інтернет-магазин кінської амуніції! (з Інтер- 
нету); Найкраща у  світі амуніція для дресирування собак 
(нашийники, повідки, намордники, шлейки та ін.) (з мови 
реклами).

АМУР, а, ч. 1. (з великої літери). У грецькій і римській 
міфології — бог кохання, якого зображали крилатим хлоп
чиком з луком і стрілами. На другім боці канапи червоніло 
повне, кругле лице о. Хведора, неначе лице товстого свіжо
го Амура, що вишивають гарусом на подушках (І. Нечуй- 
Левицький).

2. Статуя або зображення бога кохання Амура. Важка 
чаша.., цяцькована білими .. амурами, завжди привертала 
увагу гостей (О. Донченко).

3. тільки мн., розм. Любовні справи, пригоди. Всі інші 
Маріїні амури не могли навіть іти у  порівнянні з образом 
старого Абаніна (М. Слабошпицький).

0  Крутити ам^ри див. крутити; Стріла Амура (Купі- 
дбна) <Амурова (Купідбнова) стрілй> див. стріла.

АМУРНИЙ, а, е, розм. Любовний. Усе те було дуже да
леким од яких-небудь амурних ілюзій (А. Кримський); 
[К а р л:] Мене не цікавлять твої амурні справи (В. Собко).

АМУРЧИК, а, ч. Пестл. до амур 2. У кімнатах зберег
лися високомистецькі печі, під поручнями розкішних схо
дів — скульптури симпатичних амурчиків (із журн.).

АМФЕТАМІН, у, ч., фарм. Лікувальний препарат, засто
совуваний для стимуляції центральної нервової системи. 
Ефект застосування амфетаміну полягає у  підвищенні ак
тивності, бадьорості, здатності концентрувати увагу, 
зниженні втомлюваності, потреби у  сні та ін. (із журн.).

АМФІ..., АМФО... Перша частина складних слів зі знач.:
1) з обох боків, навколо, напр.: а м ф і б р а х і й ,  а м ф і т е а т р ;
2) подвійний, двоякий, напр.: а м ф і б і я ,  а м ф о т е р н и й .

А М Ф ІБібН Т  див. амфібібнти.
А М Ф ІБібН ТИ , ів,мн. (одн. амфібібнт, а, ч.), біол. Орга

нізми, пристосовані до проживання в двох середовищах — 
у воді та на суші. До амфібіонтів належать також ам
фібії— хребетні тварини, які дихають у  ранньому віці зяб
рами, а в дорослому стані — легенями (з наук.-попул. літ.); 
Екологічну перевагу тут мали такі амфібіонти, як ондат
ра, водяна полівка, видра (з навч. літ.); Серед павуків є ам
фібіонти, здатні жити у  водному і повітряному середови- 
щахі (із журн.); Більшість водяних квіткових рослин — ам
фібіонти (може рости у  водному і повітряному середови
щах) (з Інтернету).

АМФІБІЯ, ї, ж. Земноводна тварина. Із тварин, що ха
рактеризують Патагонсько-Чилійську підобласть, слід ще 
назвати безхвосту амфібію з Чилі (з навч. літ.).

2. тільки мн. Те саме, що земноводні (див. земновбдний 2). 
Амфібії відкладають ікру, подібно до риб, оскільки їхні яйця 
(ікра) і зародки позбавлені пристосувань для наземного роз
витку (з наук, літ.); До амфібій належать жаби, саламан
дри, тритони та ін. (з наук.-попул. літ.).
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3. Рослина, яка може рости у воді і на суші. Рослини-ам- 
фібії, як показує і сама назва, пристосовані до життя в 
двох різних середовищах (з наук. літ.).

4. Літак, пристосований для зльоту і посадки на суші й 
на воді. Новий літак-амфібія продемонстрував на авіашоу 
майстерну посадку на воді Фінськоїзатоки.(з газ.).

5. Транспортна (автомобіль, аеросани і т. ін.) або бойова 
(танк, бронетранспортер і т. ін.) машина, спеціально облад
нана для пересування по суші й по воді. А військо все йшло 
та мчало на танках.., плавучих машин ах-амфібіях (В. Ку
чер); Вперше у  житті я їхав на такій машині! На військо
вому бронетранспортері-амфібії, що призначений для ви
садки десантів і долання водних рубежів! (В. Нестайко).

АМ Ф ІБбЛ див. амфіболи.
АМ ФІБбЛИ, ів, мн. (одн. амфібол, у, ч.). Група мінера

лів — складних силікатів магнію, кальцію, заліза, алю
мінію, натрію, які є породотвірними мінералами виверже
них і метаморфічних гірських порід. Розроблено спосіб ви
значення відносного віку гірських порід за амфіболом та біо
титом (з наук, літ.); Агрегати мінералів першого комплексу 
(кварц, мікроклін, амфіболи та піроксени, біотит) зазнали 
рекристалізації та пластичних деформацій (з наук, літ.); 
Велика кількість в усіх мантійних утвореннях клинопірок- 
сенів, амфіболів, флогопіту, апатиту, ільменіту та ін. 
(із журн.).

АМФІБОЛІТ, у, ч. Середньозерниста гірська порода, 
деякі різновиди якої використовують як облицювальне ка
міння, для виготовлення надмогильних пам’ятників і т. ін. 
Величезні запаси сировини дають можливість створити 
каменеливарну промисловість на базі родовищ базальту в 
Рівненській області, Тальнівського родовища амфіболітів 
та ін. (із журн.).

АМФІБРАХі АЛЬНИЙ, а, е ,літ. Прикм. до амфібрйхій.
Дуже поширений в поезії амфібрахіальний розмір (з наук, 
літ.).

АМФІБРАХІЙ, я, ч. , літ. У силабо-тонічному віршуван
ні — трискладова стопа з середнім наголошеним складом. 
Давніші перекладачі зовсім знебарвлювали ритміку Шев
ченка, перекладаючи вірші першого типу [восьми- й шес
тискладові] чистими хореями, другого типу [одинадцяти- й 
дванадцятискладові] — амфібрахіями (М. Рильський).

АМФІБРАХІЧНИЙ, а, е, літ. Прикм. до амфібрйхій. 
Своєрідністю силабічного вірша Шевченка є амфібрахічна 
тенденція (розміщенням наголосів деякі рядки нагадують 
амфібрахій) (з наук. літ.).

АМФІДИПЛОЇД, а, ч., біол. Міжвидовий гібрид з по
двоєним числом хромосом. Амфідиплоїди мають значення 
у  видоутворенні, зокрема, у  створенні нових форм і навіть 
видів рослин (із журн.); Отримані, наприклад, амфідиплої
ди між житом та пшеницею — тритикале (із журн.).

АМФІМАКР, а, ч., літ. В античному віршуванні — три
складовий віршовий розмір, стопа якого складається з двох 
довгих складів та одного короткого між ними.

АМФІМІКСИС, у, ч., біол. Звичайний тип статевого про
цесу, під час якого відбувається злиття ядер чоловічої та 
жіночої клітин (власт. більшості рослин і тварин). Термін ам- 
фіміксис запропонував у  80-х роках XIX cm. німецький біолог 
А. Вейсман для позначення змішування спадкових задатків 
батька і матері при статевому розмноженні (з наук. літ.).

АМ ФІПбД див. амфіподи.

АМ Ф ІПбДИ, ів, мн. (одн. амфіпод, а, ч.), зоол. Те саме, 
що бокоплйви. Відомо близько 9000 видів амфіподів (з на
ук. літ.); Живуть амфіподи в основному в морі, між водо
ростями; деякі види — у  прісній воді (із журн.).

АМФ1СБЁНА, и, ж. 1. Невелика тропічна ящірка ряду 
лускатих, схожа на змію; здатна пересуватися хвостом упе
ред у підземних ходах. Тіло амфісбен черв'якоподібне, 
хвіст дуже короткий, більшість не мас кінцівок (у пред
ставників роду Bipes є передні ноги) (з наук. літ.).

2. мн. Родина безногих ящірок ряду лускатих. Родина 
амфісбен включає понад 120 видів ящірок (з наук. літ).

3. У грецькій і римській міфології — гігантська двоголо
ва змія, друга голова якої розміщена на хвості. Амфісбену 
описували Пліній та Лукан: вона мала дві голови, розміщені 
на обох кінцях тіла (з наук.-попул. літ.); Фігура амфісбени, 
що служить символом пильності, використовувалась як 
декоративний елемент у  середньовічній архітектурі (на 
північному порталі Віденського собору) (із журн.).

АМФІТЕАТР, у, ч. 1. Антична споруда з ареною, навко
ло якої виступами розміщувались місця для глядачів; слу
жила для різноманітних масових видовищ. Амфітеатр кін
чається з другого боку високою горою Голицею (І. He- 
чу й-Левицький); Три марки, на яких були зображені пляж, 
розвалини амфітеатру і Пізанська вежа, очевидно, й ста
ли причиною того, що покійна тітка підібрала конверт на 
сміттярці й заховала в шухляду (Ю. Винничук); Особливий 
розряд рабів становили гладіатори. Це були люди, яких 
примушували битися один з одним або з дикими звірами на 
арені амфітеатрів (з навч. літ.).

2. У сучасному театрі —  ряди крісел, розташовані усту
пами безпосередньо за партером, а також частина залу, де 
вони розміщені. В Олиних очах щезло все — і амфітеатр.., і 
червоні обої[шпалери] лож  (І. Франко); Вона припізнилася, 
бо сиділа на верхніх ярусах іподромного амфітеатру (Б. Ан
тоненко-Давидович).

3. у  знач, присл. амфітейтром. Колом, що поступово під
вищується догори. Салоніки розкинулись на горі, як і Кон
стантинополь, амфітеатром (М. Коцюбинський); Справа 
і зліва, до самого краю берега, збігає амфітеатром пишний 
ліс (У. Самчук); Бойові підрозділи батальйонів.. зайняли всі 
сади підгір ’я, що нависали над селом величезним квітучим 
амфітеатром (О. Гончар).

А М Ф ІТРібН , а, ч., заст. Гостинний господар (від імені 
давньогрецького міфологічного героя, що уславився гос
тинністю).

АМФО... див. амфі...
АМ ФОДОНТбЗ, у, ч., мед. Те саме, що пародонтбз. Ви

никнення амфодонтозу пов ’язують з атеросклеротичними 
змінами кровоносних судин, ендокринними розладами, по
рушенням функції шлунково-кишкового тракту та ін. (з на
ук. літ.); Місцеві фактори, такі, як вплив мікроорганізмів, 
можуть лише обтяжувати амфодонтоз (з навч. літ.).

АМФОРА, и, ж. Велика посудина (для вина, олії та ін.) 
яйцеподібної форми з високим і вузьким горлом та двома 
вертикальними ручками, яку широко використовували в ан
тичному світі та в Київській Русі. А в Римі свято .. Жерці і 
ліктори стоять Круг Капітолія І  хором Співають гімн, і 
курять дим 3 кадил і амфор (Т. Шевченко); 3 храму вихо
дить хор дівчат тавридських .. Дівчата несуть квіти, він
ки.., амфори з вином та олієм (Леся Українка); А у  човні ж
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усякої матерії, вино, олія, амфори (Л. Костенко); Череп 'яні 
амфори використовувались для зберігання вина і маслино
вої олії (з наук.-попул. літ.).

АМФОРНИЙ, а, е. Прикм. до амфора. Багато цінних 
знахідок здобули археологи в землі, і серед них — амфорні 
ручки з тавром (із журн.).

АМФОТЁРНИЙ, а, е, лсім. Який здатний залежно від 
умов виявляти кислотні або основні властивості. Приклада
ми амфотерних речовин можуть служити гідроксиди алю
мінію, цинку, хрому та деяких інших елементів (з наук. літ.).

АМФОТЕРНІСТЬ, ності, ж., хім. Властивість за знач, ам
фотерний. Амфотерні оксиди— солетвірні оксиди, що прояв
ляють залежно від умов або основні, або кислотні властивос
ті (тобто виявляють амфотерність) (з навч. літ.).

АМХАРА, невідм. 1. мн., одн., ч. і ж. Найчисленніший 
народ в Ефіопії. Формування етнічної спільноти амхара 
почалося в XIII -  на поч. XIV cm. як провідного етносу 
Ефіопської імперії (Абіссинії), потім Ефіопії (з наук, літ.); В 
Ефіопії склалася ефіопська нація, ядро якої становить ам
хара (15-17млн осіб) (із журн.); За релігією амхара — хрис- 
тияни-монофізити (із журн.).

2. ж. Амхарська мова. Амхара належить до південно-за
хідної гілки семітських мов (з наук. літ.).

АМХАРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до амхара. Наріжним 
каменем амхарської культури та національної ідентич
ності є Ефіопська ортодоксальна церква, місцева право
славна церква, що бере свій початок у  IV cm., а з початку 
VII cm. є анклавом християнства в ісламському світі (з на
ук.-попул. літ.).

АНА... Префікс, що надає слову значення руху вгору, під
силення, повторної або зворотної дії, напр.: а н а г е н е з ,  
анаплаз і я .

АНАБАЗИН, у, ч., хім. Органічна отруйна речовина, яку 
застосовують у сільському господарстві для знищення шкід
ливих комах. Хронічні отруєння нікотином і анабазином зви
чайно починаються зі скарг на серцебиття, розлад сну, го
ловні болі, запаморочення, дражливість, підвищену пітли
вість, слинотечу (з наук, літ.); Анабазин є ізомером нікотину 
і являє собою безколірну олію, що набуває під впливом світла 
і повітря жовтуватого кольору (з навч. літ.).

АНАБАЗЙН-СУЛЬФАТ, у, ч. Рідкий отрутохімікат, 
який добре розчиняється у воді; використовується для об
прискування садів та городів проти шкідливих комах. У бо
ротьбі з попелицею великий ефект дає дворазове обприску
вання посівів гороху анабазин-сульфатом (з наук. літ.).

АНАБАЗИС, у, ч. Напівкущова або трав’яниста багато
річна рослина родини лободових, поширена перев. у Серед
ній Азії; їжачник. Сарсазан шишкуватий не поступається 
токсичністю перед анабазисом, з якого, як відомо, добу
вають анабазин-сульфат (з наук, літ.); Цвіте анабазис у  
липні-серпні, плоди дозрівають у  жовтні (із журн.); Анаба
зис використовується для виготовлення препаратів проти 
шкідливих комах (із журн.).

АНАБАПТИЗМ, у, ч. Радикальне крило періоду Рефор
мації у Західній і Центральній Європі у XVI ст. У тогочас
ному протестантизмі чітко визначилися два напрями: 
бюргерсько-поміркований, який очолював М. Лютер, і пле
бейсько-радикальний, відомий під назвою “анабаптизм", 
який очолював І  Мюнцер (з наук, літ.); Для анабаптизму ха
рактерним було заперечення хрещення дітей і вимога хре

щення у  свідомому віці; заперечення всякої церковної орга
нізації та ієрархії, ікон, таїнств; заперечення необхідності 
духовної та світської влади, відмова платити податки, 
нести військову службу та ін. (з наук. літ.).

АНАБАПТИСТ, а, ч. Послідовник, прибічник анабап
тизму. До анабаптистів належали представники радика
льних протестантських сект епохи Реформації, які кри
тично ставились до багатьох церковних звичаїв та ритуа
лів (з наук.-попул. літ.); Відмітною рисою вчення анабап
тистів була доктрина дорослого хрещення (з наук.-попул. 
літ.); Як і послідовники Лютера, анабаптисти протесту
вали проти церковного авторитету, втіленого в католи
цизмі, але протест свій довели до крайніх меж  (із журн.).

АНАБАПТИСТКА, и, ж. Жін. до анабаптист.
АНАБАПТИСТСЬКИЙ, а, е. Прикм. до анабаптизм, 

анабаптист. Всередині різних напрямків анабаптистсько
го руху можна виявити ряд спільних елементів: загальна 
недовіра до зовнішньої влади, заперечення хрещення немов
лят на користь хрещення дорослих віруючих, особливий ак
цент на пацифізмі та непротивленні (з наук.-попул. літ.).

АНАБАС, а, ч. Риба родини лабіринтових бурувато-зеле
ного кольору, яка водиться у прісних водоймах Південної 
Азії та Філіппінських островів. Завдяки спеціальному над- 
зябровому органу, що служить для дихання атмосферним 
повітрям, анабас може довго (6-8 годин) залишатися поза 
водою (з наук, літ.); Під час засушливих періодів анабаси за
лишають висохлі водойми і, повзаючи по землі, відшукують 
воду (із журн.).

АНАБІОЗ, у, ч., біол. Припинення або пригнічення жит
тєдіяльності організму в несприятливих умовах. Анабіоз 
спостерігається при погіршенні деяких умов існування (ни
зька температура, відсутність вологи і т. ін.), при настан
ні сприятливих умов відбувається відновлення нормального 
рівня життєвих процесів (з наук, літ.); Анабіоз дуже поши
рений серед мікроорганізмів (із журн.).

АНАБІОТЙЧНИЙ, а, е, біол. Прикм. до анабіоз. Зимове 
заціпеніння тварин багатьох видів, сповільнене життя на
сіння рослин до їх висівання і початку проростання — все 
це приклади анабіотичного стану живих істот (з наук.-по
пул. літ.).

АНАБОЛІЗМ, у, ч., біол. Сукупність реакцій обміну ре
човин в організмі, спрямованих на утворення органічних 
речовин, складних частин клітини і тканин. Для підвищення 
продуктивності тваринного організму треба забезпечити 
в ньому максимальну перевагу процесів анаболізму (біосин
тезу) над процесами катаболізму (розпаду) (із журн.).

АНАБШ ІІК див. анаббліки.
АНАБбЛІКИ, ів, мн. (одн. анабблік, у, ч.), фарм. Лікува

льні препарати, що стимулюють синтез білка в організмі та 
фіксацію кальцію в кістках. Основна властивість анабо- 
ліків — посилення процесу обміну та засвоєння тих речовин, 
які йдуть на побудову тканин живого організму, завдяки чо
му їх називають “будівельними гормонами ” (з наук.-попул. 
літ.); У медицині лікарі приписують анаболіки при станах 
виснаження (після важких травм, операцій, захворювань), 
при уповільненому загоєнні ран, опіків і т. ін. (із журн.); Ана
боліки є допінгом і в спорті заборонені (із журн.).

АНАБОЛІЧНИЙ, а, е, фарм. Стос, до анаболіків. Роз
різняють стероїдні та нестероїдні анаболічні засоби (з на
ук.-попул. літ.).
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АНАБОЛІЯ, і, ж., біол. Явище еволюційних перетво
рень органів у тварин шляхом додавання нових стадій на
прикінці періоду формування. Прикладом анаболії може 
служити зростання хрящів і кісток у  скелеті дорослих хре
бетних тварин, у  предків яких вони залишались розділени
ми (з наук. літ.).

АНАГАЛАКТИЧНИЙ, а, е, астр.: А  Анагалактичні 
туманності див. туманність.

АНАГЕНЕЗ, у, ч., біол. Тип еволюційного процесу орга
нічного світу, близький до прогресу (ускладнення організ
мів, удосконалення їх діяльності і т. ін.). Термін “анагенез '' 
запропонований американським палеонтологом А. Хаяттом 
(1866 р.) для позначення початкової стадії розвитку великих 
систематичних груп органічного світу (з наук. літ.).

АНАГЛІФІЧНИЙ, а, е, техн. Стос, до анагліфії. Ство
рено унікальний анагліфічний стереофільм “Подорож усе
редину людини ” (з газ.).

АНАГЛІФІЯ, ї, ж., техн. Метод отримання об’ємних зо
бражень, який застосовується для виготовлення особливого 
типу ілюстрацій (при розгляді через окуляри-світлофільтри 
вони виглядають об’ємними) та у виробництві стереоскопіч
них фільмів. Завдяки анагліфії ілюстрації при розгляді через 
окуляри-свиплофіїьтри виглядають об'ємними (з наук.-по- 
пул. літ.); Стереоскопія з використанням анагліфії.

АНАГРАМА, и, ч. 1. лінгв. Слово або словосполучення, 
утворене переставлянням літер, у результаті чого утворю
ється інше слово, напр.: а в т о р  — т а в р о .  Винахідником 
анаграми вважають грецького граматика Лікофрона 
(ІІІст. до Р. X.) (з наук, літ.); Нліт. Прізвище автора, утворе
не таким способом. Своєрідними різновидами псевдонімів є 
також анаграми — прізвище автора, прочитане навпаки: 
Чивомискам (М. Максимович), М. Номис (М. Симонов) 
(із журн.).

2. літ. Спосіб написання віршів, при якому окремі фоне
ми ключового слова вірша повторюються в інших його сло
вах, а також вірш, написаний таким способом. Якщо власне 
анаграму ми можемо розглядати як стародавній жанр, 
який значно перевищує часові рамки бароко, то об 'єднання 
анаграми з епіграмою є витвором пізнішого часу (з наук, 
літ.); Виникнення таких жанрів курйозної поезії, як акро
вірш, хроновірш, кабалістичний вірш, арифметичний вірш, 
анаграма, протей, вірш-перетворення та ін., пов'язане з 
езотеричними методами оперування текстами: нотари- 
коном, гематрією й темурою (з наук. літ.).

АНАГРАМАТИЧНИМ, а, е, лінгв., літ. Стос, до анагра
ми. Анаграматичний вірш; Анаграматичний підпис.

АНАГРАМНИЙ, а, е, лінгв., літ. Те саме, що анаграма
тичний. Прониклива людина зовсім нещодавно сказала ме
ні, що це взагалі може бути анаграмний запис: в імені вико
ристано літери, присутні у  слові ангел (Ю. Андрухович).

АНАЕРбБ див. анаероби.
АНАЕРОБИ, ів, мн. (одн. анаероб, а, ч.), біол. Організ

ми, здатні жити й розвиватися в середовищі, позбавленому 
вільного кисню; протилежне а е р о б и .  Анаероби отриму
ють необхідний для життя кисень шляхом розщеплення 
кисневмісних органічних сполук (з наук, літ.); До анаеробів 
належать деякі види бактерій, дріжджів, найпростіших, 
червів (з наук.-попул. літ.).

АНАЕРОБІОЗ, у, ч„ біол. Здатність деяких організмів 
жити й розвиватися без вільного кисню. Поняття анаеро

біоз введене у  1861 р. Л. Пастером, який показав, що мік
роорганізми, які викликають маслянокисле бродіння, ги
нуть за наявності кисню (з наук.-попул. літ.).

А Н А ЕРО БібН Т див. анаеробібнти.
А Н АЕРОБібН ТИ , ів, мн. (одн. анаеробіонт, а, ч.), біол. 

Те саме, що анаероби. Енергію для життєдіяльності анае- 
робіонти отримують, окиснюючи органічні, рідше — неор
ганічні речовини без участі вільного кисню або використо
вуючи енергію світла (з наук, літ.); До анаеробіонтів від
носяться деякі види бактерій, дріжджів, молюсків, червів 
та ін. (з навч. літ.).

АНАЕРОБНИЙ, а, е, біол. Прикм. до анаероби. У приро
ді є й такі мікроби, які не потребують наявності вільного 
кисню. Ці мікроби звуться анаеробними (з наук.-попул. літ.).

АНАКАРДІЄВІ, вих,л#«., бот. Те саме, що сумахові. До 
анакардієвих належить багато корисних рослин із їстівни
ми плодами або насінням (фісташка, манго, акажу та ін.) 
(з наук. літ.).

АНАКОЛУФ, а, ч., лінгв., літ. Порушення синтаксичних 
правил як стилістичний засіб для надання фразі особливої 
виразності або як ненавмисна стилістична помилка. Анако
луф частіше за все використовується для мовної характе
ристики персонажа, який не дуже добре володіє мовою 
(іноземця, дитини, малокультурної людини) (з наук, літ.); У 
творах цього автора широко використовуються такі засо
би творення комічного, як відкриті й закриті приєднуваль
ні конструкції, анаколуф (із журн.).

АНАКОНДА, и, ж. Найбільша змія родини удавових, що 
живе в Центральній та Південній Америці. На земній кулі на
лічується близько 2500 видів змій. Серед них— величезні ана
конди (іноді досягають 18 метрів) (з наук, літ.); * У порівн. 
Черга звивалася гігантською анакондою (А. Крижанівський).

АНАКРЕОНТИЧНИЙ, а, е, літ. Який оспівує любов, 
вино, радощі життя (про поезію, поетичний твір). У росій
ській літературі анакреонтичну поезію наслідували, зокре
ма, Державін, Батюшков, Пушкін (з наук. літ.).

АНАКРУЗА, и, ж., літ. Склади віршового рядка, які пе
редують першому метричному наголосові. Визначити, що 
у  вірші є анакруза, може людина, що має навички в розпіз
наванні ритмів вірша (із журн.).

АНАЛГЕЗІЯ, АНАЛЬГЕЗІЯ, ї, ж., вет., мед. 1. Втрата 
здатності сприймати біль; нечутливість до болю. Аналгезія 
спостерігається при деяких захворюваннях нервової системи 
(периферійних нервів, спинного чи головного мозку) (із журн.).

2. Те саме, що знеболювання. Встановлено, що збіль
шення дози морфіну, з одного боку, робить аналгезію більш 
тривалою та передбаченою, з іншого боку, призводить до 
значного збільшення кількості побічних ефектів (з наук, 
літ.); Метод дозволяє досягнути тривалої, якісної та пе
редбаченої анальгезії без розвитку депресії дихання та ін
ших побічних ефектів (з наук. літ.).

А Н А Л ІЗУ В А Н Н Я , АНАЛЬГІЗУВАННЯ, я, с., вет., 
мед. Дія за знач, а н а л ізу в а ти  і анальгізувати.

А Н А Л ІЗУ В А Т И , АНАЛЬГІЗУВАТИ, ую, уєш, не- 
док. і док., кого, що, вет., мед. Здійснювати знеболювання. 
Цим препаратом можна аналгезувати тварину (із журн.).

АНАЛГЕТИК див. аналгетики.
АНАЛГЁТИКИ, АНАЛЬГЕТИКИ, ів, мн. (одн. анал- 

гётик, анальгетик, у, ч.), фарм. Група знеболювальних 
лікувальних препаратів. При головних болях приймають
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аналгетики, застосовують точковий масаж  (з наук.-по- 
пул. літ.); Для усунення приступу стенокардії приймають 
валідол, нітрогліцерин, а при їх неефективності — ненар- 
котичні анальгетики (з наук.-попул. літ.).

АНАЛГЕТИЧНИЙ, АНАЛЬГЕТЙЧНИЙ, а, е, фарм. 
Те саме, що знеболювальний. Препарат призначають як 
анальгетичний засіб при слабкому або помірно вираженому 
больовому синдромі (із журн.); Аналгетичний, протизапа
льний, нейротропний бальзам для зовнішнього застосуван
ня (з мови реклами).

АНАЛГІЯ, АНАЛЬГІЯ, і, ж., вет., мед. Те саме, що 
аналгезія. Системна медикаментозна анальгія на сучасно
му етапі займає головне місце в захисті пацієнта від болю 
(з наук. літ.).

АНАЛГІН, АНАЛЬГІН, у, ч., фарм. Лікувальний препа
рат, якому властива знеболювальна, жарознижувальна і 
протизапальна дія. Пірамідон, анальгін тільки знімають 
біль, якого ми так боїмося. Якщо ж головні болі почас
тішали, треба звернутися до лікаря (із журн.).

АНАЛЕКТ див. аналекти.
АНАЛЕКТИ, ів, мн. (одн. аналёкт, у, ч.), літ. Вибрані 

твори одного чи декількох письменників.
АНАЛЁПТИК див. аналептики.
АНАЛЁПТИКИ, ів, мн. (одн. аналептик, у, ч.), фарм. 

Група лікувальних препаратів, що стимулює дихальні та су
динорухові центри довгастого мозку. Як аналептик мозко
вих центрів (дихального і мозкового кровообігу), кофеїн 
розширює мозкові судини (з наук.-попул. літ.).

АНАЛЕПТЙЧНИЙ, а, е, фарм. Стос, до аналептику. 
Аналептичний ефект; Аналептичні засоби.

АНАЛІЗ, у, ч. 1. Метод наукового дослідження, що поля
гає в розчленуванні цілого на складові елементи; протилеж
не с инт ез .  Аналіз — цемисленнєверозчленування предме
та або явища, виділення окремих його частин, ознак, влас
тивостей (з наук, літ.); Наявність функціонального поля у  
системі виявляється при аналізі будь-якої системи мовних 
одиниць (з наук, літ.); // Розгляд чого-небудь. Аналіз дослі
джень дає підстави говорити про існування різних точок 
зору на явище контролю і, зокрема, державного контролю 
(з наук, літ.); Для вживання ефективних заходів боротьби з 
організованою злочинністю правоохоронні органи повинні 
мати можливість здійснювати систематичний збір та 
аналіз інформації з усіх відповідних джерел, щоб викорис
товувати оперативні дані як у  стратегічних, так і в так
тичних цілях (із журн.).

2. Детальне, всебічне вивчення, дослідження. На нашу 
думку, “Синопсис ” потребує детального аналізу як цінне 
джерело вивчення української літературної мови XVII cm. 
(з наук, літ.); На підставі аналізу досвіду різних країн світу 
щодо державної підтримки малого та середнього підпри
ємництва виявлені основні напрямки та тенденції розвит
ку малого бізнесу (з наук, літ.); Ансьііз видового складу водо
ростей та з'ясування їх кількості надає можливість про
стежити динаміку розвитку альгофлори (із журн.).

3. Визначення складу і властивостей якої-небудь речови
ни шляхом її розкладу на простіші елементи. Зробив мені 
він [лікар] .. аналіз мокроти (Леся Українка); Одержавши 
аналізи крові на малярію і попросивши скельця для нових 
препаратів, він поквапився з тропстанції (Б. Антоненко- 
Давидович); — Скажи мені краще, як справи з Юрком. —

Лажа, Ростику. — Звідки ти знаєш? — Я  знаю від його 
лікаря. Останні аналізи тільки підтвердили (Ю. Андрухо- 
вич); Зроблено хімічний аналіз багатьох гірських порід 
(з наук.-попул. літ.).

(1) Психологічний аналіз — аналіз душевних пережи
вань, поведінки, вчинків людини. Проходять [у “Борислав- 
ських оповіданнях” І. Франка] живі люди, ярко змальовані, 
в світлі тонкого психологічного аналізу (М. Коцюбинсь
кий); Перші збірки В. Стефаника засвідчили високу май
стерність психологічного аналізу, здійснюваного стисло й 
виразно (з наук, літ.); Новела “Жайворонок” засвідчила 
зрослу майстерність О. Гончара в галузі психологічного 
аналізу (з наук. літ.).

Д  (2) Активаційний аналіз — визначення якісного й 
кількісного складу речовин, який базується на активації 
атомних ядер і вимірюванні їхнього радіоактивного випро
мінювання. Активаційний аналіз став надзвичайно тонким 
знаряддям досліджень у  різних галузях науки і техніки. За 
його допомогою можна, приміром, виявити мізерні частки 
сторонніх домішок у  надчистій речовині (з наук.-попул. 
літ.); (3) Гібридологічний аналіз, біол. — аналіз характеру 
успадкування ознак за допомогою системи схрещувань; 
(4) Дистрибутивний аналіз — метод лінгвістичного до
слідження, за яким класифікацію мовних одиниць і вивчен
ня їхніх властивостей проводять на основі поділу їх у мов
ному потоці, тобто розглядаючи їх у контексті; (5) Екзис
тенціальний аналіз — напрям сучасного психоаналізу, 
орієнтований на дослідження особистості в усіх виявах її 
існування; (6) Кількісний аналіз — аналіз, що встановлює 
вміст і кількісне співвідношення компонентів у досліджу
ваному об’єкті. У дисертації розроблено методику кількіс
ного аналізу й оцінки комплексного впливу системи оподат
кування на виробничо-економічні показники підприємств 
промисловості (з наук, літ.); Прогноз міцності та довговіч
ності конструкцій нерозривно пов’язаний з кількісним ана
лізом процесів деформування й руйнування матеріалів 
(з навч. літ.); (7) Кластери и й аналіз — метод групування 
експериментальних даних у класи (кластери, таксони) — 
один із прийомів статистичного аналізу; (8) Компонёнт- 
ний аналіз, лінгв. — метод вивчення значень слів шляхом 
розщеплення значення слова на складові елементи — семи. 
Для визначення ключових слів у  мовній картині світу М. Ко
цюбинського було застосовано компонентний аналіз 
(з наук, літ.); (9) Краплйнний аналіз, хім. — метод якісного 
аналізу дуже малих об’ємів розчину (0,01-0,001 мл). 
М. О. Тананаєв розробив метод краплинного аналізу (з на
ук. літ.); (10) Математйчний аналіз — сукупність розділів 
математики, що спирається на поняття та ідеї числення не
скінченно малих; (11) Мікрохімічний аналіз — сукупність 
методів якісного та кількісного визначення складу дуже ма
лих кількостей речовини. Мікрохімічний аналіз застосову
ють у  різних галузях промисловості в тих випадках, коли 
кількість речовини, що досліджується, дуже мала: для 
аналізу включень у  мінералах, рудах, сплавах та ін. (з на
ук.-попул. літ.); (12) Пробірний аналіз — один із методів 
визначення наявності, кількості благородних металів (золо
та, срібла, платини) у сплавах, виробах із них і т. ін.; 
(13) Рентгенівський аналіз — метод дослідження складу, 
структури й властивостей речовин за рентгеном (у 1 знач.). 
Склад глинистих мінералів почали вивчати в 30-х роках за
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допомогою рентгенівського і термічного аналізів (з наук.- 
попул. літ.); (14) Рентгеноструктурний аналіз — метод 
визначення кристалічної структури речовини рентгенів
ським промінням. Рентгеноструктурний аналіз займає од
не з головних місць серед багатьох методів фізичного до
слідження (з наук, літ.); З 'псуванню будови молекул сприяє і 
рентгеноструктурний аналіз органічних сполук (з наук.-по- 
пул. літ.); (15) Спектральний аналіз — вивчення хімічного 
складу речовини на основі вивчення її спектрів. Досліджен
ня спектральним аналізом дозволяють зробити висновок, 
що атмосфера Венери складається з двох газових шарів: 
верхнього (тонкого і розрідженого) та нижнього, глибина 
якого значно більша (з наук.-попул. літ.); Спектральний 
аналіз дає можливість робити висновок не тільки про аг
регатний стан тіпа, що випромінює світло: цей аналіз є од
ним з найтонших методів хімічного аналізу (з навч. літ.); 
Хроматографічний метод аналізу див. мётод; (16) Якісний 
аналіз — метод визначення хімічного складу речовини. 
— Темний шматок [мінералу] треба віддати в інститут 
для якісного і кількісного аналізу (Олесь Досвітній).

АНАЛІЗАТОР, а, ч. 1. фізл. У людини і високоорганізо- 
ваних тварин — орган чуття разом з відповідною йому 
ділянкою мозку та сполучними нервами, що здійснюють 
аналіз подразнень із зовнішнього та внутрішнього середо
вищ. Аналізатором є складний нервовий механізм, що почи
нається зовнішнім сприймальним апаратом і закінчується 
у  мозку (з наук.-попул. літ.).

2. техн. Прилад для визначення складу і властивостей 
яких-небудь речовин, фізичних явищ і т. ін. Частоту шуму 
виліірюють за допомогою частотного аналізатора (з на
ук.-попул. літ.); Анаїізатор газів; Аналізатор звуків.

АНАЛІЗАТОРНИЙ, а, е, техн., фізл. Стос, до аналізато
ра. У людини стільки аналізаторних систем, скільки орга
нів чуття (з навч. літ.); Аналізаторний вузол приладу.

АНАЛІЗАТОРСЬКИЙ, а, е, техн., фізл. 1. Те саме, що 
аналізаторний. У шкірних покривах є декілька аналізатор
ських систем: тактильна, температурна і больова (з навч. 
літ.).

2. Стос, до аналізу (в 1, 2 знач.). Аналізаторська дія
льність; Аналізаторські здібності.

АНАЛІЗОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до аналізувйти. Не 
буває певності, що особа, якій належить текст, народи
лась або набувала свої мовні й орфографічні навички саме в 
тій місцевості, з якої походить аналізований дослідниками 
текст (з наук. літ.).

АНАЛІЗУВАННЯ, я, с. Дія за знач, аналізувати. Уран
ці, тільки-но розпочнеться праця в лабораторіях, треба 
здати туди на аналізування все, що можна в Черемашка 
взяти (Ю. Шовкопляс); Без сумніву, для організму важли
вий не тільки аналіз зовнішнього світу — для нього так са
мо необхідне аналізування того, що відбувається в ньому 
самому (з навч. літ.).

АНАЛІЗУВАТИ, ую, уєш, недок., що і без дод. Здійсню
вати аналіз; досліджувати, розкладаючи на складові части
ни. Чую, що таки не видержу і впаду в ліричний, дифірам
бічний тон і, замість аналізувати, почну оспівувати свого 
героя (І. Франко); Він докладно почав аналізувати заува
ження, з якими виступали літстудійці (О. Донченко); — По
вертайтесь до лабораторії і пам 'ятайте: все, що брати
муть тут лаборантки, аналізуватимете ви (Ю. Шовко

пляс); Експериментальна робота передбачала підготовку 
студентів до здійснення процедури вибору (формування 
мотиваційно-цільової сфери особистості щодо вибору, 
тренування умінь аналізувати, систематизувати, зістав
ляти, робити висновки та ін.) (з наук.-попул. літ.).

АНАЛІЗУВАТИСЯ, ується, недок. Пас. до аналізувйти. 
Аналізуються деякі історико-правові аспекти розвитку 
кредитних правовідносин в Україні (з наук, літ.); Другого 
дня на заняттях, де аналізувалися наслідки вчорашньої 
стрільби, лейтенант показував усім, у  чому помилка Цим- 
бала (І. Багмут); У доповіді аналізувалося практично все, 
що піддається подібній операції — від демографічних ха
рактеристик і основних показників здоровя до політичних 
орієнтацій і громадянської активності (з газ.).

АНАЛІТИЗМ, у, ч. 1. лінгв. Типологічна риса мовної бу
дови, яка полягає в роздільному вираженні лексичного та 
граматичного значень слова і є характерною властивістю 
аналітичних мов. У македонській мові розвинений аполі
тизм, як і в інших балканськихмовах (з наук, літ.); Специфіч
ні риси сучасної болгарської мови (аналітизм, постпозитив
ний артикль) — результат самостійного розвитку тенден
цій, успадкованих від праслов ’янськоїмови (з навч. літ.).

2. Застосування аналізу (у 1, 2 знач.) в науковому дослі
дженні, художньому відтворенні дійсності і т. ін. Стаття 
не претендувала на аналітизм. Це була послідовна, добре 
виважена констатація фактичних подій з численними іме
нами учасників і датами (з наук, літ.); Певною мірою втра
чається "міфопоетичність ” святкового ярмарку в нарисі 
М. Коцюбинського “Як ми їздили до Криниці". Причини 
цього і в жанрових особливостях твору, і в підвищеному 
аполітизмі, раціональності оповідача (з наук. літ.).

АНАЛІТИК, а, ч. 1. Фахівець, який збирає, системати
зує, інтерпретує та аналізує інформацію, складає огляди та 
прогнози у різних сферах діяльності. Провідні західні галу
зеві аналітики вважають синергетичні підходи найбільш 
перспективним напрямком при одержанні, обробці та ін
терпретації космічної інформації (з наук, літ.); Модель 
компанії, побудована за допомогою Project Expert, імітую
чи її діяльність, представляє результати у  формі стандарт
них фінансових документів, зрозумілих будь-якому фінан
совому аналітику або бухгалтеру (з навч. літ.); За висновка
ми західноєвропейських експертів-аналітиків з питань бо
ротьби з організованою злочинністю, практична реалізація 
концепції “роботи на дальніх підступах " є досить ефектив
ною (із журн.); Якими далекоглядними не були б аналітики 
рейтингових агенцій, але масштабні економічні кризи 1907 
та 1929років вони спрогнозувати не могли й першими стали 
жертвами цих криз (з газ.); Військові аналітики повідомили 
про допустимі межі скорочення ядерних запасів (з газ.).

2. Фахівець, який займається аналізом речовин. Ліки ма
ють пройти перевірку. Службу контролю несуть аналіти
ки. Без перебільшення можна сказати, що аналітик — го
ловна особа в аптеці (із журн.).

3. Той, хто має схильність до аналізу своїх переживань, 
поведінки, оточення і т. ін. — У Ольги краще це [писання] 
виходить, ніж у  мене: в неї віра, а в мене холодне лезо ана
літика (Я. Качура); Може, й тут він був тільки тим, яким 
почував себе скрізь і завжди — самотнім, вічним аналіти
ком, що жадібно п ’є барви і згуки навколишніх вражень та
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власних переживань і все записує на вразливій платівці 
своєї душі (із журн.).

АНАЛІТИКА, и, ж. 1. Прогнози аналітиків. Тематика 
альманаху — політологія та аналітика, культурологія, іс
торія, есеїстика, критика (з газ.).

2. розм. Те саме, що Аналітична геометрія (див. геомет
рія). Прийшовши до школи, взявся [Демид і в] пильно пере
робляти аналітику (О. Маковей).

АНАЛІТИЧНИЙ, а, е. 1. Який базується на застосуван
ні аналізу (у 1 знач.). Хотячи чи не хотячи, вона [критика] 
мусить бути не догматичною, а аналітичною, не дедук
тивною, а індуктивною (І. Франко); У цьому віці (від 4 до 
6 років включно) у  дітей значно ускладнюється як ана
літична, так і синтетична діяльність кори великих півкуль 
(з навч. літ.); Нормування праці в основному здійснюється 
аналітичним методом, який передбачає розчленування 
технологічного і трудового процесів на складові частини, 
їхній аналіз, проектування найвигідніших умов виконання 
роботи (з мови документів).

2. Стос, до аналізу (у 2 знач.). Важливо окремо зупини
тися на працях українських авторів, у  яких міститься ши
рокий фактологічний і аналітичний матеріал з проблем 
близькосхідної кризи, міжарабських відносин, політики 
США та Ізраїлю на Близькому Сході та ін. (із журн.); Ана
літичний огіяд преси; Інформаційно-аналітичне видання.

3. Здатний до аналізу (у 1 знач.). Аналітичний розум ас
трофізика вражав тонкою логікою мислення (із журн.).

А Аналітична геометрія див. геомётр!я; Аналітична 
хімія див. хімія; Аналітичні мови див. мова.

АНАЛІТЙЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до аналітич
ний 1,2. Поглиблена аполітичність у  всіх сферах людської 
діяльності — одна з найхарактерніших прикмет нашого 
часу (із журн.); В художній творчості неможливо поклада
тися тільки на суб ’єктивні відчуття, інтуїтивні порухи, 
душевні настрої. Потрібна ще аполітичність художнього 
мислення (з газ.).

АНАЛІТЙЧНО, присл. Застосовуючи аналіз як метод 
дослідження, пізнання, розчленовуючи ціле на його склад
ники. Розвиваючи принципи нового художнього напрямку, 
представники кубізму аналітично руйнували звичні образи 
предметів, ніби “розбираючи " їх на окремі форми і просто
рові структури (з наук.-попул. літ.); На нашу думку, психіч
не здоров я доцільно розглядати як складну систему. Щоб 
мати можливість синтезувати комплексну оцінку стану 
цієї системи, треба аналітично виділити основні елементи 
психічного здоров 'я людини, дослідити їх характеристики 
(з навч. літ.).

АНАЛОГ, а, ч. Те, що являє собою відповідність чомусь, 
схожість із чимось. За свідченням археологів, Мізинське по
селення на Десні, Кирилівське, Межиріч, Гінці не мали на 
той час аналогів у  всій Європі (з наук, літ.); “Інновації” в пе
рекладі з латинської означає введення новацій, його аналог 
в українській мові — “нововведення ” (з наук, літ.); Ці грунти 
хоч дещо й бідніші за вмістом поживних речовин, але відпо
відають аналогам природного середовища (із журн.); Ос
таннім часом багато уваги приділяють вивченню кортизо
ну — синтетичного аналога гормону кори надниркової за
лози (з газ.).

АНАЛОГІЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, лог. Шу
кати, виявляти аналогію (аналогії) (у 1 знач.); уподібнюва

ти. У ранній період наукової діяльності учений вважав при
роду грандіозною машиною. Пізніше він подолав цей 
механіцизм і почав розуміти її як більш складну систему, 
яку аналогізував із організмом (з наук.-попул. літ.); Я  не зби
раюсь аналогізувати — це зайве, та й, зрозуміло, приведе 
до хибних наслідків, коли порівнюються країни з різним со
ціальним ладом (з газ.).

АНАЛОГІЙНИЙ, а, е,лінгв. Який ґрунтується на анало
гії (у 2 знач.). Прислівний підрядний з в ’язок між частинами 
складнопідрядного речення з підрядним прикомпаративним 
зі значенням порівняння за ступенем вияву якісної преди
катної  ознаки виявляється аналогійним до сильного керу
вання на рівні сполучення компаратива із залежними від 
нього формами слів (з наук. літ.).

АНАЛОГІЧНИЙ, а, е. Який становить аналогію (у 1 знач.) 
до чого-небудь; подібний, схожий. Аналогічний випадок був 
у  той же час у  Роменському повіті (Леся Українка); — Я  
нічого кращого в житті ніколи не їв. Смак його не можна 
описати. Але коли я пробую описати смак цього хліба, я не 
знаходжу ніяких аналогічних почувань од людської їжі 
(В. Винниченко); Відцентрові національно-державницькі 
поривання на вищому рівні живлять аналогічну тенденцію 
й на місцях (із журн.).

АНАЛОГІЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до аналогічний;
подібність, схожість. Аналогічність цих рівнянь відображає 
спільність деяких закономірностей, властивих коливанням 
цієї групи (з наук, літ.); Для класифікації атмосферних проце
сів похолодань і потеплінь застосовано новий підхід, в основі 
якого лежить використання полів-еталонів, що мають най
більшу подібність за критеріями аналогічності з ансамблем 
атмосферних процесів (з наук, літ.); Прохання звернути ува
гу туристів на аналогічність підпису в закордонному пас
порті з підписом на тревел-чеках (з Інтернету).

АНАЛОГІЧНО. Присл. до аналогічний. Цілком анало
гічно функціям двох змінних визначаються функції будь- 
якого числа незалежних змінних (з наук, літ.); // у  знач, 
пред. — Зупиніться, будь ласка. Ми з вами ніколи не домо
вимося, бо це аналогічно цьому: що раніш появилося-курка 
чи яйце (М. Хвильовий).

А Н АЛ бГІЯ, ї \ж. 1. Подібність, схожість у чому-небудь 
між предметами, явищами, поняттями і т. ін. Я  порадив би 
грім і блискавку .. ввести в комедію не на самому кінці, а 
трохи раніше, щоб більше звернути на неї увагу глядача і 
тим підкреслити аналогію (М. Коцюбинський); Між робо
тою обчислювальних машин і деякими функціями мислення 
людини існує формальна аналогія (з наук, літ.); Було б по
милкою очікувати повної аналогії у  процесах становлення, 
складі та якісних характеристиках середнього класу в цих 
країнах і в нашому суспільстві (з газ.); // Те саме, що від
повідник 1. — Таж це не влазить ні в які історичні анало
гії! — заперечив Євграф Фірсович, котрий в історичних по
діях бачив досі тільки незламну закономірність і послідовне 
логічне звершення (Б. Антоненко-Давидович); Уся застав
ка храму вкрита геометричним та рослинним орнамен
том, що має аналогії в орнаментах Софійського собору та 
Остромировому євангелії (з наук. літ.).

2. лінгв. Вплив одних елементів мови на інші однорідні 
або споріднені з ними, унаслідок чого менш впливові еле
менти змінюються за зразком більш впливових. У живій 
мові надзвичайно сильно діє процес так званої аналогії
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(уподібнювання) — поява нових форм під впливом подібних 
(з навч. літ.).

АНАЛОГОВИЙ, а, е, спец. Признач, для здійснення опе
рацій над безперервно змінюваними фізичними величина
ми (аналогами вихідних даних). Реєстрація струмів прово
дилась при використанні аналогового підсилювача (з наук, 
літ.); Якість телевізійних передач великою мірою зале
жить від надійної і сталої роботи апаратури. Але за іс
нуючої аналогової системи передачі зображень спотво
рення сигналу неминучі (з наук.-попул. літ.).

АНАЛОГО-ЦИФРОВИЙ, а, є, інформ. Який перетво
рює дані, представлені в аналоговій формі, в цифрові дані 
або який поєднує в собі властивості аналогових і цифрових 
пристроїв. Аналого-цифровий канал телебачення.

АНАЛбЙ, я, ч. У церкві — високий, з похилим верхом 
столик, на який кладуть ікони, богослужбові книги і т. ін. 
Отець Палладій сидів коло низького аналоя (І. Нечуй-Леви- 
цький); Кандід за високими аналоєм помалу вичитував жит
тя святого. Карлос не вслухався — збирав очима й серцем 
спокій монастирського дня, простого й ясного (Н. Короле
ва); Молодих обкрутили навколо аналоя, наділи їм вінчальні 
обручки (О. Полторацький).

АНАЛбЙНИЙ, а, е. Стос, до аналоя. Аналойна скатер
тина.

АНАЛЬГЕЗІЯ див. аналгезія.
АНАЛЬГЕТИК див. аналгетики.
АНАЛЬГЕТИКИ див. аналгетики.
АНАЛЬГЕТЙЧНИЙ див. аналгетичний.
АНАЛЬГІЗУВАННЯ див. ан ал ізу ван н я .
АНАЛЬГІЗУВАТИ див. ан ал ізу вати .
АНАЛЬГІН див. аналгін.
АНАЛЬГІЯ див. аналгія.
АНАЛЬНИЙ, а, е, анат. Відхідниковий. Анальний отвір.
АНАЛЬФАБЁТ, а, ч., книжн., заст. Неписьменна, неос- 

вічена людина; неук. Товариш Вовчик, звичайно, не пого
дився з цим твердженням і сказав, що Дмитрій все-таки 
анальфабет і не розуміє, що таке філософія (М. Хвильо
вий); Вузький спеціаліст, навіть сягаючи вершин у  своїй га
лузі, але залишаючись анальфабетом у  всьому іншому, не 
може бути визнаний інтелігентом (з газ.).

АНАМНЕЗ, у, ч., мед. Відомості, що їх дає хворий або 
його близькі про умови життя, перенесені захворювання, 
історію розвитку хвороби. Анамнез — невід ’ємна частина 
кожного лікарського обстеження, яка нерідко дає необхід
ні вказівки для діагнозу хвороби (з наук.-попул. літ.).

АНАМНЕСТИЧНИЙ, а, е,мед. Який базується на анам
незі. Діагноз епілепсії з розвитком неврологічного дефіци
ту після нападу підтверджується або відкидається на під
ставі аналізу анамнестичних даних, показників електроен
цефалограми (з наук, літ.); Дослідження грунтується на 
проведеному порівняльному аналізі анамнестичних даних у  
206 хворих на респіраторний алергоз (із журн.).

АНАМНІЇ, ій, мн. (одн. анамнія, ї, ж.). Нижчі хребетні 
тварини, в яких у процесі ембріонального розвитку не утво
рюються зародкові оболонки. До анамній відносяться круг
лороті, риби, земноводні (з наук. літ.).

АНАМНІЯ див. анамнії.
АНАМОРФІЧНИЙ, а, е, спец. Спотворений, неправиль

ний. Про анаморфічний портрет Франциска І знайдено ли
ше спогад. Він приписується пензлю Да Вінчі (із журн.).

АНАМ ОРФ бЗ, у, ч. 1. біол. Тип розвитку деяких чле
нистоногих, при якому тварина вилуплюється з яйця з не
повною кількістю тулубних сегментів, що після ряду ли
нянь поступово поповнюються. Тип розвитку костянок — 
анаморфоз (личинка вилуплюється з яйця з неповним чис
лом сегментів) (з наук, літ.); Розвиток ківсяків відбува
ється з анаморфозом: личинка виходить із яйця з малою 
кількістю сегментів і ніг; їхнє число збільшується з кож
ним линянням (із журн.).

2. спец. Спотворене зображення об’єкта, яке за певних 
умов (наприклад, у відображенні в увігнутих чи опуклих 
дзеркалах) постає правильним. Правильно спотворене зоб
раження (анаморфоз) набуває в увігнутому дзеркалі по
трібного вигляду (із журн.); // Спотворене зображення об’єк
та, яке отримане за допомогою оптичних систем і застосо
вується в кінотехніці. Для анаморфозу застосовують ци
ліндричні лінзи та дзеркала, афокальні системи, клинові та 
інші оптичні системи (з наук.-техн. літ.); У кінотехніці ана
морфоз здійснюється рівномірним стискуванням чи розтя
гуванням зображення у  вертикальному або горизонтально
му напрямі (із журн.). _

АНАМ ОРФ бТНИЙ, а, е: Д  Анаморфотна оптика див. 
оптика.

АНАМОРФУВАННЯ, я, с., спец. Перетворення, тран
сформування конфігурації зображення об’єкта оптичним 
способом. Анаморфування здійснюється як спеціальними 
оптичними системами, так і нахилом площин предмета і 
екрана (з наук.-техн. літ.).

АНАНАС, а, ч. 1. Тропічна трав’яниста рослина родини 
бромелієвих з великими соковитими ароматними плодами 
овальної форми. В ананаса дуже коротка товста стебли
на з розеткою жорсткого, вузького, дещо м ’ясистого лис
тя і купою мочкуватих коренів (з наук.-попул. літ.); Ананас 
родом із Південної Америки, зараз він широко культивуєть
ся в багатьох тропічних країнах (із журн.).

2. Плід цієї рослини. Я  сиджу за столом, бокали переді 
мною, фрукти: виноград, ананаси... (А. Шиян); * У порівн. 
На вершечках [сосон], жовтих, як ананаси, лежали чорні 
корони, мов волохаті папахи (М. Коцюбинський).

АНАНАСИК, а, ч. Зменш, до ананас.
АНАНАСНИЙ, а, е. Прикм. до ананас. Ананасний колір: 

// Вигот. з ананасів. Офіціант... приніс їм кока-коли й ана
насного джусу (Ю. Яновський).

АНАНАСОВИЙ, а, е. Те саме, що ананасний. Особливо 
помітні зміни за останні три десятиліття сталися в райо
нах, прилеглих до протоки Джохор. На місці колишніх пер
винних лісів висаджені каучукові дерева, ананасові планта
ції, кокосові пальми (із журн.).

АНАПЕСТ, а, ч., літ. У силабо-тонічному віршуванні — 
трискладова стопа, в якій наголошений останній склад. 
Навряд чи можна, не відчуваючи "музики слова ”, давати 
такі прекрасні анапести в хореях! (М. Зеров).

АНАПЕСТИЧНИЙ, а, е, літ. Стос, до анапеста. Тро- 
хаїчний ритм домінує в українських народних піснях. Рід
шим є вже ритм ямбовий і анапестичний (з наук. літ.).

АНАПЛАЗІЯ, ї, ж., біол. Перехід живих клітин і тканин 
у недиференційований стан, аж до повної неможливості 
визначення їх походження. Ознаки анаплазії: зміна розмірів 
ядер та їх структури, зниження диференційованості клі
тин, порушення їх фізико-хшічних та біохімічних власти-
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ъостей, інтенсивне розмноження клітин (з наук, літ.); Ана
плазія часто зустрічається в злоякісних пухлинах, що 
швидко ростуть (з наук.-попул. літ.).

АНАПЛАЗМИ, ів, мн., вет. Кровопаразити тварин, що 
спричиняють захворювання — анаплазмоз. Форма тіла ана
плазмів округла, розмножуються вони діленням (з наук. літ.).

АНАПЛАЗМОЗ див. анаплазмози.
АНАПЛАЗМОЗИ, ів, мн. (одн. анаплазмоз, у, ч.), вет. 

Інвазійні хвороби тварин, перев. жуйних, що спричиняють 
кровопаразити — анаплазми. Збудник анаплазмозу переда
ється від хворої до здорової тварини через укуси головним 
чином іксодових кліщів, а також комах (з наук.-попул. літ.).

АНАРХІЗМ, у, ч. 1. Політична течія, яка заперечує дер
жавну владу і виступає за необмежену свободу особистос
ті. Чув вашу лекцію в нашому клубі взимку — про містичний 
анархізм або анархічний містицизм — точно не пам 'ятаю 
(І. Кочерга); Ідея не задовольняється тим, що вона існує за
раз, ні, вона прагне пустити коріння глибше, переконати 
вас, що вона вічна. Тому ідея анархізму, бачите, подибуєть- 
ся вже в творах Лаоцзи за шість століть до нашої ери 
(В. Підмогильний); Усякий інший колір ще можна було зро
зуміти: червоний — щось революційне, чорний — йдеться 
про анархізм, навіть зелений — чимось зв 'язаний з ісламіз
мом, аіе — сірий? (Б. Антоненко-Давидович); Людмила У., 
безумно закохана в анархізм, в його давнього апостола Ма- 
латесту та в його недавнього маршала, легендарного Нес
тора Махна (І. Багряний).

2. Невизнання авторитету, порядку, дисципліни; свавіл
ля. Дійшли [дадаїсти] до самоліквідації мистецтва, заве
дення його в кут індивідуаіістичного анархізму (В. Еллан- 
Блакитний); У період революції 1917-20-х років Україну 
заплеснула хвиля хаосу, складниками якої були такі істо
ричні процеси, як німецька окупація, громадянська війна, ге
тьманщина, анархізм, більшовизм (з наук. літ.).

АНАРХІСТ, а, ч. 1. Прибічник анархізму (у 1 знач.). А 
Макс хвилювався: — Я  от вийшов з партії.. і нічого .. — Ну, 
ви ж анархіст (М. Хвильовий); — Ну, чого ж ти мовчиш? 
Ех, ти, соціал-демократ! Поступай в анархісти, молодцем 
зразу станеш (В. Винниченко); Мобілізований Івашко з анар
хістами щодня приносили свої оперативні звіти (Я. Качура).

2. перен. Людина, яка нехтує встановленими правилами 
виробничої та суспільної дисципліни. Іноді в ньому прори
вався анархіст, він заїдався і важко його було переконати у  
протилежному (В. Минко).

АНАРХІСТКА, и, ж. Жін. до анархіст. Особливо тісно 
спілкувалася з Махном у  цей період анархістка їда Метт, 
яка чула про “гуляйпільського батька ” ще в роки його злету 
(з наук. літ.).

АНАРХІСТСЬКИЙ, а, е. Прикм. до анархіст; власт. 
анархістам; який має риси анархізму. І сам той отсьман 
патлатий із Гуляйполя, якщо вірити самовидцям, сидів у  
тачанці, диктуючи на ходу черговий свій до України анар
хістський маніфест (О. Гончар); В історичних досліджен
нях підкреслюється, що специфічна хвиля тероризму в Єв
ропі була інспірована революційними віяннями та анар
хістською пропагандою в 90-х роках XIX cm. (з наук, літ.); 
Анархістська організація.

АНАРХІЧНИЙ, а, е. 1. Стос, до анархізму або до анархії 
(у 1 знач.). Вже набридли і дратували безпідставні захоплен
ня Бакуніна, бакунінські анархічні заклики (О. Іваненко).

2. перен. Схильний до анархії (у 2 знач.), безладдя; без
ладний, хаотичний. У нас нема справжнього почуття гід
ності, і поняття особистої свободи існує у  нас як щось ін
дивідуалістичне, анархічне (О. Довженко); Іде ця анархічна 
сила, що тільки руйнує, повстає катастрофічне і зникає за 
обрієм, як фантастичний вогненний птах (Ю. Яновський); 
Був він якийсь крутий, суворий і разом лагідний, добрий, 
анархічний і водночас хазяйновитий (В. Минко).

АНАРХІЧНІСТЬ, ності, ж., перен. Властивість за знач, 
анархічний 2. Романіст побачив національну самобут
ність українців у  поєднанні аграрності й анархічності, що 
визначило основні риси їхньої вдачі: хазяйновитість, воле
любність, індивідуалізм, релігійність, доброту, хоробрість, 
завзятість тощо (із журн.).

АНАРХІЧНО, перен. Присл. до анархічний 2. [ П р о 
курор : ]  Але цей їхній головуючий надто анархічно веде 
збори (В. Кучер); Англійський парламент, наляканий анар
хічно-агресивним настроєм численного панк-руху, пішов 
иіляхом жорсткого пресингу (з газ.).

АНАРХІЯ, ї, ж. 1. Стан суспільства, в якому відсутні 
організована влада, закони, немає певних обов’язкових 
норм поведінки; безвладдя. Місто лежало, кинуте на по
талу анархії, люди дограбували його до решти, користаю- 
чися зі стану безвладдя (І. Багряний); Безкоролів я в Речі 
Посполитій завжди викликало ще більшу сваволю магна
тів, справжню анархію (П. Панч); // Заперечення, неви
знання будь-якої влади, авторитету. — А в Давида зараз 
якесь зборище, — як ковтнув шматок, раптом згадав Я ків.. 
І Сахновський з-за столу. — .. Що це за анархія! Влади не 
визнають?! (А. Головко).

2. перен. Безладдя, хаос. На станції в цей день панувала 
повна анархія, все йшло шкереберть! (О. Гончар); — А що, 
дивлячись на вас, скажуть колгоспники інших сіл? Щоб і їм 
зараз же видавали зерно? І почнеться там анархія щодо 
виконання плану, як уж е тут почалась (М. Стельмах).

АНАРХО-СИНДИКАЛІЗМ, у, ч. Течія в робітничому 
професійному русі, що перебуває під ідеологічним і по
літичним впливом анархізму. Анархо-синдикалізм виник у  
кінці 19-го століття у  тих країнах, де поряд із великими 
промисловими підприємствами існувала велика кількість 
кустарних та напівкустарних підприємств, був сильний 
дрібнобуржуазний прошарок — у  Франції, Італії, Іспанії, 
Швейцарії, державах Латинської Америки (з наук, літ.); 
Метою анархо-синдикалізму є соціальний переворот, орга
нізований синдикатами (профспілками), який повинен зни
щити державу та політичну владу і створити суспіль
ство, кероване федерацією синдикатів (з наук.-попул. літ.).

АНАРХО-СИНДИКАЛІСТ, а, ч. Прибічник анархо-син
дикалізму. Група радикальних анархо-синдикалістів була 
створена як платформа в Конфедерації анархо-синдикаліс
тів (з газ.).

АНАРХО-СИНДИКАЛІСТСЬКИЙ, а, е. Стос, до анар
хо-синдикалізму. Анархо-синдикалістська організація; 
Анархо-синдикалістський рух.

АНАСТИГМАТ, а, ч., техн. Фотооб’єктив, у якому спо
собом підбору лінз різної кривизни максимально усунено 
астигматизм. Для точних фотознімань найкраще застосо
вувати подвійний анастигмат або спеціальні репродукцій
ні анастигмати — апохромати (з навч. літ.).
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АНАСТИГМАТЙЧНИЙ, а, е, техн. Стос, до анастигма
та. Анастигматичні лінзи.

АНАСТОМбЗ, у, ч., біол. 1. У людини і тварин — з’єд
нання між судинами, нервами, м’язами, каналами або порож
нистими внутрішніми органами. Анастомоз між артеріями 
і венами регулює кровопостачання органів (з наук. літ.).

2. У вищих рослин — з’єднання трубчастих структур.
3. У грибів— з’єднання або зростання двох гіфів грибниці.
АНАТОКСИН, у, ч., фарм. Лікувальний препарат, ви

роби. із токсину, що зберігає його антигенні та імуногенні 
властивості і використовується для щеплень. Придатний 
для імунізації анатоксин вперше був отриманий у  1923 р. 
французьким імунологом Г  Рамоном (з наук. літ.).

АНАТОМ, а, ч. Фахівець із анатомії або анатомування. 
Ворог усякого сентименталізму, він [Темницький] погля
дав на світ холодним оком анатома (І. Франко); [Р а ф а - 
л ь с ь к и й:] Але ж ви анатом. Хіба анатоми займаються 
мікробами? (І. Кочерга); У 1947 році у  Вінниці відкрили ме
моріальний музей видатного анатома, хірурга і громад
ського діяча М. І. Пирогова (із журн.).

АНАТОМІСТ, а, ч. Те саме, що анатом. Метушилися 
лікар драгунського полку Адам та анатоміст Полтораць- 
кий, намагалися влити срібною ложечкою гетьману в рота 
якісь краплі, але він не міг розтулити зуби (Ю. Мушкетик).

АНАТОМІЧНИЙ, а, е. Стос, до анатомії та анатомування. 
Проведено морфолого-анатомічні дослідження представ
ників родини аґрусових (з наук, літ.); Виявлено закономірно
сті і динаміку клініко-рентгенологічних змін в опорно-рухо
вому апараті хворих, які мали деякі анатомічні відхилення 
від норми після перенесених переломів гомілки (з наук, літ.); 
М. І. Пирогов розробив особливі методи анатомічного до
слідження на замороженому людському трупі (з наук.-по- 
пул. літ.).

Анатомічний препарат див. препарат.
Д  Анатомічний театр див. театр.
АНАТОМІЧНО, присл. З погляду анатомії. Анатомічно 

нервова система складається із центральної нервової сис
теми (ЦНС) і периферійної нервової системи (ПНС) (з наук, 
літ.).

АНАТбМ ІЯД ж. 1. Наука про форму і будову окремих 
органів, систем і організму в цілому. В однім кутку [кімна
ти] шафа, в другім — .. кістяк для навчання анатомії {Леся 
Українка); — Щоб бути психологом, треба знати анато
мію й фізіологію нервової системи (О. Донченко); — Ну, є 
люди з короткими м 'язами, є з довгими... Волокна м  ’язів... 
Власне, це анатомія... (П. Загребельний); Валеріана як лі
карська рослина відома з глибокої давнини, анатомія її до 
цього часу вивчена ще недостатньо (із журн.); // Навчаль
ний предмет, що містить теоретичні основи цієї наукової 
дисципліни; // Підручник, який викладає зміст цього навча
льного предмета.

2. перен. Внутрішня будова, невидиме влаштування чо
го-небудь. Значний інтерес дисертанта викликали роботи 
академіка Є. М. Примакова "Анатомія близькосхідного кон
флікту" та "Історія однієї змови" (з наук, літ.); "Анатомія 
людської деструктивності" — твір Е. Фромма, присвяче
ний проблемі агресивності як біологічного та антрополо
гічного феномену (із журн.).

(1) Анатомія людйни — розділ анатомії, що вивчає фор
му і будову органів, систем і організму людини. Анатомія

людини є фундаментальною та основоположною дисциплі
ною, що вивчає форми і будову людського тіла на різних 
етапах його розвитку (з навч. літ.); (2) Анатомія рослйн — 
розділ анатомії, що вивчає структуру і взаємне розміщення 
тканинних комплексів у рослин. Основним об'єктом ана
томії рослин є судинні рослини, які мають спеціалізовані 
водопровідні тканини; до них належать плауни, хвощі, па
пороті та інші рослини (з наук, літ.); (3) Анатомія тва- 
рйн — розділ анатомії, що вивчає форму і внутрішню будо
ву організму тварин, їх органи та системи. Порівняльна ана
томія тварин.

Д  (4) Патологічна анатомія — розділ анатомії, який ви
вчає зміни в організмі, спричинені хворобами. У вересні 1933 р. 
ми розпочали заняття. Займатися стало цікаво, крім тео
ретичних дисциплін — патологічної анатомії та патологіч
ної фізіології — почалося викладання і клінічних — терапії 
та хірургії (з мемуарної літ.); Перша кафедра патологічної 
анатомії в Україні почала формуватися 1854 року в Універ
ситеті Св. Володимира (із журн.); (5) Топографічна ана
томія — розділ анатомії людини, що вивчає взаємне розта
шування органів і тканин у кожній ділянці тіла. Микола 
Іванович Пирогов був реформатором вищої медичної ос
віти і засновником нової дисципліни — оперативної хірургії 
і топографічної анатомії (з наук.-попул. літ.).

АНАТОМКА, и, ж., розм. Приміщення для розтину тру
пів. Тут в анатомці університетській .. На голому, холод
ному столі Лежить товариш з кулею в чолі (М. Бажан).

АНАТОМОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до анатомувати; 
Ну знач, прикм. Анатомований орган; Анатомований труп.

АНАТОМУВАННЯ, я, с. Дія за знач, анатомувати. Пуб
лічні анатомування були популярні в Британії з XVI століт
тя і проіснували аж: до початку 1830-хроків (із журн.); Що 
ж потрібно для того, щоб у  вітчизняному ефірі з'явився 
справжній професійний аналіз політичних подій, тобто 
буквально анатомування подій і позицій? (з газ.).

АНАТОМУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., кого, що.
1. Розтинати, препарувати труп для наукових або судово- 
медичних цілей. Забажавши стати хірургом, іде працюва
ти помічником прозектора в морзі госпіталя, де допомагає 
анатомувати трупи (із журн.).

2. перен. Проводити детальний аналіз чого-небудь. В. Вин
ниченко намагається анатомувати людську психіку, ламає 
усталені етичні кордони, експериментує з витворенням 
в.іасних ідейних постулатів (з наук, літ.); Євген Сверстюк 
аргументовано анатомує руйнівну природу імперії постін- 
дустріальної епохи (із журн.).

АНАТОЦИЗМ, у, ч., фін. Обчислення відсотків не лише з 
початкової суми, а й з відсотків, які виросли за час, що минув.

АНАФАЗА, и, ж., біол. Третя фаза непрямого поділу 
клітини, під час якої спостерігається розходження хрома- 
тид, утворених із хромосом, до протилежних полюсів. 
Мітоз — лише одна із частин клітинного циклу, але він до
сить складний, у  його складі були виділені чотири фази: 
профаза, метафаза, анафаза і тілофаза (з навч. літ.).

АНАФЕМА, заст. АНАХТЕМА, и, ж. 1. Відлучення від 
церкви, прокляття. Сьогодня [сьогодні] в церкві анахтему 
співали (Сл. Гр.); Митрополит мовчав, чи то не наважуючись 
кидати анафему на люд.., чи то лякаючись,.. що цим похит
неться віра в силу Божого слова (П. Загребельний).
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2. Уживається як лайливе слово. — А в мене ж мужики, 
то анафеми,.. антихристи! (І. Нечуй-Левицький); — Один 
наш зайдиголова до району поліз .. та заблудив, анахтема 
(Остап Вишня).

Віддавати (піддавати) / віддати (піддати) анафемі див. 
віддавати; Проголбшувати (оголошувати / т. ін.) І прого
лосити (оголосити і т. ін.) анйфему див. проголбшувати.

АНАФЕМСЬКИЙ, заст. АНАХТЕМСЬКИЙ, а, ^лайл. 
Проклятий, жахливий. І доки ото жінки гнутимуть спину з 
тими анафемськими сапками? (Ю. Яновський); — Мало то
го, що не заплатив [хазяїн], анафемська його душа, а ще й 
судом погрожує, якщо я, мовляв, буду вимагати борг (В. Ка- 
нівець).

АНАФІЛАКСІЯ, і, ж., вет., мед. Підвищена чутливість 
організму до повторного введення (не через травний тракт) 
чужорідних речовин, найчастіше білкових — сироваток, 
вакцин і т. ін. (є одним із проявів алергії). Найбільш типові 
вияви анафілаксії— анафілактичний шок, місцеві запален
ня, набряки та ін. (з наук.-попул. літ.); У людей із алергією 
на яєчний білок при введенні їм вакцин, до складу яких цей 
білок входить, може розвиватися анафілаксія (системна 
алергійна реакція організму) (із журн.).

АНАФІЛАКТИЧНИЙ, а, е, вет., мед. Стос, до ана
філаксії. Особам, які мають ризик розвитку анафілактич
них станів, слід мати при собі стандартний протишоко
вий набір (з навч. літ.); Анафілактична реакція.

А  Анафілактичний шок див. шок.
АНАФІЛАКТОГЕН, у, ч., вет., мед. Алерген, що викли

кає анафілаксію. Перше надходження анафілактогену у  
кров викликає вироблення специфічних антитіл, що про
тікає без видимих клінічних проявів (з наук, літ.); Повторне 
введення анафілактогену після встановлення сенсибілізації 
приводить до швидкого розвитку анафілактичної реакції 
(з навч. літ.).

АНАФОРА, и, ж., літ. Стилістичний засіб, що полягає в 
повторенні тих самих звуків, слів, речень на початку двох 
або кількох суміжних рядків, строф, фраз. У роботі розгля
даються не тільки джерела тих чи інших художніх прийо
мів, але їх розвиток і особливе значення в системі необаро- 
ко (наприклад, гіперболи, анафори, анаграми, риторичні ін
тонації та ін.) (з наук, літ.); У М. Рильського нерідко є вір
ші, цілком збудовані на анафорі (однаковий початок), як, 
наприклад, "Моя Батьківщина ” (з навч. літ.).

АНАФОРЁЗ, у, ч., фіз. Переміщення до анода завислих у 
розчині частинок, коли через розчин проходить електрич
ний струм. Розрізняють два види електроосадження: 
анодне (анафорез) і катодне (катафорез) (з наук. літ.).

АНАФОРИЧНИЙ, а, е, літ. Прикм. до анафора. Вели
чезне емоційне нагнітання посилюється анафоричним і 
епіфоричним прийомами (із журн.).

АНАФРОНТ, у, ч. Атмосферний фронт з висхідним рухом 
теплого повітря над фронтальною поверхнею. Анафронт, 
який простягнувся над півднем Європи, отримавши порцію 
свіжого повітря з півночі, активізувався (з інтернету).

АНАХОРЕТ, а, ч. 1. Релігійний фанатик, який живе у 
відлюдному місці — в пустелі, печері і т. ін.; пустельник, 
пустинник. Раз в літню пору край порога Своєї хаточки 
старий Анахорет моливсь до Бога (І. Франко); — Запитай 
йога чи святого анахорета, як жити, як діяти? Він у

більшості випадків спрямує твою психіку до потойбічнос- 
ті (О. Бердник).

2. перен., книжн. Людина, яка живе самітно, уникає 
спілкування з людьми; відлюдник, самітник. Той анахорет 
Щапов, що, здавалося, китайським муром відгороджуєть
ся від ж інок,.. іде поруч з Преображенською (Іван Ле); Він 
[Каргат] жив анахоретом, віддавшися своїй роботі, нічого, 
крім неї, не знаючи... (Ю. Шовкопляс).

АНАХОРЁТКА, и, ж. Жін. до анахорет.
АНАХОРЁТНИЙ, а, е. Власт, анахоретові; пустельниць

кий, відлюдний. Вести анахоретний спосіб життя.
АНАХОРЕТСЬКИЙ, а, е. Те саме, що анахорётний. За

мість традиційної анахоретської лисини, наслідку чеснот 
самозаглибленості, — буйне біляве, з рудим підпалом во
лосся; замість аскетичної блідості — чисто виголене здо
ровецьке лице, без найменших ознак самозаглибленості.... 
(В. Винниченко).

АНАХРОНІЗМ, у, ч. 1. Помилка в літочисленні, хроно
логії подій, явищ. Анахронізм: титаря ляхи замучили зи
мою, а не літом (Т. Шевченко).

2. Явище, поняття, погляд, звичай та ін., які застаріли і 
не відповідають сучасності; пережиток. [Галя: ]  Адже 
справді, хто, окрім українського поета, напише так тепло 
про кохання, про те, як дівчина виглядає козаченька, який 
хоч і зробився анахронізмом, але не з вини поетів (В. Самій- 
ленко); Після німецьких моторизованих і механізованих ар
мій, що досі гасали по цій землі, розчавлюючи її та спов
нюючи гуркотом моторів і лязкотом заліза, ця піша колона 
вражала, як анахронізм (І. Багряний); Історично такі ме
тоди правління, як нацистські, є анахронізмом, який рано 
чи пізно буде зметений народом (з газ.).

АНАХРОНІЧНИЙ, а, е. Який є анахронізмом (у 2 знач.). 
А якщо хто не стояв на колінах, чого ж він має піднімати
ся? Наприклад молодь, — вона ж просто ще не встигла 
стояти на колінах, навіщо ж їй приписувати таку анахро
нічну модель (Л. Костенко).

АНАХРОНІЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до анахроніч
ний. Спадщина саксонських часів, криза інституції влади, 
анахронічність політичного устрою, плюс сила сусідніх 
держав — усе схиляло до ґрунтовної реформи Речі Поспо
литої (з навч. літ.).

АНАХТЕМ, а, ч., лайл. Те саме, що анафема 2. Анахтем 
вічний — Турн пропав! (І. Котляревський).

АНАХТЕМА див. анафема.
АНАХТЕМСЬКИЙ див. анафемський.
АНАША, і, ж. Наркотик з індійських конопель. Анаша 

дуже знижує розумові здібності (втрачається здатність 
зосереджуватися, уповільнюються рефлекси, спостеріга
ється заторможеність реакцій та ін.) (із журн.).

АНГАЖЕМЁНТ, у, ч. Запрошення артистів на певний 
строк для участі в спектаклях, концертах і т. ін. на основі 
договору. Сезон закінчився передчасно, і на півтора місяця 
театр зостався без ангажементу (Ю. Смолич); На літо 
1874 р. здобув я ангажемент з Петербурга від антрепрене
ра Зізеріна (з мемуарної літ.); Одним з останніх “найрезо- 
нансніших” ангажементів співака були п'ять спектаклів 
“Богеми ” Пуччіні, в яких він співав на початку поточного 

року в Марселі (з газ.).
АНГАЖбВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до ангажувати. Ви

школена спеціально ангажованим із Санкт-Петербурга
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балетмейстером, володарем двох гран-прі Міжнародного 
конкурсу ім. Сержа Лифаря Віталієм Аркадьевым, балет
на трупа продемонструвала гарну пластику, злагодже
ність та артистизм (із журн.); Ну знач, прикм. Суперечли
вий вир революційних подій, більшовизація, а згодом — ра- 
дянізація України спрямували її в ідеологічно ангажоване 
русло розвитку (з наук. літ.).

АНГАЖбВАНІСТЬ, ності, ж. Ідеологічна схильність 
(літератури, мистецтва) до інтересів якого-небудь класу, 
суспільного угруповання і т. ін. Йому приписують політич
ну ангажованість (з газ.).

АНГАЖУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., кого, що. 1. За
прошувати артистів для участі в спектаклях, концертах 
і т. ін. на основі договору. Ось одна із можливих комбіна
цій. Ви ангажуєте на період сесії гіпнотизера (А. Крижа- 
нівський); Зал у  нього завжди переповнений, — акторів 
умів ангажувати першокласних (із журн.).

2. Запрошувати, наймати, використовувати когось або 
щось для певних цілей. Вона спокушає незграбного со
ром ’язіивого вахлака Франца і ангажує цього молодика на 
вбивство набридлого чоловіка (із журн.); Для реалізації да
лекосяжних планів йому доводиться ангажувати інозем
ний капітал (з газ.).

3. заст. Запрошувати на танець.
АНГАЖУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок. і док. 1. заст. 

Приймати ангажемент.
2. тільки недок. Пас. до ангажувати. Він вів переговори на 

всі сторони, приймав оферти від усіх, не ухилявся перед 
політичними інтригами, але ні в одну сторону не ангажу
вався повністю (із журн.).

АНГАР, у, ч. 1. Приміщення для зберігання, технічного 
обслуговування і ремонту літаків та вертольотів. Одинокий 
ангар стояв на величезному аеродромі (В. Собко); Перед 
надводними ангарами Вихор побачив кілька гідролітаків 
(В. Кучер).

2. розм. Приміщення для машин, механізмів і т. ін. Колись 
тут була ціла вулиця. Тепер — хутір одного фермера: неве
личка хатинка, ангар для техніки, хлів для худоби (з газ.).

АНГАРНИЙ, а, е. Прикм. до ангар. Ангарне майно; 
Ангарний комплекс.

АНГЕЛ, рідше АНГОЛ, ЯНГОЛ, а, ч. 1. бібл. Духовна 
істота, створена Богом, посланець, вісник Бога. Своїм ато
лам Він [Ісус Христос] накаже про тебе, щоб тебе пильну
вали на всіх дорогах твоїх (Біблія. Пер. І. Огієнка); Коли ж 
прийде Син Людський у  славі Своїй, і всі анголи з Ним, тоді 
Він засяде на престолі слави Своєї (Біблія. Пер. І. Огієнка); 
Трудящим людям, Всеблагий, На їх окраденій землі Свою ти 
силу ниспошли. А чистим серцем? коло їх Постав ти ангели 
свої (Т. Шевченко); Усі ангели в небі заспівають, віншуючи 
Христа народженного: “Слава в вишніх Богу і на землі 
мир... " (І. Нечуй-Левицький); * У порівн. Буває, іноді ста
рий Не знає сам, чого зрадіє, Неначе стане молодий, І за
співає... як уміє. І стане ясно перед ним Надія ангелом свя
тим (Т. Шевченко).

2. чий, перен. Захисник або заступник; хранитель, охоро
нець. — А знаєш, Густочко, пан Борис для молодих жен
щин [жінок] небезпечний чоловік!.. Так що, я буду твоїм 
добрим ангелом і заберу його від тебе (І. Франко).

3. перен. Людина, яка є втіленням краси, доброти, лагід
ності або зробила чи робить кому-небудь щось хороше,

приємне. [ Дуень я : ]  Моя сеньйора — янгол милосердя! 
(Леся Українка); — Полю, здрастуй! Скоріше, бо ми запіз
нимось. А ось і водичка мінеральна й помідорчики. Ти у  мене 
ангел! (П. Автомонов).

(1) Ангел-хранитель (ангел-охоронець): а) ангел, який 
опікується людиною на її життєвому шляху. Коли Всемо
гутній поділив створену їм землю на країни, населені окре
мими народами, кожна країна — і кожний народ — діста
ли свого ангела-хранителя, як дістає його кожна людина 
при народженні свойому [своєму] (Н. Королева); Хтось со
бі думає, що ангел-хранитель мусить бути лише лагідним і 
добрим, правда? А як же стерегти без меча, правда? 
(Р. Федорів); Ангел-охоронець знаходиться при дорученому 
йому Богом християнинові протягом усього його земного 
життя (з рел.-церк. літ.); б) (перен.) людина, яка допомагає 
кому-небудь, піклується про когось. Вважаю цього велико
го хореографа своїм ангелом-хранителем: він першим по
бачив мої здібності та дав мені роль, коли я ще був учнем 
балетної школи (із журн.); Хлопець став ангелом-охорон- 
цем для своєї хворої сестри, написавши в Інтернет лист із 
проханням про допомогу (з газ.).

0  День ангела (янгола) див. день.
АНГЕЛИК, а, ч., рідко, перен. Зменш.-пестл. до ангел 3. 

* У порівн. Мав [Міхоцький] .. гарну, як ангелик, донечку 
(І. Франко).

АНГЕЛЙНИЙ, а, е, рідко, бібл. Прикм. до ангел 1. 
[А в р е л і я:] Я  марила про Божеє дитятко, що в світ при
йшло при співах ангелиних (Леся Українка).

А Н ГЕЛбЧО К, чка, ч. 1. перен. Зменш.-пестл. до ан
гел 3. * У порівн. Тож краще, мабуть, буде повестись пе
ред комісією на вже випробуваний манір — покірненьким 
телятком, ангелочком: комісії люблять, щоб перед ними 
стелився, щоб аж погладити себе дав (О. Гончар).

2. Зображення маленького ангела. У кутку стояв старий 
образок, такий маленький в олов яній оправі, з ангелочками 
і латинськими буквами (із журн.).

АНГЕЛЬСЬКИЙ, рідше АНГОЛЬСЬКИЙ, ЯНГОЛЬ
СЬКИЙ, а, е. 1. бібл. Прикм. до ангел, ангол, янгол 1. Ко
ли я говорю мовами людськими й ангольськими, та любові 
не маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий! 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); ї ї  душа не могла раптом порвати 
побожних мелодій, чистих і гарних, як ангельські хори 
(М. Коцюбинський).

2. перен. Який відзначається ласкавістю, покірливістю, 
добротою, красою і т. ін. — Що за чудова панія, наша княги
ня! Що за добра, янгольська душа! (І. Нечуй-Левицький); Не 
удавай святої з себе, не обдурить мене нічиїм: ні синім погля
дом, як небо, ні личком ангельським твоїм (В. Сосюра).

АНГЕЛЯ, рідше АНГОЛЯ, ЯНГОЛЯ, яти, с. 1. бібл. 
Зменш.-пестл. до ангел, ангол, янгол 1. * У порівн. Діти в 
світлих одежках, мов янголята, ходили— давшійся (В. Барка).

2. перен. Людина (звичайно дитина, молода жінка), яка 
відзначається красою, невинністю, ніжністю. Діти, Божі ді
ти, безгрішні ангелята, первісні потомки Адама і Єви. Ними 
милуватися батькам, сусідам, з них би брати приклад, вчи
тися жити... (М. Сиротюк).

3. Те саме, що ангелбчок 2. Були там порцелянові 
янголята, стара гасова лампа, австріяцьке залізко та ще 
різні дрібниці, якими користувалась його мама (Ю. Вин- 
ничук).
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АНГЕЛЯТКО, рідше АНГОЛЯТКО, ЯНГОЛЯТКО, а, с.
Зменш.-пестл. до ангеля, анголя, янголя 1, 2. [ Б и ч о к  
(залицяючись):] Ну що, анголятко моє, вже заспокоїіась? 
[Олена: ]  Заспокоїлась!.. Не плачу і не сумую... а згодом 
буду реготать! (М. Кропивницький); Край села саме хати
на мріє; Там не спить мати, серцем боліє .. Сироти бідні 
лежать голодні... Спіть, ангелятка, не знайте болю (П. Гра- 
бовський); * У порівн. А воно, як ангелятко, Нічого не знає, 
Маленькими ручицями Пазухи шукає (Т. Шевченко).

АНГЕЛЙТОЧКО, рідше АНГОЛЯТОЧКО, ЯНГОЛЯ- 
ТОЧКО, чка, с. Зменш.-пестл. до ангелятко, анголятко, 
янголятко. Панночку вмовляє [стара]: — Не плач, не плач, 
янголяточко моє (Марко Вовчок); * У порівн. Отож і 
спить собі дитина, Мов ангеляточко в раю (Т. Шевченко).

АНГІДРИД див. ангідриди.
АНГІДРИДИ, ів, мн. (одн. ангідрид, у, ч.), хім. Безводні 

(кислотні) оксиди, які при взаємодії з водою утворюють 
кислоти. При горінні фосфористого водню утворюються 
фосфорний ангідрид і вода (з навч. літ.); Сірчаний ангідрид.

АНГІДРИДНИЙ, а, е, хім. Стос, до ангідриду. Ангідрид
ний цемент і гідравлічний гіпс, одержані внаслідок прожа
рювання мінералу з додаванням води, твердішають по
вільніше (із журн.).

АНГІДРИДОВИЙ, а, е, хім. Те саме, що ангідридний.
АНГІДРИТ, у, ч. Мінерал -  сульфат кальцію голубува

то-сіруватого кольору, який використовується для вироб
ництва в’яжучих матеріалів (цементів), а також як вироб
ний камінь. При потраплянні води ангідрит на повітрі 
гідратусться і переходить у  гіпс із приростом об 'єму до 
ЗО % (з наук.-попул. літ.).

АНГІДРИТОВИЙ, а, е. Прикм. до ангідрит. Ангідрит є 
компонентом ангідритового цементу (з наук. літ.).

АНГІНА, и ,ж.,мед. 1. Гостре інфекційне захворювання 
слизової оболонки зіва, зокрема мигдаликів глотки. З ногою 
скінчилось, нахопилась ангіна, пуста, правда, та все ж три 
дні пролежать довелось (Леся Українка); Найчастіше збуд
ником ангіни є стрептокок; розвитку захворювання сприяє 
охолодження організму, наявність хронічного запалення миг
даликів (з наук. літ.).

2. заст. Захворювання серця, що характеризується силь
ними нападами серцевого болю.

АНГІННИЙ, а, е, мед. Стос, до ангіни (у 1 знач.). Ангін
на інфекція.

АНГІНОЗНИЙ, а, е, заст., мед. Стос, до ангіни (у 2 знач.). 
Перше, з чим доводиться зустрічатися лікареві у  більшос
ті хворих із гострим інфарктом міокарда, — це тяжкий 
ангінозний напад, який вимагає невідкладного припинення 
(з наук, літ.); При хронічній коронарній недостатності пра
цездатність визначається залежно від частоти і тяж
кості нападів ангінозних болів (з наук.-попул. літ.).

АНГІО... Перша частина складних слів, що відповідає 
слову судинний, напр.: а н г і о л о г і я ,  а н г і о н е в р о з .

АНГібГРАФ, а, ч. Апарат для ангіографічних дослі
джень. Потужний ангіограф вартістю 1,5 мільйона дола
рів з ’явився в Черкаській обласній лікарні (з газ.).

АНГІОГРАФІЧНИЙ, а, е, мед. Стос, до ангіографії. Роз
пізнання хвороби грунтується на клінічній картині, резуль
татах неінвазивних та ангіографічних досліджень (з на
ук.-попул. літ.).

АНГІОГРАФІЯ, ї, ж., мед. Метод рентгенологічного 
дослідження артерій та вен при введенні в них контрастної 
речовини. На дослідному заводі “Ренток” освоєно вироб
ництво апарата для ангіографії кінцівок (з газ.).

А Н ГІО ЛбГІЯ, ї, ж. Розділ анатомії, що вивчає крово
носну та лімфатичну системи. У науці, яка вивчає морфоло
гію, фізіологію та патологію судин людини, — ангіології— 
найменш вивченою залишається лімфатична система 
(із журн.).

А Н ГібМ А , и, ж., мед. Доброякісна пухлина з кровонос
них або лімфатичних судин. Крововилив у  мозок може ви
никнути за наявності уродженої ангіоми, через розрив ане
вризми (з наук. літ.).

А НГІОНЕВРбЗ, у, ч.. мед. Захворювання нервової сис
теми, що виявляється в неприємних відчуттях у ділянці 
серця, несподіваним зблідненням або почервонінням шкі
ри, набряком і т. ін. Препарати глоду традиційно викорис
товують при функціональних розладах серцевої діяльнос
ті, при ангіоневрозах, миготливій аритмії і пароксизмаль- 
ній тахікардії (з наук.-попул. літ.).

АНГІОСПАЗМ, у, ч., мед. Періодичний спазм дрібних 
артерій та капілярів, унаслідок чого порушується крово
постачання тканин чи органа. Ангіоспазм є причиною мігре
ні та стенокардії (з наук, літ.); Аромат лавра допомагає в 
разі функціональних ангіоспазмів, у  тому числі за розумової 
перевтоми (з наук.-попул. літ.).

АНГІОСТОМІЯ, ї, ж., вет., мед. Накладання на крово
носні судини спеціальних трубочок, що дозволяє періодично 
брати у тварин кров в умовах тривалого досліду. У 1919 році 
Є. С. Лондон запропонував методику ангіостомії— накла
дання фістул на судини внутрішніх органів, що поклало по
чаток прижиттєвому вивченню обміну речовин в органах 
тварини (з навч. літ.).

АНГІОТЕНЗЙН, у, ч., біол. Біологічно активна речовина 
пептид, що утворюється в крові людини і тварин, регулює 
артеріальний тиск та водно-сольовий обмін в організмі. 
Ангіотензин — складова частина ренін-ангетензивної 
системи, яка бере участь у  регуляції тонусу судин (з наук, 
літ.).

АНГІОХОЛІТ, у, ч., мед. Те саме, що холангіт. Після об
стеження пацієнту поставили діагноз ангіохоліт (з наук.- 
попул. літ.).

АНГЛЕЗЙТ, у, ч. Мінерал із класу сульфатів, сульфат 
свинцю. Англезит утворюється головним чином у  зонах 
окиснення свинцево-цинкових сульфітних родовищ (з на
ук.-попул. літ.); Англезит служить рудою для виплавлюван- 
ня свинцю (із журн.).

АНГЛИ, ів, мн. Давньогерманське плем’я. Англи жили у  
IV -н а  початку Vстоліття на півдні півострова Ютландія 
(з наук.-попул. літ.); У V-VI століттях англи разом із сакса
ми завоювали Британію, де створили королівства Мерсію, 
Східну Англію і Нортумбрію. За назвою “англи ” частина 
завойованої країни стала називатися Англією (з наук.-по
пул. літ.).

АНГЛІЄЦЬ див. англійці.
АНГЛІЗАЦІЯ, і, ж. Дія за знач, англізувати; стан за 

знач, англізуватися. Наша українська еміграція на північ
ному континенті Америки підпадає англізації від канадій- 
ців та американців (І. Огієнко).
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АНГЛІЗОВАНИЙ, а, е. Діепр. пас. до англізувати; Ну знач, 
прикм. — Він чомусь ненавидить оті рижі англізовані вуса 
(Іван Ле).

АНГЛІЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., кого, що. Робити 
англійським за мовою, звичаями, культурою і т. ін. Там [в 
Індії] більше англійців. Навіть школи англізували (Іван Ле); 
Ангіізувати емігрантів з Близького Сходу; Н Надавати чо- 
му-небудь англійського вигляду; робити що-небудь на ан
глійський зразок.

АНГЛІЗУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок. і док. Набирати 
рис, властивих англійському способу життя, англійській 
культурі. Під владою Британії жителі Квебека, у  своїй 
більшості франкомовні католики, повинні були поступово 
англізуватися (з наук. літ.).

АНГЛІЙКА див. англійці.
АНГЛІЙСЬКИЙ, а, е. Прикм. до англійці і Англія. До

англійської мови поступово переходить роль, яку колись ви
конувала латинська — загальновживаної мови світової нау
кової спільноти (із журн.); Група англійських туристів від
відала храм Софії Київської (з газ.); // Такий, як у англійців, 
у Англії. Але в сей мент одчинились бокові двері, й з них 
поспішно вийшов товстенький, коротенький добродій у  
білім літнім костюмі з чорненькими смужками, з англій
ськими баками й червоними бритими губами (В. Винничен
ко); // Зробл., вигот., виведений і т. ін. в Англії. Англійське 
сукно; Англійський годинник; Англійський кінь.

Англійський костюм <Англійська кбфточка (сорочка 
і т. ін.)> див. костюм; Англійський парк див. парк.

А  Англійська сіль див. сіль; Англійський ріжок див. 
ріжбк.

АНГЛІЙЦІ, ів, мн. (одн. англієць, йця, ч.; англійка, и,
ж.). Народ, який становить основне населення Англії. Чи
тав Стріндберга, англійця Б. Шоу і польського — Жулав- 
ського (М. Коцюбинський); Позад мене сиділо троє суха- 
ристих англійок, двоє французів (Ю. Яновський); Услід за 
португальцями в Індії з'явились голландці, англійці та 
французи (з навч. літ.).

АНГЛІКАНЕЦЬ, нця, ч. Той, хто сповідує англіканство. 
У 1903 р. англіканська церква зробила пропозицію Царго- 
родському Патріарху щодо взаємного причастя, щоб ан
гліканець міг отримати причастя від православного свя
щеника і, навпаки, православний — від англіканської духов
ної особи (з наук.- попул. літ.).

АНГЛІКАНСТВО, а, с. Різновид протестантської ре
лігії. В Англії державною реіігією є англіканство (з наук.- 
попул. літ.).

АНГЛІКАНСЬКИЙ, а, е. Стос, до англіканства. При 
Карлі І надзвичайно посилилась англіканська церква, главою 
якої був король (з навч. літ.).

АНГЛІЦИЗМ, у, ч., лінгв. Слово або зворот, запозичені з 
англійської мови. Мова постає перед нами щоденно з усіма 
вкрапленнями суржику, русизмами, англіцизмами, “низь
кою '' лексикою, жаргоном, сленгом (з газ.).

АНГЛОМАН, а, ч. Той, хто захоплюється всім англій
ським. Його навіть не назвеш емігрантом, бо ще з юних ро
ків навчався в європейських містах і визначився як англоман 
(із журн.).

АНГЛОМАНІЯ,!, ж. Пристрасть до всього англійського. 
У другій половині XIX століття англоманія в Росії отрима
ла велике поширення (з мемуарної літ.); На фоні культурної

орієнтації Європи і Росії у  XVIII — початку XIX століття 
на Францію англоманія була маркованим, помітним яви
щем (із журн.^).

АНГЛОМАНКА, и, ж. Жін. до англоман. Пристрасна 
англоманка Ліза буває потішена, коли її приймають тут за 
англійку, тоді як її друг Андрій незадоволений усім — кліма
том, їжею, місцевим населенням (із журн.).

АНГЛОМАНСТВО, а, с. Те саме, що англоманія. Арис
тократизм і англоманство — це ті принципи, без яких ця 
людина не мислить свого існування (із журн.).

АНГЛОМАНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до англоман і англо
манія. Головна прикраса столової—розкішний, багато де
корований камін, який є неодмінною частиною інтер 'єру в 
“суто англійському житлі ". А про англоманські нахили 
Шехтеля було відомо багатьом (із журн.).

АНГЛОМОВНИЙ, а, е. Який говорить, пише, видається 
англійською мовою; такий, де англійська мова є держав
ною. Прочитала англомовне видання експрес-інформації 
(ботанічна серія). Надибала там суперфантастичну гіпо
тезу (О. Бердник); З'явилася велика кількість англомовних 
запозичень на позначення нових понять та реалій з амери
канського життя, деякі американізми конкурували з існую
чими вже в українській мові питомими словами чи давніши
ми запозиченнями (з наук, літ.); Пошукова система англо
мовна (хоча серед останніх розробок компанії — можли
вість роботи з французьким, німецьким та іспанським 
інтерфейсами користувача) (з наук.-техн. літ.).

АНГЛОМ бВНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, ан
гломовний. Враховуючи “англомовність " Інтернету, по
шукові терміни доцільно навести українською та англій
ською мовами (із журн.); Перетворенню Лондона на фінан
сову столицю світу сприяли англомовність корінного насе
лення і виключно вигідний часовий пояс, який дає змогу 
“збігатися за фазою " і з американськими, і з азіатськими 
партнерами (із журн.).

АНГЛОСАКС див. англосакси.
АНГЛОСАКСИ, ів, мн. (одн. англосакс, а, ч.). 1. Зага

льна назва германських племен, які в V-VI ст. колонізували 
Британію. Завоювання Британії англосаксами було довго
тривалим, складним процесом, який продовжувався понад 
150 років і закінчився на початку VII століття (з наук, 
літ.); Наші предки, стародавні слов 'яни, подібно до англо
саксів, ділили рік на дві частини; літо і зиму, або зимове і 
літнє сонцестояння (з наук.-попул. літ.).

2. Загальна назва англійців та американців. — Ви англо
сакс? — нахилившись через плече подружки, простодушно 
допитується одна з кельнерок, високоросла діва (О. Гон
чар); — Латинці, німці та англосакси — всі купи держа
ться, а ми, слов 'яни, кожен йдемо шляхом осібним, а то, 
бува, і в супрязі з якимось ворогом (Василь Шевчук).

АНГЛОСАКСОНСЬКИЙ, а, е. Те саме, що англосак
ський. Еволюційний розвиток і становлення соціальної дер
жави дозволяє визначити три її типи і сформулювати їхні 
головні характеристики; ліберальна, або англосаксонська, 
консервативна, або континентально-європейська, та со- 
ціал-демократична, або скандинавська (з наук, літ.); Гол
ландія розташована на межі континенту і тяжіє до ан
глосаксонського світу (з газ.); В англосаксонських країнах, 
включаючи США, застосовується принцип змінного числа
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депутатів нижньої палати залежно від останнього пере
пису населення (з газ.).

АНГЛОСАКСЬКИЙ, а, е. Прикм. до англосакси. їм 'я Гіди 
(Гіти) відоме з донських джерел; вона була дочкою остан
нього ангюсакського короля Гарольда IIГодвінсона (із журн.).

АНГЛОФІЛ, а, ч. Прихильник англійської нації, її куль
тури; протилежне а н г л о ф о б .  Щоб оцінити майбутні 
перспективи, перським англофілам дуже корисно згадати 
про реальні наслідки господарювання англійців на персько
му ринку (з газ.).

АНГЛОФІЛЬСТВО, а, с. Схиляння перед англійською 
нацією, її культурою; протилежне а н г л о ф о б с т в о .  Анг
лофільство було традицією в сім "іМеріме, особливо по лінії 
матері (із журн.).

АНГЛОФІЛЬСЬКИЙ, а, е. Стос, до англофільства. Його 
політичні погляди еволюціонували від ліберальних англо
фільських ідей 40-50-х років до консервативно-монархіч
них переконань у  60-ті роки (з наук.-попул. літ.); Британ
ські розвідники іще довго продовжували свою діяльність у  
США, заохочуючи англофільські елементи та сепаратист
ські тенденції окремих штатів (з публіц. літ.).

АНГЛОФбЬ, а, ч. Противник усього англійського; про
тилежне а н г л о ф і л .  Він був посланий на стажування до 
Англії, звідки повернувся запеклим англофобом (із журн.).

АНГЛОФбБКА, и, ж. Жін. до англофоб.
АНГЛОФбБСТВО, а, с. Ненависть до англійської нації, 

її культури; протилежне а н г л о ф і л ь с т в о .  Інколи він впа
дає в англофобство та псевдопатріотизм (із журн.).

АНГЛОФОБСЬКИЙ, а, е. Стос, до англофобства.
АНГбБ,у,ч. Тонкий шар глини, який наносять на повер

хню керамічного виробу перед випалюванням, щоб закрити 
колір або грубу структуру матеріалу. Значну частину глиня
них виробів вкривають ангобами, тобто тонким шаром 
спеціальної керамічної маси, що утворює ясний фон для 
різнокольорового орнаменту (з наук. літ.).

АНГОВНИЙ, а, е. Прикм. до ангоб. На кахлях часто 
трапляються “гребінці ” — трикутні фігури, складені з вер
тикальних ліній різної довжини. Гребінці появляються на 
наддніпрянському посуді, прикрашеному ангобним ріжковим 
розписом, мабуть, десь у  середині XVIII cm. (з наук. літ.).

АНГОЛ див. йнгел.
АНГбЛЕЦЬ див. ангбльці.
АНГбЛКА див. ангбльці.
АНГОЛЬСЬКИЙ див. ангельський.
А Н ГбЛ ЬСЬКИЙ , а, е. Прикм. до ангбльці і Ангола. 

96 % ангольського населення належить до народів мовної 
сім ї  банту (з наук, літ.); Ангольська музика має давні тра
диції, вона відзначається етнічною багатоманітністю, іс
нуючи в нерозривному зв 'язку з танцем, важливим елемен
том якого є ритм (із журн.).

АНГОЛЬЦІ, ів, мн. (одн. ангблець, льця, ч.; анголка, и, ж.). 
Народ, що становить основне населення Анголи. Релігією 
ангольців є християнство і традиційні африканські віру
вання (з наук.-попул. літ.).

АНГОЛЯ див. ангеля.
АНГОЛЯТКО див. ангелятко.
АНГОЛЯТОЧКО див. ангеляточко.
АНГбРА,и, ж. 1. Порода кролів, кіз, котів із довгою м’я

кою шерстю. На початок XIX століття ангори отримали 
широке розповсюдження і були однією із найпопулярніших

порід, оскільки інших довгошерстих кішок у  Європі прак
тично не було (із журн.).

2. тільки одн. Шерсть ангорського кроля або ангорської 
кози. Ангора використовується у  трикотажному вироб
ництві (головним чином светри та дитячий одяг) як само
стійно, так і з іншими видами шерсті для підвищення міц
ності (з наук.-попул. літ.).

А Н ГбРЕЦ Ь, рця, ч. Те саме, що ангбра 1 .Двері тихе
нько відхилились, і .. увійшов сусідський кіт Нарцис — чис
токровний ангорець (В. Підмогильний).

А НГбРКА, и, ж. Те саме, що ангбра 1. У наш час 
ангорки мають прихильників по всьому світу: в Європі роз
водять переважно білих кішок, в Америці надають перева
гу кольоровим (з наук.-попул. літ.).

АНГОРСЬКИЙ, а, е. Стос, до ангори. — Дивіться, очі 
гарні, як в ангорської кози, — сказав Копронідос (І. Не- 
чуй-Левицький); — Казав я голові колгоспу: “Прикупіть, 
Даниловичу, племінних ангорських кролів! ” (О. Донченко); 
Ангорська пряжа.

АНГСТРЕМ, а, род. мн. ангстремів і ангстрем, ч., фіз. 
Одиниця довжини, яка дорівнює одній стомільйонній части
ні (10'8) сантиметра. Усе ультрафіолетове випромінювання 
небесних тіл, починаючи з довжини хвилі близько 3 тисяч 
ангстрем, повністю поглинається в атмосфері (із журн.).

АНДАЛУЗЙТ, у, ч. Мінерал із класу силікатів, який ви
користовується у виробництві високоглиноземистих вогне
тривів і тонкокерамічних виробів. Андалузит утворює 
стовпчасто-призматичні кристали та зернисті агрегати 
(з наук. літ.).

АНДАЛУЗЙТОВИЙ, а, е. Прикм. до андалузит. Анда
лузитові породи.

а н д Ан т е , муз. 1. присл. Повільно, плавно (про темп 
виконання музичного твору).

2. у  знач, ім., невідм., с. Музичний твір або його частина, 
що виконується в такому темпі. Велику популярність має 
анданте і скерцо із струнного квартету К. Ф. Данькевича 
(з наук. літ.).

АНДАНТИНО, муз. 1. присл. Повільно, дещо швидше, 
ніж анданте (про темп виконання музичного твору).

2. у  знач, ім., невідм., с. Музичний твір або його частина, 
що виконується в такому темпі. Зовсім випадково Фелікс 
Равдонікас виявив дві частини — андантино і гавот з опери 
Глюка “Орфей " (з газ.).

АНДАРАК, у, ч., іст. Різновид домотканої тканини, перев. 
червоного кольору, оздобленої вишиванням або тканим різно
кольоровим орнаментом. Жінки на Поліссі носять спідницю з 
доморобної тканини, що називається андарак (О. Воропай).

АНДЕГРАУНД, у, ч. 1. Напрям у мистецтві, культурі, 
який суперечить усталеним традиціям і нерідко містить 
протест проти них. Для андеграунду характерні розрив із 
панівною ідеологією, ігнорування стилістичних та мовних 
обмежень, відмова від загальноприйнятих цінностей 
(із журн.); Взяти хоча б успішні поп-групи — усі вони ви
йшли із андеграунду (з газ.).

2. збірн. Твори представників цього напряму.
АНДЕЗИН, у, ч. Мінерал із класу силікатів білого або сіру

ватого кольору, який використовується для виготовлення кис
лототривких керамічних виробів. Андезин є характерним мі
нералом магматичних порід середнього складу (з наук. літ.).

АНДЕЗИНОВИЙ, а, е. Прикм. до андезин.
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АНДЕЗИТ, у, ч. Гірська порода вулканічного походжен
ня. Породи, що утворюються з лави, яка застигаема повер
хні, — базальт, андезит (з наук. літ.).

АНДЕЗИТОВИЙ, а, е. Прикм. до андезит. Більшість 
вулканів, розташованих поблизу гірських кряжів, мають 
андезитову лаву (із журн.).

АНДІЄЦЬ див. андійці.
АНДІЙКА dueL андійці.
АНДІЙСЬКИЙ, а, е. Прикм. до андійці. Андійська мова.
АНДІЙЦІ, ів, мн. (одн. андієць, йця, ч.; андійка, и, ж.). 

Один з народів, що населяють Дагестан. Серед андійців поши
рені аварська, російська, чеченська мови (з наук.-попул. літ.); 
Віруючі андійці — мусульмани-суніти (з XIV століття), ра
ніше серед них було поширене християнство (із журн.).

АНДРАДИТ, у, ч. Мінерал із групи гранатів бурого, чер
воно-бурого або зеленувато-бурого кольору, який викори
стовується як абразивний матеріал. Поряд із альмандином 
андрадит є найбільш поширеним представником групи гра
натів (з наук.-попул. літ..).

АНДРОГЕН, а, ч., біол. Чоловічий статевий гормон, що є 
в організмі тварин і людини за типом основного чоловічого 
гормону — тестостерону. Уперше в нашій країні розпочато 
розробку проблеми створення, вивчення і впровадження в 
медичну практику блокаторів рецепторів андрогенів (з на
ук. літ.).

АНДРОГЕНЕЗ, у, ч., біол. Розмноження, під час якого в 
розвитку яйцеклітини бере участь тільки чоловіче ядро, що 
вноситься в неї спермієм. У природі лише деякі види орга
нізмів розмножуються за рахунок андрогенезу (з наук. літ.).

АНДРОГЁННИЙ, а, е, біол. Стос, до андрогена. Одер
жано цілий ряд синтетичних похідних андрогенних гормо
нів, які добре стимулюють утворення білка в організмі 
(із журн.).

АНДРОГІН, а, ч. 1. Міфологічна двостатева істота, яку 
боги розділили на дві особини — чоловіка і жінку.

2. біол. Істота, яка поєднує ознаки чоловічої та жіночої 
статі. Багато представників тих чи інших видів на початку 
життя виступає як самка, а потім перетворюється на 
андрогіна і, зрештою, доживає самцем (це відбувається і в 
зворотному напрямку) (з наук. літ.).

АНДРОГІНІЯ, і, ж ., псих. Поєднання в індивіді чоло
вічих і жіночих особистісних рис. Поняття андрогінії ляг
ло в основу концепції Сандри Бем, згідно з якою існує тип 
особистості, для якого характерний високий ступінь вияву 
як феиінінних, так і маскулінних рис (з наук, літ.); Дані до
сліджень свідчать, що андрогінія є важливою психологіч
ною характеристикою людини, яка визначає її здатність 
міняти свою поведінку залежно від ситуації: виявляти чо
ловічі або жіночі якості (з наук.-попул. літ.).

АНДРОПННИЙ, а, е. Стос, до андрогінії, андрогіна. 
Дослідники в галузі гендерної психології доводять, що більш 
адаптованим до сучасних умов суспільства є андрогінний 
гендерний тип особистості (із журн.).

АНДРОГбГІКА, и, ж. Наука про освіту і навчання до
рослих. Головною метою андрогогіки с формування компе
тентних людей, які були б здатні домагатися професій
ного і життєвого успіху протягом усього свого життя в 
умовах, що змінюються (з наук.-попул. літ.); Педагогіка не 
дає теоретичних основ для розв язання специфічних проб

лем освіти дорослих, тому цими завданнями займається 
андрогогіка (із журн.).

АНДРбІД, а, ч. Гуманоїдний робот. Японський проект 
передбачає, що заселяти Місяць будуть перші покоління 
андроїдів (з газ.).

АНДРбЛОГ, а, ч. Фахівець із андрології. Андролог вико
ристовує сучасні підходи в корекції складних проблем, пов я- 
заних із порушеннями сечової системи у  чоловіків (із журн.).

АНДРОЛОГІЧНИЙ, а, е. Стос, до андрології. Розробле
но заходи профілактики розвитку сексуальних розладів та 
андрологічноїреабілітації пацієнтів (з наук. літ.).

АНДРОЛбГІЯ, ї, ж. Розділ медицини, що вивчає особ
ливості чоловічого організму і захворювання, пов’язані з 
порушенням діяльності чоловічих статевих органів, а та
кож методи лікування та попередження цих захворювань. 
Раніше вважалося, що лікування статевих розладів у  чоло
віків — справа виключно лікарів-урологів. Та й зараз багато 
людей не відає про існування андрології (з газ.).

А Н ДРО Ф бБІЯ, ї, ж. Те саме, що чоловіконенавис
ництво.

АНДРОЦЕЙ, ю, ч., бот. Сукупність тичинок у квітці. У 
повній квітці, де є всі частини, дещо вище містяться ти
чинки, які утворюють андроцей (з навч. літ.).

АНЕВРИЗМА, и, ж., мед. Місцеве розширення, здуття 
кровоносної судини або порожнини серця внаслідок їх змін 
або ушкоджень. Якщо у  м 'язовому шарі є вроджений або на
бутий дефект, ділянка артерії в цьому місці скупчується, 
збільшується — утворюється аневризма (з наук, літ.); Личин
ки твердоустки заглиблюються у  внутрішню оболонку суди
ни і викликають її запалення, потім відбувається її потов
щення з наступним розширенням (аневризмою) (з навч. літ.).

АНЕВРИЗМАТИЧНИЙ, а, е, мед. Стос, до аневризми. 
Аневризматичне розширення кровоносних судин — одне з 
найнебезпечніших захворювань, яке вимагає хірургічного 
втручання (із журн.).

АНЕВРЙН, у, ч. Вітамін Вь необхідний для нормальної 
діяльності нервової системи. Вітамін В і (аневрин) є проти- 
невротичним вітаміном (з навч. літ.).

АНЕКДбТ, у, ч. 1. Коротке жартівливе (здебільшого ви
гадане) оповідання про яку-небудь смішну подію. Він усе 
розказував українські народні анекдоти, смішні, повні жар
ту (І. Нечуй-Левицький); У великі твори, наприклад рома
ни, включають іноді окремі закінчені оповідання, казки, ле
генди, анекдоти (з наук, літ.); // Вигадка, жарт. Він довго 
сердився і спочатку навіть соромився їздити [на автомо
білі], аж поки не звик і не перестав прислухатись до заува
жень і анекдотів з цього приводу (О. Довженко).

2. Кумедний випадок, подія або пригода. — То що за іс
торія? — Анекдот, Пал Полич! У незапам'ятні часи від
значили Непролазу путівкою до санаторію. І там у  його 
дружини шубу потягли (А. Крижанівський).

АНЕКДбТА, и, ж., заст. Те саме, що анекдот 1. -  Уй, 
Марусю! — раптом скрикнула Фенька і навіть зупинилась 
намить. — Яку анекдоту я вчора чула! (В. Винниченко).

АНЕКДбТИК, а, ч. Зменш, до анекдот 1. — Анекдоти
ками оце десь там розважаються нишком після відбою... 
(О. Гончар); Бориса Ріпак не любив... А потім оті Борисові 
анекдотики, історійки. Де він їх почув, де вичитав? (А. Хо
рунжий).
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АНЕКДОТИЧНИЙ, а, е. 1. Стос, до анекдоту (у 1 знач.). 
Переважна більшість антиклерикальних новел Д. Боккаччо 
має, безсумнівно, анекдотичне походження (з наук. літ.).

2. Схожий на анекдот; смішний, кумедний. Матрос роз
повідав про свою поїздку у  відпустку, пересипаючи оповідан
ня смішними, часом анекдотичними епізодами (Д. Ткач); 
// Малоймовірний, незвичайний. Його непродуманий виїзд до 
них [басмачів] і такий анекдотичний кінець всієї авантюри 
посіяв у  Мухтарова настрій діяти (Іван Ле).

АНЕКДОТИЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до анекдо
тичний 2. Анекдотичність епізоду.

АНЕКДОТИЧНО. Присл. до анекдотичний 2. Він на
віть радів, що все це кінчилось у  Славіної анекдотично 
(Б. Антоненко-Давидович); Намір залучати кошти грома
дян під час приватизації до бюджету для виплати їм за
боргованості виглядає дещо анекдотично (з газ.).

АНЕКДбТНИК, а, ч.. розм. Любитель анекдотів, май
стер розповідати анекдоти. Першим виглянув у  коридор мій 
сусід по купе, анекдотник і веселун (Ю. Збанацький).

АНЕКСІОНІЗМ, у, ч. Політика анексії, загарбництва. 
Агітація проти анексіонізму.

АНЕКСІОНІСТ, а, ч. Той, хто здійснює або пропагує по
літику анексії, прибічник політики анексії; загарбник. По
льські анексіоністи вбачали можливість установити свій 
східний кордон принаймні по Дніпру (із журн.).

АНЕКСІОНІСТСЬКИЙ, а, е. Прикм. до анексіоніст; 
// Власт, анексіоністові; загарбницький. Анексіоністська 
політика.

АНЕКСІЯ, і, ж. Насильницьке приєднання, загарбання 
якоюсь державою іншої держави або частини її території. 
14 березня 1923 р. Рада послів Антанти формально санк
ціонувала анексію до складу Польщі Східної Галичини (з на
ук. літ.); Розпочалася боснійська криза, викликана анексією 
Австро-Угорщиною Боснії та Герцеговини (з газ.).

АНЕКСОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до анексувати. По
льські дипломатичні документи в 1939році були анексовані 
й передані до берлінського державного архіву (із журн.); 
Ідеться про Саар. Цей район 1945 р. був анексований Фран
цією в заставу німецьких репарацій і перебував під її про
текторатом (з газ.).

АНЕКСУВАННЯ, я, с. Дія за знач, анексувати. У 1938р. 
західні держави Франція, Англія, а також Італія погодилися 
на анексування Гітлером частини чеських земель — Судет, 
маючи намір скерувати німецьку експансію на схід проти 
Радянського Союзу (з наук.-попул. літ.).

АНЕКСУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. Насильно 
приєднувати, загарбувати чужу територію, іншу державу. 
Восени 1908 р. Австро-Угорщина анексувала дві турецькі 
провінції— Боснію і Герцеговину (з навч. літ.); У 1846 році 
американці анексували Нью-Мексико і північну Каліфорнію 
(із журн.).

АНЕМІЧНИЙ, а, е. 1. вет., мед. Прикм. до анемія; по
збавлений життєвої сили, бадьорості. Буваю часто в ане
мічному стані, надто надвечір, — маленькі одливи від голо
ви і певна безсилість (Леся Українка).

2. перен. Блідий, кволий. Жадна земля випила за літо 
сонце, і воно стало бліде, анемічне (М. Коцюбинський); Ко
місар .. прийняв грізну міну, яка дуже не пасувала до його 
анемічного обличчя (Ірина В\пьле)\ Анемічна рослина; * Об

разно. Наукові думки скупо в'язалися йому в голові, були 
анемічні й страшенно нудні (В. Підмогильний).

АНЕМ ІЧНІСТЬ, ності, ж., вет., мед. Абстр. ім. до ане
мічний. Піроплазмоз характеризується підвищенням тем
ператури тіла, гемоглобінурією, анемічністю та жовтуш- 
ністю слизових оболонок тварини (з наук.-попул. літ.).

АНЕМІЯ, ї, ж., вет., мед. Хворобливий стан, який ха
рактеризується зменшенням кількості еритроцитів, умісту 
в них гемоглобіну; недокрів’я. Мені, якби не анемія, то зов
сім добре було б (Леся Українка); Анемією називають загаль
не падіння кількості гемоглобіну в крові і зниження числа 
еритроцитів у  ній (з наук. літ.).

АНЕМО... Перша частина складних слів, що відповідає 
слову вітер, напр.: а н е м о м е т р ,  а н е м о ф і л і я ,  а н е 
м о х о р і я .

АНЕМ бГРАФ, а, ч. Самописний анемометр. Маномет
ричний анемограф.

АНЕМОМЕТР, а, ч. Прилад для вимірювання швидкості 
вітру, рідинних і газових потоків. Лазерний доплерівський 
анемометр застосовується у  гідро- і аеродинамічних до
слідженнях, промислових технологічних процесах для вимі
рювання швидкості рідинних і газових потоків (з наук.- 
техн. літ.).

АНЕМ ОМ ЕТРІЯ, і, ж. Частина практичної метеороло
гії, що займається вимірюванням швидкості вітру. Анемо
метрія турбулентних потоків.

АНЕМОН, а, ч., А НЕМ бНА, и 9ж. Трав’яниста рослина 
родини жовтецевих з квітками різного забарвлення; виро
щується як декоративна. [І ф і г е н і я:] Підуть в гай арго- 
ськії дівчата Зривати анемони та фіалки (Леся Українка); 
Анемона — одна з ранньовесняних рослин, дуже поширених 
у  листяних лісах серед кущів (з навч. літ.).

АНЕМ бНА див. анемон.
АНЕМ ОФІЛІЯ, ї, ж., бот. Те саме, що вітрозапйлен-

ня. Анемофілія властива десятій частині покритонасінних 
рослин: злакам, осоковим, хмелю, коноплям та багатьом 
іншим (з наук, літ.); Анемофілія забезпечується особливим 
влаштуванням квіток (з наук.-попул. літ.).

АНЕМ ОФЇЛЬНИЙ, а, е, бот. Стос, до анемофілії. Квіти 
в анемофільнихрослин звичайно дрібні, непоказні (із журн.).

АНЕМОХбР, а, ч. Рослина, що розмножується за допомо
гою анемохорії. У анемохоріє насіння або дуже легке, або має 
різні вирости, що допомагають йому триматися у  повітрі 
(з навч. літ.); Кульбаба лікарська — анемохор (із журн.).

АНЕМОХОРІЯ, ї, ж. Розповсюдження насіння, спор, 
плодів рослин вітром. У насіннєвих рослин анемохорія за
безпечується або малими розмірами насіння, або наявніс
тю в насінні чи плодах “парашутних " пристосувань — во
лосків, крилатих виростів і т. ін. (з наук.-попул. літ.); Ане
мохорія властива лишайникам, моху, папороті, хвощам, ба
гатьом грибам та наземним водоростям (з навч. літ.).

АНЕМ ОХбРНИЙ, а, е. Стос, до анемохорії. Анемохорне 
насіння рослин; Анемохорні плоди рослин; Анемохорні рос
лини.

А Н ЕРбїД , а, ч. Прилад для вимірювання атмосферного 
тиску; безрідинний барометр. Найбільш уживаним прила
дом для вимірювання атмосферного тиску як на метеоро
логічних малих станціях, так і в повсякденному житті, є 
металевий барометр, або анероїд (з наук.-попул. літ.).
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АНЕРОЇДНИЙ, а, е. Стос, до анероїда. Барометр являє 
собою механічний стрілочний прилад, який працює від 
впливу атмосферного тиску на анероїдний чутливий еле
мент (з навч. літ.).

АНЕСТЕЗИН, у, ч., фарм. Лікувальний знеболювальний 
препарат. Для зниження чутливості слизової оболонки шлун
ка застосовують усередину анестезин (з наук.-попул. літ.).

АНЕСТЕЗІЙНИЙ, а, е, вет., мед. Прикм. до анестезія. 
Потім розгорнув [Гальванеску] анестезійну маску й добув 
слоїк із хлороформом (Ю. Смолич).

АНЕСТЕЗібЛОГ, а, ч„ вет., мед. Фахівець із анестезіо
логії. Під час тривалих і складних операцій анестезіологи, 
поряд з наркозом, користуються ще й тими речовинами, 
які паралізують на деякий час напруження м  ’язів (з наук.- 
попул. літ.).

АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНИЙ, а, е, вет., мед. Стос, до анес
тезіології. Найоптимальнішою методикою анестезіологіч
ного забезпечення можна вважати внутрішньовенну анес
тезію під час операцій (з наук. літ.).

АНЕСТЕЗІОЛбГІЯ, ї, ж., вет., мед. Розділ медицини, 
який займається питаннями анестезії (знеболювання). Ус
пішно розвивається служба анестезіології й реаніматоло
гії, яка дає можливість із максимальним ступенем безпеки 
здійснювати найсерйозніші хірургічні втручання (з наук.- 
попул. літ.).

АНЕСТЕЗІЯ, ї, ж., вет., мед. Послаблення або втрата 
чутливості до болю, до зовнішніх подразнень. Різновиди 
анестезії: аналгезія — відсутність відчуття болю, терм- 
анестезія — втрата температурної чутливості, агевзія — 
втрата смакових відчуттів, аносмія — втрата нюху (з на
ук. літ.); Анестезія виникає при враженні нервів шкіри, м я- 
зів, внутрішніх органів та органів чуття (з навч. літ.); 
// Знеболювання, яке досягається шляхом застосування спе
ціальних засобів. Розроблено ефективні методи знеболю
вання (місцева анестезія), що дають змогу виключити бо
льову чутливість після розтину (з наук.-попул. літ.).

АНЕСТЕЗОВАНИЙ, а, е, вет., мед. Дієпр. пас. до анес- 
тезувйти. Операцію проводили за допомогою хірургічного 
ланцета, після того як тварини були анестезовані ефіром 
(із журн.).

АНЕСТЕЗУВАЛЬНИЙ, а, е, вет., мед. Який використо
вується для анестезування; знеболювальний. У 1880 році 
В. К. Анреп установив анестезувальні властивості кокаїну. 
Виявилось, що кокаїн блокує чутливість нервових закінчень 
(з наук.-попул. літ.); Етанол впливає на центральну нервову 
систему подібно до інших анестезувальних речовин, тобто 
пригнічує її функцію (з навч. літ.); Анестезувальний засіб.

АНЕСТЕЗУВАННЯ, я, с., вет., мед. Дія за знач, анесте
зувати. Анестезування операційної зони: Апаратура для 
анестезування.

АНЕСТЕЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., кого, вет., мед. 
Викликати анестезію; знеболювати, знечулювати. Анесте
зувати хворого перед операцією.

АНЕСТЕТИК, у, ч., фарм. Препарат для анестезії. Пре- 
парати-анестетики діють або на весь організм у  цічому 
(загальний анестетик), або на його окрему ділянку (місце
вий анестетик) (з наук.-попул. літ.).

АНЕСТЕТИЧНИЙ, а, е, фарм. Прикм. до анестётик. 
Анестетична дія; Анестетичні засоби.

АНЕУПЛОЇДІЯ, V, ж., біол. Змінений набір хромосом, у 
якому одна чи декілька хромосом зі звичайного набору або 
відсутні, або представлені додатковими копіями. Анеуплої- 
дія часто приводить до смерті ще на ранніх етапах роз
витку зародка (з наук. літ.).

А Н Ґ, спол. єднальний. Варіант сполучника н і, вживаний 
для підсилення заперечення. Не хотів ані дружитись, ані 
дома жити — чумакував (Марко Вовчок); Страшне лихо 
придушило його; він не чув ані жалю в серці, ані гніву 
(М. Коцюбинський); Ну й зима — хуртеча та вітрюга. Ні 
проїхати, ані пройти (Л. Первомайський).

АНІ2, част. запереч. Варіант частки н і, вживаний для 
підсилення. Сіяло сонце; в небесах Ані хмариночки (Т. Шев
ченко); Траплялось на віку мені Такеє бачити ледащо, — 
Подивишся — не годне ані на що (Л. Глібов); Ані колихне
ться нерухома вода (М. Трублаїні).

АНІГІЛЯЦІЙНИЙ, а, е, фіз. Прикм. до анігіляція. 
Стихія духовності — вражаюча за потенцією (незміряно 
масштабнішою, ніж ядерна чи анігіляційна) — повинна ма
ти застосування (О. Бердник); Анігіляційний процес; Ані
гіляційний фотон.

АНІГІЛЯЦІЯ, ї, ж., фіз. Один із видів перетворення 
елементарних частинок, який відбувається при зіткненні 
частинки з її античастинкою. При анігіляції частинка та 
античастинка зникають, перетворюючись на інші частин
ки, число і сорт яких визначаються законами збереження. 
Наприклад, при малих енергіях зіткнення в процесі анігіля
ції пари електрон-позитрон виникають фотони, а при ані
гіляції пари нуклон-антинуклон — в основному пі-мезони 
(з наук.-попул. літ.).

АНІД, у, ч. Поліамідне волокно, цінний матеріал для ви
робництва трикотажних тканин, штучного хутра, пластмас 
і т. ін. Синтетичне волокно анід надзвичайно міцне: нитка 
аніду товщиною в один міліметр може витримати вагу 
дорослої людини (з наук.-попул. літ.).

АНІДЕ, присл. Варіант прислівника н і де ,  вживаний для 
підсилення заперечення; у жодному місці. Володимир же, 
вернувшись у  табір, послав по табору бирича, говорячи: 
“ Чи нема такого мужа, який би взявся з печеніжином боро
тися? ” І не знайшовся такий аніде (із журн.).

АНІДНИЙ, а, е. Прикм. до анід. Анідне волокно; //Який 
виробляє анід. Анідний завод.

АНІЖ, спол. порівняльний. Варіант сполучника н і ж, 
уживаний для підсилення. Звичайно, я міг би більше зроби
ти, аніж зробив, але перший місяць завжди трудніший 
(М. Коцюбинський); Хай би серце вразила стріла, аніж по
кора серце пройняла (М. Бажан).

АНІЖЕ, присл., розм. Уживається в знач., близькому до 
н і - н і ,  н і ч о г о .  Нікому ж про це аніже! (Сл. Гр.); // Нітро
хи, зовсім, ніяк. Комірник Гнат, треба сказати, аніже не 
пригнічений з першої невдачі (К. Гордієнко).

АНІЗАЩО, присл. Варіант прислівника н і з а щ о ,  вжи
ваний для підсилення. Ні, анізащо не показалась би йому 
такою, перед ним вона хоче бути тільки в усьому без
доганною (О. Гончар).

АНІЗОГАМІЯ, ї, ж., біол. Тип статевого процесу, при 
якому зливаються статеві клітини, різні за формою, роз
міром і поведінкою. Прикладом анізогамії є злиття різних 
за розміром рухомих чоловічих і жіночих гамет у  водорості 
еударини (з наук.-попул. літ.).
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АНІЗОКОРІЯ, ї, ж., мед. Неоднаковість розміру зіниць 
у хворих, що страждають на органічні захворювання голов
ного та спинного мозку, а також на деякі захворювання 
очей. Анізокорія часто спостерігається при порушеннях 
мозкового кровообігу, травматичних гематомах, пухлинах 
мозку (з наук, літ.); При анізокорії зіниці неоднаково розши
рюються під дією світла (із журн.).

АНІЗОМЕРІЯ, ї, ж., віол. Неоднаковість властивостей 
(або кількості) повторюваних частин організму, клітини, 
клітинної органели.

АНІЗОТРОПІЯ, ї, ж. 1. фіз. Неоднаковість фізичних 
властивостей (механічних, оптичних, електричних) речо
вини або тіла в різних напрямах; протилежне і з о т р о п і я .  
Монокристали характеризуються анізотропією власти
востей, тобто фізичні параметри різних граней кристала 
неоднакові (з наук.-попул. літ.); Приклади анізотропії: 
пластина слюди легко розколюється на тонкі листочки 
тільки вздовж певної площини; м ’ясо легше ріжеться 
вздовж волокон, тканина легше розривається вздовж нит
ки (з наук.-попул. літ.).

2. бот. Неоднакова реакція різних органів рослини на 
однобічне подразнення факторами зовнішнього середови
ща. Приклад анізотропії в рослинному світі: при односто
ронньому освітленні верхівки паростків згинаються до 
світла, а листкові пластинки розміщуються перпендику
лярно до напрямку променів (із журн.).

АНІЗОТРОПНИЙ, а, е, фіз. Якому властива анізотропія 
(у 1 знач.). Анізотропними є речовини, фізичні й механічні 
властивості яких неоднакові у  різних напрямах. Класичний 
приклад того — деревина (з наук.-попул. літ.).

АНІЗОТРОПНІСТЬ, ності,лс., фіз. Властивість за знач, 
анізотропний. Анізотропність діелектричних властивос
тей склопластику.

АНІЗОФІЛІЯ, ї, ж. Неоднаковий розмір листя на тому 
самому пагоні у деяких рослин. У кропиви часто спосте
рігається характерна для цієї родини рослин анізофілія 
(із журн.).

АНІКОГІСІНЬКО, займ. запереч., розм. Варіант зай
менника н і к о г і с і н ь к о ,  вживаний для підсилення; зов
сім, абсолютно нікого. Нема з ким тихо розмовляти, Ані по
радитись. Нема Анікогісінько! — Нема! (Т. Шевченко); Ось 
уже й вибалок. Ніяких свіжих слідів — анікогісінько (В. Лог
виненко).

АНІКбЛИ, присл. Варіант прислівника н і к о л и ,  вжива
ний для підсилення; зовсім, абсолютно ніколи. І знаємо, що 
не шуміти їм [порогам] більше ніколи. Аніколи! (О. Гончар).

АНІЛІН, у, ч. , хім. Безбарвна або жовтувата оліїста отруй
на речовина — рідка органічна сполука; використовується 
для виготовлення барвників, ліків, вибухових речовин та ін. 
Анілін та інші ароматичні аміни широко використовують
ся для одержання найрізноманітніших штучних барвників 
(з навч. літ.).

АНІЛІНОБАРВНИК, а, ч., хім. Синтетичний барвник, 
виготовлений окисненням аніліну. У хімічній праиисловості 
збільшився випуск титанових та інших пігментів, аніліно
барвників, кальцинованої соди та іншої продукції (із журн.).

АНІЛІНОВИЙ, а, е, хім. Стос, до аніліну. Робимо штуч
ні анілінові фарби, що геть витиснули рослинну фарбу з 
промисловості, маємо штучні пахощі, есенції тощо 
(В. Підмогильний); // Вигот. з аніліну. Анілінові барвники.

АНІМАЛІЗМ, у, ч. Зображення тварин у живописі, різь
бярстві, скульптурі. Основні аспекти, пов'язані з найдав
нішими знаками чи зображеннями, починаючи з мустьєр- 
ської епохи “непрогресивних " неандертальців, можуть по
яснюватися мустьєрським анімалізмом (з наук. літ.).

АНІМАЛІСТ, а, ч. Художник, різьбяр або скульптор, 
який зображує тварин. Талановитий анімаліст В. Г. Литви
ненко цікаво ілюструє казки І. Франка “Фарбований ли с”, 
“Осел і вовк ” та “Війна пса з вовком ” (із журн.).

АНІМ АЛІСТИЧНИЙ, а, е. Прикм. до анімалізм. Най
поширенішим мотивом гуцульських писанок є традиційне 
для народного мистецтва Прикарпаття зображення оле
ня. З інших анімалістичних мотивів на писанках трапляю
ться зображення курочок, півників, коників, зайчиків тощо 
(з наук. літ.).

АНІМАЛЬНИЙ, а, е. Який стосується тварин; тварин
ний. Анімальними називають функції (відчуття, рухи), вла
стиві тваринам (з наук.-попул. літ.).

АНІМАТЙЗМ, у, ч., філос. Віра в безособову одухотво
реність природи або її окремих частин та явищ. Анімістич
ному комплексові передувала ідея всезагального одухотво
рення речей, усієї природи — аніматизм (з наук. літ.).

АНІМАТО, присл., муз. Натхненно, жваво.
АНІМАТОР, а, ч. Кінематографіст, який працює у муль

типлікаційному кіно. Сьогодні київський аніматор Степан 
Коваль розповідає про себе, свій фільм і про проблеми ук
раїнської анімації (з газ.).

АНІМАЦІЙНИЙ, а, е. Стос, до анімації. Анімаційний 
кліп; Анімаційний фільм.

АНІМАЦІЯ, ї, ж. Те саме, що мультиплікйція. Без
комп 'ютерної допомоги не обходиться навіть класична 
мальована анімація (із журн.).

АНІМІЗМ, у, ч., філос. Система релігійних уявлень, згід
но з якою людина, тварини, рослини, предмети мають неза
лежне начало — душу; одухотворення сил і явищ природи. 
Найдавнішими формами релігійних уявлень і вірувань були 
тотемізм, магія і анімізм (з наук, літ.); Духом первісного 
анімізму пройнято примовки, в яких звучать звертання до 
явищ природи, рослин, дерев як до живих істот (із журн.).

АНІМІСТ, а, ч. Прихильник, послідовник анімізму. За 
віросповіданням масаї — анімісти. Вони вірять у  те, що 
кожна жива істота має в собі двійника — душу, яка може 
покинути свого носія (з наук. літ.).

АНІМ ІСТИЧНИЙ, а, е. Прикм. до анімізм. За допомо
гою анімістичних уявлень первісна людина намагалася зро
зуміти життя навколишньої природи (з навч. літ.).

АНІНАЙМ ЕНШ ИЙ, а, е. Варіант прикметника н а й 
м е н ш и й ,  уживаний для підсилення. Ремигали [воли], зга
няли хвостами мух і не звертали анінайменшоїуваги на Ми- 
китине гейкання (Василь Шевчук).

АНІ-НІ, част. запереч., розм. Варіант повторюваної час
тки н і - н і ,  вживаний для підсилення; зовсім нічого. — Не
має тепер у  мене нічого — ані-ні!.. (Панас Мирний).

А Н ібЙ  див. аніони.
А Н ібН И , ів, мн. (одн. аніон, а, ч.), фіз., хім. Негативно 

заряджені іони, що рухаються під час електролізу до анода. 
Позитивно заряджені іони називаються катіонами, а не
гативно заряджені — аніонами (з навч. літ.).

АНІОНІТ див. аніоніти.
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АНІОНІТИ, ів, мн. (одн. аніоніт, у, ч.), хш. Тверді, не
розчинні у воді й органічних розчинниках природні та 
штучні матеріали, які можуть обмінюватися негативними 
іонами. Промислове об ’єднання “Україна ” випускає катіо- 
ніти та аніоніти для очищення всіх типів вод (із журн.).

АНібННИЙ, а, е, фіз., хім. Прикм. до аніон. Аніонні та 
катіонні групи.

АНІС1, у, ч. 1. Однорічна трав’яниста ефіроносна рос
лина родини зонтичних із насінням (плодами), що вико
ристовуються в медицині, а також як прянощі; ганус. 
Аніс — однорічна рослина з родини зонтичних, своїм вигля
дом схожа на кріп (з навч. літ.).

2. Насіння (плоди) цієї рослини. До складу лікарського 
засобу кармолісу входять ментол та ефірні олії десяти 
лікарських рослин — тим ’яну, анісу, меліси, шавлії, гвозди
ки, лимона, касії, лаванди, м яти перцевої, мускату (з на- 
ук.-попул. літ.).

АНІС2, у, ч. 1. Сорт яблуні із запашними кисло-солодкими 
плодами. Аніс бархатний, старовинний російський сорт яблу
ні народної селекції, походить з районів Поволжя (з наук. літ.).

2. Плід цього дерева.
АНІСКІЛЕЧКИ, присл., розм. Зменш, до аніскільки. — А

не страшно було?—Аніскілечки... — запишався Слава (О. Ко
пил єн ко); 1 стало мені не страшно аніскілечки. Чого я, дур
ний, боявся? (В. Нестайко); — Е, ні, сумочка хай ще побуде в 
тебе, — аніскілечки не образився Максим. — А пакуночок 
давай (Г. Усач).

АНІСКІЛЬКИ, присл. Варіант прислівника н і с к і л ь - 
к и, вживаний для підсилення; зовсім, ні в якій мірі, анітро
хи, аж ніяк. Очевидно, молодик аніскільки не сумнівається в 
своєму праві робити тут усе, що тільки впаде йому в буйну 
голову (Ю. Шовкопляс); Вона читала, робила виписки, але 
вперед не посувалася аніскільки (М. Руденко).

АНІСОВИЙ1, а, е. Прикм. до аніс1; // Вигот. з використан
ням анісу. Анісові краплі вживають при шлунково-кишко
вих захворюваннях (з навч. літ.).

АНІСОВИЙ2, а, е. Стос, до анісу (див. аніс2). Анісові яблука.
АН1ТЕЛЁНБ, пред., розм. Варіант слова н і т е л е н ь ,  

уживаний для підсилення; ні слова, ні звуку. І всі уряд по
ставали, Ніби без ’язикі — Анітелень (Т. Шевченко); Тільки 
перед татарами — анітелень про те, що Настя його наре
чена (3. Тулуб).

АНІТРІШ ЕЧКИ, А Н ІТРбШ ЕЧ КИ , присл. Зменш, до 
анітрішки, анітрошки. Звістка про те, що посада в по
вітовій управі занята вже, анітрішечки не засмутила мене 
(М. Коцюбинський); Ляля анітрішечки не змінилася за цей 
рік, лише нова зачіска .. і модне віденське плаття робило її 
невпізнанною на перший погляд (Ірина Вільде).

АНІТРІШКИ, А Н ІТРбШ КИ , присл. Зменш, до анітрб- 
хи. — Вставай, — будила його [Івана] Марічка. — Вставай 
і ходім. Він гіянув на неї і анітрошки не здивувався (М. Ко
цюбинський); — Ви думаєте, — боюся, що ото він мамі 
розкаже? — казала Галя, — нехай розказує: анітрішки не 
страшно (С. Васильченко); Посухи смертоносний подих. 
Дощів невчасних мокрий бич .. Усе це речі, анітрішки Не 
схожі до ідилій з книжки (М. Рильський).

А Н ІТРбХ И , присл. Варіант прислівника н і т р о х и ,  
вживаний для підсилення перев. перед присудком із запе
речною часткою н е в знач., близькому до з о в с і м ,  ні  в 
я к і й  мірі .  Крута гора, рови, ями, здається, анітрохи не

перетинали хлопцям шляху (Панас Мирний); Владко сидів 
зовсім спокійний і анітрохи не змішавсь під цим градом до
корів (І. Франко);— Я  анітрохи не сумніваюсь, що ми домо
жемось неабияких наслідків і в лабораторії, і поза її стіна
ми (Ю. Шовкопляс).

А Н ІТРбШ ЕЧ КИ  див. анітрішечки.
А Н ІТРбШ КИ  див. анітрішки.
А Н ІХ Тб, анікого (з прийм. ані в кого), займ. запереч. Ва

ріант займенника н і х т о ,  вживаний для підсилення; зовсім, 
абсолютно ніхто. Було, тобі Ніже анікого Не зачепить, 
ніже ділом, Ніже яким словом (Т. Шевченко); Скажіть по 
щирості, не бійтесь, за це, я запевняю, неприємності вам 
аніхто не зробить (М. Куліш).

АНІЧИЧЙРК, пред., розм. Варіант слова н і ч и ч и р к ,  
уживаний для підсилення; ні слова, ні звуку. — Заляжте 
там, мов неживі, анічичирк! — аж поки голосна гаківниця 
не промовить: пора!.. (Панас Мирний); Про листа — ані
чичирк. Мовби й не було його зовеш  (Ю. Мушкетик).

АНІЧОГІСІНЬКО, займ. запереч., розм. Варіант зай
менника н і ч о г і с і н ь к о ,  вживаний для підсилення. Раби 
і підніжки всякої влади палять фіміам навіть земським на
чальникам. Хоч би тобі одна благородна думка, хоч би одно 
людське слово! Анічогісінько (М. Коцюбинський); — Бачи
ли що-небудь? — питаю я їх. — Анічогісінько не бачили! 
(Остап Вишня); — Я  анічогісінько не второпаю .. Розка
жіть же.., як ви тут опинилися (Ю. Смолич).

А Н ІЩ б, анічого (з прийм. ані з чого), займ. запереч. Ва
ріант займенника н і що ,  вживаний для підсилення; зовсім, 
абсолютно ніщо. Не чула того вечора Маруся-наймичка, як 
хазяйка сварилася на неї за гаяння.., і не доходило їй аніщо 
гіркеє до серденька (Марко Вовчок).

АНІЯК, присл. Варіант прислівника н і як ,  уживаний для 
підсилення; жодним способом, ніяким чином, абсолютно. Ко
ні ж бійців аніяк не хотіли стояти на місці (П. Тичина).

АНІЯКИЙ, а, е, займ. запереч. Варіант займенника н і - 
я к ий ,  уживаний для підсилення; жодний. — Помилуйте, 
Олексійовичу! Хіба не знаєте, яка ця осінь була? Заробітку 
аніякого! (Панас Мирний); Ефект цієї пальби з ходу був по
ки що аніякий (А. Головко).

АНІЯКІСІНЬКИЙ, а, е, займ. запереч., розм. Варіант 
займенника н і я к і с і н ь к и й ,  уживаний для підсилення. У .. 
книжці “Серед степів ” цензура не зробила аніякісінької за
борони (Панас Мирний); Тирада була довга. Але Івась не 
звернув аніякісінької уваги на неї, хоча й вислухав до кінця 
(Л. Яновська).

АНКЕР, а, ч. 1. Деталь годинникового механізму, що ре
гулює хід годинника. Джордж-Огюст Лешо (1800-1884) із 
Женеви змінив форму анкера, перетворивши початковий 
спуск спокою годинника на вільний (з наук.-попул. літ.); 
Автоматичне регулювання рівномірності ходу годинника 
досягається точно підібраним тертям між анкером, віс
сю анкера та додатковим диском (з наук.-попул. літ.).

2. техн. Металева (сталева) зв’язка, якою скріплюють 
складові частини машини, кам’яної споруди і т. ін. Розкос 
кріпиться анкерами до поверхні, на якій монтується опа
лубка, і до вертикальних чи горизонтальних ребер рами щи
та (з наук.-попул. літ.).

3. інформ. Частини тексту, які формують початок і (або) 
кінець зв’язків гіпертексту.
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АНКЕРИТ, у, ч. Мінерал із класу карбонатів білого або 
сірого кольору зі скляним блиском. Раннє золото концен
трувалося спочатку в піриті, а на другому етапі мінерало
утворення відбувалося зв ’язування вільного золота у  квар
ці, турмаліні, арсенопіриті й особливо в анкериті (з наук, 
літ).

АНКЕРНИЙ, а, е. Стос. до анкера. В їдальні на стіні у  
нього з явився дорогий годинник з боєм, з вільним анкерним 
ходом на одинадцяти рубінових каменях (І. Сенченко); Ан
керний болт.

АНКЕРбК, рка, ч., мор. Посудина для зберігання на суд
ні питної води. На парусному судні анкерок використовува
ли і як баласт (із журн.).

АНКЕТА, и, ж. Опитний лист для запису в ньому пев
них відомостей. Дехто з наших літературознавців і крити
ків звертався до мене з листами і з анкетами, прохаючи в 
мене відповіді на різні питання про моє життя, працю і 
про інше (С. Васильченко); Комісар читав анкету. Вона бу
ла коротка і ясна, як і саме життя Андрія Голуба (В. Ку
чер); * Образно. Працювать, працювать, безумовно! Кож
ній хвилі нема ж вороття! Ні! Я  зовсім іще не заповнив зо
лотої анкети життя (В. Сосюра).

АНКЕТЁР, а, ч. Той, хто здійснює анкетування. Фонд на
дає грант на проведення досліджень (забезпечує добові, від
рядження, витрати на листування з Польщею, здійснює 
координацію проекту, дає винагороду для анкетерів) (з газ.).

АНКЕТНИЙ, а, е. Стос, до анкети, анкетування. Началь
нику відділу кадрів Шульга сердито зауважив, що той дос
конало знає анкетні дані і мало знає ділові якості співро
бітників (Н. Рибак); Ми повинні передусім .. опиратися на 
статистичні дані, добуті шляхом анкетного опитування 
трудящих (О. Чорногуз).

АНКЕТбВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до анкетувати; // у  
знач. ім. анкетбваний, ного, ч. Той, хто заповнив анкету. 
Дійсно, майже всі анкетовані набрали в рот води (В. Вин
ниченко).

АНКЕТУВАННЯ, я, с. Дія за знач, анкетувати; // Метод 
соціологічного дослідження за допомогою анкет. У підроз
ділі ‘ Кількісні параметри родинної диглосії” наведено ста
тистичні розрахунки, отримані внаслідок анкетування 
(з наук, літ.); Проведено серію діагностуючих зрізів та ан
кетування учнів (із журн.).

АНКЕТУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., кого, що. Збирати 
інформацію за допомогою анкети, анкет. Подаємо деякі 
висновки дослідження. Анкетували 630 респондентів, се
ред опитаних були студенти 33 навчальних закладів (з на- 
ук.-попул. літ.).

АНКІЛбЗ, у, ч. , мед. Нерухомість суглоба внаслідок зро
щення суглобових поверхонь. Найчастішими ускладнення
ми після травм ліктьового суглоба є обмеження рухів у  суг
лобі, аж до анкілозу (з наук.-попул. літ.).

АНКІЛОЗАВР див. анкілозаври.
АНКІЛОЗАВРИ, ів,лж. (одн. анкілозавр, а, ч.), палеонт. 

Підряд викопних рослиноїдних динозаврів ряду птахотазо- 
вих мезозойської ери, тіло яких було захищене зверху кістя
ними шипами або щитками, що подекуди утворювали су
цільний панцир; панцирні динозаври. Анкілозавр нале
жить до групи найбільших панцирних динозаврів, що з яви
лися в останній період їх існування (з наук, літ.); Іноді 
анкілозавра порівнювали з живим танком, оскільки все ті

ло ящура було заковане в надзвичайно міцну броню (з наук.- 
попул. літ.).

АНКІЛОСТОМ ІДИ, ів, мн. Родина круглих червів — 
кишкових паразитів людини та ссавців. Зараження анкілос
томідами можливе двома шляхами: через шкіру і через рот 
разом із забрудненою їжею або водою (з наук.-попул. літ.); 
У кишечнику часто паразитують аскариди, анкілостомі
ди, карликові ц іп 'яки тощо (із журн.).

А Н КІЛО СТО М ІДбЗ див. анкілостомідози.
АНКІЛОСТОМ ІДбЗИ, ів, мн. (одн. анкілостомідбз, у,

ч.), мед. Гельмінтні хвороби, спричинювані анкілостоміда
ми. Гельмінти анкілостома і некатор викликають захво
рювання анкілостомоз і некатороз, об ’єднані під загаль
ною назвою — анкілостомідози (з навч. літ.).

АНКЛАВ, у, ч. У міжнародному праві — територія або 
частина території держави, яка повністю оточена терито
рією інших держав і не має морського берега. Анклав є не
від ’ємною частиною території тієї держави, якій нале
жить (з наук, літ.); Приклади держав-анклавів: Ватикан і 
Сан-Марино в Італії, Лесото в ПАР (з наук.-попул. літ.).

АННАЛИ, ів, мн. Записи історичних подій за роками у дав
ніх народів (єгиптян, ассирійців, персів, китайців і т. ін.); 
літопис. А Родіонів син, ровесник мій Іван.., В окопі десь 
дрижав .. Аж поки ждана смерть від двох нежданих ран 
Прийшла, не вписана в історії аннали (М. Рильський); В ан
налах Ашурбаніпала розповідається про перемогу лідій
ського царя Гугу над кімерійцями (з наук.-попул. літ.).

0  Входити / увійти в історію (уроч. в аннали) див. 
входити; Залишитися в анналах див. залишатися.

АННАЛІСТ, а, ч. Укладач анналів; літописець. Філософ
ське осмислення проблеми розуміння в семантичній герме
невтиці органічно продовжує намагання істориків-анна- 
лістів відтворити менталітет людей минулого шляхом ре
тельного аналізу історичних джерел (з наук. літ.).

АННАМЕЦЬ див. аннамці.
АННАМҐГ див. аннаміти.
АННАМІТИ, ів, мн. (одн. аннаміт, а, ч.). Давня назва на

роду, що проживав на території сучасного В’єтнаму. Ан
нам — назва, яку дали китайські імператори території 
Північного і частково Центрального В 'єтнаму, що перебу
вав під їх володінням у  VI 1-Х століттях (звідси застаріла 
назва населення країни — аннаміти) (з наук.-попул. літ.).

АННАМІТСЬКИЙ, а, е. Стос, до аннамітів. Аннаміт- 
ська мова прилягає до коларійськоїродини мов (з наук.-по
пул. літ.).

АННАМКА див. аннамці.
АННАМСЬКИЙ, а, е. Стос, до аннамців. Із встановлен

ням у  1884 р. французького протекторату над В ’єтнамом 
Хюе залишався місцем перебування аннамських імперато
рів (з наук. літ.).

АННАМЦІ, ів,лж. (одн. аннамець, мця, ч.; аннамка, и, ж.). 
Сино-тибетська народність, що населяє основну частину 
Індокитаю: Аннам, Кохінхіну і Тонкій. Китайський В ’єт- 
нам почав наступ біля Нанчао (862-863). Через деякий час 
аннамці, скориставшись хаосом у  Китаї, почали боротьбу 
за незалежність, яка врешті-решт увінчалася успіхом у  
939 році (із журн.).

АННІБАЛІВ, лова, лове: 0  Аннібалова клятва див. 
клятва.
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АНОВАРІЯ, і, ж., мед. Уроджена відсутність яєчників. 
Ановарія є результатом аномального розвитку яєчників 
(з наук.-попул. літ.).

АНОВУЛЯЦІЯ, ї, ж., мед. Зміна менструального циклу 
за відсутності дозрівання яйцеклітини. Серед жіночих 
проблем найчастішою є ановуляція (з наук.-попул. літ.); 
Надмірна кількість жиру в організмі може також бути 
причиною ановуляції (із журн.).

АНбД, а, ч.. фіз. Позитивно заряджений електрод; про
тилежне к атод .  Рух позитивних іонів до катода, а нега
тивних іонів та електронів до анода являє собою електрич
ний струму газі (з навч. літ.).

АНОДНИЙ, а, е, фіз. Прикм. до анод. Якщо анодний 
струм змінює свою величину, то разом з тим змінювати
меться і напруга (з навч. літ.); Анодна напруга.

АНОДбВАНИЙ, а, е, спец. Дієпр. пас. до анодувати. 
Сталевий лист був анодований цинком (з наук.-попул. літ.); 
Фірма пропонує профіль широкої кольорової гами: анодова
ний під срібло, золото, бронзу, декорований під структуру 
дерева більш ніж 20 сортів (з газ.); Н у  знач, прикм. Карка
сом сантехнічних перегородок є анодований алюмінієвий 
профіль (з наук.-попул. літ.).

АНОДУВАННЯ, я, с., спец. Утворення захисної оксидної 
плівки на поверхні металевих виробів способом електро
лізу для захисту металу від корозії. Нанесення захисно-де
коративного покриття профілю здійснюється з викорис
танням різних технологій, наприклад, анодуванням про
філю за допомогою травлення (з наук. літ.).

АНОДУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, спец. Покрива
ти захисною оксидною плівкою поверхню металевих виро
бів для захисту від корозії. Анодувати металевий каркас.

АНОКСЕМІЯ, і, ж., мед. Відсутність кисню в крові. У 
повоєнний період з'явились дослідження аноксичних станів 
токсичного генезу, котрі дозволили встановити роль аноксе
мії у патогенезі отруєнь низкою отрут (з наук. літ.).

АНОКСИБібЗ, у, ч„ біол. Життя за відсутності вільного 
кисню. Учені досліджують можливість життя при анокси- 
біозі (з газ.).

АНОКСИБібНТ див. аноксибібнти.
АНОКСИБібНТИ, ів, мн. (одн. аноксибібнт, а, ч.), біол. 

Організми (бактерії, деякі черви, молюски і т. ін.), здатні іс
нувати за відсутності вільного кисню. Вивчення анокси- 
біонтів.

АНОКСЙЧНИЙ, а, е,мед. Прикм. до аноксія. Аноксич- 
ні зони у  тканинах живих організмів.

АНОКСІЯ, і, ж., мед. Відсутність кисню в окремих ор
ганізмах, тканинах і в організмі взагалі. У деяких випадках 
можна говорити про часткову аноксію (з навч. літ.).

АНОМАЛІЯ, і, ж. Відхилення від норми, від загальної 
закономірності; неправильність, ненормальність. У нас ба
чимо ту аномалію, що галицько-руський театр держиться 
досі в переважній мірі працею і грішми духовенства 
(І. Франко); Аномаліями і природженими пороками розвит
ку ми називаємо більш або менш значні відхилення органів 
плода від нормальної структури (з наук.-попул. літ.).

Д  (1) Магнітна аномалія — різке відхилення від нормаль
ної величини земного магнетизму в якому-небудь місці зем
ної поверхні. Гіромагнітні аномалії в районі Курська впер
ше стало відомо в 1783 році (з наук.-попул. літ.).

А Н ОМ А Л ОС КбіІ, а, ч. Прилад для виявлення пору
шень колірного зору. У навчальних кімнатах кафедри очних 
хвороб Національного медичного університету серед спе
ціальної апаратури бачимо аномалоскоп (із журн.).

АНОМАЛОСКОПІЯ, ї, ж., мед. Дослідження особли
востей колірного зору за допомогою аномалоскопа. При 
діагностиці видів і ступенів зниження кольорового зору 
необхідно керуватися даними аномалоскопії (з навч. літ.).

АНОМАЛЬНИЙ, а, е. Який характеризується аномалією; 
незвичний. Аномальний, дивний і неприродний був настрій 
людських умів у  тім злопам 'ятнім [1863] році (І. Франко); 
Поява атмосферних хвилеводів у  тропічних зонах пов 'язана 
з аномальним станом атмосфери, який виникає за певних 
метеорологічних умов (з наук.-попул. літ.); Щодо аномаль
них явищ у  навколишньому середовищі, які часто вважають 
проявами діяльності позаземних цивілізацій, то і тут знахо
дяться “земні” пояснення (із журн.).

Д  Аномальна зона див. зона.
АНОМ АЛЬНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, ано

мальний. Аномальність клімату; Аномальність реакції; 
Аномальність розвитку.

АНОМАЛЬНО. Присл. до аномальний. Поява в приро
ді аномально забарвлених звірів і птахів — рідкісне явище 
(з газ.).

АНбНА, и, ж. 1. У Стародавньому Римі — річний уро
жай і запас хліба, потрібний для забезпечення міста.

2. Ціна зернового хліба.
3. У пізній Римській імперії — податок із сільського на

селення продуктами та фуражем для потреб міст і армії.
АНОНІМ, а, ч. 1. Автор листа або твору, який не назвав 

свого справжнього прізвища. Не звертаюся просто до ре
дакції, бо знаю з досвіду, що практичніше звертатись до 
одної виразної особи, ніж до .. аноніма (Леся Українка); 
Овсянюку передали із залу записку, яку писав якийсь анонім 
(з газ.).

2. Лист або твір, на якому не зазначене прізвище автора; 
лист або твір невідомого автора. Вражена неприємним пе
редчуттям, [Леся] розгорнула [листа] і найперше подиви
лась на підпис; “Приятель ". Перший порух був спалити 
анонім (Ірина Вільде).

АНОНІМ КА, и, ж., розм. Лист без підпису; анонім 
(у 2 знач.). [ Я р о ш е н к о : ]  Відповідати ж на анонімки вва
жаю принизливим (О. Левада); Серед листів трапляються 
й анонімки, або, як було прийнято їх називати, — “листи 
без підпису” (з газ.).

АНОНІМНИЙ, а, е. 1. Який не зазначив у листах або у 
творах свого прізвища (про автора). Анонімний дописувач.

2. Невідомо ким написаний, не підписаний; невідомий 
(про автора твору, листа). До вищої власті долетів один 
анонімний лист, потім другий і третій (І. Нечуй-Левиць- 
кий); Парубок, певно, був одним із тих жайворонків, що з 
давніх-давен дзвенять над Україною, складаючи свої ано
німні, прості і прекрасні пісні (В. Винниченко); Вона перша 
з сестер.. почала одержувати любовні листи від поклонни
ків, анонімні й за підписами (Ірина Вільде); // Який не підля
гає розголошенню, таємний. У деяких містах почали функ
ціонувати кабінети анонімного лікування хворих (з газ.).

АНОНІМНИК, а, ч., розм. Той, хто пише анонімки. Що 
їй [Інні] до горя цього брезклого випивохи, анонімника, на
клепника, який .. так постарів і зів 'яв (В. Дрозд).
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АНОНІМНИЦЯ, і, ж., розм. Жін. до анонімник. Ано- 
німниця навела у  листі дійсні факти про неналежне став
лення до дітей у  школі, але не підписалася власним ім 'ям, бо 
боялася гніву педагогів (з газ.).

АНОНІМНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до анонімний 2. 
У сучасній народній творчості певною мірою відпали озна
ки усності та анонімності (М. Рильський); Анонімність 
творів була досить типовим явищем для рукописної книж
ності (із жури.).

АНОНІМНО. Присл. до анонімний. Психолог зверта
ється до членів кооперативу з проханням анонімно зазначи
ти на бланку, з ким би хотіли скооперуватися, виконуючи 
завдання (із жури.).

АНбНС, у, ч. Попереднє, завчасне оголошення про спек
такль, фільм, лекцію та ін. Коло брами висіли анонси про ло
терею, що мала відбутися того ж дня тут у  саду (Леся 
Українка); Через місяць оперу “Продана наречена" вже 
так підготовлено, що я мав змогу оголосити про її поста
нову. Скоро з ’явився анонс (з наук.-попул. літ.).

АНОНСОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до анонсувати. Анон
сований у  пресі концерт не відбувся через хворобу піаніста 
(з газ.).

АНОНСУВАННЯ, я, с. Дія за знач, анонсувати. У рам
ках програми “Моя Батьківщина: Україна очима дітей " 
буде проведено анонсування конкурсу (із журн.); Події пере
дувало потужне анонсування на телеканалах (з газ.).

АНОНСУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. Робити анонс 
про що-небудь; оголошувати. Борис Яновський приніс сво
єму гостеві газету “Вісті", в якій Микола Малько анонсу
вав концерти, що мали незабаром відбутися (із журн.); На 
головних вулицях міста вже висять афіші, анонсуючи при
їзд ансамблю (з газ.).

АНОНСУВАТИСЯ, ується, недок. Пас. до анонсувати.
До часу опублікування у  фахових виданнях наявність певних 
наукових результатів може лише анонсуватися (з наук, 
літ.); Персональні комп 'ютери на базі нових чипів стали 
анонсуватися після офіційного представлення (з газ.).

АНОРГАЗМІЯ, ї, ж., фізл. Брак статевого задоволення. 
Щоб зрозуміти суть аноргазмії, дуже важливо знати 
ставлення жінки до партнера (із журн.).

АНОРГАСТЙЧНИИ, а, е, фізл. Стос, до аноргазмії. Де
які аноргастичні жінки на запитання, чи кохають вони 
свого чоловіка, відповідають: “Авжеж, я його кохаю, я ціл
ком прихильно до нього ставлюся " (із журн.).

АНОРЕКСІЯ, ї, ж. Захворювання, що характеризується 
втратою ваги, надмірним страхом повноти, викривленим 
уявленням про свій зовнішній вигляд і глибокими обмінни
ми та гормональними порушеннями. Анорексія характери
зується втратою апетиту, припиненням менструацій, 
підвищеною фізичною активністю, прагненням до схуднен
ня та ін. (з наук.-попул. літ.); Анорексія зустрічається го
ловним чином у  дівчаток-підлітків (із журн.).

АНОРЕКТАЛЬНИЙ, а, е, мед. Який стосується прямої 
кишки і заднього проходу. Аноректальний синдром; Ано- 
ректальний тромбоз.

АНОРМАЛЬНИЙ, а, е. Який відхиляється від загальної 
норми; ненормальний. Страх! Прищеплений дитині, випле- 
каний анормальними умовами суспільними, він стає чіпкою 
пошестю (М. Коцюбинський).

АНОРМ АЛЬНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до анормаль
ний. Зараз професор Холодний відчув, що закони світу ніби 
зламалися, охопила природу велика анормальність, сталася 
якась енергетична катастрофа (Ю. Щербак).

АНОРМАЛЬНО. Присл. до анормальний. У хворого був 
анормально низький вміст глюкози у  крові (із журн.); Н у  знач, 
пред. Глумитися над світлою пам яттю захисників Віт
чизни -  анормально і аморально (з газ.).

АНОРТИТ, у, ч. Мінерал із класу силікатів, кальцієвий 
польовий шпат сіруватого або рожево-сірого кольору. Тем
пература кристалізації чистого анортиту при атмосфер
ному тиску дорівнює 1553 °С (з наук. літ.).

АНОРТОЗИТ, у, ч., геол. Загальна назва глибинних порід, 
що складаються перев. із плагиоклазу. Місячні “моря "залиті 
базальтами, а місячні “материки" складені анортозитами, 
тобто магматичними породами основного складу (із журн.).

АНОРХІЗМ, у, ч., мед. Уроджена відсутність обох яєчок. 
Причиною анорхізму є порушення розвитку статевих залоз 
на ранніх етапах розвитку ембріона (з наук. літ.).

АН ОСКбП, а, ч. Прилад для дослідження прямої киш
ки — двостулкове ректальне дзеркало з освітлювачем. У 
відділенні проктології проводять дослідження прямої киш
ки аноскопом (з наук.-попул. літ.).

АНОСКОПІЯ, ї, ж., мед. Метод інструментального до
слідження прямої кишки за допомогою аноскопа. Аноскопія 
відіграє важливу роль у  виявленні кровоточивих внутрішніх 
гемороїдальних вузлів (з наук, літ.); Іноді тріщини прямої 
кишки виникають у  результаті грубих маніпуляцій при про
веденні аноскопії (з наук.-попул. літ.).

АНОСМІЯ, і, ж., мед. Відсутність нюху. Після контузії 
в бою він ще довго страждав на часткову аносмію (з газ.).

АНОТАЦІЯ, і, ж. Коротка бібліографічна довідка, ха
рактеристика змісту книги, статті і т. ін. Повідомлення про 
вихід у  світ нових творів мали здебільшого характер ано
тацій (з наук.-попул. літ.); Ніхто не відмовиться від того, 
щоб дати докладну анотацію на знайомий йому твір (з на
ук.-попул. літ.).

АНОТОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до анотувйти. Широ
кого застосування у  читацькому каталозі набули ретельно 
анотовані друковані картки, що сприяло підвищенню його 
інформативності (із журн.).

АНОТУВАННЯ, я, с. Дія за знач, анотувати. Програма з 
рідної літератури є надто засоціологізованою. Справді, бук
вально на кожному кроці однотипне анотування творів (з газ.).

АНОТУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. Складати ано
тацію. Анотувати монографію.

АНОТУВАТИСЯ, ується, недок. Пас. до анотувйти. У 
20-х роках XX  cm. у  науковому часописі “Україна" часто 
анотувалися книги та статті про Україну, що вийшли за її 
межами (з наук, літ.); Якщо розсекречені справи або окремі 
документи внесено до описів справ, що були на загальному 
зберіганні, то вони анотуються як складники цього опису 
(з мови документів).

АНЙФЕЛЕС, а, ч. Малярійний комар. Переносником ма
лярійного паразита є особливий вид комара — анофелес 
(з наук. літ.).

АНОФТАЛЬМ, у, ч., мед. Відсутність одного або обох 
очей внаслідок ушкодження чи оперативного видалення. 
Анофтальм післяопераційний є результатом хірургічного 
видалення очного яблука (з наук. літ.).
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АНСАМБЛЕВИЙ, а, е. Прикм. до ансамбль. Ансамбле
вий спектакль — це суцільний твір, у  якому не повинно бути 
ні однієї фальшивої ноти, ні однієї вражаючої неприємно 
фарби (з мемуарної літ.); Акакію Церетелі подобається в 
українських театральних трупах серйозна добросовіс
ність, внутрішня згуртованість, ансамблева злагоджена 
гра (з публіц. літ.).

АНСАМБЛЬ, ю, ч. 1. Група співаків, музикантів або 
танцюристів, що постійно виступає як єдиний художній ко
лектив. У кращих концертних залах столиці виступали ук
раїнські народні хори та ансамблі (з газ.); // Художня узго
дженість, злагодженість у виконанні артистами драматично
го, музичного і т. ін. твору. Мистецтво сценічного ансамблю 
вимагає від усіх учасників вистави єдності світовідчуття, 
єдності творчого методу і розуміння ідейної суті твору 
(з наук.-попул. літ.); Кожний учасник спектаклю мусить 
добиватися ансамблю, злагодженості в роботі актора й 
режисера (з наук.-попул. літ.).

2. Музичний твір або окрема частина його, виконувана 
кількома музикантами або співаками. Ансамбль з опери “За
порожець за Дунаєм ” С. Гулака-Артемовського; Ансамбль з 
опери “Царева наречена " М. Римського-Корсакова.

3. Сукупність будівель, споруд та ін., що є частинами од
ного проекту (в архітектурі, шляховій справі). Обриси май
бутніх ансамблів вимальовувалися дедалі чіткіше. Одні бу
динки вже було закінчено, другі пнулися своїми білими сті
нами вгору, для третіх ще тільки закладали фундаменти 
(В. Собко); // Гармонійна єдність у розташуванні та оформ
ленні групи будівель, пам’ятників, зелених насаджень 
і т. ін., що становлять єдину архітектурну композицію. Ча
рівна, неповторна краса парку “Софїївка ” в Умані обумов
лена надзвичайно вдалим поєднанням усіх елементів рельє
фу, води, зелених насаджень, архітектури і скульптури в 
єдиному художньому ансамблі (з наук.-попул. літ.).

4. Комплект одягу, костюм із декількох предметів, що до
повнюють один одного. Пляжний ансамбль.

АНТ див. анти.
АНТАБКА, и, ж., спец. Скоба для ременя у гвинтівки, 

автомата або ручного кулемета. Міцна антабка тримала 
ремінь надійно (із журн.).

АНТАБЛЕМЕНТ, а, ч., архт. Верхня частина будівлі, що 
лежить на колонах і складається з художньо оздоблених еле
ментів — карниза, фриза й архітрава. Вважають, що антаб
лемент виник із дерев яного балочного перекриття на де
рев 'яних колонах і в своїх формах відображає його структу
ру (з наук. літ.).

АНТАБУС, у, ч., фарм. Лікувальний препарат, який за
стосовують при алкоголізмі. Він [генерал] .. переконаний, 
що ви двічі лікувалися антабусом (О. Чорногуз).

АНТАГОНІЗМ, у, ч. 1. Непримиренна суперечність. 
У “Свіччиному весіллі" драматург І. Кочерга правдиво пе
редав колорит епохи, класовий антагонізм поміж гнобите- 
лялш і пригнобленими, давні звичаї та побут (з навч. літ.); 
// Неприязнь, ворожість. В її відносинах до старшого брата 
і сестри чується глухий антагонізм (Леся Українка).

2. біол. Боротьба між деякими тваринами, рослинами, 
мікроорганізмами, що веде до знищення чи пригнічення од
них організмів іншими. Явище антагонізму між окремими 
видами мікроорганізмів привернуло увагу багатьох дослід
ників (з наук.-попул. літ.).

АНТАГОНІСТ, а, ч. 1. Непримиренний противник. Лев 
і ягня та інші їм подібні антагоністи мирно лежали під од
ним кущиком (Леся Українка).

2. біол. Мікроорганізм, рослина чи тварина, що пригні
чує життєдіяльність і розвиток мікроорганізмів, рослин, 
тварин інших видів. Горіх волоський — антагоніст, бо 
пригнічує висаджені поруч з ним картоплю, баштанні та 
інші культури (із журн.).

3. біохім. Речовини, що взаємно пригнічують дію одне 
одного. Глюкагон — гормон підшлункової залози, але він є 
антагоністом інсуліну (із журн.); Алюміній — антагоніст 
цинку, тому здатний “витісняти ” його з організму (з газ.).

4. анат. Пара м’язів або дві групи м’язів, які здійснюють 
рухи у двох протилежних напрямках (згинання і розгинан
ня кінцівки і т. ін.). М  'язи-антагоністи.

АНТАГОНІСТИЧНИЙ, а, е. Пройнятий антагонізмом; 
непримиренно ворожий. Письменник-реаліст Панас Мир
ний розкривав антагоністичні взаємини селянської бідноти 
з поміщиками (з навч. літ.); // Пов’язаний з боротьбою між 
мікроорганізмами, рослинами, тваринами. Вивченню анта
гоністичних взаємовідносин між мікроорганізмами і пи
танню використання антагонізму в боротьбі з хворобами 
рослин присвячено велику кількість праць (з наук. літ.).

АНТАГОНІСТЙЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до анта
гоністичний. Альтернативність ознак та цінностей дер
жави і громадянського суспільства аж ніяк не означає їх 
взаємовиключної антагоністичності, а, навпаки, зумовлює 
їхню потребу одне в одному (з наук, літ.); Біологічні засоби 
боротьби зі шкідниками і збудниками хвороб грунтуються 
на принципі антагоністичності взаємовідносин між окре
мими групами живих організмів (з наук. літ.).

А НТАГОНІСТИЧНО. Присл. до антагоністичний. 
Майже до сьогодні економічна діяльність суспільства ко
ристувалася лише деякими досягненнями екологічної науки, 
розвиваючись незалежно, а часто антагоністично щодо 
неї (з наук.-попул. літ.).

АНТАГОНІСТКА, и, ж. Жін. до антагоніст 1. Я  мав
велике бажання по можливості рідше зударятися [зіштов
хуватися] з моєю шановною антагоністкою (У. Самчук).

АНТАЛ, а, ч. Невелика бочка угорського вина місткістю у 
60 фірмових пляшок. На честь перемоги під Хотином для 
гетьмана Сагайдачного було надіслано сім анталів найкра
щого угорського вина (із журн.).

АНТАРКТЙЧНИЙ, а, е. Стос, до Антарктики; який роз
ташований в Антарктиці. Антарктичний материк; Н Який 
відбувається, здійснюється в Антарктиці. Антарктична екс
педиція; Н Який живе в Антарктиці. Антарктичні пінгвіни.

АНТАЦИДНИЙ, а, е: А  Антацидні засоби див. засіб.
АНТЕКЛІЗА, и, ж., геол. Широке пологе підняття шарів 

земної кори овальних або округлих форм, утворене текто
нічними рухами. Основними структурними елементами 
платформ є щити, плити, масиви, антеклізи, прогини, ва
ли, куполи (із журн.).

АНТЕНА, и, ж. Пристрій для безпосереднього випро
мінювання або прийому радіохвиль. Горбок виявився добре 
замаскованим танком. Навіть антена радіостанції.. ду
же скидалась на тоненький прутик молодої осики (В. Соб
ко); Із підвищенням поверховості будівель розпочався пере
хід на антени колективного користування (з газ.); Теле
візійна антена; Н Щогла, висока тичина і т. ін., до верху якої
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прикріпляється цей пристрій. Будинки світяться вночі, 
просторі, теплі, чисті. Стримлять антени, й приймачі з 
Москви приймають вісті (Н. Забіла).

Д  (1) Рамкова антена — один або декілька витків про
воду у формі рамки чи котушки, признач, для приймання 
або випромінювання електромагнітних хвиль. Незаземле- 
ний екран — дуже гарна рамкова антена (з наук. літ.).

АНТЕНАТИ, ів, мн., зах. Предки. До кінця XIX cm. мої 
антенати жили в Україні, прадід мав аптеку (з газ.).

АНТЕННИЙ, а, е. Прикм. до антена. Настроювання ан
тенних елементів; // Признач, для антени. На щоглі антен
ній Зелений клубок Засяв, запалав — Аж у  очах болить 
(П. Воронько).

АНТЁННИК, а, ч. Майстер, який установлює, ремонтує 
антени. Напередодні свята бригада антенників прилашту
вала прапор нашої держави на висоті 200 метрів (з газ.).

АНТЕРИДІЙ, я, ч., біол. Чоловічий статевий орган мо
хів, папоротей, водоростей, хвощів і грибів. У сфагнумі ар
хегонії розміщуються на верхівках стебел, а антеридії — 
на бокових гілочках (з наук. літ.).

АНТЕФІКС, а, ч. Кам’яна або керамічна прикраса на 
карнизі античних споруд. На карнизі античного храму вид- 
нівся антефікс із мармуру у  вигляді пальмети (із журн.).

АНТЕЦЕДЕНТ, у, ч., лінгв. Перший член імплікації. 
Кожному типу еліпсиса притаманні свої структурні 
компоненти — проектори незаміщеної позиції: антеце
дент (прямий, опосередкований), валентність, логіко-прак- 
тичний досвід та енциклопедичні знання комунікатора 
(з наук. літ.).

АНТЕЦЕДЁНТНИЙ, а, е, лінгв. Прикм. до антецедент.
Комплексно розглянуто типи внутрішньофразового еліп
сиса: антецедентний і логіко-вірогіднісний (з наук. літ.).

АНТИ, ів, мн. (одн. ант, а, ч.; антка, и, ж.), іст. Східно
слов’янське плем’я, яке в IV-VI ст. заселяло територію між 
Дністром і Дніпром. Раніше тут проходили хоробрі племе
на антів. Може, ось цей горбок біля самої дороги і є могила 
вождя одного з тих племен (П. Автомонов); У IV-VII ст. 
землі приморської частини межиріччя Дністра та Дунаю 
були опановані племенами антів (з наук, літ.); Візантійські 
автори VI ст. розповідають про численні слов ’янські пле
мена антів (з наук, літ.); Я  можу заспівати обрядову пісню, 
яку більше тисячі років тому співала на моїй землі давня 
полянка чи, може, й антка (з газ.).

АНТИ... Префікс, що вживається для творення слів 
зі знач, протилежний, ворожий чому-небудь; проти; 
напр.: а н т и а л е р г і й н и й ,  а н т и а р и т м і ч н и й ,  а н т и 
к о л о н і а л ь н и й ,  а н т и о к с и д а н т н и й ,  а н т и ф е о 
дальний.

АНТИАЛЕРГІЙНИЙ, а, е. Спрямований на боротьбу з 
алергією. Живиця та інші смолисті речовини, які виділяє 
смерековий брус, благотворно впливають на організм лю
дини, покращують тонус, сон, мають бактерицидні та ан- 
тиалергійні властивості (з наук.-попул. літ.).

АНТИАЛКОГОЛЬНИЙ, а, е. Спрямований проти алко
голізму; протиалкогольний. За час антиалкогольної кампа
нії дуже постраждали червоні сорти винограду (з газ.); 
Антиалкогольне законодавство.

АНТИАМЕРИКАНІЗМ, у, ч. Переконання і політика, 
спрямовані на боротьбу з американізмом (у 2 знач.), діями 
США. Британський прем 'єр-міністр Тоні Блер виступив з

різкою критикою антиамериканізму, що поширився серед 
європейських політиків (з публіц. літ.); Іракська криза про
демонструвала, наскільки швидко західна журналістика 
готова відмовитися від своїх засадничих принципів, аби 
тільки висловити свій антиамериканізм (з газ.).

АНТИАМ ЕРИКАНСЬКИЙ, а, е. Спрямований проти 
американців, усього американського. Нові антиамерикан- 
ські виступи в Кабулі спалахнули після дорожньо-тран
спортної катастрофи, яку спричинили американські війсь
ковослужбовці (з газ.).

АНТИАРГУМЕНТ, у, ч. Те саме, що контраргумент.
Усі мої аргументи не мали ніякого значення, бо розумний 
співбесідник завжди знаходив вагомі антиаргументи 
(із журн.).

АНТИАРИТМ ІЧНИЙ, а, е, спец. Спрямований на нор
малізацію ритму серця. Олія герані — чудовий антидепре
сант, антисептик, тонізуючий антиаритмічний засіб, що 
нормалізує рівень цукру в крові (з наук.-попул. літ.); Прийом 
нового препарату виявляє антиаритмічний ефект у  хворих 
із порушеннями ритму серця (із журн.).

АНТИАСТМАТЙЧНИЙ, а, е, фарм. Признач, для ліку
вання астми, попередження, зняття або полегшення нападу 
астми. Антиастматичні ліки.

АНТИАТОМ, а, ч., фіз., хім. Атом антиречовини, що 
складається з негативно зарядженого ядра, навколо якого 
обертаються позитрони. У лабораторії вперше почув про 
антиатом (з газ.).

АНТИАТОМНИЙ, а, е. Спрямований проти викорис
тання атомної (ядерної) енергії. Сильний антиатомнийрух, 
який з ’явився влітку 1990 р. в Україні й епіцентром якого 
несподівано виявилась Хмельницька атомна станція, став 
наслідком мораторію на побудову атомних блоків і зали
шив станцію з одним блоком (із журн.).

АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ, а, е, фарм. Який має здат
ність протидіяти розвиткові бактерій; протибактеріальний. 
Застосування найновіших антибактеріальних препаратів 
уже дало величезний ефект (з наук.-попул. літ.).

АНТИБІЛЬШ ОВЙЗМ , у, ч. Ідейно-політична платфор
ма правих сил, спрямована проти більшовиків (комуністів). 
Пізніше англійський письменник і філософ Артур Кестлер 
перейшов на позиції антибільшовизму, написання літера
турних творів, що розкривають злочинну сутність тота
літарного режиму (з наук, літ.); 1920 року газету “Робіт
ник" очолив її найактивніший автор Кость Кракалія, що 
стояв на позиціях антибільшовизму (з навч. літ.).

АНТИБІЛЬШ ОВЙЦЬКИЙ, а, е. Прикм. до антибіль- 
шовйзм. Діяльність українського антибільшовицького по
встанства 20-хроків і досі залишається маловідомою сто
рінкою вітчизняної історії (з наук, літ.); У 1945 році Яро
слав Стецько очолив Антибільшовицький блок народів 
(із журн.).

АНТИБІОТИК див. антибіотики.
АНТИБІОТИКИ, ів, мн. (одн. антибібтик, у, ч.), фарм. 

Речовини мікробного, тваринного або рослинного поход
ження, їх синтетичні аналоги та похідні, що вибірково при
гнічують життєздатність мікроорганізмів, а також клітин 
злоякісних пухлин. Основним методом боротьби з внут- 
рішньогоспітальними інфекціями є спеціальна терапія, яка 
здійснюється переважно за допомогою антибіотиків (з на
ук. літ.); Кращим засобом лікування фурункулів і фурунку
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льозу є антибіотики (з наук.-попул. літ.); Чинне українське 
законодавство забороняє використання у  ветеринарії гор
монів, антибіотиків та інших препаратів, які впливають 
на залози внутрішньої секреції {з наук.-попул. літ.).

АНТИБІОТИКОСТІЙКИЙ, а, є, фарм. Стійкий до дії 
антибіотиків. В останні роки спостерігається збільшення 
кількості операцій кесаревого розтину Частота усклад
нень після таких операцій зумовлена розвитком антибіо
тикостійких форм мікроорганізмів, екологією навколиш
нього середовища тощо (з наук, літ.); Повсюдне викорис
тання антибіотиків призвело до швидкого розповсюджен
ня антибіотикостійких штамів мікроорганізмів (з наук.- 
попул. літ.).

АНТИБЮ ТИКОСПЙКІСТЬ, кості, ж., фарм. Здат
ність протистояти дії антибіотиків. Через високу антибіо- 
тикостійкість лактобактерій застосування нового препа
рату не перешкоджає антибіотикотерапії (з наук, літ.); 
Моніторинг антибіотикостійкості умовно патогенних 
мікроорганізмів дозволяє виявити найчутливіші показники 
епідеміологічного неблагополучия (з наук. літ.).

АНТИБІОТИКОТЕРАШЯ, ї, ж., мед. Лікування анти
біотиками. Хворі самі призначають собі антибіотики, без 
жодної консультації з лікарем. Це змушує поставити ак
цент на правильній антибіотикотерапії (з наук.-попул. літ.); 
Антибіотикотерапія може використовуватися я к у  внут
рішній медицині, так і в хірургії {з наук.-попул. літ.).

АНТИБІОТИЧНИЙ, а, е, фарм. Стос, до антибіотику, 
антибіотиків. Багатьом рослинним фенолам властива ан
тибіотична активність, вони беруть участь у  реакціях 
імунітету рослин (із журн.); Антибіотичний засіб; Анти
біотичні речовини.

АНТИБЛАСТИКА, и, ж., мед. Заходи щодо очищення 
операційної рани від залишкових пухлинних клітин. Анти- 
бластика включає електрокоагуляцію, застосування лікар
ських засобів тощо (з наук, літ.); Фізична антибластика — 
опролпнення, застосування кріохірургії або лазерної хірургії 
чи електроножа під час операції (з наук. літ.).

АНТИБЮРОКРАТИЧНИЙ, а, е. Спрямований проти 
бюрократії, бюрократизму. Під час Першої світової війни 
всеукраїнське культурне життя опинилось під забороною, 
тож значить все українське, думали ми, є антицарське, ан
тибюрократичне, передове (Б. Антоненко-Давидович); Са
ме з журналістики виростав антибюрократичний мотиву 
творчості Василя Симоненка (з навч. літ.); Підприємниц
тво зумовлює особливий, антибюрократичний стиль гос
подарської поведінки (з публіц. літ.); На сьогодні актуально 
створити антибюрократичний фронт, перервати доміну
вання бюрократичних механізмів (з газ.).

АНТИВАРТІСТЬ, тості, ж. Те, що спрямовується проти 
загальнолюдських цінностей. Баналізацією політичного зла 
називаю цинічно-вульгарне перекручення політичної мате
рії, безсоромне перебріхування вартостей волевиявлення, 
свободи, рівності, справедливості, перетворення їх на ан- 
тивартості, а політики — на технологію поширення облу
ди (з публіц. літ.).

АНТИВЙБОРЧИЙ, а, е. Спрямований проти системи 
законодавчих агітаційних заходів на виборах. Під час вибо
рів на стінах будинків, на парканах і на стовпах іноді з ’яв
лялись і антивиборчі наклейки (з газ.).

АНТИВІБРАЦІЙНИЙ, а, е. Який зменшує вібрацію, за
хищає від вібрації. Ідея створення антивібраційного взут
тя не нова. Втілити її в життя намагалися ручними спосо
бами: робили надувні калоші, виготовляли підошви з надпо- 
ристих сортів гуми (із журн.); Антивібраційні мастила.

АНТИВІРУС, у, ч. 1. фарм. Лікувальний препарат, який 
складається з фільтрату культур мікробів і має властивість 
затримувати розмноження саме того виду мікробів, із якого 
його одержали. Під час лікування вперше застосували ан
тивіруси.

2. інформ. Програма, що виявляє вірус у пам’яті комп’ю
тера і нейтралізує його дію. Запустити антивірус; Найно
віший антивірус.

АНТИВІРУСНИЙ, а, е. 1. фарм. Стос, до антивірусу 
(у 1 знач.). Дослідники створили антивірусні речовини, так 
звані інгібітори, малі дози яких не повинні шкодити посі
вам (з газ.); Антивірусне щеплення.

2. інформ. Спрямований проти дії комп’ютерних вірусів. 
Новий антивірусний комплекс призначений для забезпечен
ня комплексного централізованого захисту локальних ме
реж, а також моніторингу роботи всіх антивірусних мо
дулів, що встановлені в локальній мережі (з наук, літ.); Ко
ристувачі комп 'ютерів мають бути максимально обачни
ми і перевіряти антивірусними засобами всі файли, що над
ходять до них (з навч. літ.); Антивірусна перевірка.

Антивірусна програма див. програма.
АНТИВІТАМІН див. антивітаміни.
АНТИВІТАМІНИ, ів, мн. (одн. антивітамін, у, ч.), біо- 

хім. Речовини, які перешкоджають засвоєнню вітамінів в ор
ганізмі. Удосконалення методики біохімічних досліджень 
дало змогу відкрити так звані антивітаміни (із журн.).

АНТИВІТАМІННИЙ, а, е, біохім. Стос, до антивіта
мінів. Нині відомо кілька речовин антивітамінної дії. Так, 
антивітаміном вітаміну К  є дикумарол (із журн.).

АНТИВОЄННИЙ, а, е. Спрямований проти війни. Ак
тивні антивоєнні дії народу не можна відкладати до по
чатку війни, треба розгортати боротьбу негайно, не че
каючи, коли почнуть падати атомні і термоядерні бомби 
(з публіц. літ.).

АНТИГЕН див. антигени.
АНТИГЕНИ, ів, мн. (одн. антигён, а, ч.), біол. Речовини, 

чужі організмові людини і тварини, що викликають у крові та 
тканинах утворення антитіл. Перехресно реагуючі антигени у  
живих організмів становлять великий інтерес теоретичний і 
практичний, оскільки стосуються проблем еволюції взаємо
відносин між мікро- і макроорганізмами (з наук. літ.).

АНТИГЁННЙЙ, а, е, біол. Стос, до антигенів. Чужорід
них (антигенних) властивостей ліки набувають після при
єднання сироваткових або тканинних білків організму лю
дини (з газ.); Антигенна несумісність.

АНТИГЕННІСТЬ, ності, ж., біол. Властивість за знач, 
антигённий. Одні дослідники підвищують антигенність 
вакцин, інші — біологічну активність клітинного та гумо
рального імунітету онкохворих (із журн.).

АНТИГЕРОЇЗМ , у, ч. Переконання і дії, спрямовані про
ти героїзму. Розмивання ціннісних регулятивів людської діяль
ності веде до руйнації смислових структур, заснованих на 
суперечностях між величчю й ницістю, силою й слабкістю, 
істиною та лжею, смислом та безглуздістю, успіхом і по
разкою, героїзмом та антигероїзмом (з наук. літ.).
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АНТИГЕРОЇНЯ, і, ж. Жін. до антигерой. Акторці було 
приємно дізнатися, що у  світі є ще люди, які не роблять із 
неї антигероїню (із журн.); Перемикаючи канали, народ 
уболівав за політичних улюбленців, національних героїв та 
обговорював убрання й зачіски народних героїнь з антиге- 
роїнями (з газ.).

АНТИГЕРОїЧНИЙ, а, е. Стос, до антигероїзму, антигеро- 
їв. Я назвала б його [наш час] навіть антигероїчним, часом 
винятково прагматичних цінностей. Адже героїзм передба
чає ідеалізм, здатність чимось пожертвувати, наявність 
ідеальної мети (О. Забужко); Дехто вважає XIX століття 
найбільш антигероїчним віком нашої історії {уз журн.).

АНТИГЕР(Ж, я, ч. Негативний персонаж літературного 
твору, кінофільму; навмисно знижений, дегероїзований літе
ратурний герой. Критик І. Світличнийу статті “Боги і наво
лоч ” зважився висловити і думку про слабкі сторони твору: 
непослідовність соціального критицизму, штучність деяких 
ситуацій, схематизм поділу на героїв і антигероїв (з газ.).

АНТИГІГІЄНІЧНИЙ, а, е. Який суперечить (не відпо
відає) нормам гігієни. Особливого значення Д. Писарев на
давав нагляду за станом здоров ’я учнів і рішуче виступав 
проти антигігієнічних умов шкільних занять (з навч. літ.).

АНТИГІСТАМШНИЙ, а, е, фарм. Спрямований проти 
дії гістаміну. Антигістамінні лікарські засоби блокують 
фізіологічну дію гістаміну (з навч. літ.).

АНТИГЛОБАЛІЗМ, у, ч. Зовнішня політика держав, ор
ганізацій і т. ін., спрямована проти глобалізму в усіх його 
проявах. Наукове бачення і розуміння глобалізації буде діа
лектичним і не зводитиметься до протиставлення двох 
категорій — глобалізму та антиглобализму (з наук, літ.); 
Антиглобалізм — ознака об'єднання світової економіки 
(з газ.); Серед активістів антиглобалізму ліворадикали та 
крайні праві, анархісти і профспілкові діячі, комуністи й 
націоналісти (з газ.).

АНТИГЛОБАЛІСТ, а, ч. Противник глобалізму. Анти- 
глобалістів вирізняє велика агресія, бажання попри різно- 
шерстість світоглядів знайти єдину ідеологію та вихід за 
межі самовідчуженості, замкнутості й пасивного про
тесту (з публіц. літ.); За іронією долі антиглобалісти, за
лишаючись найуніверсальнішим продуктом епохи світової 
глобалізації, виступають проти світової корпоратизації 
(з газ.); Нерідкими стали випадки, коли засоби масової ін
формації свідомо нагнітають ситуацію, пророкуючи нава
лу антиглобалістів у  ті країни й ті міста, де збирається 
який-небудь міжнародний форум (з газ.).

АНТИГЛОБАЛІСТКА, и, ж. Жін. до антиглобаліст. 
Деякі антиглобалістки вирішили виразити свій протест 
проти салату, роздягнувшись догола (з газ.).

АНТИГЛОБАЛІСТСЬКИЙ, а, е. Спрямований проти 
глобалізму. Учасники антиглобалістського руху борються 
не проти глобалізації, а проти її негативних наслідків (з пуб
ліц. літ.); Експерти вважають, що антиглобалістський рух 
є суб ’єктивним процесом на шляху вповільнення глобаліза
ції (з газ.); Один з найголовніших лозунгів антиглобаліст
ського руху: “Надати можливість людям самим визнача
ти, як їм жити " (з газ.).

АНТИГОРМОН, а, ч„ біол. Захисна речовина, що її ви
робляє організм при тривалому введенні в нього великої 
кількості білкових гормональних препаратів. Окрім гормо
нів та гормоноїдів, є ще речовини, що їх називають анти

гормонами. Вони утворюються в організмі у  відповідь на 
парентеральне введення справжніх гормонів (із журн.).

АНТИГОРМОНАл ЬНИЙ, а, е, біол. Спрямований про
ти дії гормонів. Інститут ендокринології та обміну речо
вин ім. В. П. Комісаренка має право самостійно здійснюва
ти експериментальне доклінічне вивчення гормонів, їхніх 
аналогів та антигормональних препаратів (з наук. літ.).

АНТИГРИШ Н, у, ч., фарм. Препарат для лікування гри
пу. У період епідемій грипу лікарі радять вживати анти- 
грипін — гомеопатичний препарат, який зміцнює імунітет 
і захищає таким чином організм (з наук.-попул. літ.); Не ко
жен антигрипін насправді можна вживати без відома лі
каря (з газ.).

АНТИГРОМ АДСЬКИЙ, а, е. Який суперечить інтере
сам громадськості, завдає шкоди суспільству; протигромад
ський. Будь-яка злочинна група характеризується насампе
ред асоціальною, антигромадською спрямованістю своєї 
діяльності (з наук. літ.).

АНТИГУАНЕЦЬ див. антигуйнці.
АНТИГУАНКА див. антигуйнці.
АНТИГУАНЦІ, ів , л ш . (одн. антигуанець, нця, ч.; анти

гуанка, и, ж.). Народ, який становить основне населення 
Антигуа. Багато бізнесів мають касу в офшорах, і це не озна
чає, що гроші з цієї каси одержують лише антигуанці, па
намці або жителі інших малих держав (з газ.); На головній 
вулиці столиці Антигуа місцеві художники продавали кар
тини, які прославляли м ’яку вроду красунь-антигуанок 
(з газ.).

АНТИГУМАНІЗМ, у, ч. Позбавлене гуманності став
лення до людей, що характеризує чий-небудь світогляд, 
громадську діяльність кого-, чого-небудь і т. ін.; антигуман- 
ність, антилюдяність. Чи то ідейні переконання, чи то жит
тєві обставини вберегли її від “абсолютизму й антигума
нізму” (з публіц. літ.).

АНТИГУМАНІСТИЧНИЙ, а, е. Який суперечить прин
ципам гуманізму. Вражає, як навально заступається у  ЗО-хро
ках X X  cm. фахова наука, літературно-критична мова 
вульгарно-ідеологічною, нищівно-руйнівною, брутальною ан
тигуманістичною тарабарщиною (з мемуарної літ.).

АНТИГУМ АНІСТЙЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до 
антигуманістичний. Часто читач виявляє невдоволення 
антигуманістичністю нашої преси (із журн.).

АНТИГУМАННИЙ, а, е. Позбавлений гуманності; ан- 
тилюдяний. Антигуманний характер німецького реж и
му відобразився і в його ставленні до військовополонених 
(з наук. літ.).

АНТИГУМ АННІСТЬ, ності, ж. Відсутність гуманнос
ті у ставленні до кого-небудь; антилюдяність. Зростають 
витонченість і антигуманність терористичних конфлік
тів у  світі (з наук, л іт.); Досить лише поглянути на методо
логічні принципи освіти доби модерну: тільки "антигуман
ність, догматизм, абсолютизм, стандартизація, вузька спе
ціалізація, концентрація ” (з публіц. літ.).

АНТИГУМАННО. Присл. до антигуманний. Амери
канська адміністрація заборонила військовим антигуман
но поводитися з ув  ’язненими (із журн.); // у  знач. пред. 
Необгрунтовано підвищувати тарифи на комунальні по
слуги — протизаконно й антигуманно (з газ.).
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АНТИДАТУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, спец. По
значати попередньою датою; видавати документи заднім 
числом. Секретарка іноді антидатувала резолюції (з газ.).

АНТИДЕМОКРАТ, а, ч. Противник демократії. Хоч як 
воно не дивно, антиделюкрат Ніцше мав величезний вплив 
на цілі покоління революціонерів та соціалістів (із журн.).

АНТИДЕМОКРАТИЗМ, у, ч. Ідейно-політична платфор
ма, спрямована проти демократії. В основі певного антиде
мократизму республіканців лежить острах перед тира
нією більшості (з наук, літ.); Сократа звинуватили не в ан
тидемократизмі, а у  вільнодумстві (з газ.).

АНТИДЕМОКРАТИЧНИЙ, а, е. Спрямований проти 
демократії, ворожий їй. Монополія на політичне мислення, 
на будь-яку суспільну ініціативу — головна прикмета ліде
рів партії сталінського типу — таки знайшла вияву сило
вій, антирухівській, антидемократичній поведінці деяких 
сучасних діячів України (з газ.); Антидемократичний за
кон; Антидемократичний режим.

АНТИДЕМОКРАТИЧНО. Присл. до антидемократйч- 
ний. Уже на самому початку революції у  Франції велика 
буржуазія була настроєна антидемократично (з навч. літ.); 
Ну знач. пред. Антидемократично примушувати журналіс
тів писати те, що не відповідає дійсності (з газ.).

АНТИДЕМОКРАТІЯ, і, ж. Відсутність демократії, не
дотримання принципів демократії. Це антидемократія, ко
ли частина народу (еліта) з якихось причин гнобить іншу 
частину народу (народ у  вузькому сенсі слова), роблячи їхнє 
життя гіршим, чим воно могло б бути при більш справед
ливому управлінні (з наук, літ.); Нечесні вибори — це анти
демократія (з газ.).

АНТИДЕМОКРАТКА, и, ж. Жін. до антидемократ. На
мітингу дуже розгнівано виступала затята стара анти- 
демократка (з газ.).

АНТИДЁМП1НГ, у, ч„ екон. Заходи, спрямовані на бо
ротьбу з демпінгом. Статус країни з ринковою економікою, 
можливо, захистить Україну від можливих звинувачень у  
порушенні всесвітнього торгівельного закону про анти- 
демпінг (із журн.).

АНТИДЕМПІНГОВИЙ, а, е, екон. Спрямований проти 
демпінгу. Тільки висока якість товару забезпечить одно
часно відповідний рівень експортних цін і можливість уни
кати антидемпінгових неприємностей (із журн.); Кожна 
країна має антидемпінгові заходи, коли товарами тор
гують нечесно, коли торгують за заниженою ціною (з газ.).

А Антидемпінгове мйто див. мйто.
АНТИДЕПРЕСАНТ див. антидепресанти.
АНТИДЕПРЕСАНТИ, ів,лш. (одн. антидепресант, у, ч.), 

фарм. Лікувальні препарати, що застосовуються при хво
робливих розладах психіки, при депресії, пригніченості. На 
довгожителів не діють антидепресанти. Напевно, завдяки 
тому, що виділяється достатньо речовин, вплив яких на 
мозок викликає почуття задоволення та насолоди (з на- 
ук.-попул. літ.).

АНТИДЕПРЕСИВНИЙ, а, е. Який усуває, послаблює 
стан депресії. Антидепресивна дія тютюну — примарна 
(з наук.-попул. літ.).

АНТИДЕРЖАВНИЙ, а, е. Спрямований проти держа
ви, ворожий інтересам держави. Антидержавна акція; Ан
тидержавна діяльність.

АНТИДЕРЖ АВНИЙ а, ч. Противник державності. Вба
чаючи у  народі "єдиного героя історії", що пов'язує істо
ричні періоди "в одну цілість ", Михайло Грушевський не був 
антидержавником, не збавляв "ціни держави як культурної 
поступової форми " (з наук, літ.); Виборці повинні не допус
тити у  вищий законодавчий орган держави антидержавни- 
ків, які намагаються забрати у  нас свободу (з газ.).

АНТИДЕРЖ АВНИЦЬКИЙ, а, е. Те саме, що антидер
жавний. Українське військо протягом віків завжди стояло 
на захисті інтересів рідного народу та рідного краю, не 
зраджуючи присяги та проявляючи здоровий глузд під час 
антидержавницьких проявів (з публіц. літ.); Безпідставни
ми є спроби істориків 1920-1930 років і деяких сучасних 
науковців відкинути М. Грушевського назад до народниць
кої антидержавницької історичної науки (із журн.); Украї
ні вкрай необхідно очиститись від антидержавницьких 
елементів у  державних структурах (з газ.).

АНТИДЕРЖ АВНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до анти
державний. М. І. Міхновському довелося вести розбудову 
українського війська в атмосфері антидержавності (з наук, 
літ.); Головними принципами синдикалізму були аполітич
ність (неучасть у  парламентській боротьбі за владу), ан- 
тикапіталізм та антидержавність (з навч. літ.).

АНТИДЕРЖАВНО. Присл. до антидержавний. Роз
крадаючи культурну спадщину, так звані носії культури 
діють безкультурно, безсоромно, антидержавно (з публіц. 
літ.); Якщо якась сила діє антидержавно, то треба зверну
тися до суду (з газ.).

АНТИДЕТОНАТОР, а, ч. , спец. Речовина, яку додають у 
невеликій кількості до моторного палива, щоб знизити швид
кість згоряння його в циліндрі двигуна. Щоб підвищити ок
танове число низькосортних бензинів, до них додають ан
тидетонатори (з наук.-попул. літ.).

АНТИДЕТОНАТОРНИИ, а, е, спец. Прикм. до антиде- 
тонатор .Дихлоретан широко використовується як розчин
ник, для приготування антидетонаторних сумішей (з навч. 
літ.); Карбоніл кобальту застосовують для отримання чис
тих металів, нанесення металевих покриттів, як антиде- 
тонаторну добавку (із журн.).

АНТИДЕТОНАЦІЙНИЙ, а, е, спец. Стос, до антидето
натора. Октанове число вказує на вищу якість бензину, а 
також на антидетонаційну стійкість (з наук.-попул. літ.).

АНТИДИКТАТОРСТВО, а, с. Ідеологія і політика, спря
мовані проти диктаторства. Збереження Мексикою послі
довної позиції антиімперіалізму й антидиктаторства у  
відносинах з Кубою є унікальним варіантом політичної де
мократії (з публіц. літ.).

АНТИДИКТАТОРСЬКИЙ, а, е. Спрямований проти дик
таторського режиму. /944 року в Бухаресті відбувся антидик- 
таторський переворот (з наук.-попул. літ.); Твори Д. Пав- 
личка антидиктаторського спрямування готували грунт 
для появи талановитих послідовників, носіїв національної 
ідеї (з навч. літ.).

АНТИДІАБЕТЙЧНИЙ, а, е. Признач, для лікування 
діабету. Антидіабетичні ліки.

А  Антидіабетйчні засоби див. засіб.
АНТИДІАЛЕКТЙЧНИЙ, а, е. Який суперечить прин

ципам діалектики. Говорячи про "стару метафізику", Ге
гель розуміє насамперед "розумовий" антидіалектичний 
спосіб мислення і пізнання (з наук. літ.).
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АНТИДІУРЕТЙЧНИЙ, а, е. Який послаблює виділення 
сечі. Окситоцин має слабкий антидіуретичний ефект та 
істотно не впливає на рівень артеріаіьного тиску (з наук, 
літ.); Антидіуретичний гормон активізує зворотне всмок
тування в нирках (з наук. літ.).

АНТИДбПІНГОВИЙ, а, е. Спрямований проти вико
ристання спортсменами стимуляторів під час змагань. Ан- 
тидопінговий контроль.

АНТИДбТ див. антидоти.
АНТИДбТИ, ів, мн. (одн. антидот, у, ч.). Засоби, які 

припиняють або послаблюють дію отрути на організм. Ви
сокоефективний антидот унітіол широко застосовується 
при отруєннях арсеном, ртуттю, свинцем, а також при 
захворюваннях печінки, нервової системи, шкіри (з наук, 
літ.); Не міг дійти [лікар], що се за отрута; різні антидо
ти, які їй [Ользі] завдавав [давав], не помагали (І. Франко).

АНТИЕЛЕКТРОН, а, ч., фіз. Позитивно заряджена час
тинка, яка є античастинкою електрона. Позитрон — це ан
тиелектрон, тобто частинка за всіма ознаками така, як 
електрон, крім електричного заряду (із журн.).

АНТИЕСТЕТЙЧНИЙ, а, е. Такий, що порушує закони 
естетики; який ображає естетичні почуття. Антиестетич- 
ний фільм.

АНТИЕСТЕТЙЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до антиес
тетйчний. Бруд, антиестетичність, нехлюйство характе
ризують побут декласованих елементів (з публіц. літ.).

АНТИЕСТЕТЙЧНО. Присл. до антиестетйчний. Ар
хітектори мають давати відсіч проектам будівель, які ви
глядають антиестетично, псують вигляд міста (із журн.).

АНТИЗАКбННИЙ, а, е. Який суперечить законам. Під 
час антизаконних розкопок на території Хотинської фор
теці було знищено велику кількість фрагментів кераміки, 
уламків кахлі, порцеляни, залізних виробів, частин метале
вих котлів, датованих XVI-XVIII століттями (із журн.); 
Відведення під забудову ділянки берега річки є антизакон- 
ним кроком, оскільки зона відпочинку є власністю всіх меш
канців мікрорайону (з газ.).

АНТИЗАКбННІСТЬ, НО СТІ, ж. Порушення норм І прин
ципів законодавства. Фахівці у  галузі земельного права про
тягом 2-3місяців довели б антизаконність забудову запо
відниках (з газ.).

АНТИЗАКбННО. Присл. до антизаконний. У шляхти 
було право озброєного спротиву владі, якщо та дієантиза- 
конно (з навч. літ.); Люди, які діють антиконституційно й 
антизаконно, мають притягатися до відповідальності 
(із журн.); Н у знач. пред. Вивозити без спеціального дозволу 
антикваріат за межі країни — антизаконно (із журн.).

АНТИЗАНЕПАДНИЦЬКИЙ, а, е. Спрямований проти 
ідейного зубожіння, безперспективності, деградації (літера
тури, мистецтва і т. ін.̂ ). Антизанепадницькі твори поета.

АНТИІМПЕРІАЛІЗМ, у, ч. Ідеологія і політика, спря
мовані проти імперіалізму. У зовнішній політиці Муссоліні 
швидко перейшов від пацифістського антиімперіалізму до 
крайньої форми агресивного націоналізму (з наук. літ.).

АНТИІМПЕРІАЛІСТИЧНИЙ, а, е. Спрямований про
ти імперіалізму, ворожий йому. Антиімперіалістичний на
ціональний рух.

АНТИІМПЕРСЬКИЙ, а, е. Спрямований проти імперії, 
усього імперського. Український націоналізм завжди мав 
антиімперський характер (з наук, літ.); Геніальна містерія

Т. Шевченка “Великий льох ” через антиімперський пафос в 
українському літературознавстві другої половини XX cm. 
аналізувалася дуже рідко (з навч. літ.).

АНТИІМ ПЛІКАЦІЯ, ї, ж., лог. Заперечення імплікації. 
Можна довести, що логічна формула допустового речення 
може бути наслідком антиімплікації логічної формули пев
ного висловлення (з наук. літ.).

АНТИІНТЕЛЕКТУ\ЛІЗМ, у, ч., філос. Заперечення мож
ливості пізнавання істини за допомогою розуму. Культ гли
бинних містичних сил обов 'язково — як свій природний на
слідок — тягне за собою войовничий антиінтелектуалїзм 
(з газ.).

АНТИІНФЕКЦІЙНИЙ, а, е. Спрямований проти інфек
ції. В умовах експерименту і клініки вивчено стан місцевого 
антиінфекційного захисту та імунної реактивності черев
ної порожнини при поширеному перитоніті (з наук. літ.).

АНТИІНФЛЯЦШ НИЙ, а, е, фін. Спрямований проти 
інфляції. Антиінфляційні заходи уряду.

АНТИІСТОРЙЗМ , у, ч. Розгляд процесів об’єктивної 
дійсності з позицій метафізичної концепції вічності й не
змінності світу. Антиісторизм притаманний і Галілеєвому 
розумінню людського пізнання (з наук, літ.); Ідеалізм і ан
тиісторизм Томас Гоббс зробив вихідним пунктом усієї 
своєї суспільної теорії (з навч. літ.).

АНТИІСТОРИЧНИЙ, а, е. Який суперечить історії, прин
ципам історизму. Історична правда вимагає відкидати дог
матичні антиісторичні стереотипи в оцінці подій (з наук, 
літ.); Періодизація історії української літератури, запро
понована Д. Чижевським на підставі зміни літературних 
стилів, для О. Білецького є “антиісторичною ”, “умовною ” 
і “штучною ” (з мемуарної літ.).

АНТИІСТОРЙЧНІСТЬ, ності, ж. Порушення чи запе
речення принципу історичності у висвітленні подій чи фак
тів. Іспанський філософ Ортега-і-Гассет у  своєму есе про 
природу сучасного мистецтва розкриває специфіку іроніч
ності й антиісторичності модернізму (з наук, літ.); Анти- 
історичність окремих підручників ускладнює формування 
о б ’єктивного світогляду молоді (із журн.).

АНТИІСТОРИЧНО. Присл. до антиісторичний. У кри
тиці часто термін “модернізм ” антиісторично застосову
вався до всіх течій мистецтва XXсторіччя, які не відповіда
ли канонам соціалістичного реалізму (з наук, літ.); 11 у  знач, 
пред. Антиісторично було б тільки романтизувати або ге
роїзувати відбудовчі процеси та зміни в культурному сере
довищі країни (із журн.).

АНТЙК. 1. а, ч. Пам’ятка античного мистецтва, перев. 
скульптурна, що збереглась до наших днів. Визначною по
дією нашого життя став український переклад Гомерової 
“Одіссеї”, здійснений невтомним дослідником антиків Бо

рисом Теном (з газ.); // Старовинний рідкісний предмет ху
дожньої роботи. Взяла візника і вивезла з дому на Джерель
ну квіти і буфетик-антик (Ірина Вільде).

2. у  знач, прикм., невідм., розм. Дуже гарний, надзвичай
ний. Він [Абрумка].. з-під Бара ..Добру оренду має, жінка в 
нього “антик” і дев 'ятеро дітей (М. Старицький).

АНТИКАНЦЕРОГЁННИЙ, а, е. Спрямований проти 
дії канцерогенів. Незаперечний інтерес становлять і не
давні закордонні дослідження, які продемонстрували ан- 
тиканцерогенний ефект чайних поліфенолів (з наук, літ.);
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Антиканцерогенный ефект аспірину може ще більше спри
яти зростанню популярності цього препарату (з газ.).

АНТИКАПІТАЛІЗМ, у, ч. Переконання і політика, спря
мовані на боротьбу з капіталізмом. Прихильники антика- 
піталізму вважають, що при капіталізмі трудящі змушені 
працювати лише для збагачення капіталістів (із журн.).

АНТИКАПІТАЛІСТЙЧНИЙ, а, е. Спрямований проти 
капіталізму, ворожий йому. Проблеми довкілля можуть спри
чинити антикапіталістичний та націоналістичний рухи 
(з публіц. літ.).

АНТИКАТбД, а, ч„ фіз. Шматок тугоплавкого металу, 
об який ударяються катодні промені в рентгенівській труб
ці. При гальмуванні електронів, що вдаряються об антика
тод, виникає рентгенівське випромінювання (з навч. літ.).

АНТИКВА, и, ж. Друкарський машинописний шрифт із 
заокругленими контурами. Італійський книговидавець Джам- 
баттіста Бодоні, творець одного з типів класичного шриф
ту (антиква Бодоні), є автором “Посібника з типографы ” 
зі зразками 373 шрифтів (із журн.).

АНТИКВАР, а, ч. Продавець або любитель старовинних і 
цінних картин, книжок та інших предметів. Неоціненну зна
хідку— документи-оригінали про заслання Т Г. Шевченка в 
далекий Закаспійський край — Д. І. Яворницький дістав 
1905року в завзятого антиквара Ф. С. Романовича (із журн.).

АНТИКВАРІАТ, у, ч., збірн. Старовинні картини, книги, 
меблі і т. ін., що мають художню цінність. Здавна влашто
вуються аукціони, на яких продаються цінні речі: антиква
ріат, картини та скульптури відомих художників і скульп
торів (з наук.-попул. літ.).

АНТИКВАРІЙ, я, ч., заст. Те саме, що антиквар. У ме
не в руках є інший список “Енеїди ” Котляревського.., я 
одержав його від львівського антикварія (І. Франко); Я  за
питала антикварія про ціну книжки (Леся Українка).

АНТИКВАРК, а, ч., фіз. Елементарна частинка, яка є анти
частинкою кварка. Більшість елементарних частинок зовсім 
не елементарні, а складаються з більш простих об'єктів: 
кварків і антикварків (з наук.-попул. літ.); Протони й нейтрони 
складаються з кварків, а не з антикварків (з навч. літ.).

АНТИКВАРНИЙ, а, е. Старовинний і цінний; стос, до 
продажу старовинних і цінних предметів. Він обминав ре
дакций антикварні крамниці і не помічав знайомих (Н. Ри
бак); Антикварні картини.

АНТИКЛЕРИКАЛІЗМ, у, ч. Властивість за знач, анти
клерикальний. Соціал-радикальний рух проголосив свою 
відданість справі соціального реформізму, політичного де
мократизму, піднесення української культури, етичного со
ціалізму та антиклерикалізму (з газ.).

АНТИКЛЕРИКАЛЬНИЙ, а, е. Спрямований проти 
церкви, духовенства, ворожий їм. — Хто читав [роман 
“Записки дячка” Марка Вовчка], усі кажуть: важко навіть 
повірити, що написала жінка, та ще з освіченої дворян
ської родини — таке знання побуту сільського попівства!.. 
Кажуть, такого вражаючого роману, антиклерикального, 
у  нас ще ніколи не було! (О. Іваненко).

АНТИКЛЕРИКАЛЬНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до анти
клерикальний. Підкреслена антиклерикальність “Скель
ки ” І. Багряного не має нічого спільного з антирелігійністю 
(з навч. літ.).

АНТИКЛІНАЛЬ, і, ж., геол. Складка шарів гірських по
рід, повернена опуклістю догори; протилежне с и н к л і 

на ль .  Під час бурхливого складкоутворення земної кори 
виникла так звана Костянтинівсько-Дружківська анти
кліналь — величезна випуклість (з газ.).

АНТИКЛІНАЛЬНИЙ, а, е, геол. Який має характер ан
тикліналі. Внаслідок тектонічних рухів шари гірських по
рід утворюють горби, або, як їх називають геологи, анти
клінальні складки (з наук. літ.).

АНТИКОАГУЛЯНТ, у, ч., фарм. Лікувальний препарат, 
що зменшує здатність крові до зсідання і протидіє утворен
ню тромбів. Вибір стратегії лікування визначається спів
відношенням очікуваної ефективності та безпеки анти- 
аритмічних медикаментів і антикоагулянтів, їхньою вар
тістю, впливом на якість життя (із журн.).

АНТИКОАГУЛЯНТНИЙ, а, е, фарм. Прикм. до анти
коагулянт. Антикоагулянтный ефект властивий лише не
великій ділянці молекулярного ланцюга гепарину (з наук, 
літ.); Активований протеїн Смає антикоагулянтні власти
вості (з наук.-попул. літ.).

АНТИКОЛОНІАЛЬНИЙ, а, е. Спрямований проти ко
лоніалізму. Ініційована заходами більшовиків українізація, 
на думку В. Кучабського, мала на меті піднесення власного 
престижу в очах світової громадськості, щоб інспірувати 
антиколоніальну боротьбу проти тогочасної ліберальної 
системи Заходу (з наук, літ.); Твори Валерія Шевчука “Три 
листки за вікном ” і “Дім на горі ” як езопівська алегорія дик
татури набувають антиколоніального звучання (з публіц. 
літ.).

АНТИКОМ ЕРЦШ НИЙ, а, е. Протиставлений комер
ційному, не орієнтований на одержання прибутків. Антико- 
мерційне мистецтво.

АНТИКОМ ЕРЦІЙНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до ан- 
тикомерцшний. Під час презентації проекту допомоги 
дитбудинкам ставився акцент на його антикомерційності 
(із журн.); Практика доводить, що теза деяких літерато
рів про антикомерційність будь-яких літературних видань 
в Україні надто перебільшена (з газ.).

АНТИКОМУНІЗМ , у, ч. Ідеологія і політика, спрямова
ні проти комунізму. У боротьбі за єдність України Народ
ний рух послідовно стоїть на позиціях антикомунізму, від
сторонюється як від лівого, так і правого радикалізму, про
тидіє проявам екстремізму (з публіц. літ.); Послідовний ан- 
тикомунізм Уласа Самчука та його боротьба за незалеж
ність України стали головними причинами піддання його 
імені остракізму (із журн.).

АНТИКОМУШ СТ, а, ч. Прихильник антикомунізму. 
Знайомство з унікальним “Радянським архівом ” відомого 
дисидента-антикомуніста Володимира Буковського спону
кає до аналогій із сучасністю (із журн.).

АНТИКОМ УНІСТИЧНИЙ, а, е. Спрямований проти 
комунізму, ворожий йому. Антикомуністична політика.

АНТИКОНСТИТУЦІЙНИЙ, а, е. Який порушує кон
ституцію. Антиконституційна політика; Антиконститу- 
ційний законопроект; Антиконституційний переворот.

АНТИКОНСТИТУЦШ НІСТЬ, ності, ж. Властивість за 
знач, антиконституційний. Антиконституційність рішень.

АНТИКОНСТИТУЦШ НО. Присл. до антиконститу- 
цшний. Батько мого друга у  30-ті роки був незаконно ре
пресований і антиконституційно засуджений на вісім ро
ків виправно-трудових робіт (з мемуарної літ.); // у  знач, 
пред. Приватизувати корисні копалини — це значить дія
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ти антиконституційно (із журн.); Відбирати в народу право 
на вільне волевиявлення — антиконституційно (із журн.).

АНТИКОРОЗІЙНИЙ, а, е. Який запобігає корозії мета
лів і виробів з них. Хром надає сталі твердості та міцнос
ті, підвищує її антикорозійну стійкість (з навч. літ.); Ан
тикорозійне мастило.

АНТИКОРОЗІЙНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, 
антикорозійний. Властивості свинцю — м ’якість, висока 
питома вага, антикорозійність, низька точка плавлення 
тощо — роблять цей метал незамінним у  багатьох вироб
ничих процесах (з навч. літ.).

АНТИКОРУПЦШНИЙ, а, е. Спрямований проти ко
рупції, який протидіє їй. Рада Європи наголошує на необ
хідності адаптації українського антикорупційного законо
давства до європейських стандартів (з публіц. літ.); Треба 
запровадити антикорупційну експертизу проектів норма
тивно-правових актів (з газ.).

АНТИКОРУПЦІЙНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до анти- 
корупційний. У державі повинні діяти принципи антико- 
рупційності, моральності, християнських цінностей, за
хисту національно-культурної ідентичності в умовах гло
балізації(з публіц. літ.).

АНТИКбСМОС, у, ч. Про глибинні шари води або Зем
лі. Земні надра — це своєрідний антикосмос зі своїми про
цесами та явищалш, вивчення яких може мати важливі 
наукові й практичні наслідки (з наук.-попул. літ.).

АНТИКРЙЗОВИЙ, а, е. Спрямований на запобігання, 
подолання кризи. Реалізація антикризових заходів сприя
тиме стабілізації та розвитку вугледобувної галузі (із журн.); 
Антикризова реформа.

АНТИКРІПОСНИЦЬКИЙ, а, е. Спрямований проти крі
посництва, ворожий йому. Проза Т. Г. Шевченка, як і його пое
зія, має виразну антикріпосницьку спрямованість (з навч. літ.).

АНТИКУЛЬТУРА, и, ж. Твори літератури, мистецтва 
і т. ін., які пропагують аморальні, антигуманні цінності. За 
умов існування суспільних антагонізмів культура втрачає 
гуманістичний характер і фактично перетворюється на 
антикультуру (з публіц. літ.); Культура (а особливо сучас
на) вже самою своєю духовною будовою вимагає присут
ності у  ній особистостей, інакше вона перетворюється на 
гротеск, а той просто на антикультуру (із журн.).

АНТИКУЛЬТУРНИЙ, а, е. Прикм. до антикультура. 
М. Зеров бачив страшну колоніальну культурну відста
лість свого народу, завдяки якій варварські антикультурні 
руїнні елементи легко брали гору (з наук, літ.); Антикуль
турна та соціально-деструктивна дія суржику знижує ін
телектуальний рівень його носіїв та негативно впливає на 
функціонування національних мов (з навч. літ.).

АНТИЛОГАРИФМ, а, ч., мат. Число, що має даний ло
гарифм. Як правило, у  підручниках для середньої школи роз
глядають десяткові та натуральні логарифми, а також 
антилогарифми (з навч. літ.).

АНТИЛОГІЗМ, у, ч. 1. філос. Несумісність категоричного 
силогізму із запереченням його висновків. У І .  Канта антило- 
гізм є логічною утопією, чимось неможливим для людського 
духу, нездійсненним завданням для мислення (з наук. літ.).

2. лінгв. Спосіб найменування осіб чи речей, який пору
шує логічні закони. Антилогізми у  мові фіксують факти 
найменування особи чи речі, прямо протилежні щодо осмис
леної їхньої оцінки (з наук. літ.).

А Н ТИЛбПА див. антилопи.
А Н ТИ Л бП И , оп, мн. (одн. антилопа, и, ж.). Велика 

група жуйних парнокопитих ссавців родини порожнисто
рогих. Далеко, на самому крайнебі, паслися гуртиком гілляс
торогі олені, зебри та антилопи (О. Гончар); Між Брама
путрою й Гангом трапляються величенькі шматки степу, 
де пасуться лсирафи, антилопи, носороги й інші травоїдні 
тварини (Остап Вишня).

АНТИЛЮ ДЯНИЙ, а, е. Спрямований проти людей; не
уважний до чужих потреб; негуманний. Голодомор став 
наслідком масової форсованої насильницької колективіза
ції, цілковитого пограбування села, проведення антилюдя- 
ноїхлібозаготівельної політики (з публіц. літ.).

АНТИЛКЗДЯНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до антилю- 
дяний. Антилюдяність проведеної акції вражає (з газ.).

АНТИМАРКСЙЗМ, у, ч. Ідеологія і політика, спрямовані 
проти марксизму. Теорія та ідеологія антимарксизму повер
тають нас до вихідного розуміння природи доданої вартос
ті й нового розуміння економічного розвитку (з наук. літ.).

АНТИМАРКСЙСТ, а, ч. Прихильник антимарксизму. 
Матеріалістичний ухил сучасного мислення характерний 
для багатьох антимарксистів, які розглядають людину ли
ше як індивіда, що прагне максимального прибутку (з наук, 
літ.); За роки своїх активних поїздок по всьому світі, пере
дусім по країнах третього світу, Іван Павло II не перестав 
бути непримиренним антимарксистом (із журн.).

АНТИМ АРКСЙСТСЬКИЙ, а, е. Спрямований проти 
марксизму; який суперечить засадам марксизму. Антимарк- 
систська теорія.

АНТИМАТЕРІАЛІЗМ, у, ч. Ідеологія і політика, спря
мовані проти матеріалізму. Войовничий антиматеріалізм 
часто проявляється у  надмірній увазі до окультних явищ 
(із журн.).

АНТИМ АТЕРІАЛІСТЙЧНИЙ, а, е. Спрямований про
ти матеріалізму; який суперечить принципам матеріалізму. 
Антиматеріалістичні погляди.

АНТИМАТЕРІЯ, ї, ж. Форма матерії, у якій більшість 
атрибутів (електричні заряди, магнітний момент і спін) еле
ментарних частинок мають зворотні знаки. Європейські фі
зики оголосили, що їм вдалося проникнути в задзеркалля і 
створити атоми антиматерії (з наук.-попул. літ.); Деякі 
вчені вважають, що антиматерія виглядає і поводиться 
точно так само, як звичайна матерія (з наук.-попул. літ.).

АНТИМ ИСТЁЦТВО, а, с. Напрямок у мистецтві, при
хильники якого пропагують твори, що суперечать загаль
ноприйнятим законам, правилам, жанрам мистецтва. Сим
волічні набої, наповнені гримучим порохом мистецтва, не 
повинні нас хвилювати, особливо, якщо вони підуть на від
стріл антимистецтва (із журн.); Мистецтво і антимис- 
тецтво, справжнє і облудне, гуманістичне і аморальне — 
все так змішалося, що молодій людині дуже непросто ро
зібратися в цьому (з газ.).

АНТИМ ИСТЁЦЬКИЙ, а, е. Прикм. до антимистёцтво.
Ми не часто звертаємо увагу на мистецьку вартість або 
на антимистецький вигляд творів ужиткового мистец
тва, які оточують нас (із журн.); Треба зупинити будівниц
тво антимистецьких, чужих духові й стилеві українських 
міст архітектурно-будівельних витворів (з газ.).
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АНТИМІКРОБНИЙ, а, е. Який застосовується для зни
щення мікробів або пригнічення їхньої життєдіяльності. 
Антимікробні засоби.

АНТИМІЛІТАРИЗМ, у, ч. Масовий міжнародний рух 
проти гонки озброєнь і розв’язування імперіалістичних во
єн, проти мілітаризму. Автономізм Центральної Ради став 
підґрунтям її антимілітаризму, що фатально вплинув на 
подальшу долю державного будівництва загалом (з наук.- 
попул. літ.); Паризький конгрес прийняв резолюцію, яка за
кликала до спільних дій проти мілітаризму, до виховання 
юнацтва в дусі антимілітаризму (з навч. літ.).

АНТИМ ІЛІТАРИСТ, а, ч. Противник мілітаризму. 
Шпіндлер присовує лице майже до самої газети. — Умгу! 
Англійська буржуазія вже теж у  ролі антимілітаристів і 
борців за “єдину республіку землі ” (В. Винниченко); Анти
мілітаристи для захисту своїх поглядів використовують 
вчення Христа про непротивлення злу (з наук.-попул. літ.).

АНТИМІЛІТАРИСТИЧНИЙ, а, е. Те саме, що анти
мілітаристський. Антимілітаристичний світогляд.

АНТИМІЛІТАРИСТСЬКИЙ, а, е. Прикм. до антимілі
таризм і антимілітарист. Ряд поетичних творів О. М ат 
вея має антиімперіалістичне, антимілітаристське спря
мування (із журн.).

АНТИМШ С, а, ч. У християнській церкві — шовкове 
покривало, яким накривають престол. — Ти не дбаєш за дім 
Божий. В тебе дзвони порозбивані, церква стара, анти- 
мінс старий, все старе, — казав сердито в олтарі архієрей 
на всю церкву (І. Нечуй-Левицький).

АНТИМОНАРХІЗМ, у, ч. Ідейно-політична платформа, 
спрямована проти монархізму. “Історія Русів ” пройнята 
духом виьнодумства, антимонархізмом та антидеспотиз- 
мом (з навч. літ.).

АНТИМОНАРХІСТ, а, ч. Прихильник антимонархізму. 
Монархія може існувати і за наявності антимонархістів, 
а демократію можуть побудувати лише демократичні в 
усіх відношеннях люди (з публіц. літ.); Після розпуску коро
лем Непалу коаліційного уряду, оголошення про введення 
надзвичайного стану і жорсткої цензури антимонархісти 
провели демонстрацію протесту (з газ.).

АНТИМОНАРХІЧНИЙ, а, е. Спрямований проти мо
нархізму. Ідея свободи у  творчості Г  Сковороди органічно 
поєднана з антимонархічними тенденціями (із журн.).

АНТИМОНІД, у, ч., хім. Сполука сурми з іншими еле
ментами, що використовується як напівпровідник. Під час 
польоту Анатолія Березового і Валентина Лебедева одер
жані перші зразки напівпровідникових матеріалів: селеніду 
кадмію та антимоніду індію (із журн.).

АНТИМбНІЙ, ю, ч., хім. Те саме, що сурма 1. По кіль
кох скоках вона спинилась на доріжці, піднісши мов з металу 
виковану струнку ніжку, й дивилась з німим запитом очима, 
неначе підмальованими антимонієм... (Н. Королева).

АНТИМОНІТ, у, ч. Мінерал свинцево-сірого кольору, 
який є основною рудою для виплавлення сурми. Основний 
рудний мінерал Микитівського родовища ртуті — кіновар, 
другорядні — антимоніт, вісмутин та ін. (з наук, літ.); В 
Україні антимоніт зустрічається на Донбасі та в Закар
патті (з навч. літ.).

АНТИМ бНІЯ, і, ж., розм. Беззмістовна, пуста балака
нина. Коли вона [Наташа] почала свої антимонії, я сказав: 
ще слово — й каюк тобі! (В. Підмогильний).

0  Розводити антимонії (антимонію) див. розводити.

АНТИМ ОНОПбЛЬНИЙ, а, е. Спрямований проти моно
полії підприємств, який протидіє їй. У випадку американських 
олігополій чимало з них перенесли свою діяльність за кордон, 
де їх не досягають антимонопольні закони США (із журн.); 
Антимонопольно комітет; Антимонопольні акти.

АНТИМ ОРАЛЬНИЙ, а, е. Який суперечить принципам 
моралі, ворожий їй. Мораль і духовність суспільства віді
гравали і відіграють важливу роль у  розвитку цивілізації, 
накладаючи мораторій на небезпечні, антиморальні експе
рименти (з газ.).

АНТИМУТАГЕН див. антимутагени.
АНТИМУТАГЕНИ, ів, мн. (одн. антимутаген, а, ч.), 

спец. Речовини, які знижують частоту мутацій, перешко
джають дії мутагенів на живі організми. Шляхи модифіка
ції мутагенної дії хімічних сполук існують. У цьому плані 
перспективним напрямом є використання антимутаге
нів — речовин, які впливають на хімічні мутагени або на 
організм людини в такий спосіб, що частота мутацій, 
спричинених цим мутагеном, суттєво знижується порів
няно з контрольним рівнем (з журн.).

АНТИМУТАГЕННИЙ, а, е, спец. Стос, до антимутаге
нів. Вченими розроблено ряд препаратів широкого спектру 
дії, які знижують фітотоксичну дію пестицидів та ма
ють антимутагенний ефект (із журн.).

АНТИМ УТАГЕННІСТЬ, ності, ж., спец. Властивість 
за знач, антимутагенний. Досліджено антимутагенність 
10 окремих штамів молочнокислих бактерій і 4 типів фер
ментованих молочних продуктів (з наук. літ.).

АНТИНАРКОТИЧНИЙ, а, е. Спрямований проти неле
гального виробництва, обігу та вживання наркотиків. Пе
ред медичною наукою стоїть завдання синтезування ефек
тивних лікувальних антинаркотичних засобів (з наук, літ.); 
Єдиним шляхом протидії розповсюдженню наркотиків се
ред молоді є проведення альтернативної антинаркотичної 
пропагандистської діяльності (з публіц. літ.).

АНТИНАРбДНИЙ, а, е. Спрямований проти народу, 
ворожий його інтересам. Байрон і Гюго, Гейне і Петефі — 
запеклі противники сучасного їм антинародного політич
ного і соціального укладу (М. Рильський); М. В. Гоголь 
своєю творчістю активно сприяв розвитку суспільної сві
домості народу, нещадно викривав гнилість і жорстокість 
самодержавно-кріпосницького ладу, його антинародний ха
рактер (з газ.).

АНТИНАРбДНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до антина
родний. Народність чи антинародність влади визнача
ється способом поділу важелів влади в державі, ступенем 
наближеності її безпосередньо до людей, які живуть у  кон
кретних містах, селищах, селах (з публіц. літ.).

АНТИНАРбДНО. Присл. до антинародний. Якщо ми 
бачимо, що влада міста діє антинародно й антизаконно, 
про це неможна мовчати (з газ.).

АНТИНАУКбВИЙ, а, е. Який суперечить принципам 
науки, ворожий їй. Антинауковий характер має не тільки 
протиставлення законів природи і суспільства, але й їх 
ототожнення (з публіц. літ.).

АНТИНАУКбВІСТЬ, вості, ж. Абстр. ім. до антина
уковий. І. П. Павлов усе життя не сприймав фрейдизм та 
різко критикував його за антинауковість і містицизм 
(із журн.).
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АНТИНАУКОВО. Присл. до антинауковий. Недосвід
чені археологи-аматори провели дослідження скіфської 
могили антинауково, з порушенням елементарних правил 
археологічних розкопок (з газ.).

АНТИНАЦЙЗМ, у, ч. Ідеологія і політика, спрямовані 
проти нацизму. Антинацизм — це частина сучасної форми 
гуманізму, він закріплений багатьма соціальними інститу
тами, які народилися після Другої світової війни (з наук, 
літ.); Вороже ставлення до нацизму, антинацизм стали 
важливою частиною сучасної європейської традиції (з газ.).

АНТИНАЦЙСТ, а, ч. Прихильник антинацизму. Все
світньо відомий антинацист Шимон Візенталь, завдяки 
якому до суду притягнули понад тисячу колишніх нацистів, 
народився в містечку Бучач на Тернопільщині (з наук.-по- 
пул. літ.); Під час війни в селі Серники Зарічненського райо
ну Рівненської області діяла підпільна група антинацистів 
та загін самооборони (із журн.).

АНТИНАЦЙСТСЬКИЙ, а, е. Прикм. до антинацизм. 
Більшовики вбачали в ОУН-УПА посібників Німеччини, своїх 
ворогів. З цієї причини антинацистський рух в Україні послаб
лювався, його сили нерідко витрачалися на братовбивчу бо
ротьбу (з наук, літ.); Щоб запобігти масовому антинацист- 
ському виступу в Словаччині, командування вермахту 23 серп
ня 1944 р. видало наказ про ії окупацію (з наук.-попул. літ.).

АНТИНАЦІОНАЛЬНИЙ, а, е. Який порушує інтереси 
нації, ворожий їй. Противники національної суверенності 
відчувають свою неспроможність повернути тоталітар
ний антинаціональний режим (із журн.).

АНТИНАЦІОНАЛЬНО. Присл. до антинаціональний. 
Національна ідея повинна завоювати ті маси, що налаш
товані байдужо і навіть антинаціонально (з газ.).

АНТИНЕЙТРЙНО, невідм., с., фіз. Елементарна час
тинка, яка є античастинкою нейтрино. При розпаді мюона в 
атомних ядрах народжується пара електронних нейтрино 
й антинейтрино (із журн.).

АНТИНЕЙТРОН, а, ч., фіз. Електрично нейтральна еле
ментарна частинка, яка є античастинкою нейтрона. На від
міну від нейтрона напрями спіну і магнітного моменту 
антинейтрона однакові, а не протилежні (з навч. літ.).

АНТИНОМІЧНИЙ, а, е, філос. Стос, до антиномії. При
рода має парадоксальні антиномічні властивості, де спів
існують протилежні і взаємовиключні способи буття 
(з наук, літ.); У цілковитій згоді з візантійським антиноміч
ним мисленням особа майстра ікони дуже високо цінувала
ся, хоча водночас це був раб, маріонетка, виконавець вищої 
волі (із журн.).

АНТИНбМІЯ, ї, ж., філос. Суперечність між двома 
твердженнями, що взаємно виключають одне одне, але кож
не з яких однаковою мірою логічно довідне в даній системі. 
Якщо в тріадах різних світоглядних напрямків троїстість 
розв ’язується у  множинність, то внутрішня троїстість 
сполучає в один образ антиномію єдності і троїчності, 
включаючи момент дискретності (з наук. літ.).

АНТИОБЛІДНЮВАЧ, а, ч., техн. Засіб, що запобігає 
обледенінню поверхонь літальних апаратів під час польоту, 
ліній електропередач і зв’язку і т. ін. В авіації використо
вують механічні, хімічні, теплові та комбіновані антиоб
ліднювачі (з наук.-попул. літ.); Боротьба з обледенінням 
дротів здійснюється трьома способами —механічним, теп
ловим та за допомогою антиобліднювачів (з навч. літ.).

АНТИОКЙСНЮ ВАЛЬНИЙ, а, е, фарм., хім. Те саме, 
що антиоксидантний. Встановлено, що разом з антиокис- 
нювальними властивостями соєвий соус значно покращує 
кровообіг, завдяки чому, зокрема, сповільнюється розвиток 
серцево-судинних та інших захворювань (з наук, літ.); У ва
гітних жінок іноді знижуються антиокиснювальнірезерви 
організму (з наук.-попул. літ.).

АНТИОКЙСНЮ ВАЧ, а, ч., фарм., хім. Те саме, що ан
тиоксидант. Селен — це найсильніший природний анти- 
окиснювач, речовина, яка стримує в організмі розвиток 
атеросклерозу (з наук.-попул. літ.).

АНТИОКСИДАНТ див. антиоксиданти.
АНТИОКСИДАНТИ, ів, мн. (одн. антиоксидант, у, ч.), 

фарм., хім. Речовини, що запобігають окисненню органічних 
речовин або уповільнюють його. У клінічних умовах для під
вищення порогу стійкості мозкової тканини до гіпоксії за
стосовують антиоксиданти (з наук, літ.); На думку вчених, 
ті ензими-антиоксиданти, що містяться в пиві, сприяють 
відновленню нормального рівня глюкози в крові (з газ.).

АНТИОКСИДАНТНИЙ, а, е, фарм., хім. Стос, до ан
тиоксиданту, антиоксидантів. Пігулки "Альтану” мають 
виражену протизапальну, антиоксидантну, відновлюваль- 
ну, антимікробну і n jp o m u eu p a 3 K o ey  активність (з газ.).

АНТИОЛІГАРХІЧНИЙ, а, е. Спрямований проти влади 
представників великого капіталу — олігархів. Реальна мо
дель політичної системи містить олігархічний та анти- 
олігархічний компоненти (з наук, літ.); "Кольорові "револю
ції в пострадянських країнах були переважно антиолігар- 
хічними (з газ.).

АНТИПАРАЛЁЛЬНИЙ, а, е, мат., фіз. Спрямований у 
протилежному напрямі. Існують речовини, у  яких обмінні си
ли викликають антипаралельну орієнтацію спінових маг
нітних моментів електронів (з наук, літ.); У стійкому стані 
молекули спіни електронів повинні бути антипаралельні 
(з наук. літ.).

АНТИПАРАЛЕЛЬНІСТЬ, ності, ж., мат., фіз. Власти
вість за знач, антипаралёльний. Робота була присвячена 
питанням антипаралельності ланцюгів подвійної спіралі 
нуклеїнових кислот (з наук. літ.).

АНТИПАРАЛЁЛЬНО, мат., фіз. Присл. до антипара
лёльний. Виявлено нові властивості індикатриси розсію
вання: пучок електронів, які летять майже антипаралель- 
но первинному пучку, та дуже вузький пучок дірок, що ле
тять вперед (з наук. літ.).

АНТИПАРТШ НИЙ, а, е. Спрямований проти ідейних 
та організаційних основ партії, ворожий їй. Спілкування йо
го [Богдиля] з Прозванцевим, людиною явно антипартійних 
поглядів, викликає неабияку підозру! (Б. Антоненко-Дави- 
дович).

АНТИПАРТШ НІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до антипар- 
ті'йний. Письменника М. Хвильового безпідставно звинува
чували в антипартійності та "українському буржуазному 
націоналізмі” (з навч. літ.).

АНТИПАСАТ, у, ч., метеор. Повітряна течія у місцевос
ті між тропіками й екватором, яка має протилежний до па
сатів напрям. В екваторіальній зоні тепле повітря тропіків 
піднімається наверх, що приводить до утворення на кордо
ні тропосфери вітру, який називається антипасат (з наук, 
літ.); Внаслідок нерівномірного баричного рельєфу вини
кають вітри — пасати й антипасати (з навч. літ.).
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АНТИПАТИЧНИЙ, а, е. Який викликає антипатію; не
приємний; протилежне с и м п а т и ч н и й .  Якимсь .. твер
дим і антипатичним видавався той чоловік (І. Франко); 
[ Б и к о в:] Господи, ну до чого ж антипатична людина! Іде 
як, дивіться (О. Довженко).

АНТИПАТЙЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до антипа
тичний; протилежне с и м п а т и ч н і с т ь .  Попри всю свою 
безпринципність і антипатичність деякі диктатори були 
не чужі ознак художнього смаку (із журн.).

АНТИПАТИЧНО. Присл. до антипатйчний. Хлопець 
був давно не голений і у  брудній одежині, тому виглядав ан
типатично (з газ.).

АНТИПАТІЯ, ї, ж. 1. Почуття неприязні, огиди, відра
зи до кого-, чого-небудь; протилежне с и м п а т і я .  Симпа
тії, антипатії у  неї залежать від настроїв і часто міняють
ся (Леся Українка); — Правда твоя, у  мене до нього г  й осо
биста неприязнь, глибока антипатія (О. Донченко).

2. розм. Людина, яка викликає таке почуття. — Я  це та
кож уже завважала, — вмішалася одна з пань, якраз моя 
антипатія (О. Кобилянська).

АНТИПАТРКУГ, а, ч. Той, хто діє проти своєї батьківщи
ни, її народу. Антипатріоти і сепаратисти не можуть бу
ти лідерами політичної довіри в Україні (з публіц. літ.); 
Тільки затятий антипатріот буде виступати проти вза
ємовигідної торгівлі із сусідніми державами (із журн.).

АНТИПАТРІОТЙЗМ, у, ч. Світогляд, далекий від пат
ріотизму; поведінка, політика, що ґрунтується на такому 
світогляді. Коняку в нього реквізували. Ще й пригрозили, ко
ли він розкричався про антипатріотизм і варварство ма
йора, який допустився такого насильства над професором 
(П. Загребельний).

АНТИПАТРІОТИЧНИЙ, а, е. Спрямований проти своєї 
батьківщини і народу. Антипатріотичний учинок.

АНТИПАТРІОТИЧНО. Присл. до антипатріотйчний.
Задум щотижнево давати у  1848 році українські вистави в 
Коломийському українському аматорському театрі не міг 
бути зреалізований через брак репертуару та підривні за
ходи антипатріотично налаштованих елементів (з мему
арної літ.); Як це не антипатріотично звучить, наші євро
пейські футбольні суперники грали значно краще (з газ.).

АНТИПАЦИФІЗМ, у, ч. Політична течія чи світогляд, 
які заперечують принципи пацифізму. Дух антипацифізму 
вноситься фашизмом навіть у  приватне життя (з газ.).

АНТИПАЦИФІСТ, а, ч. Прихильник антипацифізму. Під 
час акцій опозиції молодий політик показав себе явним ан- 
типацифістом (з газ.).

АНТИПЕДАГОГІЧНИЙ, а, е. Який суперечить прин
ципам і вимогам педагогіки. Антипедагогічні методи.

АНТИПЕДАГОГІЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до ан
типедагогічний. Антипедагогічність стосовно дітей зу
стрічається все рідше (з газ.).

АНТИПЕДАГОГІЧНО. Присл. до антипедагогічний. 
Батьки поводяться антипедагогічно, коли дозволяють ди
тині зверхньо ставитися до товаришів (із журн.); Ну знач, 
пред. Продавати алкоголь неповнолітнім — це не тільки 
протизаконно, але й антипедагогічно (з газ.).

АНТИПЕПСЙН, у, ч., біол. Речовина, що входить до 
складу шлункового соку і протидіє посиленому травленню. 
Шлунковий слиз забезпечує не тільки механічний захист 
слизової оболонки, але й містить антипепсин, який захи

щає стінку шлунка від самоперетравлювання (з наук, літ.); 
[ Ю р ч и к:] Пепсин за одним заходом може перетравити й 
саму шлункову оболонку. Організм проти цього бореться, 
виробляючи спеціальний антипепсин, що охороняє білкову 
тканину шлунка від цієї руйнації (В. Підмогильний).

АНТИПЕРИСТАЛЬТИКА, и, ж., фізл. Хвилеподібне 
скорочення порожнистих органів (напр., кишечника, шлунка, 
сечовода) у зворотному до звичайного напрямку. Раніше вва
жалося, що антиперистальтика викликає в людини блювоту, 
але дослідження останніх років довели, що антиперисталь
тика не має до цього процесу ніякого відношення (з наук. літ.).

АНТИП1РЁН, у, ч., лсім. Речовина або суміш, що надає 
деревині, тканині та іншим матеріалам вогнетривкості. Ко
ефіцієнт проникності характеризує динамічну здатність 
деревини пропускати розчин антипірену через свою поверх
ню (з наук. літ.).

АНТИПІРЕТИК див. антипіретики.
АНТИПІРЕТИКИ, ів,л/н. (одн. антипіретик, у, ч.), фарм. 

Лікувальні жарознижувальні і протигарячкові препарати. 
Штучне зниження температури лікарськими речовинами, 
так званими антипіретиками, деякі лікарі вважають спра
вою даремною і навіть шкідливою, бо вона спрямована про
ти самозахисних сил організму (із журн.).

АНТИПІРИН, у, ч., фарм. Лікувальний жарознижуваль
ний і болезаспокійливий препарат. Лікування полягає у  при
йомі препаратів саліцилової кислоти, антипірину та його 
сполучень (пірамідон), хініну та ін. (з наук.-попул. літ.).

АНТИПІРОГЕН, у, ч., лсім. Речовина, що запобігає само
займистості вугілля, руд і т. ін. та відвертає пожежі на шах
тах і рудниках. Антипірогени нагнітають через шпури та 
свердловини в цілики і скупчення самозаймистого вугілля 
(з наук.-техн. літ.).

АНТИПКА, и, ж. Вид дикорослої вишні з дрібними чор
ними плодами, терпкими на смак і непридатними для спо
живання; кучина. Антипка — невелике, до 10 м заввишки, 
дерево із широкою кроною (з наук. літ.).

АНТЙПКО, а, ч., діал. Чорт. — Ну, ну, ти, антипку! Цур 
тобі та дзусь! (І. Франко).

АНТИПОД, а, ч. 1. тільки мн. Жителі двох діаметраль
но протилежних пунктів земної кулі. У “Християнській то
пографії” (VI cm.) Козьми, візантійського ченця з Єгипту, 
земна площина оточена океаном і стоїть на якійсь твердій 
основі, так що теорія антиподів, людей, які живуть на 
протилежному боці земної кулі, — безпідставна: навіть і 
вниз головою їм однаково немає на чому стояти (з наук.-по
пул. літ.).

2. Людина, яка своїми поглядами, рисами характеру або 
соціальним становищем цілком протилежна іншій людині. 
Антиподом Чіпки в романі Панаса Мирного “Хіба ревуть 
воли, як ясла повні? ” є дрібний власник Грицько, що пнеть
ся у  великі господарі (з навч. літ.); 11 перен. Взагалі що-не- 
будь, протилежне іншому своїм характером, особливостя
ми. Реалізм і романтизм не тільки змінювали один одного в 
часі як антиподи, а й мирно співіснували протягом майже 
всього XIX cm. не лише в літературі в цілому, а навіть у  
творчості одних і тих же письменників (з наук. літ.).

АНТИПбДНИЙ, а, е. Прикм. до антипод. Держава і 
суспільство перебувають у  постійному протистоянні: то 
зближуючись, то конфліктуючи, розходячись, як антипод- 
ні чи самостійні субстанції (з публіц. літ.).
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АНТИПбДНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до антиподний.
Тепер ми не маємо іншоїрозв ’язки, як та “антиподність ", 
між нами тепер не океан і не півглобуса, між нами тепер 
сумління і закон (У. Самчук).

АНТИПРАВОВЙЙ, а, є. Пов’язаний з відсутністю закон
ності; який допускає порушення закону. Антиправовийучи
нок.

АНТИПРЕЗИДЁНТСЬКИЙ, а, е. Спрямований проти 
президента, ворожий його політиці. Антипрезидентська 
стаття; Антипрезидентські виступи.

АНТИПРИРОДНИЙ, а, е. Спрямований проти створе
ного природою, властивого, притаманного кому-небудь від 
природи. Антиприродний статус цивілізації неодмінно пе
редбачає відсутність історичної пам ’яті (з публіц. літ.).

АНТИПРИРбДНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до анти- 
природний.. Антиприродність целібату аргументувалась 
українськими філософами доби Відродження на основі ви
знання важливості та природності взаємного потягу чо
ловіка і жінки (з наук.-попул. літ.).

АНТИПРИРбДНО. Присл. до антиприрбдний. У джун
глях нам траплялися пташки з антиприродно яскравим опе
ренням (із журн.); Ну знач. пред. Подумав [Євген]: “Сонце із 
заходу — символічно, поетично й гарно, але антиприродно " 
(Б. Харчук).

АНТИПРОЁКТ, у, ч. Дії, спрямовані на заперечення чо
го-небудь задуманого чи реалізованого. Музиканти, які ви
йшли з групи, започаткували свій антипроект (з газ.).

АНТИПРОТОН, а, ч., фіз. Негативно заряджена елемен
тарна частинка, яка є античастинкою протона. Маса і спін 
антипротона і протона однакові, а електричні заряди й 
магнітні моменти однакові за абсолютним значенням, але 
протилежні за знаком (з навч. літ.).

АНТИПРОФЕСІОНАЛІЗМ, у, ч. Порушення норм чи 
вимог до певної професії як постійної діяльності. Аудито
рію вразив навіть не просто непрофесіоналізм, а антипро- 
фесіоналізм молодих спеціалістів (з газ.).

АНТИРАДИКАЛЬНИЙ, а, е. 1. фарм., хім. Спрямова
ний проти дії вільних радикалів. Висока антирадикальна 
активність бузини чорної визначається не лише великою 
кількістю антоціанових барвників, але й вмістом вітаміну С 
й каротинів (з наук.-попул. літ.); Дрібні фрукти забезпечу
ють високий антирадикальний ефект і тим самим захища
ють організм від надмірного накопичення токсинів (з навч. 
літ.).

2. Спрямований проти застосування радикальних дій що
до когось чи чогось. Дуже ефективною є р о з 'яснювальна 
антирадикальна робота, яка є значно продуктивнішою, 
ніж спізнілі формальні заборони діяльності "нетрадицій
них сект " і новоявлених культів чи арешти їх лідерів (з пуб
ліц. літ.); Ведучий подякував політологам за помірковану, 
антирадикальну дискусію (з газ.).

АНТИРАДЙНСЫСИЙ, а, е. Спрямований проти радян
ського устрою та Радянського Союзу. Ідея української дер
жавності поширилася в середовищі наукової, гуманітарної 
і технічної інтелігенції, яка наприкінці 80-х років [XX ст.] 
створила багато громадських, напівлегальних, антирадян- 
ських організацій (Д. Павличко); У перші ж дні після повер
нення за кордон Винниченко, начисто відмежувавшись од 
усіх своїх недавніх декларацій, розгортає активну анти- 
радянську кампанію (з навч. літ.); Публічна згадка про Голодо
мор у сталінські часи кваліфікувалася як антирадянська 
дія, варта ув'язнення до концтабору (з публіц. літ.);.

АНТИРАКЕТА, и, ж., військ. Ракета, признач, для пере
хоплення і знищення ракет противника. Найголовніше зав
дання будь-якої системи протиракетної оборони — це щоб 
антиракета змогла поцілити в ракету ворога (з газ.).

АНТИРАКЁТНИЙ, а, е, військ. 1. Стос, до антиракети. 
Безпілотні літальні апарати будуть оснащені антиракет- 
ними лазерами (з наук.-попул. літ.).

2. Спрямований проти розміщення де-небудь ракет із 
ядерними боєголовками. Антивоєнні виступи проводилися 
за активної підтримки та участі в них “зелених ", екологіч
ний та антиракетний рухи взаємодоповнили один одного 
(із журн.).

АНТИРАСЙЗМ, у, ч. Сукупність ідеологічних та по
літичних поглядів, які засуджують расизм. У міжнарод
но-правових актах про освіту ставиться вимога не лише 
забезпечувати суто академічну чи технічну підготовку, а й 
прищеплювати такі цінності, як терпимість, плюралізм, 
антирасизм у  міжнародних відносинах та у  відносинах 
між громадами (з публіц. літ.).

АНТИРАСЙСТ, а, ч. Прихильник антирасизму. До мар
шу антирасистів приєдналися зірки вітчизняного телеба
чення та естради (з газ.).

АНТИРАСЙСТСЬКИЙ, а, е. Спрямований проти расиз
му, расистської політики. Традиція антирасистського й ан- 
тидискримінаційного рухів ґрунтується на гаслі "Всі різ
ні — всі рівні" (з публіц. літ.); На фасаді кондитерської було 
видно антирасистський заклик різними мовами (з газ.).

АНТИРЁАЛ13М, у, ч. Напрямок у мистецтві, літературі, 
естетиці, що заперечує реалізм, реалістичне зображення 
дійсності. Велика частина художньої творчості доби глас
ності і перших років незалежності є безперечним діагно
зом нової ситуації, а її антиреалізм став ствердженням 
факту деструкції старого укладу функціонування і вар
тостей літератури {з наук^літ.).

АНТИРЕАЛІСТЙЧНИЙ, а, е. Стос, до антиреалізму. 
Не є дивною наявність у  Шекспіра двох протилежних по
глядів на цей світ: як на реалістичний (домінуючий погляд), 
і як на антиреалістичний, абсурдний як за змістом, так і за 
художньою формою його зображення (з наук. літ.).

АНТИРЕЖ ЙМ НИЙ, а, е. Спрямований проти певного 
владного режиму. Через яскраво антирежимний характер 
нові поетичні твори Т. Шевченка не могли бути надрукова
ні й тому розповсюджувалися серед народу в рукописних 
списках (з навч. літ.); У своїх антирежимних творах І. Баг
ряний широко використовує фольклор як одну з ознак ук
раїнської ментальності (В. Русанівський).

АНТИРЕКЛАМА, и, ж. Реклама, яка створює негатив
не уявлення споживача про якісь товари, послуги, дії і т. ін. 
Суспільство чутливо реагує на антирекламу певних харчо
вих продуктів, коли поширюється інформація про їхній не
гативний вплив на здоров я (з газ.).

АНТИРЕКЛАМНИЙ, а, е. Прикм. до антиреклйма. Свя
то (2 листопада — День без покупок) відзначається в 13 краї
нах світу театралізованими процесіями, виставами, транс
ляцією антирекламних роликів і публікацією антирекламних 
оголошень (з газ.); Позивач вимагав спростування недосто
вірних відомостей, надрукованих у  газеті, які носять, на йо
го думку, антирекламний характер (з газ.).

АНТИРЕЛІГІЙНИЙ, а, е. Спрямований проти релігії. 
Одразу після війни нібито збирались відкрити в цьому собо
рі антирелігійний музей з куточком місцевої фауни і флори, 
але чомусь не вийшло (О. Гончар).
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АНТИРЕЛІПЙНИК, а, ч., розм. Той, хто виступає про
ти релігійних поглядів та уявлень. Войовничий антирелігій
ний будь-якими способами прагнув довести щирість свого 
безбожництва (з газ.).

АНТИРЕЛІГІЙНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до антире
лігійний. Світськість нерідко розуміють не як нейтральне 
ставлення до релігії, а як антиреіігійність, як основу для 
витіснення релігії і церкви із суспільного життя, а це не 
відповідає дійсності (з наук, літ.); Будь-який критичний 
аналіз віровчення чи діяльності якоїсь церкви не означає ан
тирелігійнеє ті експерта і тим більше не спрямований на 
знищення релігії, церкви, віруючих людей (із журн.).

АНТИРЕЛІГІЙНО. Присл. до антирелігійний. Чарльз 
Дарвін не був антирелігійно настроєною людиною, як бага
то хто вважає, — він планував стати англіканським свя
щеником і прагнув навернути в християнство нецивілізова- 
ні народи за допомогою місій (з наук.-попул. літ.).

АНТИРЕПРЕСЙВНИЙ, а, е. Спрямований проти ре
пресій. В антирепресивних системах боротьби з наркома
нією, крім психотерапії, використовуються також деякі 
методи східної медицини (з наук.-попул. літ.).

АНТИРЕФЙРМА, и, ж. Дії чи заходи, спрямовані проти 
перетворень, змін, нововведень у суспільному житті, еконо
міці, галузях знань. Поки що ніхто в Польщі не може оста
точно відповісти на запитання: реформа чи антиреформа 
системи охорони здоров'я принесуть більше користі па
цієнтам (з газ.).

АНТИРЕФОРМАТОР, а, ч. Особа, яка виступає проти 
проведення реформ. Якщо ти не згоден з тим, що пропо
нують реформатори, значить ти антиреформатор (з газ.).

АНТИРЕФОРМАТОРСТВО, а, с. Ідеологія і політика, 
спрямовані проти реформаторської діяльності. Уряд часто 
стає мішенню для нападів та звинувачень у  антиреформа- 
торстві (з газ.).

АНТИРЕФОРМАТОРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до антире
форматор. Люди не повинні страждати від некомпетент
ності, бюрократизму, непослідовних дій владних струк- 
тур, прихованого і відкритого опору антиреформатор
ських сил (з публіц. літ.); При вирішенні проблем формуван
ня економічної платформи аграрної реформи, всупереч опо
ру антиреформаторських сил, вдалося досягти позитив
них зрушень (з газ.).

АНТИРЕЧОВИНА, й, ж., фіз. Матерія, утворена з ан
тичастинок. Наявність антиречовини може мати надзви
чайно важливе значення для еволюції Всесвіту і процесів, 
що відбуваються в ньому (з наук.-попул. літ.); Антиречови
на зовсім недавно була всього лише захоплюючою вигадкою 
фантастів (із журн.).

АНТИРЕЧОВИНИИЙ, а, е, фіз. Стос, до антиречовини, 
пов’язаний з нею. Гіпотеза про антиречовинну природу комет.

АНТИРЙНКОВИЙ, а, е. Спрямований проти ринкової 
економіки; який перешкоджає переходу до ринку. Купони — 
антиринковий механізм. Вони стримують розвиток під
приємництва, а в умовах перевищення їх суми над масою 
товару можуть мати такий самий інфляційний характер, 
як і гроші (з газ.).

АНТИРЙНКОВІСТЬ, вості, ж. Абстр. ім. до антирйн- 
ковий. Ізоляціонізм та антиринковість формують непри
вабливе інвестиційне середовище будь-якої країни (з пуб
ліц. літ.).

АНТИРОМАН, у, ч. , літ. Різновид прози, що протистав
ляється жанрові класичного роману і культивує безсторон
ній опис загальнозначущих життєвих явищ. Періодично чи
тала антиромани (із жэдэн.).

АНТИРОСІЙСЬКИИ, а, е. Спрямований проти Росії, 
росіян, усього (чогось) російського. Одним із кандидатів у  
президенти США став політик з антиросійськими погля
дами Джон Маккейн (з газ.).

АНТИСАНІТАРІЯ, ї, ж. Відсутність упровадження сис
теми заходів чи їх результатів, спрямованих на охорону чис
тоти певного середовища. Стихійна торгівля — це антиса- 
нітарія у  місцях її існування (з газ.); Імовірною причиною 
поширення вірусного гепатиту серед школярів стала ан- 
тисанітарія (з газ.).

АНТИСАНІТАРНИЙ, а, е. Який не задовольняє вимоги 
санітарії. Антисанітарні умови, постійне недоїдання — ос
новні причини масового поширення туберкульозу (з навч. літ.).

АНТИСВІТ, у, ч. Гіпотетичний космічний об’єкт (перев. 
зірка або галактика), що складається з антиречовини. У 
своїх науково-фантастичних оповіданнях Олесь Бердник 
писав про подорожі в антисвіт (з навч. літ.).

АНТИСЕЙСМ ІЧНИЙ, а, е. Здатний витримати земле
трус великої сили (про будівлі, споруди). Надано рекомен
дації щодо захисту зсувонебезпечних масивів антисейсміч
ними та протифільтраційними спорудами (з наук. літ.).

АНТИСЕЙСМ ІЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до анти
сейсмічний. Завдяки раціональному використанню залізо
бетонних конструкцій, спеціальних стекол, пластмасових 
виробів було забезпечено антисейсмічність споруди 
(з наук.-попул. літ.); Незадовго до завершення будівництва 
було проведено екзамен на антисейсмічність (з газ.).

АНТИСЕКСУАЛЬНИЙ, а, е. Спрямований проти сек
су; протилежне с е к с у а л ь н и й . Антисексуальнийефект.

АНТИСЕМІТ, а, ч. Прихильник антисемітизму. Ще в 
1903 році С. Петлюра заступився за євреїв — він ніколи не 
був антисемітом (з газ.).

АНТИСЕМ ІТИЗМ , у, ч. Одна з форм національної та ре
лігійної нетерпимості — ворожого ставлення до євреїв. 
Сіонізм і антисемітизм — це два обличчя однієї і тієї ж 
ідеології— расизму (із журн.); Антисемітизм — це саме та 
сила, яка може відірвати євреїв від народів тих країн, де 
вони проживають (з газ.).

АНТИСЕМ ІТИЧНИЙ, а, е. Те саме, що антисеміт
ський. Уряди багатьох європейських країн дійсно ефек
тивно переслідують осіб, які вчиняють акти антисемітиз
му або роблять антисемітичні дії (з газ.).

АНТИСЕМ ІТКА, и , ж. Жін. до антисеміт. Сказати, що 
революції робили виключно євреї, може тільки расистка- 
антисемітка (з газ.).

АНТИСЕМ ІТСЬКИЙ, а, е. Власт, антисемітизму, анти
семітові; пройнятий антисемітизмом. Цитував [Суліман] 
Гете поруч з псалмами Давида і любив чванитись вишука
ними антисемітськими анекдотами (Ірина Вільде).

АНТИСЕПТИК див. антисёптики.
АНТИСЕПТИКА, и, ж. 1. мед. Спосіб біологічного та 

хімічного знезараження ран і діяння антисептиками на ін
фекцію в організмі хворого. Праці М. В. Скліфосовського з 
антисептики, а потім і з асептики сприяли впровадженню 
безгнилісного лікування ран у  хірургічних клініках, перш за 
все в Києві (з мемуарної літ.).

2. збірн. Те саме, що антисёптики.
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АНТИСЕПТИКИ, ів, мн. (одн. антисептик, а, ч.). 
1. фарм. Хімічні речовини, за допомогою яких знезара
жують рани або запобігають їх зараженню; антисептичні 
засоби. Ароматичне масло чайного дерева рекомендується 
як сильний антисептик і протизапальний засіб при будь- 
яких інфекційно-запальних процесах (з наук.-попул. літ.); 
Виявляється, пари воску як антисептик у  300 разів ефек
тивніші за формалін (з газ.).

2. хім. Речовини, якими просочують дерев’яні частини 
будівель, шпали і т. ін., щоб зберегти їх від гниття. Щоб за
побігти руйнуванню деревини гниллю, її сушать, просо
чують антисептиками (креозот, мідний купорос, фторис
тий натрій) (з навч. літ.).

АНТИСЕПТИЧНИЙ, а, є, мед., фарм., хім. Стос, до ан
тисептиків. При обробці води вапном проявляється його 
антисептична дія, бо воно знищує бактерії і шкідливі для 
здоров ’я людини мікроорганізми (з наук.-попул. літ.); Про
сочування деревини дифузійним методом ґрунтується на 
проникненні в сиру деревину розчину антисептика з анти
септичної пасти (з навч. літ.); // Який застосовується для 
здійснення антисептики (у 1 знач.). Антисептичні засоби.

АНТИСЕПТИЧНІСТЬ, ності, ж., мед., фарм., хім. Вла
стивість за знач, антисептичний. Креозотове масло має 
високу антисептичність, не вимивається водою, негігро- 
скопічне, не руйнує метал та деревину (з наук. літ.).

АНТИСЕПТУВАННЯ, я, с., мед., техн. Дія за знач, ан
тисептувати. Найпростіший вид антисептування вологої 
деревини називається дифузійним (з наук. літ.).

АНТИСЕПТУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, мед., техн. 
Обробляти що-небудь антисептиками. Для подовження стро
ку служби па.іь їх антисептують (з навч. літ.).

АНТИСЙЛА, и, ж. Протидія будь-якій силі. Навала аг
ресора подібна тій силі, яка неодмінно народить антисилу 
(з публіц. літ.).

АНТИСИМЕТРЙЧНИЙ, а, е. Стос, до антисиметрії. 
Пружна хвиля має вигляд біполярного антисиметричного 
імпульсу (з наук, літ.); Антисиметричним є відношення стро
гої нерівності, адже “а<Ь” та “Ь<а” одночасно є немож
ливими (з навч. літ.).

АНТИСИІУІЕТРЙЧНІСТЬ, ності, ж. Властивість за 
знач, антисиметрйчний. Антисиметричність не є оберне
ною до симетричності. Існують відношення, які одночасно 
є симетричними та антисиметричними (з навч. літ.).

АНТЙСИМЕТРІЯ, ї, ж. Властивість матеріальних об’єк- 
іів і геометричних фігур самосумішатися. Російський уче
ний О. В. Шубников розвинув учення про антисиметрію в 
кристалографії, винайшов 58 точкових кристалографіч
них груп антисиметрії {з наук. літ.).

АНТИСИСТЁМНИИ, а, е. Який порушує принцип сис
темності. Глобальний проект модернізації ісламських су
спільств становить значний інтерес для західної цивіліза
ції тому, що дозволяє попередити появу альтернативних 
антисистемних моделей розвитку (з наук, літ.); Політичне 
поле в Україні зайняте дуже щільно, й антисистемним пар- 
тіям неможливо пробитися на широку арену (з наук.-по
пул. літ.); Революційний і антисистемний дизайн кафе гар
монійно довершував загальну молодіжну атмосферу (з газ.).

АНТИСИСТЕМНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до анти- 
систёмний. Недосконалість партійної системи в Україні 
та, зокрема, слабкість, а іноді навіть антисистемність

окремих партій створюють труднощі для роботи парла
менту (з публіц. літ.).

АНТИСИСТЁМ НО. Присл. до антисистемний. Коли 
керівництво галузі діє антисистемно, це порушує сталі 
взаємозв ’язки і стабільність роботи промислових комплек
сів (з наук. літ.).

АНТИСКЛЕРОТИЧНИЙ, а, е, спец. Який запобігає роз
виткові атеросклерозу кровоносних судин; признач, для йо
го лікування. Набагато більше в капусті, ніж у м  'ясі, моло
ці та сирі такого цінного антисклеротичного компонента, 
як холін (із журн.); Антисклеротичні засоби.

АНТИСОЦІАЛІСТЙЧНИЙ, а, е. Спрямований проти 
соціалістичної системи, соціалізму, ворожий їм. Антисо- 
ціалістичне спрямування.

АНТИСОЦІАЛЬНИЙ, а, е. Спрямований проти суспіль
ства, його законів; який суперечить загальноприйнятим 
нормам моралі. Антисоціальна поведінка.

АНТИСОЦІАЛЬНО. Присл. до антисоціальний. Час
то діти, чиї батьки поводяться у  сім ї  антисоціально, ви
ростають злими і жорстокими (із журн.); // у  знач. пред. 
Зменшувати розміри зон відпочинку в густонаселених мік
рорайонах антисоціально (з публіц. літ.).

АНТИСТАТИК, у, ч., спец. Речовина, що знижує статич
ну електризацію пластмаси, синтетичного волокна, тканин. 
Просочити матеріал антистатиком.

АНТИСТАТИЧНИЙ, а, е, спец. Стос, до антистатику. 
Антистатичне просочування одягу.

АНТИСТЙЛЬ, ю, ч. Відсутність ознак, властивостей, 
характерних для нормативних вимог, прийомів, якостей, 
рис чого-небудь. Часто-густо наші архітектори пропа
гують зразки явного несмаку й антистилю в міській забу
дові (з публіц. літ.); Через відношення “стиль — анти- 
стиль" визначається формування нашого ставлення до 
предметів і простору (із журн.).

АНТИСТРЁСОВИИ, а, е. Який запобігає стресам. Ан
тистресові засоби.

АНТИСТРОФА, й, ж., літ. В античній поезії — парна 
строфа віршованого твору, що повторює ритм попередньої 
(непарної). Як далеко ми відійшли від плавних рухів древ
ньо грець кого хору, строф і антистроф (із журн.).

АНТИСТРУКТУРА, и, ж. Відсутність взаємозв’язків 
складових частин цілого, устрою чи організації чого-не
будь. Ідеальна спільність, яку англійський етнолог Віктор 
Тернер також називає антиструктурою, передбачає на 
широкому утопічному рівні вільне, рівноправне суспіль
ство, позбавлене структурних ознак (з наук, літ.); Понят
тя інформаційної антиструктури важливе при розпізна
ванні та класифікації о б 'єктів на основі аналізу їхніх ін
формаційних структур (з наук. літ.).

АНТИСТРУКТУРНИЙ, а, е. Прикм. до антиструкту- 
ра. Доповідь була присвячена антиструктурним дефектам 
у  реальних кристалах (із журн.).

АНТИТЕЗА, и, ж. 1. Протилежність; протиставлення. 
У справжнього таланта його твір мусить бути антите
зою його біографії, бо, творячи, він завжди вільний від сво
го щоденного “я ” (Леся Українка); Саме через антитези 
поняття постають парами зі знаком “плюс” і “мінус”: 
сонце — тьма, правда — брехня (з навч. літ.); Нліт. Стиліс
тичний прийом, що полягає у зіставленні протилежних ду
мок або образів для посилення враження. Увесь вірш П. Гра- 
бовського “Справжні герої” побудований на антитезі: справ
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жні герої протистоять псевдогероям; активна дія народ
них борців протиставлена пустій і безплідній романтиці 
(з навч. літ.).

2. філос. Те саме, що антитёзис. У самому характері Ле
сі Українки був сильний нахил до мислення тезами й анти
тезами, до гострої філософської діалектики (з наук. літ.).

АНТИТЕЗИС, у, ч., філос. Судження, яке заперечує те
зис. Антитезис між слоганом і сюжетом (історія — су
часність, високе — повсякденне), звичайно, дає змогу поси
лити вплив рекламного продукту (з газ.).

АНТИТЕЗИСНИЙ, а, е, філос. Прикм. до антитёзис. 
Антитезисний аргумент.

АНТИТЁЗОВИЙ, а, е. Прикм. до антитёза. Антитезові 
поняття.

АНТИТЕРЙР, у, ч. Боротьба з тероризмом. Партнер
ство у військовій галузі, сфері антитерору і протидії транс
національній злочинності є серйозним фактором, який 
впливає на стабільність економік країн (з публіц. літ.).

АНТИТЕРОРЙСТ, а, ч. Противник терористичних ак
тів. На думку досвідченого антитерориста, йдеться на
віть не стільки про жертви, скільки про те, як теракт вда
лося вчинити в країні з таким високим рівнем охорони 
(з публіц. літ.); У комп'ютерній грі ти — за бажанням чи 
настроєм — терорист або антитерорист, ти вибираєш 
зброю до вподоби і воюєш, воюєш... (із журн.); Собаки-ан- 
титерористи навчені не боятися пострілів (з газ.).

АНТИТЕРОРИСТЙЧНИЙ, а, е. Спрямований на запобі
гання тероризму, признач, для боротьби з тероризмом. У кож
ної країни є власна оригінальна техніка оперативного реагу
вання на терористичні акти і власна методологія розробки 
антитерористичних програм та підготовки кваліфікованого 
персоналу (з публіц. літ.); Антитерористичні заходи.

АНТИТЁТИКА, и, ж., фіюс. Метод зведення супереч
ливих тверджень (тез, антитез), жодному з яких неможливо 
надати перевагу.

АНТИТЕТИЧНИЙ, а, е, філос. Прикм. до антитётика.
Колективність антитетична індивідуальності (В. Еллан- 
Блакитний).

АНТИ ТЕХ НО ЛбП Ї, ій, мн. (одн. антитехнологія, ї,
ж.), політ. Дії, спрямовані проти певних політичних та ін
ших технологій. Найефективнішим засобам політичної про
паганди і антитехнологій у  сучасному світі стало телеба
чення (із журн.); Застосування антитехнологій у  політиці 
розповсюджене значно ширше, ніж у бізнесі (з газ.).

АНТИТЕХНОЛОПЧНИЙ, а, е. Стос, до антитехноло
гій. Фільм “Мамай ” знятий за сучасною технологією і мо
же демонструватися у  будь-якому сучасному кінотеатрі, 
однак, як наголошує режисер, фільм є антитехнологічним 
у своїй творчій частині —режисурі, операторській роботі 
(із журн.); Під час виборчої кампанії простежувалося за
стосування такого антитехнологічного прийому, як вису
вання кандидатів-двійників (з газ.).

АНТИТЕХНОЛбГІЯ див. антитехнології.
АНТИТІЛА, тіл, мн. (одн. антитіло, а, с.), біохім. Речо

вини, що утворюються як відповідь на проникнення в орга
нізм людини або тварини антигенів і зменшують їх хворо
ботворну дію. Чудова здатність крові людей, що перенесли 
інфекційне захворювання, утворювати згубні для мікробів 
або вірусів речовини — антитіла — відома давно і широко 
застосовується у  медичній практиці (з наук.-попул. літ.).

АНТИТІЛО див. антитілй.
АНТИТОКСИН див. антитоксйни.
АНТИТОКСИНИ, ів, мн. (одн. антитоксйн, у, ч.), біо

хім. Речовини, що утворюються в організмі внаслідок дії 
токсинів і оберігають організм від отруєння ними. У крові 
свійської свині нема жодних антитоксинів. Вона не боїть
ся змій, бо захищена товстим шаром жиру (з наук, літ.); 
// Препарати, що мають такі самі властивості. — Євгене 
Вікторовичу! Швидше антитоксин! Може, ще можна вря
тувати [хвору] ^Іван Ле).

АНТИТОКСИННИЙ, а, е, біохім. Те саме, що антиток-
сйчний. Після перенесеного захворювання на дифтерію 
формується короткий антитоксинний імунітет, через 
рік-півтора хвороба може виникнути знов (з наук, літ.); 
Муміє застосовується як протизапальний, антитоксин
ний, загальнозміцнювальний препарат (з наук.-попул. літ.).

АНТИТОКСИЧНИЙ, а, е, біохім. Який має властивості 
антитоксинів; протиотруйний. Антитоксична сироватка.

АНТИТОТАЛІТАРИЗМ, у, ч. Сукупність ідеологічних 
та політичних поглядів, які заперечують тоталітаризм, за
суджують його. Деякі ідеологеми антитоталітаризму ук
раїнського шестидесятництва використовуються пред
ставниками пізніших генерацій письменників (із журн.).

АНТИТОТАЛІТАРНИЙ, а, е. Який протидіє, проти
стоїть тоталітаризму. Збірка “Сибірські новели ” Б. Д. Анто- 
ненка-Давидовича — самобутнє явище української анти- 
тоталітарноїпрози (з навч. літ.); Антитоталітарнийрух.

АНТИТРОМ БІН, у, ч. 1. фарм. Лікувальний препарат, 
який використовують для протидії зсіданню крові. Анти
тромбін перешкоджає утворенню тромбів (з наук. літ.).

2. біол. Білкова речовина, яка міститься у плазмі крові 
людей і тварин і сповільнює зсідання крові. Брак анти
тромбіну в організмі є спадковим захворюванням (з на
ук.-попул. літ.).

АНТИУКРАЇНСЬКИЙ, а, е. Спрямований проти Украї
ни, українців, усього (чогось) українського. “Історія Ру- 
сів " неодноразово підкреслює добровільний, рівноправний і 
договірний характер українсько-московської угоди і вперше 
устами різних політичних діячів не лише переконливо роз
криває антиукраїнський характер московської політики, а 
й виступає палким захисником державної самостійності 
України (з публіц. літ.).

АНТИУРЯДОВИЙ, а, е. Спрямований проти певного 
уряду, його діяльності. Урізування прав робітників, конфіс
кація отриманих земельних наділів і стягнення з селян кон
трибуцій викликали стихійні антиурядові виступи влітку 
1918р .  (з наук, літ.); Специфікою британського суспільства 
1983-1984 рр. була наявність, з одного боку, ідеї примирен
ня та співробітництва між урядом та профспілками, а з 
іншого — тяжіння до активних антиурядових дій (з наук, 
літ.); Студентство українських університетів було най
більш активною і найдемократичнішою частиною суспіль
ства. Для царського режиму це був об ’єкт перманентного 
неспокою і антиурядових акцій (з публіц. літ.); Протесту- 
вальники провели на площі антиурядовий мітинг (з газ.).

АНТИУТОПІСТ, а, ч. Представник антиутопічних по
глядів на суспільний лад майбутнього. Поліжанровість анти- 
утопїї Дж. Оруелла дала змогу поставити його на перше 
місце серед великих антиутопістів першої половини X X cm. 
(з наук, літ.); Від Свіфта кращі антиутопісти намагалися 
судити про свій час, не лякаючись гіпербол (із журн.).
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АНТИУТОПІЧНИЙ, а, е, літ. Стос, до антиутопії. У 
деяких драмах і романах 20-х років XX cm. вибудовується 
антиутопічний образ світу, що невблаганно наближається 
до остаточної катастрофи (з наук.-попул. літ.); Станов
ленню антиутопічних творів Дж. Оруелла сприяли класич
на утопія, наукова фантастика, реалістична література і 
публіцистика (з навч. літ.).

АНТИУТбПІЯ, ї, ж., літ. Жанр фантастики, побудова
ний на песимістичних уявленнях про майбутнє людства, а 
також художній твір цього жанру. Українська література 
бідна на антиутопії Винниченкова “Сонячна машина ” і 
Смоличеві “Прекрасні катастрофи ” не стали похмурими 
всесвітньовідомими пророцтвами (з наук, літ.); Антиутопія 
виступає логічним розвитком утопії, формально також мо
же бути віднесена до цього напряму (з наук.-попул. літ.).

АНТИФАШИСТ, а, ч. Той, хто веде боротьбу з фашиз
мом; противник фашизму. Антифашисти неодноразово ор
ганізовували саботаж і диверсії, завдаючи суттєвих втрат 
гітлерівській воєнній машині (із журн.).

АНТИФАШИСТКА, и, ж. Жін. до антифашист. Відо
ма німецька письменниця Анна Зегерс була антифашист
кою (з газ.).

АНТИФАШИСТСЬКИЙ, а, е. Спрямований проти фа
шизму, ворожий йому. Його [Лєера] було перекинуто в Тю
рінгські ліси для підпільної антифашистської роботи 
(Ю. Бедзик).

Антифашистський (народний) фронт див. фронт.
АНТИФЕОДАЛЬНИЙ, а, е. Спрямований проти феода

лів, феодалізму. Антифеодальний протест, якщо під цим 
розуміти невдоволення селянина своїм матеріальним ста
новищем, виявлявся в ті часи швидше у  вбивстві конкрет
ного феодала, але ж ніяк не у  вступі до єретичних сект 
(з наук, літ.); Запорозька Січ запалювала народні маси на 
битву з поневолювачами і підтримувала антифеодальні 
виступи (з наук.-попул. літ.).

АНТИФЕРМЕНТ див. антиферменти.
АНТИФЕРМЕНТИ, ів, мн. (одн. антифермент, у, ч.), 

біохім. Речовини білкового походження, що утворюються в 
організмі та пригнічують активність ферментів. Вивчення 
антиферментів допомогло синтезувати нові лікувальні за
соби, які мають антиферментні властивості (з наук, літ.); 
Наявність антиферментів в органах запобігає руйнуванню 
відповідних ферментів (з наук.-попул. літ.).

АНТИФЕРМЁНТНИЙ, а, е, біохім. Стос, до антифер
ментів. У квасолі, сої міститься білок, який має антифер
ментні властивості (з наук.-попул. літ.).

АНТИФЕРОМАГНЕТЙЗМ, у, ч., фіз. Магнітний стан 
речовини, в якому магнітні моменти сусідніх атомів орієн
товані назустріч один одному. За фундаментальні праці й 
відкриття, що стосуються антиферомагнетизму й феро
магнетизму, у  1970 р. була вручена Нобелівська прелая з 
фізики (з наук.-попул. літ.); Вектор антиферомагнетизму.

АНТИФЕРОМАГНЁТИК, а, ч., фіз. Магнітна речови
на, якій властивий антиферомагнетизм. В антиферомагне- 
тиків вектор індукції обмінного поля направлений проти
лежно вектору намагніченості (з навч. літ.).

АНТИФІЛОКСЕРНИЙ, а, е. Спрямований на боротьбу 
з філоксерою. Антифілоксерна обробка рослин.

АНТИФбН1, у, ч„ муз. Спів, який виконують по черзі 
два хори або соліст і хор. Церква на літургії в перший день

та інші дні пасхальної Седмиці антифонами із псалмів за
кликає увесь світ віддати славу Господові (із журн.).

А Н ТИ Ф бН 2, а, ч„ спец. Вкладка для вух із вати та марлі 
або особливий навушник для захисту організму від дії силь
ного шуму. До засобів індивідуального захисту людини від 
виробничих і побутових шумів належать антифони (з навч. 
літ.).

АНТИФРЙЗ, у, ч., спец. Рідина низької температури за
мерзання, яку застосовують для захисту двигуна при морозі 
або його перегріванні влітку. Переважна більшість авто
мобільних антифризів виготовлена на основі етиленгліко
лю (з наук.-техн. літ.); У бочках навіть незамерзаючий ан
тифриз, який заливався в радіатори замість води, пере
творився на кригу (П. Автомонов).

АНТИФРЙЗНИЙ, а, е, спец. Стос, до антифризу. Анти
фриз ний концентрат.

АНТИФРИКЦІЙНИЙ, а, е, спец. Який відзначається 
низьким коефіцієнтом тертя. Підвищити зносостійкість і 
поліпшити антифрикційні властивості металів можна, 
зокрема, хіміко-термічною обробкою (із журн.).

АНТИХЛОР, у, ч. Хімічна речовина, яка перешкоджає руй
нівній дії хлору. Антихлори — це речовини, які служать для 
того, щоб перевести хлору нешкідливі, розчинні у  воді сполу
ки, які легко видаляються під час промивання (з наук. літ.).

АНТИХЛбРНИЙ, а, е. Прикм. до ж т \іхп6\>. Для усунен
ня неприємного присмаку водопровідної води застосовують 
антихлорні фільтри та фільтри проти накипу (з навч. літ.); 
Після плавання в басейні треба ополіскувати волосся або 
використовувати антихлорний шампунь (з газ.).

АНТИХРИСТ, розм. АНЦЙХРИСТ, а, ч. 1. бібл. Про
тивник Ісуса Христа, який з’явиться перед Його Другим при
шестям, а також усякий, хто відкидає Ісуса Христа. Діти, ос
тання година! А що чули були, що антихрист іде, а тепер 
з ’явилось багато антихристів, з цього ми пізнаємо, що остан
ня година настала! (Біблія. Пер. І. Огієнка); В світ увійшло 
багато обманців, які не визнають Ісуса Христа, що прийшов 
був у  тілі. Такий то обманець та антихрист (Біблія. Пер. 
І. Огієнка); Розказує [дяк], яке то лихо людям буде, як наро
диться анцихрист (Г. Квітка-Основ’яненко).

2. розм. Уживається як лайливе слово. — Втік [Семен] 
анахтема, втік антихрист, а мене оце в тюрму запрото
рив, — плакав старий Коструб (М. Чабанівський); — Бо
дай з тебе дух вийшов, антихристе, — стукала баба кос
туром об сніг (М. Сиротюк).

АНТИХРИСТИЯНСТВО, а, с. Рух, спрямований проти 
християнства. Михайло Драгоманов приніс у  Галичину ідеї 
вільнодумства і антиклерикалізму, які на місцевому ґрунті 
нерідко межували з антихристиянством і атеїзмом (з наук, 
літ.); Сучасне європейське антихристиянство за своїм ко
рінням перш за все є антикатолицизмом. Але тим не менше 
бореться воно з усіма християнськими конфесіями, з хрис
тиянством як таким (з навч. літ.).

АНТИХРИСТИЯНСЬКИЙ, а, е. Спрямований проти 
християнства. УII cm. і пізніше з'явилося багато антихрис- 
тиянських писань, проте більшість з них було знищено пе
ремагаючим християнством (з наук, літ.); Львівська архі- 
єпархія УГКЦ вважає фільм “Код да Вінчі” антирелігій
ним і антихристиянським (з газ.).

АНТЙХРИСТІВ, това, тове, бібл. Прикм. до антйхрист 1. 
А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але він ан
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тихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже він у  світі 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); Всі мене цураються. На мені той чин 
капітанші, неначе антихристова печать (І. Нечуй-Левиць- 
кий).

АНТИХУДОЖНІЙ, я, є. Який суперечить вимогам ху
дожності; позбавлений ознак художності. Натуралізм — 
безідейний і антихудожній, і письменник повинен з ніш су
воро боротись (Ю. Смолич).

АНТИХУДбЖНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до антиху
дожній. Антихудожність багатьох церковних новоділів, 
нехтування під час їх зведення канонами вітчизняного храмо
вого будівництва хвилює багатьох мистецтвознавців (з пуб- 
ліц. літ.); Абсурдизоване видовище дадаїстів привернуло 
увагу войовничою ант ихудожн і cm ю, невмотивованим ви
користанням предметів фабричного виробництва в худож
ніх композиціях (із жэдэн.).

АНТИЦАРСЬКИЙ, а, е. Спрямований проти царя. У по
езіях Т Г  Шевченка антицарського спрямування наростає 
вживання іменників з означеннями-прикладками: огонь- 
сльози, дитину-сина, патриції-аристократи (В. Русанів- 
ський); Батько Арсенія Тарковського Олександр не тільки 
виростав і виховувався турботами Івана Тобілевича, але 
став ідейним товаришем свого опікуна і був заарештова
ний за підтримку антицарської за змістом української ді
яльності молодого тоді ще автора геніальних українських 
п ’єс (з наук.-попул. літ.).

АНТИЦЕРКОВНИЙ, а, е. Спрямований проти церкви. 
Антицерковний рубчастий коток, що прокотився по Україні 
в 30-ті роки, підім яв під себе тисячі храмів, синагог, мече
тей (з наук, літ.); Ідеологи комунізму і безбожна влада нав я- 
зували антицерковний світогляд цілій державі (із журн.).

АНТИЦЕРКОВНИК, а, ч. Той, хто заперечує релігію, 
церковну ідеологію. Апокрифи переслідувалися офіційною 
церквою, особливо коли ними користувалися антицерков- 
ники, єретики (з наук. літ.).

АНТИЦИКЛОН, у, ч„ метеор. Ділянка високого атмо
сферного тиску, від центру якої розходяться спадні потоки 
повітря; протилежне ц и к л о н .  Погода в антициклонах бу
ває маюхмарна, суха; на рівнинах вона жарка літом і хо
лодна зимою (з навч. літ.).

АНТИЦИКЛОНАЛЬНИЙ, а, е, метеор. Те саме, що 
антициклонний. Кліматологи відносять Українські Кар
пати до атлантично-континентальної кліматичної зони, 
якій властиві західні повітряні течії, антициклональний 
режим погоди і континентальний клімат помірних широт 
(з наук. літ.).

АНТИЦИКЛОННИЙ, а, е, метеор. Стос, до антицик
лону. Низхідні антициклонні вітри існують у  тих місце
востях, де с постійний барометричний максимум (з наук, 
літ.).

АНТИЦИНГОТНИЙ, а, е. Який протидіє ПОЯВІ Ц И Н ГИ , 

признач, для її лікування. Зелене перо цибулі ніжне, слабко- 
гостре на смак, зберігає всі цілющі, бактерицидні та ан- 
тицинготні властивості (із журн.); Антицинготний засіб.

АНТИЦИПАЦІЯ, ї, ж. 1. псих. Передбачування, вгаду
вання подій, явищ; заздалегідь складене уявлення про що- 
небудь. Антиципація є здатністю діяти та приймати ті 
чи інші рішення з певним часово-просторовим випереджен
ням очікуваних подій (з наук, літ.); В основі структури про
гностичного компонента управління менеджера освіти ле

жить антиципація, яка, по суті, є здатністю передбачати 
результати дій, прогнозувати явища, моделювати у свідо
мості людини майбутні події (з наук. літ.).

2. Передчасне настання якої-небудь події, дії, стану. Ан
тиципація грипу.

3. лінгв. Визначення наперед подальшого звука в попе
редньому або в його ознаці. До помилок процесу комп ’ютер- 
ного набору текстів, не зумовлених порушенням орфогра
фічних правил, належать перестановки та пропуски букв, 
складів, слів, заміни літер іншими літерами, антиципації 
(з наук. літ.).

4. екон. Попередня виплата боргу (боргових зобов’язань) 
до встановленого терміну або попереднє стягнення подат
ків, грошових зборів до передбаченого чинним законодав
ством строку. Податкова антиципація.

АНТИЧАСТИНКА див. античастйнки.
АНТИЧАСТИНКИ, нок, мн. (одн. античастинка, и, ж.), 

фіз. Елементарні частинки з масою та спіном, що дорів
нюють масі та спіну певних елементарних частинок, але з 
протилежними їм за знаком величинами електричного та ін
ших квантових зарядів (електрони — позитрони, протони — 
антипротони і т. ін.). Античастинки протиставляються час
тинкам саме тому, що під час зустрічі будь-якої частинки з 
відповідною античастинкою вони обидві зникають, пере
творюючись на кванти випромінювання чи інші частинки 
(з навч. літ.).

АНТИЧНИЙ, а, е. 1. Стос, до давньогрецької або давньо
римської культури, мистецтва, суспільного ладу і т. ін. На 
тлі вечірнього неба пропливають чотири жінки з кошика
ми на голові, наче античні вази (М. Коцюбинський); У Пів
нічному Причорномор "ірозвивалася антична культура, що 
збагатила культуру місцевих племен, які донесли її кращі 
традиції аж до часів Київської Русі (з наук, літ.); — Я  дуже 
задоволений, що моїм синам школа прищепила любов до ан
тичних авторів (з публіц. літ.).

2. Який своєю красою, пропорціями нагадує давньогрецькі 
або давньоримські статуї (про постать, риси обличчя і т. ін.). 
Це була дівчина неповторної вроди... Чорні, шнурком витягну
ті брови відтіняли це античне чоло знизу (Ю. Смолич).

АНТЙЧНІСТЬ, ності, ж. Давньогрецький, давньорим
ський світ, його культура. Ренесанс був не просто запере
ченням середньовіччя, але й відродженням античності — 
того, що піддавалося засудженню раніше, за доби Велико
го переселення народів (з наук. літ.).

АНТИШОУ, невідм., с. Видовище чи вистава, спрямова
ні на дискредитацію завдань і результатів шоу. Під час ав
томобільного шоу автолюбителі створили своє антишоу 
(з газ.); Містерія грається в стилі антишоу, у  чому вияв
ляється авторське ставлення до “псевдомистецтва ”, яке 
поширюється на сучасній естраді (з газ.).

АНТИШ УМОВИЙ, а, є. Який захищає від шуму. Про- 
слуховування радіохвиль значно поліпшується, якщо взяти 
антишумові навушники (із журн.).

АНТИЯДЕРНИЙ, а, е. Спрямований проти ядерної 
зброї. Антивоєнний, антиядерний рух у  Європі досяг неба
ченого у  післявоєнній історії розмаху (з газ.).

АНТИЯДРО, а, с., фіз. Атомне ядро, що складається з 
антипротонів і антинейтронів. Антиядра гелію.

АНТКА див. анти.
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АНТОЛОГІЧНИЙ, а, е, літ. Прикм. до антологія. На
зламі століть — тисячоліть досвід образотворчості дав 
можливість антологічного підходу до мистецьких явищ, 
творчих біографій (із журн.).

АНТОЛбГІЯ, ї, ж., літ. Збірка вибраних творів одного 
жанру (перев. віршів) різних авторів. Домагання видати у  
нас нову антологію лунають здавна (І. Франко); У видав
ництві “Болгарський письменник”у  Софії вийшла з друку 
антологія української класичної поезії болгарською мовою 
(із журн.).

АНТбНІВ, а, е: А Антонів вогонь див. вогонь.
АНТбНІВКА, и, ж. І . Зимостійкий сорт яблуні з вели

кими жовтуватими кисло-солодкими запашними яблуками, 
що дозрівають восени. Біля старої антонівки Валерій зав
жди любив попостояти, притуляючись щокою до гладень
кого стовбура ( О .  Ільченко); Д л я  антонівки звичайної умови 
північних районів України, зокрема Полісся, більш сприят
ливі, ніж умови Півдня (з навч. літ.).

2. Плід цього дерева. Яблуні сторукі й стоногі .. крек
чуть під центнерами антонівки, шафранки, кальвілю 
(Ю. Яновський); На деревах красувалися червонобокі яб
лука, жовтіла велика й смачна під осінь антонівка 
(А. Шиян).

АНТОНІМ, а, ч., лінгв. Слово з протилежним до якогось 
слова значенням, напр.: життя — смерть, дорогий — деше
вий. Антоніми в мові Т. Шевченка найчастіше передають 
синкретичний плин часу або ж служать картинному сприй
няттю певного руху (В. Русанівський); Образи померклих 
дубів і сонячних троянд стають у  М. Драй-Хмари контек
стуальними антонімами (з наук, літ.); Особливою експресив
ністю відзначаються антоніми, розміщені в межах одного 
речення. Вони надають фразі афористичності (з навч. літ.).

АНТОНІМІЧНИЙ, а, е, лінгв. Прикм. до антонім. Фра
зеологізмам як знакам мови притаманні системні власти- 
вості, які дозволяють їм входити до певних системних угру
повань лексики або й самостійно утворювати їх, як, на
приклад, синонімічні ряди, антонімічні пари тощо (з наук, 
літ.); Для уточнення означуваного використовується поєд
нання двох синонімічних або антонімічних слів (з навч. літ.).

АНТОНІМІЧНІСТЬ, ності, ж., лінгв. Абстр. ім. до ан
тонімічний. Антоніми, як і синоніми, можуть бути слов
никовими, що зберігають свою антонімічність в усіх ви
падках, у тому числі й поза контекстом (з навч. літ.).

АНТОНІМІЯ, і, ж., лінгв. Протилежність слів, морфем, 
фразеологічних одиниць і т. ін. за значенням. На основі про- 
тиставлювального переосмислення стає можливим досяг
нення ефекту іронії, побудованого на явищі антонімії в ме
жах прислів ’їв та приказок (з наук. літ.).

АНТОФЕЇН, у, ч., біохім. Темно-бурий пігмент, що міс
титься в клітинному соку деяких рослин (напр. у пелюстках 
бобів). Забарвлення клітинного соку визначається пігмен
тами: синє, фіолетове і червоне — антоціанами, жовте — 
антохлором, буре — антофеїном (з навч. літ.).

АНТОХЛбР, у, ч., біохім. Жовтий пігмент, що міститься 
в клітинному соку деяких рослин. До складу клітинного со
ку входить жовтий пігмент — антохлор (з навч. літ.).

АНТОЦІАН див. антоціани.
АНТОЦІАНИ, ів, мн. (одн. антоціан, у, ч.), біохім. Піг

менти, що містяться в клітинному соку багатьох рослин і 
зумовлюють забарвлення квіток, плодів, стебел, листків у

різні відтінки червоного, синього, фіолетового кольорів. 
Клітинний сік здебільшого безбарвний, а у  деяких рослин 
він забарвлений у  червоний, синій або фіолетовий колір. Ці 
пігменти об ’єднуються під загальною назвою — антоціани 
(з навч. літ.).

АНТОЦІАНОВИЙ, а, е, біохім. Прикм. до антоціани.
Піонерка — сорт аличі. М ’якоть у  неї напівпрозора, жов
та, зі значним антоціановим забарвленням (з навч. літ.).

АНТРАКНОЗ, у, ч., біол. Грибкова хвороба кущів та 
сільськогосподарських культур, що викликає появу на рос
линах жовтих чи бурих плям, тріщин, виразок і спричиняє 
загибель рослин. Бура плямистість, або антракноз, є не
безпечною хворобою смородини, що уражує листя і викли
кає їх осипання (з наук, літ.); Антракноз — одна з найбільш 
поширених хвороб льону (з навч. літ.).

АНТРАКТ, у, ч. 1. Перерва між двома діями вистави, 
між відділами концерту і т. ін. В перший же антракт я ви
кликала його за куліси і попросила познайомити мене з його 
жінкою (Леся Українка); В антракті — в залі і фойє — га
рячі сперечання про виставу: одні — ”за ”, другі — ”проти ” 
(з мемуарної літ.); / /розм. Перерва під час якої-небудь дії, в 
роботі і т. ін. Написав одне оповідання й пишу друге, в ан
трактах, звісно, коли серце не заважає (М. Коцюбинсь
кий); Допитував він [генерал] мене з антрактами, виси
лаючи на якийсь час до іншої кімнати (В. Самійленко).

2. Музичний твір, що виконується між двома діями ви
стави, опери. Невеличкий, але тепло й щиро написаний ан
тракт до другої дії {з навч. літ.).

АНТРАКТНИЙ, а, е. Те саме, що антрактовий. Ан
трактна завіса.

АНТРАКТОВИЙ, а, е. Стос, до антракту. Антрактова 
музика.

АНТРАЦЕН, у, ч., хїм. Вуглеводень, одержаний з кам’я
новугільної смоли у вигляді безбарвних блискучих криста
лів. Антрацен утворюється конденсацією трьох бензоль
них кілець і використовується для виготовлення барвників 
(з наук, літ.); — Він наполягав, щоб наша хімічна промисло
вість запровадила винайдений ним спосіб у  себе.. Це підве
де нас до видобування антрацену (Ю. Шовкопляс).

АНТРАЦЕНОВИЙ, а, е, хім. Який містить антрацен. 
Антраценове масло; // Який виробляють з антрацену. Антра
ценові барвники.

АНТРАЦЙТ, у, ч. Один із сортів кам’яного вугілля, що 
характеризується великою щільністю, блискучо-чорним ко
льором і має високу калорійність. Найдавнішим викопним 
вугіллям є антрацит (з навч. літ.); Комбайн веду, Рубаю ан
трацит, І тут у  мене на виду, Як у орла, — весь світ 
(М. Нагнибіда); * У порівн. Юля немов уперше помітила 
круті дуги його брів і здивувалась, що вони поблискують 
при електриці, як антрацит (О. Донченко).

АНТРАЦИТНИЙ, а, е. Те саме, що антрацйтовий. Шкі
ряне кермо, чорний інтер ’єр, антрацитного кольору оздоб
лення даху — все приваблювало у  новому автомобілі (з газ.); 
* Образно. Як сяє антрацитний біль із темряви. Немов 
відьмак (В. Стус).

АНТРАЦЙТОВИЙ, а, е. Прикм. до т т ^ицт . Антраци
тове вугілля не спікається (з наук, літ.); // Характерний для 
антрациту. Антрацитовий блиск.
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АНТРАША, невідм., с. У балеті — легкий стрибок із швид
ким схрещуванням ніг у повітрі. Героїчний чоловічий танець 
класичних балетів будується на антраша (з наук. літ.).

АНТРЕ, невідм., с. 1. заст. Парадний вхід, передпокій.
2. заст. На урочистих обідах — холодна закуска, подава

на перед першою стравою. У Франції на урочистих прийо
мах антре подавали за годину-півтори до обіду (із журн.).

3. У балеті — вступна частина деяких танцювальних 
форм; танцювальний вихід на сцену одного або декількох 
виконавців. Яскраве феєричне антре “Зіркова ніч ’’ розпо
чало фестиваль бальних танців (з газ.).

4. У цирку — сюжетна розмовна або пантомімічна сцена, 
яку виконують клоуни. Зміст клоунського антре розкрива
ється частіше дією, трюком, ніж словом. Під час антре “Яй
це в кишені ’’ зі стелі цирку посипався цілий дощ з яєць (з газ.).

АНТРЕКбТ, а, ч. Яловичина, вирізана з міжреберної 
частини туші. Антрекот нарізають із товстого краю під 
прямим кутом завтовшки 1,5-2 см по одному шматку на 
порцію (з навч. літ.); // Страва, пригот. з такого м’яса. На 
обід подавали антрекот (з газ.).

АНТРЕКбТИК, а, ч. Зменш, до антрекот. Коли роз
різаєш ножем правильно засмажений антрекотик, то ба
чиш, що м ’ясо залишилося ніжним, соковитим і м ’яким 
(із журн.).

АНТРЕПРЕНЁР, а, ч. Приватний театральний підпри
ємець, власник театру, цирку і т. ін. Напиши мені, які умови 
звичайно бувають між автором і антрепренером (Леся 
Українка); Як і всі антрепренери українських театрів, 
М. К. Садовський тримав трупу “на слово ’’ (з мемуарної 
літ.); Антрепренер виконував звичайно найрізноманітніші 
функції: був водночас директором, художнім керівником, 
режисером і адміністратором (з наук. літ.).

АНТРЕПРЕНЕРСТВО, а, с. Підприємницька діяльність 
власника, орендаря приватного підприємства у сфері куль
тури. Антрепренерство вимагало від керівництва театру 
додаткових фізичних і фінансових зусиль (із журн.).

АНТРЕПРЕНЕРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до антрепренёр. 
Антрепренерське рішення.

АНТРЕПРИЗА, и, ж. Форма організації театральної 
справи, у якій акторів для участі у спектаклі збирає приват
ний підприємець. — Про свою антрепризу Найда не при
знавалась, либонь для якоїсь політики тонкої {Леся Україн
ка); 3 1898 року Ф. В. Левицький працював по різних ан
трепризах та товариствах (з мемуарної літ.); Найпошире
нішою формою організації театральних труп у  першій по
ловині XIXcm. в Україні стає приватна антреприза (з наук, 
літ.); Оперна антреприза.

АНТРЕПРЙЗНИИ, а, е. Прикм. до антрепрйза. Сучасні 
українські театри поступово переходять на антрепризну 
основу (із журн.); Запропонований антрепризний проект 
став свого роду експериментом (з газ.).

АНТРЕСбЛІ, ей, мн. (одн. антресбль, і, ж.). 1. Верхній 
низький півповерх будинку. За дверима знайомо зарипіли 
сходи. Хтось підіймався на антресолі (Н. Рибак); Сиза 
хмарка диму попливла по кімнаті, до невисокої стелі ан
тресолей (О. Ільченко).

2. Різновид балкона у високому приміщенні. Від кроків 
десь нагорі, в антресолях, луна йшла по залі (О. Ільченко).

3. Настил під стелею для зберігання речей. Микола від
шукав на антресолі свої інструменти (Ю. Збанацький);

Іноді там, де це можливо, замість окремої комори для ре
чей влаштовують вбудовану шафу або антресолі, що за
міняють кощору (з наук.-попул. літ.).

4. Закрита полиця, яку ставлять на верх шафи, серванта, 
секретера як додаткове відділення. Шафа з антресолями.

А Н ТРЕС бЛ Ь див. антресолі.
АНТРЕСбЛЬНИЙ, а, е. Прикм. до антресолі. Будували.. 

дім біля Бессарабки .. на сім поверхів з восьмим антресоль- 
ним (В. Кучер); Спальний гарнітур складається з тридвер- 
ноїшафи, антресольної секції, двох ліжок, туалетної тум
би та інших виробів (з газ.).

АНТРОПНИЙ, а, е: А  Антрбпний прйнцип див. прйн- 
цип.

АНТРОПО... Перша частина складних слів зі знач.: стос, 
до людини, пов’язаний з людиною, напр.: а н т р о п о л о 
гія,  а н т р о п о м е т р і я .

АНТРОПОГЕН, у, ч. Сучасний період геологічної історії 
Землі, останній період кайнозою, який триває близько 700 ти
сяч — 1 мільйон років. Секція палеотеріології та система
тики найважливішим завданням вважає вивчення теріо- 
фауни неогену та антропогену СхідноїСвропи (з наук. літ.).

АНТРОПОГЕНЁЗ, у, ч., біол. 1. Процес еволюційно-іс
торичного формування людини. Деякі біологи пояснюють 
швидкий ріст людського мозку в процесі антропогенезу са
ме потребою людей співпрацювати й розшифровувати по
ведінку один одного (з наук, літ.); Розвиток суспільства, 
входження кожної людської істоти із закінченням антро
погенезу в соціум розділило значимість індивіда з його по
чатковою біологічною сутністю (з наук.-попул. літ.).

2. Розділ антропології, що висвітлює цей процес і його 
подальший розвиток. Діяльнісна концепція походження і 
сутності людини аналізує механізм трансформації біоло
гічного в соціальне в єднанні антропогенезу з соціогенезом, 
у  якому виникає новий спосіб життєдіяльності — соціаль
на практика (з наук. літ.).

АНТРОПОГЕНЕТИКА, и, ж. Генетика людини. Тиск, 
зумовлений проекцією інформації про генетичну конститу
цію індивідуума, що “тінню теперішнього ’’ накладається 
на прийдешнє, буде вкрай істотним незалежно від того, 
будуть згодом спростовані сучасні теорії антропогенети
ки чи ні (з наук. літ.).

АНТРОПОГЕНЕТЙЧНИЙ, а, е. Прикм. до антропо- 
генетика. Школа функціональної морфології та інтегра
тивної антропології Вінницького медичного університету 
вивчає вплив екстремальних факторів на особливості ви
никнення захворювань залежно від антропогенетичних ха
рактеристик організму (з наук, літ.); Темою дисертації бу
ли антропогенетичні особливості дитячого населення 
Прикарпаття (з наук. літ.).

АНТРОПОГЕНІЗбВАНИЙ, а, е. Пов’язаний зі змінами в 
органічному світі, привнесеними людською діяльністю. Наяв
ність у  межах регіону значних площ антропогенізованихугідь 
позначилася на структурі флори (з наук.-попул. літ.).

АНТРОПОГЕННИЙ, а, е, спец. Породжуваний діяль
ністю людини, пов’язаний з цією діяльністю. Екологічна 
ситуація в Україні вкрай напружена. В основі такого ста
новища хибне уявлення багатьох про невичерпність при
родних ресурсів, безмежну здатність природи витримува
ти будь-які антропогенні навантаження (з газ.).



АНТРОПОГЁНШСТЬ 2 3 9 АНТРОПОМОРФбЛОГ

АНТРОПОГЁНШ СТЬ, Н О СТІ, Ж . ,  спец. Абстр. ІМ . ДО 

антропогённий. У фізиці й філософії давно стоїть питання 
про орієнтованість Всесвіту на існування людини і жит
тя, яка дістала назву антропогенності Всесвіту (з наук, 
літ.); Для того, щоб визначити роль людського фактора у  
праві, треба розв ’язати проблему антропогенності права, 
тобто проблему меж залежності права від властивостей 
людини та її діяльності (з наук. літ.).

АНТРОПОГЁНОВИЙ, а, е. Стос, до антропогену. Пер
ший віддії, що відповідає найдовшій епосі антропогенового 
(четвертинного) періоду геологічної історії Землі, нази
вається плейстоценом (з навч. літ.).

АНТРОПбїД див. антропбїди.
АНТРОПОЇДИ, ів, мн. (одн. антропоїд, а, ч.). Людино

подібні мавпи. Основна увага вчених звертається на клі
мат і ландшафт як передумови для життя антропоїдів і 
стародавніх людей (з наук. літ.).

АНТРОПОЇДНИЙ, а, е. Стос, до антропоїдів. По бере
гах Тетіса в межах майбутнього Велико-Середземномор ’я 
уже в міоцені жили антропоїдні мавпи (з наук. літ.).

АНТРОПбЛОГ, а, ч. Фахівець із антропології. Всесвіт
ні форуми антропологів та етнографів відбуваються раз 
на п ’ять років (із журн.).

АНТРОПОЛОГІЗМ, у, ч. Філософська концепція, що по
яснює явища суспільного життя властивостями й потребами 
людей як біологічних істот та ігнорує історичний закон роз
витку суспільства. Релігійний антропологізм багато в чому 
доповнював світський гуманізм і сприяв переорієнтації сві
тоглядних основ освіти та виховання (з наук. літ.).

АНТРОПОЛОГІЧНИЙ, а, е. Стос, до антропології. Пе
редаючись від покоління до покоління, антропологічні озна
ки відіграють роль своєрідних “міт ок”, які дозволяють 
висвітлити важливі аспекти етногенетичноїпроблемати
ки, а саме: відтворити основні потоки міграційних проце
сів, що відбувалися в минулому (з наук, літ.); У дзеркалі 
світових опіній “національні фізіогномії”, як називав їх 
Кант, відбиті більш чи менш об ’єктивно, в сумі своїх ан
тропологічних характеристик і на підставі домінуючих де
фініцій духовно-історичного порядку (Л. Костенко).

АНТРОПОЛОГІЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до ан
тропологічний. Слід зважати й на таку ознаку міфу, як 
антропологічність — орієнтацію на емоційно-образне 
відображення дійсності, що спирається на глибинні влас
тивості характеру людини (з навч. літ.).

АНТРОПОЛОГІЧНО. Присл. до антропологічний. 
Майже 200 років тому М. В. Гоголь доступно і просто ви
клав свої думки щодо того, як треба писати всесвітню істо
рію для дітей. Це був проект антропологічно зорієнтова
ної історії, для якої головний об ’єкт уваги — людина і пано
рамна історична картина світу (з наук, літ.); Предки сучас
них слов ’янських народів не могли бути антропологічно од
норідними (з наук.-попул. літ.).

АНТРОПОЛбГІЯ, ї, ж. Комплексна наукова дисциплі
на, що займається вивченням людини і людського суспіль
ства. Етнографія не раз послуговується і матеріалами еко
номіки, географії, архітектури, археології, антропології 
(М. Рильський); В антропології виділяється декілька окре
мих напрямів: фізична антропологія (включаючи палеоан
тропологію), соціальна та культурна антропологія (вклю
чаючи лінгвістичну, когнітивну, політичну та економічну

антропологію), філософська антропологія, антропологія 
права та ін. (з наук. літ.).

АНТРОПОМЕТР, а, ч. Прилад для вимірювання зросту 
та інших параметрів людського тіла. Широковідомий ан
тропометр Мартина зручний при роботі в польових умовах 
(з навч. літ.); Розробка приладу-антропометра має знайти 
якнайшвидше застосування на підприємствах швейної га
лузі (з газ.).

АНТРОПОМ ЕТРИЧНИЙ, а, е. Стос, до антропометрії. 
Ознайомлення з розвитком підростаючого організму зви
чайно починають із вивчення основних антропометричних 
даних (з навч. літ.).

АНТРОПОМЁТР1Я, і, ж. Один із методів антрополо
гічного дослідження, що полягає у вимірюванні частин 
людського тіла. Дослідження за допомогою антропометрії.

АНТРОПОМОРФІЗАЦІЯ, ї, ж. Засіб художнього зобра
ження, при якому певний предмет, явище в різних аспектах 
уподібнюється людині. У художній літературі антропо- 
морфізація простежується як у  прозі, так і в поезії (з наук, 
літ.).

АНТРОПОМОРФІЗМ, у, ч. 1. літ., філос. Уподібнення 
будь-чого до людини або перенесення властивих людині фі
зичних і психічних ознак на тварин, явища природи, предме
ти; уособлення. Антропоморфізм є одним з улюблених прин
ципів побудови тропів у  ідіолектах О. Олеся й П. Тичини 
(з наук, літ.); Навряд чи можна погодитися з думкою, що 
тваринам, навіть вищим, властива та багата палітра пе
реживань, яка є в людини. Це певний антропоморфізм, меха
нічне перенесення на тварин людських якостей (із журн.).

2. У багатьох релігіях — уявлення бога в образі людини. 
Узагальнення даних про зображення слов ’янських богів, по
чинаючи з початку і до кінця І тисячоліття, свідчить, що 
це були тільки початки антропоморфізму (з газ.).

АНТРОПОМ ОРФІЗбВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до ан- 
тропоморфізувати. Україна як антропоморфізований по- 
ema.uu образ часто уявляється читачеві матір 'ю чи коха
ною (з наук, літ.); / / у  знач, прикм. У поезії Т. Шевченка ан
тропоморфізований образ серця може сприяти олюдненню 
й інших об 'єктів художнього світу (з наук. літ.).

АНТРОПОМОРФІЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., ко
го, що. Надавати явищам природи, предметам, тваринам 
фізичних та психічних ознак, властивих людині. Оскільки 
наші пращури антропоморфізували всю природу, то особ
ливої уваги удостоїлася земля як жінка-мати (з наук. літ.).

АНТРОПОМ ОРФІЧНИЙ, а, е. Прикм. до антропомор
фізм. Вона [персоніфікація] почасти лежить уже в мові і 
має своє джерело в стародавнім, антропоморфічнім погля
ді на природу (І. Франко).

АНТРОПОМ ОРФНИЙ, а, е. Людиноподібний. Відомо 
три роди сучасних людиноподібних, або антропоморфних, 
мавп (з навч. літ.).

АН ТРО ПО М бРФ Н ІС ТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до ан-
тропомбрфний. Плахтові комплекси вбрання мали чітко 
виражену антропоморфність у  силуеті, оскільки досить 
туго обгортали стегна, проявляючи тим самим силует 
фігури (з наук, літ.); Опис звіра, птаха, рослини чи дерева в 
О. Олеся характеризується значною антропоморфністю і 
символічним уособленням (з навч. літ.).

АНТРОПОМОРФОЛОГ, а, ч. Фахівець із антропомор
фології. Антропоморфологи реконструювали вигляд викоп-
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ноїлюдини за її останками (з наук.-попул. літ.); Іноді відріз
нити представників різних рас до снаги лише досвідченому 
антропоморфологу (із журн.).

АНТРОПОМ ОРФОЛОПЧНИЙ, а, е. Прикм. до ан
тропоморфологія. Для вибору модечі одягу з урахуванням 
зовнішнього вигляду замовника треба провести об 'єктивну 
оцінку фігури з точки зору її антропоморфологічних особ
ливостей (з навч. літ.).

АНТРОПОМ ОРФОЛбГІЯ, і, ж. Розділ антропології, 
який вивчає мінливість людського організму у статевому, 
расовому, віковому, професійному та інших аспектах. Окре
мий розділ прикладної антропоморфології досліджує мор
фологічні особливості спортсменів (з наук.-попул. літ.).

АНТРОПОНІМ, а, ч., лінгв. Власна назва людини. Ан- 
тропоніми досить поширені в мові, а надто, якщо врахува
ти й їх зменшені, пестливі форми (на зразок Галина — Галя, 
Галочка і т. ін.) (з наук.-попул. літ.).

АНТРОПОНІМІКА, и, ж., лінгв А .  Галузь ономастики, 
що вивчає власні назви людей. Антропоніміка вивчає іме
на людей, їх прізвища і прізвиська, псевдоніми (з наук.-по
пул. літ.).

2. Сукупність власних імен людей (антропонімів) у да
ній мові. Антропоніміка української мови.

АНТРОПОНІМІКОН, у, ч., лінгв. Те саме, що антропо
німіка 2. В українському антропоніміконі, на відміну від ро
сійського, прикметникові утворення становлять меншість 
(із журн.).

АНТРОПОНІМІСТ, а, ч.. лінгв. Фахівець із антропо
німіки (у 1 знач.). У деяких багатодітних сім ’ях батьки на
зивали кількох або й усіх синів Іванами. Про це свідчить, 
наприклад, наведений відомим антропонімістом І. Глин- 
ським запис в одній з переписних книгXVII cm. (з наук. літ.).

АНТРОПОНІМІЧНИЙ, а, е, лінгв. Стос, до антропо
німіки. Селяни в антропонімічній ієрархії зайняли перед
останню сходинку; їх прізвища “розпочались " наприкінці 
XVIII століття (з наук. літ.).

АНТРОПОНІМІЯ,!, ж., лінгв. Сукупність власних назв 
людей. Притчі і легенди І. Франка становлять інтерес 
своєю топонімією і антропонімією, що вказує на літера
турно-мовні джерела цих творів (з наук. літ.).

АНТРОПбНІМ НИЙ, а, е, лінгв. Прикм. до антропонім. 
Монографію присвячено еволюціїантропонімних формулу 
слов 'янських мовах. Антропонімні формули проаналізовано 
у морфологічному, словотвірному, лексикологічному та син
таксичному аспектах (з наук. літ.).

АНТРОПОСЙФ, а, ч., філос. Послідовник антропосо
фії. На відміну від теософів антропософи визнають Хрис
та “вищою духовною істотою " (з наук. літ.).

АНТРОПОСОФІЯ, і, ж., філос. Учення про надчуттєве 
пізнання світу через самопізнання людини як космічної іс
тоти. Антропософія поєднує елементи суб Активного ідеа
лізму, об'єктивного ідеалізму Гете, християнства (з наук, 
літ.); Ніколи не почуває себе чоловік таким легким,.. як то
ді, коли хоч недовгу хвилину перебував у  сфері чистої думки, 
поза релігією, мораллю, політикою, навіть поза антропосо
фією, поза містикою і окультизмом (Б. Лепкий).

АНТРОПОСбФСЬКИЙ, а, е, філос. Стос, до антропо
софії. Антропософський підхід.

АНТРОПОСФЕРА, и, ж., спец. Складник соціосфери, 
який охоплює людство як сукупність індивідів. Біосферу

подйіяють на дві частини: фітозоосферу, що об'єднує рос
лин і тварин, та антропосферу, яка об 'єднує людей усієї 
земної кулі (із журн.).

АНТРОПОФАГ, а, ч., книжн. Те саме, що людоїд. Кора
бель засів на мілині під самим африканським узбережжям, 
де ніби починалися володіння племен антропофагів... Пев
но, наші невільники теж зрозуміли, в яких краях опинились, 
і підняли ґвалт (Ю. Логвин); Першу подорож свою півден
ним узбережжям Чорного моря Апостол почав із Синопа,.. 
що лежить в землі так званих скіфів, жорстоких варварів, 
що вважалися людоїдами (антропофагами) (І. Жиленко).

АНТРОПОФАГІЯ, ї, ж., книжн. Те саме, що людоїд
ство. Щодо канібалізму використовується термін антро
пофагія, або людожерство (з наук, літ.); Відомо, що з поши
ренням християнства було впроваджено моральні та юри
дичні норми. Внаслідок цього у  цілому світі знизився рівень 
антропофагії, яка тривала протягом багатьох століть 
(з навч. літ.).

АНТРОПОФ ОБІЯ, і, ж., мед. Хворобливий психічний 
стан, що характеризується страхом перед людьми. На схилі 
літ жінка страждала антропофобією (з газ.).

А Н ТРО ПО Ф бБНИ Й , а, е, мед. Прикм. до антропофо
бія. З метою вивчення впливу антропогенного тиску на 
структуру флори Придністров 'я було проведено порівняль
ний структурний аналіз адвентивної, апофітної та ан- 
тропофобної фракцій флори (з наук. літ.).

АНТРОПОХОРІЯ, ї, ж., бот. Ненавмисне поширення 
рослин людиною (під час переїздів, перевезень і т. ін.). 
Антропохорія відбувається звичайно несвідомо: з посівним 
матеріалом культурних рослин, при перевезеннях товарів і 
масовому пересуванні людей (під час війни, при переселенні 
тощо) (з навч. літ.).

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ , у, ч., філос. 1. Світогляд, згід
но з яким людина є центром і найвищою метою Всесвіту. 
Спосіб пояснення буття через постановку в центрі уваги 
людини з її індивідуальним світоглядом Д. Чижевський на
звав шевченківським “антропоцентризмом " (з наук. літ.).

2. перен. Прояв в об’єкті властивостей, зумовлених 
призначенням його для потреб людини. Антропоцентризм 
мови.

АНТРОПОЦЕНТРЙЧНИЙ, а, е, філос. Стос, до антро
поцентризму, який характеризується антропоцентризмом. 
Поділ єдиної науки на чисту і прикладну є не чим іншим, як 
своєрідним відгомоном антропоцентричного світогляду 
та застарілих поглядів на науку (з наук. літ.).

АНТРОПОЦЕНТРЙЧНО, філос. Присл. до антропо- 
центрйчний. Людина не може не мислити антропоцен- 
трично, а отже, завжди ставить себе в центр власної 
картини світу (з наук, літ.); Коли на звичні речі подивитися 
з нового ракурсу, скажімо, з позиції антропоцентрично 
зорієнтованої, прагматично зорієнтованої лінгвістики, 
можуть виникнути нові ідеї (з наук. літ.).

АНТРОСКбП, а, ч. Ендоскоп для огляду і біопсії стінок 
верхньої щелепної пазухи носа. Антроскоп використовують 
при діагностиці гайморових порожнин (з навч. літ.).

АНТСЬКИЙ, а, е, іст. Прикм. до анти. Окремі антські 
князі та воєначальники брали в IV cm. участь у  політичних 
подіях на кордонах Візантійської імперії (з наук. літ.).

АНТУРАЖ, у, ч. Навколишні умови, обстановка; середо
вище. Двері, ослони, кахлі і килим створили новий анту
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раж, цілком доречний в фойє театру (Ю. Смолич); Побу
товий антураж у  новелах Натана Рибака майже відсут
ній або ж грає лише допоміжну роль (з газ.).

АНТУРАЖНИЙ, а, е. Прикм. до антураж. Без пере
більшень можна стверджувати, що Тустань — це найкра
ще, надзвичайно мальовниче та антуражне місце для про
ведення фестивалів з історичної реконструкції Київської 
Русі (із журн.); Антуражний серіал, показаний на телеба
ченні, заворожував жіночим одягом марокканок і неймо
вірно красивою музикою (з газ.).

АНУ1, част, пит., розм. Уживається на початку речення 
для вираження сумніву, припущення, здогаду про що-не- 
будь небажане; а що як, а коли. Гнат обійшов увесь двір, 
заглядав по всіх кутках — теляти нема. Гната взяла 
тривога. Ану ж де замерзне, дурне, під тином? (М. Коцю
бинський).

АНУ2, виг., розм. 1. Уживається для вираження спону
кання до дії. — Ану, горлиці! — гукнув з кучі Денис Деканен- 
ко (Г. Квітка-Основ’яненко); Дід удвох з Грицьком і отару 
заняли. — А ну, рушай! додому час! — гукнув дід уже з шляху 
(Панас Мирний); — А ну, діти, ходімо зо мною на пашу! 
(Ю. Яновський).

2. Уживається перед знахідним відмінком особових 
займенників 2-ї і 3-ї ос. з відтінком присудковості у знач., 
близькому до г е т ь. Ану тебе, дай мені спокій!

АНУЇТЕНТ, а, ч., фін. Фізична особа, якій виплачують 
довічну ренту (пенсію). За умовами довічної ренти плате
жі припиняються у  випадку смерті певної особи (або осіб), 
як правило, ануїтента (із журн.).

АНУ ЇТЕТ, у, ч., фін. 1. Вид державної позики, з якої кре
дитор періодично одержує певний дохід (ренту), що вста
новлюється з розрахунком на поступову сплату боргу і від
сотків з нього. До найпростіших форм ануїтету належить 
строковий ануїтет. Він передбачає, що страховий внесок 
буде сплачений за один раз і натомість страхувальникові 
(застрахованому) протягом усього його життя страхова 
компанія здійснюватиме щорічні виплати (з наук. літ.).

2. Пенсія, що сплачується ануїтентам. Гарантований ану
їтет являє собою строковий ануїтет, який не пов'язується 
зі смертю клієнта і гарантується для мінімального періоду 
часу (з наук. літ.).

АНУЛЬОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до анулювати. Недій
сна ліцензія була анульована податковою інспекцією  
(з газ.); Н у  знач, прикм. Територіальні управління надають 
щоквартальну інформацію про анульовані реєстраційні 
свідоцтва (індивідуальні ліцензії) до відповідних обслуго
вуючих банків не пізніше 25-го числа місяця, наступного за 
звітним кварталом (з мови документів).

АНУЛЬбВУВАТИ, ую, уєш, недок., АНУЛЮВАТИ, 
юю, юєш, недок. і док., що. Скасовувати, визнавати що-не- 
будь недійсним. Органи державного контролю можуть 
анульовувати дію ліцензії на здійснення операцій з метало
брухтом у  разі порушення ліцензійних умов (з мови доку
ментів); Підписавши “Вічний мир" з Польщею у  1686 р., 
Росія анулювала попередній договір з Туреччиною і Кримом 
(з наук. літ.).

АНУЛЬОВУВАТИСЯ, ується, недок., АНУЛЮВАТИСЯ,
юється, недок. і док. Пас. до анульовувати, анулювати. 
В них [телеграмах] повідомлялося, що договори анулюють
ся і нових замовлень не буде (А. Шиян); У разі невиконання

відповідних вилюг дозволи на використання митних складів 
тимчасового зберігання анульовуються (з мови документів); 
Якщо переможець аукціону відмовляється від підписан
ня протоколу, результати аукціону анульовуються (з газ.); 
В казармі, звичайно, він смачно пообідав би в цей час, але 
тоді анулювалася б його відпустка (Л. Смілянський).

АНУЛЮВАННЯ, я , с. Д і я  за знач, анулювати; скасу
вання. 13 листопада 1918 року відбулося анулювання Брест
ського договору з Німеччиною (з газ.).

АНУЛЮВАТИ див. анульовувати.
АНУЛЮВАТИСЯ див. анульовуватися.
АНУЛЯЦІЯ, ї, ж., фін. Визнання недійсними цінних па

перів у разі їх втрати. Ануляція акредитиву зазвичай розгля
дається банками як окремий випадок зміни акредитиву 
(із журн.).

АНУМО, виг., розм. Уживається при звертанні до кіль
кох осіб (разом із самим мовцем) для вираження спонукан
ня, заохочення до дії. — Анумо, давайте купатися та вари
ти куліш! ^М. Чабанівський).

АНУ-НУ, виг., розм. Варіант вигуку ану,  вживаний для 
підсилення спонукання, заохочення до дії. — Тепер, хлопці, 
дивіться, що за кумедія буде. А ми кажемо: — Ану-ну, що 
там буде? (Г. Квітка-Основ’яненко); — А знаєте, хлопці й 
дівчата, — не вгавав Васюта, — я навчився нової пісні, та 
й ловкої! — Ану-ну! Якої? — загомоніли всі, цікаві на нову 
пісню (Б. Грінченко); Хата-читаїьня в цій же хаті, оця 
темна шафа, це і є хата-читальня. Ану-ну, покажіть нам 
бібліотеку! (Б. Антоненко-Давидович).

АНУРІЯ, і, ж., мед. Припинення утворення сечі в нир
ках або припинення надходження її до сечового міхура. 
Анурія — дуже серйозна хвороба нирок (з навч. літ.).

АНУС, а, ч.. анат. Анальний отвір. Уразі недостатньо
го розвитку ануса виникає анальний стеноз (з навч. літ.).

АНУТЕ, виг., розм. Уживається при звертанні до кількох 
осіб для вираження спонукання, заохочення до дії. — Ану
те, дівчата, звеличаймо Домаху! (Марко Вовчок); Ануте 
ж, будемо хвалиться. Хто розгадав [загадку] — чи ви, чи я 
(Л. Глібов); -  Годі нам сумувати! Ануте, бандуристи, за
грайте веселого (А. Чайковський).

АНФАС, присл. Обличчям до того, хто дивиться. Одна з 
телевізійних камер передає зображення пілота анфас, а 
друга — збоку (з газ.).

АНФІЛАДА, и, ж. Ряд прямолінійно розташованих су
міжних кімнат, з’єднаних дверима або відкритими арками, 
що розміщені по одній осі. Лукія вільно проходить довгою 
анфіладою кімнат (О. Донченко).

АНФІЛАДНИЙ, а, е. Прикм. до анфілада. Внутрішнє 
планування палацу в Бурштині було вирішене за принципом 
коридорної й анфіладної систем (з наук.-попул. літ.); В ан- 
філадній частині палацу Потоцьких дуже багато фарфо
ру, декоративно-прикладних речей (із журн.).

АНЦЙБОЛ, а, ч., діал., лайл. Те саме, що анцйболот. Те 
покиддя війни на грузьких слідах череди. Отакі вони хлопці, 
кирпаті сільські аргонавти, Голуб'ята, анциболи, хоч не 
роди! (Л. Костенко).

АНЦЙБОЛОТ, а, ч., діал., лайл. Болотний чорт. Отець 
Миколай незадоволено пробубонів: — Забувають анциболо- 
ти про святу церкву. — Весна, батюшко, весна, — зітхнув
ши, пояснює деренчливий тенорок (М. Стельмах).
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АНЦЙБОЛОТНИК, а, ч., діал., лайл. Те саме, що ан- 
цйболот. — Ще не скінчили, анциболотники? — так неспо
дівано гримнув ззаду дід Варава, що ми аж поприсідали 
(В. Нестайко).

АНЦЙХРИСТ див. антихрист.
АНЧАР, а, ч. Дерево або чагарник родини шовковицевих, 

поширені у тропіках Азії та Африки, що містять отруйні 
алкалоїди. У відомому вірші “Анчар " О. С. Пушкін описує 
отруйність яванського дерева анчара (з наук.-попул. літ.); 
Анчар — отруйне дерево, яке росте у  вологих тропічних 
лісах Південної та Південно-Східної Азії (з газ.).

АНЧЙУС, а, ч. Дрібна морська риба родини анчоусових, 
подібна до оселедців; хамса. По-діловому анчоусів ловили 
чайки, черкаючи то синь, то чорноту... (М. Рильський); Най- 
бііьіиу роль у  рибному промислі Чорного моря відіграє ан
чоус. або хамса, — маленька, але надзвичайно смачна рибка 
(з наук.-попул. літ.).

АНЧОУСНИЙ, а, е. Прикм. до анчбус. Давно забутий 
анчоусний смак можна відчути при куштуванні оселедця в 
пряній заливці (з газ.).

АНЧбУСОВИЙ, а, е. 1 . Стос, до анчоуса. Анчоусовий соус.
2. у  знач. ім. анчоусові, вих, мн. Родина невеликих про

мислових риб ряду оселедцеподібних. Анчоусові живуть 
зграями у  солоних і прісних водах помірних та тропічних 
широт (з наук.-попул. літ.)

АНШЛАГ, у, ч. 1. Оголошення в мистецькому закладі 
про те, що всі квитки на дану виставу, концерт і т. ін. прода
но. У касах цирку в день відкриття сезону були вивішені 
таблички з написом “Аншлаг ” (з газ.).

2. Відсутність вільних місць на спектаклі, виставі, кон
церті і т. ін. — Ви знаєте, не залишилося жодного білета. 
Аншлаг! (В. Собко); Прем 'єрна вистава пройшла з аншла
гом та під бурхливі оплески глядачів (з газ.).

АНШЛАГОВИЙ, а, е. Прикм. до аншлаг. На сцені Мо
лодого театру пройшов аншлаговий поетичний вечір. Це 
словосполучення може видатися непоєднуваним, але все 
так і було насправді (з газ.).

АНШЛІФ, а, ч. Препарат мінералу чи гірської породи з 
однією відшліфованою поверхнею, вигот. для дослідження 
під мікроскопом у відбитому світлі. Автор особисто виконав 
статистичну обробку результатів хімічних аналізів, опис 
шліфів і аншліфів, побудову геологічної карти (із журн.).

АНШЛЮС, у, ч. Політика насильницького об’єднання 
однією державою певних територій інших держав. З прихо
дом до влади Гітлера аншлюс став офіційним курсом зов
нішньої національної політики нацистського уряду (з пуб- 
лщ. літ.); // Приєднання якоїсь країни до іншої шляхом 
входження її території до складу такої держави. Не зва
жаючи на бажання австрійців приєднатися до Німеччини і 
на право народів на самовизначення, держави-переможни- 
ці в Першій світовій війні заборонили аншлюс (з наук. літ.).

АНШПУГ, а, ч., спец. 1. Шарнірно-важільний лом для 
пересування вручну окремих залізничних вагонів. Зараз за
лізничники користуються аншпугом дуже рідко (з газ.).

2. Важіль для підіймання або пересування вантажів на 
кораблі. Боц.\іан тримав у  руках аншпуг (із журн.).

3. Дерев’яний кіл, що утримує палі в потрібному поло
женні при забиванні їх копром.

АбРИСТ, а, ч„ лінгв. Одна з форм минулого часу дієсло
ва в деяких мовах, що виражає єдину, нерозчленовану дію,

яка відбувалася цілком у минулому. У морфології “Руської 
правди ” виразно виступає відсутність імперфекта і аорис
та, що, очевидно, зникали в живій мові (з наук. літ.).

А бРТА , и, ж. Головна артерія, що через свої відгалу
ження постачає артеріальну кров у всі органи тіла. З лівого 
шлуночка серця виходить найбільша кровоносна судина — 
аорта (з навч. літ.); Дуже в нього [дядька] на грудях розпух
ло (ото все ота аорта роздимається) (Леся Українка).

АОРТАЛЬНИЙ, а, е. Стос, до аорти. Із фторопластів 
виготовляють протези мітрального й аортального клапа
нів серця (з наук.-попул. літ.).

АОРТЙТ, у, ч., мед. Запалення стінок аорти. Аортит є 
наслідком інфекційних захворювань або травматичних по
шкоджень (з наук.-попул. літ.).

АЙРТНИЙ, а, е, анат. Те саме, що аортальний. Аорт
ний клапан.

АОРТОПЛАСТИКА, и, ж., мед. Хірургічний метод від
новлення функцій головної артерії. Для лікування часткового 
або повного вродженого звуження аорти у  новонароджених 
використовується операція аортопластики (з наук. літ.).

АПАНАЖ, у, ч., екон. Нерухомість, надана в користуван
ня членам можновладних сімей у деяких європейських дер
жавах. У 1345 році Філіп VI Валуа віддав Орлеан у  апанаж 
своєму другому сину Філіпу (з наук, літ.); Пропозицію про 
можливість контролю над апанажем у  Швеції висунули 
соціал-демократи і Народна партія (з газ.).

АПАРАТ, ч. 1. род. а. Прилад, пристрій для виконання 
якої-небудь роботи. Привезли кіномеханіки апарати, стали 
екран лаштувати у  клубі (П. Козланюк); Ракета — най
більш швидкісний літальний апарат серед усіх інших, 
створених людиною (з наук.-попул. літ.).

2. род. у. Установа або сукупність установ, що обслуго
вують яку-небудь ділянку управління чи господарства. Ра
ніше він працював в апараті обкому інструктором сільгосп- 
відділу (І. Рябокляч); Державний інтерес — це бюрокра
тичний інтерес. Тому боротьба проти бюрократизму 
практично безадресна в тому розумінні, що він є в будь-яко
му апараті (з газ.); // Працівники такої установи; штат. Вес
няна пора оновлення, омолодження усього апарату, щасли
вий час для сильних і мужніх (В. Дрозд).

3. род. у, анат. Сукупність органів, які виконують певні 
функції в організмі. У верхній частині трахеї знаходиться 
гортань із голосовим апаратом (з навч. літ.); Районний 
лікар прийшов до висновку: старий майстер завдав своєму 
травному апаратові надмірної роботи (Ю. Шовкопляс).

4. род. у. Система знань (категорії, методи, засоби і т. ін.) 
певної науки. Завдання дисципліни формуються виходячи з 
того, що при її вивченні студенти повинні вміти самостій
но вибирати та коректно застосовувати різний матема
тичний апарат при моделюванні технічних об'єктів (з навч. 
літ.); Те, що називають зразковим науковим викладом, час
то лякає читача страхітливою витонченістю свого науко
вого апарату та замудрованою мовою (із журн.).

5. род. у. Сукупність довідкової інформації та коментарів 
до якої-небудь наукової праці, зібрання творів і т. ін. Бібліо
графічний апарат.

(1) Командно-адміністративний апарат — високопо
ставлені чиновники, державні працівники. Однопартій- 
ність призводить до формування директивного командно- 
адміністративного апарату в економіці та інших сферах
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суспільного життя, розвитку кар ’єризму і формалізму 
(з газ.); (2) Розумовий апарат — орган мислення у людини 
та тварин; мозок. Знайти для неї [людини] штучну поживу 
надзвичайно важко: треба врахувати все — і кровообіг,.. і 
вібрації розумового апарату (Ю. Смолич).

Д  (3) Апарат Морзе — телеграфний апарат, що передає 
сигнали за допомогою азбуки Морзе. Василь Григорович 
низько схилився над апаратом і ніжно сказав до себе: — Ме
не вже не буде, не буде зовсім, скоро вже, а ти, мій апара
тику, мій “Морзе ” все будеш стукати, все будеш невтомно 
працювати... (Б. Антоненко-Давидович); (4) Вестибуляр
ний апарат, анат. — орган у людини і хребетних тварин, 
який служить для координації рухів та збереження рівнова
ги. Морська хвороба виникає від хитавиці судна чи літака. 
Хитавиця спричиняє механічні подразнення вестибулярно
го апарату внутрішнього вуха (з газ.); (5) Дифузійний 
апарат — апарат для добування розчинних речовин із по
дрібненої сировини методом дифузії; дифузор (у 1 знач.). 
На цукрових заводах активно застосовуються дифузійні 
апарати безупинної дії, що періодично завантажуються і 
розвантажуються (з наук.-попул. літ.); (6) Проекційний 
апарат — те саме, що проектор 2. Призначення проекцій
ного апарата — давати на екрані збільшене зображення 
світного або освітленого предмета (з навч. літ.); (7) Спуск
ний апарйт — космічний літальний апарат, признач, для 
спуску з гальмуванням і посадки на поверхню Землі або ін
шого космічного об’єкта. Актуальним завданням є можли
вість урахування теплозахисного покриття в силовій схемі 
корпусу спускного апарата (з наук, літ.); (8) Терковий 
апарйт— пристрій, за допомогою якого вилущують насін
ня з головок конюшини, льону і т. ін. У терковому апараті 
коноплемолотарки насіння витирається з головок, після чо
го воно разом із половою попадає на решето першого очи
щення (з наук, літ.); (9) Фотографічний апарйт — оптич
ний прилад, за допомогою якого одержують зображення ко
го-, чого-небудь на світлочутливому матеріалі. Ніщо не захоп
лювало його глибоко : лиш одній фотографії віддавався він з 
дивним запалом, а його фотографічний апарат, справді 
дорогий і гарний, був його гордощами (М. Коцюбинський).

АПАРАТИК, а, ч. Зменш, до апарйт 1. — Я .. хочу запо
бігти протіканню труб. Такий апаратик хочу вигадати... 
(О. Донченко).

АПАРАТНИЙ, а, е. 1. Прикм. до апарйт 1-3. Іван Пет
рович хутко сягнув по сходах і відчинив двері в апаратну за
лу (В. Самійленко); Ще не виправлено апаратних хиб 
(В. Еллан-Блакитний); Захисні функції апаратного крово
обігу позитивно позначаються і на біохімічних процесах 
(із журн.); Н у  знач. ім. апарйтна, ної, ж. Приміщення, де 
знаходяться апарати (у 1 знач.). Ось апаратна. Тепла, вся 
завита в залізні труби, колеса, машини.., вона тряслась, як 
в трясці, і блискавично мигтіла широким пасом (М. Коцю
бинський); В апаратній його зустріла чергова новина. В 
кутку, коло вікна, там, де завжди працювали “Юзи ”, по
ставлено апарат нової системи (Б. Антоненко-Давидо- 
вич); В апаратній почувся звук, що нагадував віддалений 
шум реактивного літака (з наук.-попул. літ.).

2. інформ. Стос, до пристроїв, апаратів комп’ютера. Апа
ратна реалізація комп ’ютера: Апаратний пароль.

А  Апарйтна сумісність див. сумісність; Апарйтне за- 
безпёчення див. забезпёчення.

АПАРАТНИК, а, ч. 1. Робітник, що стежить за роботою 
апаратів (у 1 знач.). Старий апаратник одступив на крок 
убік, пропускаючи інженера в цех (Ю. Шовкопляс).

2. розм. Працівник апарату (у 2 знач.). В Кремлі панував 
якщо не суцільний кавардак, то справжній вир. Відтіснивши 
розгублених апаратників, повсюдно ґаздували молоді .. із 
значками народних депутатів Росії й без них (Б. Олійник).

АПАРАТНИЦЯ, і, ж. Жін. до апарйтник. Апаратниця 
натискає важіль на пульті управління. Спалахує червона 
лампочка (з газ.).

АПАРАТОБУДУВАННЯ, я, с. Будівництво приладів, 
пристроїв для виконання певної роботи. Галузі електронно
го апаратобудування та сучасних комп 'ютерних техноло
гій органічно пов 'язані між собою (з наук.-попул. літ.).

АПАРАТУРА, и, ж., збірн. Сукупність апаратів (у 1 знач.). 
Велика кімната .. Гарні старомодні меблі, шафа з медич
ною і хімічною апаратурою (І. Кочерга); За допомогою ра
діолокаційної апаратури можна на великій відстані сте
жити за літаками в повітрі і кораблями в морі (з наук.-по
пул. літ.); // Обладнання заводу, цеху, лабораторії і т. ін. Хочу 
якнайдокладніше вивчити завод.., знати його апаратуру 
(Ю. Шовкопляс); Політ проходив дуже успішно, вся апара
тура космічного корабля працювала чітко (з газ.).

АПАРАТУРНИЙ, а, е. Стос, до апаратури, пов’язаний з 
нею. Апаратурна оснащеність лабораторії; Апаратурний 
комплекс.

АПАРТАМЁНТ див. апартймёнти.
АПАРТАМЕНТИ, ів,мн. (одн. апартаменту, ч.). 1. Ве

ликі розкішні кімнати; розкішна квартира; розкішний но
мер готелю. Трагічність ситуації полягала ще й у  тому, що 
Вася, ховаючись ранком, не встиг зорієнтуватися в апар
таментах старого (Іван Ле); Олександр, кваплячись, пішов 
по червоному килиму до відведених йому апартаментів гу
бернаторського дому (П. Кочура).

2. ірон. Звичайна, іноді занедбана квартира, помешкання. 
“Апартаменти ” справді були досить прості. То була друга по
ловина звичайної хатки, брудна й темна (В. Винниченко).

АПАРТАМЁНТНИЙ, а, е. Стос, до апартаментів. Апар- 
таментний комплекс “Водограй”розташований на околиці 
мальовничого міста Яремче поблизу річки Прут (із журн.); 
Апартаментний будинок.

АПАРТЕЇД, у, ч. Політика насильницького поділу насе
лення в країні, що ґрунтується на расовій дискримінації. 
Уперте небажання Лондона застосувати всеосяжні сан
кції проти Преторії становило серйозну перешкоду на 
шляху ліквідації апартеїду (з газ.).

АПАСІОНАТА, и, ж., муз. Фортепіанна соната № 23 
Людвіга ван Бетховена. Апасіонату він готовий був слуха
ти щоденно (з газ.).

АПАСІОНАТО, присл., муз. Пристрасно, натхненно (про 
характер виконання музичного твору або його частини).

АПАТИТ, у, ч. Мінерал — фосфат кальцію, який викорис
товується для виробництва фосфатних добрив. В руці любов
но зважив кристалик апатиту, Похожий на засохлий, бруд
ний, несвіжий сніг (М. Бажан); Колір суперфосфату світ
ло-сірий, але буває і майже білий, якщо його виготовлено з 
апатиту (з наук. літ.).

АПАТЙТОВИЙ, а, е. Прикм. до апатит. Апатитове ро
довище; Н Який містить апатит. Апатитові концентрати.



АПАТИТОНОСНИЙ 2 4 4 АПЕЛЯЦІЯ

АПАТИТОНОСНИЙ, а, е. Такий, що має поклади апа
титових руд. Родовища апатитових руд є також па Уралі 
(Волковське), у  Красноярському краї (Маймеча-Котуйська 
апатитоносна провінція) (з газ.).

АПАТИЧНИЙ, а, е. Який перебуває в стані апатії; схиль
ний до апатії; байдужий, млявий. Ватя вдалась в матір 
своєю.. вдачею, була непроворна, спокійна, нешвидка і ніби 
апатична до всього (І. Нечуй-Левицький); Якимось упер
тим, твердим і апатичним видавався той чоловік (І. Фран
ко); Зниження діяльності щитоподібної залози познача
ється і на центральній нервовій системі: хворий — апа
тичний, млявий, байдужий до оточення (з наук, літ.); 
// Який виражає апатію. Софія взяїась знов до пера, потім 
апатичним рухом кинула його на стіл і підвела голову (Леся 
Українка); Чекаючи на поїзд, вони з апатичним виглядом 
лежали, сиділи і тинялись по перону (П. Панч).

АПАТИЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до апатичний. 
Розмови про якусь аполітичність і апатичність у  моло
діжному середовищі не мають ніяких підстав (з газ.).

АПАТИЧНО. Присл. до апатичний. Вона .. звелася й 
апатично обвеча круг себе очима (М. Коцюбинський); В за
лі хтось апатично співав під акомпанемент рояля  
(П. Панч).

АПАТІЯ, і, ж. Стан байдужості, млявості. Вона й собі 
стала якось проворніша й веселіша і вийшла з своєї звичайної 
апатії (І. Нечуй-Левицький); Поганий день: не то щоб скуч
но, а якась апатія, пригнобленість (М. Коцюбинський); Пав
ла охопила якась апатія, і незабаром він впав у  холодне й 
темне забуття (В. Кучер); Штучно перенесені на наш грунт 
чужоземні звичаї і символи щедро проростають невіглас
твом, здичавінням, соціальною апатією (з газ.).

АПАТОЗАВР, а, ч., палеонт. Викопний велетенський 
рослиноїдний динозавр підряду зауроподів мезозойської 
ери довжиною понад 20 метрів із помірно довгою шиєю і 
порівняно невеликою головою; бронтозавр. Апатозавр, 
швидше за все, захищався хвостом і гострими кігтями, 
розташованими по одному на кожній з передніх кінцівок 
(з наук.-попул. літ.); Апатозаври, хоча й важили близько 
ЗО тонн, пересувались з такою ж легкістю, що й сучасні 
слони, і навіть могли бігати (з навч. літ.).

АПАТРИД, а, ч., юр. Особа без громадянства. Чинним за
конодавством України передбачено, що засновниками ре
лігійних громад повинні визнаватись лише громадяни Укра
їни (а не іноземці та апатриди, котрі постійно прожи
вають в Україні) (із журн.).

АПАЧІ, ів,лш. Плем’я північноамериканських індіанців. 
У кінотеатрі показували фільм про апачів (з газ.).

АПАШ. І. а, ч. У Франції — людина, що належить до де
класованих елементів суспільства; хуліган, злодій. Апаш 
паризького бульвару. Герой сумнівних авантюр (В. Еллан- 
Блакитний); Але львівський батяр — це не одеський на- 
льотчик типу Бені Крика і не паризький апаш, романтич
ний образ якого оспівав французький кінематограф  
(із журн.).

2. у  знач, прикм., невідм. Відкладний, який не застібуєть- 
ся (про комір). Кофта з комірам апаш; Ну знач, ім., невідм., ч. 
Чоловіча сорочка з таким коміром.

АПЕЛЬСИН, а, ч. 1. Вічнозелене плодове цитрусове де
рево родини рутових із запашними соковитими плодами 
жовтогарячого кольору, яке росте у тропіках і субтропіках.

До цитрусових належать вічнозелені дерева та кущі тро
пічного і субтропічного клімату -  лимони, апельсини, ман
дарини (з наук.-попул. літ.).

2. Плід цього дерева. Далі мама йде на місто по вино, 
апельсини (Леся Українка); Ось апельсини, лимони в підва
лі, жовті, пахущі (А. Тесленко); Острів’яни виявляють 
морякам свою приязнь і гостинність, запрошують в свої 
оселі, частують кокосовими горіхами й апельсинами 
(О. Довженко).

АПЕЛЬСИНКА, и, ж., розм. Те саме, що апельсин 2. 
* У порівн. Вона [жінка] жовта-жовта-жовта, як не 
знать що! як добра апельсинка (Марко Вовчок).

АПЕЛЬСИНОВИЙ, а, е. Стос, до апельсина, апельсинів. 
Апельсинові шкурки валялися на прихваченій морозом землі 
(О. Ільченко); // Вигот. з апельсинів або з додаванням апель
синів. Апельсиновий напій; Апельсиновий торт; Н Який скла
дається з апельсинів (у 1 знач.). Найцікавіше те, що школя
рів пустили у  мандариновий та апельсиновий гай (із журн.).

АПЕЛЬСИНЧИК, а, ч. Зменш, до апельсин. Святий 
Миколайроздав дітям подарунки — набори цукерок там 'я- 
кі іграшки-апельсинчики (з газ.).

АПЕЛЮВАННЯ, я, с. Дія за знач, апелювати. Сльози, 
благання, апелювання до амбіцій дитини аристократично
го роду — все намарне. Марія рішуча і непоступлива (М. Сла- 
бошпицький).

АПЕЛЮВАТИ, юю, юєш, недок. і док. 1. юр. Оскаржу
вати яку-небудь ухвалу, постанову нижчої інстанції перед 
вищою, подавати апеляцію. У Запорозькій Січі з другої по
ловини XVI cm. більшість кримінальних справ розглядав вій
ськовий суддя. На вирок військового судді можливо було 
апелювати до кошового отамана (із журн.).

2. перен. Звертатися до кого-, чого-небудь за підтрим
кою, порадою; посилатися на чий-небудь авторитет. — Бу
демо, отже, доти апелювати до її розуму, доки вона квінт
есенції не зрозуміє (О. Кобилянська); — Нічим не про
ймеш! — апелюють жінки вже до мене, розгнівано тикаю
чи тремтячими руками на Саву Зарудного (О. Довженко).

АПЕЛЯНТ, а, ч., юр. Особа, що подає апеляцію (у 1 знач.). 
Заперечення викладається в письмовій формі українською 
мовою і повинно бути підписано апечянтом або його пред
ставником (з мови документів).

АПЕЛЯТИВ, а, ч., лінгв. Загальна назва (на відміну від 
власної). Не випадково у  драмі “К ам 'яна душа ” І. Франко 
називає провокатора Баюраком (прізвище утворене від 
апелятива баюра "багно, калюжа ”) (з наук. літ.).

АПЕЛЯТЙВНИЙ, а, е , лінгв. Стос, до апелятива. Слово в 
апелятивній функції.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ, а, е. Прикм. до апеляція. Суміщення 
апеляційного і касаційного порядків р о зв’язання скарг без 
чіткої градації цих процесів викликало повну розгубленість 
серед юристів теоретичною непідготовленістю питання 
(із журн.); Апеляційний суд.

АПЕЛЯЦІЯ,., ж. 1. юр. Оскарження ухвали, постанови 
нижчої інстанції (звичайно судової) перед вищою. І почав 
[Кирило Іванович] розказувати, що як секретар з одного 
зідрав.., а потім і з противника взяв за те, що написав апе
ляцію (Панас Мирний); Подати апеляцію до Конституцій
ного Суду; * Образно. Це було сказано надміру ввічливо, але 
так, що ніяких апеляцій не припускало (Іван Ле).
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2. Звернення до кого-, чого-небудь за підтримкою, пора
дою. — Ну, а те, що все це треба тримати в найсуворішій 
таємниці, ясно само собою. Ні слова нікому! — Кузнецов 
звернувся до Супрун: — Ніяких апеляцій до комітету (А. Го
ловко).

АПЕНДИКС, а, ч. І. анат. Червоподібний відросток 
сліпої кишки людини та деяких тварин. — Розумієте, Олек
сандре Даниловичу, кладуть хворого з паховою грижею, а я 
ледве за апендикс його не взявся (Іван Ле).

2. техн. Рукавоподібний паросток, яким кінчається зни
зу дирижабль або аеростат.

3. перен. Те, що є додатком до чого-небудь основного, від
хиленням від нього. Передбачаю, що шеіиена, відтиснуті єв
ропейськими антропологами у  апендикси еволюції, ще проде
монструють най свої дивовижні можливості (О. Бердник).

АПЕНДИКТОМІЯ, ї, ж., мед. Видалення апендикса 
(у І знач.). Якщо апендиктомії легко сходили йому з рук, .. 
то на цій операції можна було послизнутися й підмочити 
свою репутацію (Б. Антоненко-Давидович); Досвідчений 
лікар розгледів у  молодому колезі талановитого послідов
ника і дозволив йому самостійно зробити декілька апендик- 
томій (із журн.).

АПЕНДИЦИТ, у, ч., мед. Запалення апендикса (у 1 знач.). 
Напад гострого апендициту починається раптом болями, 
нудотою, блюванням (з наук, літ.); — Вертить мене млинком 
по канапі... Я й сього, я й того... І що б ви гадали: апендицит 
(Остап Вишня).

АПЕРИТИВ, у, ч. І . Слабкий спиртний напій, уживаний 
для збудження апетиту. Замість аперитиву — мені зда
ється, колего, що перш ніж починати розмову про вистави 
та тенденції поточного сезону, було б непогано зробити 
ковток кави (з газ.).

2. розм Будь-який спиртний напій, що вживається перед 
їжею. У спекотний день і теплий вечір кеіих непереверше- 
ного темно-гранатового, гармонійного червоного сухого 
вина “Мукузані " з льодом вгамує спрагу і порадує вас і ва
ших гостей як чудовий аперитив (з мови реклами).

АПЕРИТЙВНИЙ, а, е. Прикм. до аперитив. Анісова 
настоянка відома завдяки унікальним аперитивним особли
востям (з наук.-попул. літ.); Найвідоміші марки аперитив- 
ного й десертного вина принесли славу Андалусії(із журн.).

АПЕРІОДИЧНИЙ, а, е. Неперіодичний. Використання 
аперіодичних підсилювачів на транзисторах дає можли
вість збільшити коефіцієнт підсилення (з наук, літ.); Зміна 
кута складання для некерованого автопоїзда відбувається 
за аперіодичним законом, що свідчить про стійкість його 
руху (з наук.-техн. літ.).

АПЕРІОДЙЧНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, апе
ріодичний. Свою роботу молодий дослідник присвятив пи
танню аперіодичності послідовності цифру ряді десяткових 
записів натуральних степенів простих чисел (з наук. літ.).

АПЕРКОТ, у, ч„ спорт У боксі — удар знизу вгору в 
підборіддя або в корпус суперника. Серія з восьми ударів, 
де передували прямі правою в голову та кілька аперкотів 
лівою, відправила британця на підлогу рингу (з газ.).

АПЕРТУРА, и, ж. І . опт. Отвір оптичної системи, що 
визначається розмірами лінз або діафрагм. Максимальна 
точність фокусування залежить від числової апертури 
об'єктива (із журн.).

2. радіо. Частина поверхні складних антен, які випро
мінюють і приймають електромагнітні коливання в даних 
конкретних умовах. Галузь наукових інтересів кафедри 
проектування радіоелектронних систем літальних апара
тів: радіолокація, системи із синтезуванням апертури ан
тени, інтерферометричні системи, навігаційні системи, 
моделювання (з газ.).

АПЕТИТ, у, ч. 1. тільки одн. Бажання їсти, охота до їди. 
Тепла пахуча пара од поросятини страшенно дратувала в 
них апетит (І. Нечуй-Левицький); Апетит здоровий: все 
з'їдаю, що дають, і другий раз прошу (М. Коцюбин
ський); — А ти чого не їси? — .. питав Віктор свою супут
ницю. — Щось апетиту нема. — А ти їж: апетит прихо
дить під час їди (А. Головко).

2. перев. мн., перен. Прагнення до чого-небудь. Король 
Зігмунд був таємний єзуїт, і конгрегація роздмухувала його 
апетит, щоб підкорити Ватиканові безмежні землі північ
но-східного царя (3. Тулуб); Значна частина громадських і 
політичних рухів у  Росії зрозуміла, що за імперські апети
ти доводиться платити (із журн.).

(1) Вовчий апетит — дуже великий апетит. У нього з 'я- 
вився .. вовчий апетит (О. Донченко); Максим дивився з 
цікавістю, як вони мололи ту нещасну паляницю, і в ньому 
прокидалась заздрість.. до їхнього хижого, вовчого апети
ту (І. Багряний); Наганяти / нагнати апетит (апетиту) 
див. наганяти.

АПЕТЙТИК, у, ч., розм. Пестл. до апетит 1. Розігрався 
апетитик.

АПЕТИТНЕНЬКИЙ, а, е. Пестл. до апетитний. Для
підрахунку мітингувальників найпростіше Вам увійти в на
товп і рахувати вголос. Недолік: можна когось пропусти
ти, а когось порахувати навіть двічі, наприклад апетитне
ньку красуню (з газ.).

АПЕТЙТНЕНЬКО. Присл. до апетитненький. Вигля
дало тістечко апетитненько (з газ.).

АПЕТЙТНИЙ, а, е. Який збуджує апетит; смачний. Апе
титний кок-чай, співці, перепелині бої— все, чим заповню
валося нехитре буття чайхан, раптом пішло в розлад (Іван 
Ле); // розм. Привабливий, принадний. У дівчини були тро
хи худуваті.. плечі, зате з біса апетитні губи й виразисті 
оченята (П. Загребельний).

АПЕТЙТНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, апетитний.
Базилік додає апетитності і грибам, і огіркам (з навч. літ.).

АПЕТЙТНО. Присл. до апетитний. Мар'ян репаними 
руками делікатно брав шматок хліба й апетитно їв, обли
зуючись, як лисиця (С. Чорнобривець); Рису мисочках апе
титно парував (О. Донченко).

АПІКАЛЬНИЙ, а, є. 1. анат. Верхівковий, спрямова
ний угору. У гадюк на верхній поверхні морди є одна чи дві 
багатокутні пластинки, це так звані апікальні лусочки 
(з наук. літ.).

2. лінгв. Про приголосні звуки, утворювані кінчиком язи
ка, напр., “д”, “т”. Якщо кінчик язика піднятий догори і 
зближується з верхніми зубами, то утворюються апікаль
ні приголосні (з наук. літ.).

АПІЛАК, у, ч., фарм. Біогенний лікувальний препарат, 
що виготовляється з маточного молочка бджіл. На Дарниць
кому хімфармзаводі з маточного молочка виготовляють 
порошки і таблетки, що надходять в аптеки під назвою 
апілак (з наук.-попул. літ.).
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АПІТЕРАПЕВТЙЧНИЙ, а, е, мед. Прикм. до апітера
пія. Восени і взимку, коли бджоли сплять, лікування бджо
лами є можливим лише в спеціалізованих апітерапевтич- 
них кабінетах (з наук.-попул. літ.); Серед апітерапевтич- 
них препаратів найбільш популярним є апілак — таблетки, 
які містять маточне молочко (із журн.).

АПІТЕРАПІЯ, і, ж., мед. Лікування бджолиною отру
тою та іншими продуктами бджільництва. Єдина процеду
ра, яку проходить бджілка перед сеансом апітерапії, — об
робка її тільця спеціальними фітобіологічними сполуками 
(з наук.-попул. літ.).

АПІФбБІЯ, ї, ж., псих. Страх перед бджолами. Ходити 
до дідуся на пасіку не дозволяла їй апіфобія (із журн.); У ди
тинстві спортсмена покусали бджоли, і в нього виникла 
апіфобія (з газ.).

АПК, невідм., ч. Скорочення: агропромисловий комплекс. 
На нараді були розглянуті проблеми забезпечення фінансо
вої стійкості виробництва в галузях АПК (із журн.); Про
відну роль в економіці Полісся традиційно відіграє сільське 
господарство та інші галузі АПК (з газ.).

АПЛАЗІЯ, ї, ж., мед. Вроджена відсутність або недороз
виненість якої-небудь частини тіла. Морфологічні зміни го
над частіше проявляються вродженою білатеральною апла
зією сім 'явиносних проток (з наук. літ.).

АПЛАНАТ, а, ч., техн. Об’єктив, у якому виправлено 
сферичну і хроматичну аберацію. Апланат використову
ють як об 'єктив підзорних труб і мікроскопів (з газ.).

АПЛІКАТА, и , ж., мат. Координата певної точки на осі Z 
у системі декартових координат у тривимірному просторі. 
Щоб оцінити точність інтерполяції, необхідно оцінити 
різницю аплікат цих поверхонь у  точках, які не збігаються 
з вузловими (з наук. літ.).

АПЛІКАТИВНИЙ, а, е, мат. Стос, до аплікати. Апліка
тивні форми.

АПЛІКАТОР, а, ч. Пристосування, яке накладають з лі
кувальною метою на поверхню тіла як джерело якого-не- 
будь виду енергії, або як носія речовини, що діє на організм. 
Кріогенний аплікатор допоможе лікувати деякі шкірні за
хворювання (з газ.).

АПЛІКАТОРИИЙ, а, е. Прикм. до аплікатор. Інженери 
разом з медиками розробляють спеціальні аплікаторні ан
тени для діагностичної апаратури (з наук.-попул. літ.).

АПЛІКАТУРА, и, ж., муз. Спосіб розташування пальців 
і порядок їх чергування під час гри на музичних інструмен
тах, а також цифрове позначення цього способу в нотах. Для 
засвоєння аплікатури вздовж звукоряду сопілки потрібно 
вивчити гами та арпеджіо у  різних тональностях, викону
вати нескладні вправи та етюди (з навч. літ.).

АПЛІКАТУРНИЙ, а, е, муз. Стос, до аплікатури. Апліка
турний запис.

АПЛІКАЦІЙНИЙ, а, е. Стос, до аплікації. Особливо по
ширений аплікаційний метод (накладання опромінювана ра
діоактивним кобальтом безпосередньо на пухлину) й опро
мінювання на відстані (із журн.); Ашіікаційний малюнок.

АПЛІКАЦІЯ, і, ж. І. Виготовлення орнаментів чи яких- 
небудь художніх зображень нашиванням або наклеюванням 
на що-небудь різнокольорових клаптиків тканини, паперу. 
До поширених технік оздоблення хутряних виробів нале
жить аплікація сап 'яном чи сукном (з наук.-попул. літ.).

2. Виріб, створений таким способом. По стінах — над 
ліжком.., над канапкою, де тільки можна було повісити, — 
килимки-аплікації (А. Головко); Па місці стіни з каміння — 
виникає міська кімната .. Серветочки, аплікації на стіні, 
вироби з черепашок на комоді (Ю. Яновський).

3. мед. Накладання на хворий орган або місце певних ре
човин з лікувальною метою. Завдяки аплікаціям з глини на 
місцях розташування хворих органів (у ділянці серця, на 
шиї, животі тощо) можна позбутися болю (із журн.); Усе 
ширше застосовуються в лікувальній практиці ентеросор- 
бенти для внутрішнього вживання та аплікації з сорбен
тів, зокрема при травмах і опіках (з газ.).

АПЛІКЕ, невідм., с. 1. Накладне срібло.
2. Металевий виріб, укритий тонким шаром срібла. Ста

ровинний годинник апліке.
АПЛОДИСМЕНТИ, ів, мн. Те саме, що оплески. Пуб

ліки було не дуже багато, але аплодисментів та “bis ” було 
чимало, бо грав він [Грюнфельд], як завжди, чудово (Леся 
Українка); Трибуна нагородила переможця гучними апло
дисментами (В. Собко).

АПЛОДУВАННЯ, я, с. Дія за знач, аплодувати. Рішен
ня парламенту кілька десятків тисяч людей, що зібралися 
біля Верховної Ради, зустріли аплодуванням та радісним 
скандуванням (із журн.); Переможницю пісенного конкурсу 
вибрали за гучністю аплодування слухачів (з газ.).

АПЛОДУВАТИ, ую, уєш, недок. Плескати в долоні на 
знак схвалення або вітання. Оркестр скінчив грати, слуха
чі, хоч їх було й небагато, від душі аплодували (Л. Дмитер
ко); * Образно. Весь світ із захопленням аплодував першому 
польотові людини в космос (з газ.).

А П Л бМ Б, у, ч. Самовпевненість у поведінці, розмові. 
Лікар, здавалося, забув.. про своє недавнє розгублення і на
віть переляк, говорив тепер самовпевнено, з апломбом, з 
почуттям власної вагомості і невразливості (Ю. Збанаць- 
кий); Промовець, витерши хустинкою чоло, почав знову, 
хоч і без попереднього апломбу (М. Олійник).

АПЛбМ БНО, присл. Те саме, що самовпевнено. Апломб- 
но стверджувати щось.

АЛОГАМІЯ, ї, ж., біол. Один із способів нестатевого 
розмноження деяких тварин і вищих рослин. У грибів і рід
ше папоротей спостерігаємо утворення зародка в резуль
таті апогамії(з наук, літ.); Існують різні способи нестате
вого розмноження тварин і рослин — партеногенез, апога
мія, апоспорія (з наук.-попул. літ.); Апогамія дозволяє роз
виватися зародку з будь-якої клітини статевого покоління 
(з навч. літ.).

АПОГАМНИЙ, а, е, біол. Стос, до апогаміі. Дослідники 
вважають усі сумчасті гриби апогамними (з наук.-попул. 
літ.); У деяких видів лишайників замість запліднення відбу
вається апогамний процес (з навч. літ.).

АПОГАМНО, біол. Присл. до апогамний. У деяких па
поротей насіння утворюється апогамно, тобто без за
пліднення (з наук.-попул. літ.); Розмноження у  шампіньйо
нів відбувається апогамно (з навч. літ.).

а п о г е й , ю, ч. 1. астр. Найвіддаленіша від центра Зем
лі точка орбіти Місяця, штучного супутника Землі або раке
ти. Висота апогею ракети-носія нижча від апогею супут
ника більш як на 100 кілометрів (з газ.).

2. перен. Найвищий ступінь, розквіт, вершина чого-не
будь. Я  її [“Одержи му”] в таку ніч писала, після якої, певне,
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буду довго жити, коли вже тоді жива осталась. І навіть 
писала, не перетравивши туги, а в самому її апогею (Леся 
Українка); Ураган досяг свого апогею (О. Довженко); Апо
геєм боротьби Київської держави з Візантією за панування 
в Північному Причорномор 'ї був загальновідомий похід кня
зя Володимира на Херсонес (з наук. літ.).

АПОГЁЙНИЙ, а, е. Прикм. до апогей. Програмне за
безпечення для рідинних апогейних ракетних двигунів час
то модифікується (з наук. літ.).

АПОКАЛІПСИС, а, ч. 1. (з великої літери). Остання 
книга Біблії (Нового Завіту), яка містить пророцтва про 
кінець світу. — Піїтика — чужий для мене світ... Мене об
ходить більш Апокаліпсис... (С. Голованівський); Ніхто не 
знає — сьогодні, чи завтра, чи через тисячу літ почнеться 
нова ера, яку в Апокаліпсисі і названо Царством Христа 
(Л. Смілянський); Апокаліпсис був написаний святим апос
толом Іоанном Богословом на острові Патмос, куди він 
був засланий імператором Доміціаном за свідчення про Ісу- 
са Христа (з наук.-попул. літ.).

2. перен. Що-небудь катастрофічне для світу, цивілізації. 
Треба зробити все для того, аби примара екологічного апо
каліпсису зникла з обріїв України у  майбутньому (з наук.- 
попул. літ.).

АПОКАЛІПСИЧНИЙ, а, е. Прикм. до апокаліпсис.
Згадую свою першу поїздку — ще до виборів у  січні 89-го — 
в багатостраждальний Спітак після апокаліпсичного зем
летрусу (Б. Олійник).

АПОКАЛІПСЙЧНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, 
апокаліпсичний. Для прози Андрія Белого було характерним 
гостре відчуття апокаліпсичності свого часу (з наук. літ.).

АПОКАЛІПТЙЧНИЙ, а, е. Те саме, що апокаліпсич
ний. З маніакальною впертістю сіяв він [Гриша] серед лю
дей відчай та зневіру, страхаючи їх похмурими апокаліп- 
тичними картинами майбутнього (О. Гончар).

АПОКАЛІПТЙЧНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, 
апокаліптйчний. У драматургії Олександра Олеся чітки
ми є риси саме національного, українського символізму: 
апокаліптичність, трагізм світовідчуття, пошуки гармо
нійної людини, постійні думки про індивідуальний громад
ський обоє 'язок — тобто громадянська тематика у  симво
лістському оформленні (з наук. літ.).

АПОКАТАСТАСИС, у, ч., книжн. 1. Термін давньогрець
кої філософії, що виражає ідею “вічного повернення”, “пе
ріодичного відновлення” усіх речей, процесів, явищ. Люд
ська цивілізація розвивається за законами апокатастасису, 
і ті події, імена, явища, що, здавалося б, давно і назавжди 
відійшли в минуле, постійно повертаються до нас (з газ.).

2. У ранньохристиянській традиції уявлення про повне 
“спасіння”, просвітління і з’єднання з Богом усіх душ та ду
хів, навіть диявола. Церква, ґрунтуючись на слові Божому, 
засудила на П'ятому Вселенському Соборі псевдовчення, 
начебто демони й нечестиві люди будуть страждати в 
пеклі тільки до певного часу, а потім будуть відновлені в 
первісному безневинному стані, названому “апокатаста- 
сис " (з церк. літ.).

АПОКРЙНОВИЙ, а, е: Д  Апокринові залози див. за
лоза.

АПбКРИФ, а, ч.. літ. Стародавній релігійно-легендар
ний твір про персонажів і події Священної історії, що не 
ввійшов до офіційних іудейських і християнських церков

них канонів. І. Франко з 'ясував, що легенда про подорож 
Андрія запозичена з апокрифів / / - / / /  cm., де йшлося про йо
го місіонерську діяльність у  Скіфії (з наук, літ.); У деяких 
апокрифах про боротьбу Бога з дияволом як протиборство 
двох рівноправних сил наочно порушено принцип шанування 
нижчими вищих, основний принцип феодальної ієрархії 
(з навч. літ.); Здається мені, Ренан даремне так нехтує не- 
канонічними євангеліями і всякими апокрифами (Леся Укра
їнка); Наші предки створили цілу літературу апокрифів, 
тобто незгідних з церковною наукою оповідань про жит- 
тя-буття прародичів людськості, пророків, святих, Хрис
та й Богородиці (із журн.).

АПОКРИФІЧНИЙ, а, е. 1. літ. Прикм. до апокриф.
Завважу тільки, що, окрім численних статей апокрифічно
го змісту, тут [у рукописному збірнику XVII ст.] переписа
но чимало житій, легенд, проповідей (І. Франко); Апокри
фічна література.

2. перен., книжн. Вигаданий, несправжній, сумнівний. 
Дві сльози.. покотились по сухих щоках і впали ..на ту коро
бочку з апокрифічними святощами (І. Нечуй-Левицький).

АПОКРИФЇЧНІСТЬ, ності, ж., літ. Абстр. ім. до апо
крифічний. У давньокиївській літературі апокрифи, не
зважаючи на заборони їх поширення, активно читалися і 
переписувалися до збірників, нерідко поруч із цілком кано
нічними текстами. Питання про ступінь апокрифічності 
цих творів і їхньої функції в давньослов 'янській книжності 
досить складне (з наук, літ.); Ігрову динаміку колядки “Що в 
пана дядька " з циклу українських колядок відтінює апокри- 
фічність “Діви Марії" (із журн.).

АПОЛІТЙЗМ, у, ч. Байдуже ставлення до питань політи
ки в якій-небудь сфері діяльності; ухиляння від суспіль
но-політичного життя. Тенденції аполітизму й безтурбот
ності у  поезії передвоєнних літ були особливо небезпечними 
в умовах уж е фактично розв 'язаної фашистами Другої сві
тової війни (з наук. літ.).

АПОЛІТИЧНИЙ, а, е. Який стоїть осторонь або ухиля
ється від участі в суспільно-політичному житті. Преображен- 
ський — позапартійний і сугубо вузький “спец ", може, навіть 
і зовсім аполітичний (Іван Ле); Аполітична література.

АПОЛЕПІЧНІСТЬ, ності, ж. Те саме, що аполітизм. 
Складна місія письменника-громадянина — розвінчувати 
аполітичність і споживацьку психологію (з газ.).

АПОЛІТЙЧНО. Присл. до аполітичний. У політично
му протистоянні надзвичайно важливо, щоб уся правоохо
ронна система, судова система діяли аполітично (з публіц. 
літ.); Багато пенсіонерів усе своє життя прожили апо
літично, їх не вчили реально впливати на життя держави і 
тепер, коли їм надалася така можливість, вони її викорис
товують (з газ.).

АПблбГ, а, ч.. літ. Невеликий алегоричний твір, перев. 
віршований, звичайно повчального характеру. Зі сходу і з 
заходу нанесено .. велику силу різних творів, апокрифів, ле
генд, апологів, світських оповідань (І. Франко); Є серед 
творів Тичини окремі речі, які в жанровому відношенні на
ближаються до притчі або аполога (з наук. літ.).

АПОЛОГЁТ, а, ч. Захисник кого-, чого-небудь. Численні 
факти переконують нас: київські русичі були не таким 
упослідженим і диким народом, яким зображають його 
апологети Візантійської церкви (з наук.-попул. літ.).
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АПОЛОГЕТИЗАЦІЯ, ї, ж. 1. Захист догм християн
ської релігії. Апологетизація покори й смирення в хрис
тиянській моралі загострювала проблему індивідуальної 
свободи й релігії (з наук. літ.).

2. Дія за знач, апологетизувати. Апологетизація Івана 
Мазепи аргументується історичними фактами (з газ.).

АПОЛОГЕТИЗбВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до апологе
тизувати. Англійські традиції, які апологетизовані світо
вою літературою, часто стають об ’єктом іронізування у  
сучасному світі (з навч. літ.).

АПОЛОГЕТИЗУВАННЯ, я, с. Те саме, що апологети
зація. На думку деяких дослідників, “Апостол черні ” завер
шує ідейно-світоглядну еволюцію О. Кобилянської, її шлях 
від еклектики до твердої національної позиції, прийняття 
й апологетизування національної ідеї (з наук. літ.).

АПОЛОГЕТИЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., кого, що. 
Захищати, вихваляти яке-небудь вчення, особу, суспільний 
лад і т. ін. Не треба ідеалізувати й апологетизувати будь- 
який великий капітал, зокрема вітчизняний (з публіц. літ.); 
Вперше апологетизував Мазепу недооцінений у  нас вче- 
ний-славіст консервативного напрямку Федір Уманець 
(1841-1917) (із журн.).

АПОЛОГЕТИЗУВАТИСЯ, ується, недок. Пас. до апо
логетизувати. Процес розвитку сучасного українського со
ціуму полягає в трансформації соціального буття, що ви
никла на межі другого і третього тисячоліть. У цей період 
інтенсифікується процес інтелектуальних шукань, аполо- 
гетизуїться абсолютна воля (з публіц. літ.).

АПОЛОГЕТИКА, и, ж. 1. Галузь богослов’я, що захи
щає догми християнської релігії. Протягом VI століття 
було вироблено ще одну модель середньовічної культури, 
яка спиралася на колишні контркультурні інтенції хри
стиянської апологетики (з наук. літ.).

2. перен. Упереджений захист, надмірне вихваляння яко- 
го-небудь учення, суспільного ладу і т. ін. Апологетика єв
ропейського модернізму — наша згуба (Р. Іваничук).

АПОЛОГЕТИЧНИЙ, а, е, перен. Пройнятий апологе
тикою (у 2 знач.). Щоб зрозуміти “феномен ” митрополита 
А. Шептицького, необхідно позбутися як ідеологізованих, 
виключно класових штампів, так і містифікованих, аполо
гетичних прикрас (з наук.-попул. літ.).

АПОЛОГЁТКА, и , ж. Жін. до апологёт. Модельєр Окса
на Караванська — давня і переконана апологетка етніч
ного стилю (із журн.).

АПОЛОГІЗАЦІЯ, ї, ж. Дія за знач, апологізувати. Апо- 
логізація Самійлом Веяичком у  своєму літописі постаті 
Івана Сірка тісно пов'язана з апологізацією Запорозької 
Січі (з наук, літ.); Стрижнем переконань і діянь кожної 
особистості повинно бути осягнення й апологізація україн
ської національної ідеології, філософії і політики суспіль
ного ладу ринкового тшгу (з публіц. літ.).

АПОЛОГІЗбВАНИИ, а, е. Дієпр. пас. до апологізувати. 
Хоч Іван Вишенський і бачив, що тодішнє чернецтво далеке 
від ідеалу, апологізований ним чернець — це взірець, який він 
вимріяв, розмірковуючи про життя (з навч. літ.).

АПОЛОГІЗУВАННЯ, я, с. Те саме, що апологізація. 
Основою основ панівного в середні віки теологічного світо
гляду було апологізування церкви, неодмінного посередника 
між Богом і людиною (з публіц. літ.).

АПОЛОГІЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., кого, що. Те 
саме, що апологетизувати. Хоч апологізує [Іван Вишен
ський] старослов 'янську мову, пише, однак, мовою книж
ною українською, наближаючи її, по можливості, до народ
но ї— хоче, щоб його розуміли в найширших колах (Валерій 
Шевчук).

АПОЛОГІЗУВАТИСЯ, ується, недок. Пас. до апологі
зувати. Китайською філософією апологізується поняття 
колективного психічного досвіду (з наук. літ.).

АПОЛОГІЧНИЙ, а, е. Прикм. до апологія. У 60-тіроки 
XX cm. амбівалентне, апологічне й водночас іронічне став
лення авангардних митців до "масової культури ” і до тех
нічних новацій породило феномен non-мистецтва (з наук.- 
попул. літ.); Лист до князя Острозького, писаний у  червні 
1598року, — цілий апологічний трактат (з навч. літ.); Теле- 
сюжет мав конструктивний і апологічний характер 
(із журн.).

А П ОЛ ОгіЧН ІС ТЬ, ності, ж.. Абстр. ім. до апологіч
ний. Деяким телеглядачам явна апологічність програми 
здалась перебільшеною (з газ.).

АПОЛОГІЯ,!, ж. Захист, вихваляння кого-, чого-небудь. 
Попервах Маріїне ставлення до Лепажа — це поклоніння 
кумиру, гаряча його апологія в усьому (М. Слабошпицький).

АПОМІКСИС, у, ч., біол. Розмноження багатьох рослин 
і деяких тварин нестатевим способом. Ізолюючи зародки з 
насіння рослин, одержують окремі генотипи, мікроклони 
яких започатковують селекційні лінії. Це переважно насін
ня, отримане шляхом міжвидових і міжродових схрещу
вань, анеуплоїдії, поліплоїдії, апоміксису та ін. (з наук. літ.).

АПОМОРФІН, у, ч., фарм. Лікувальний препарат блювот
ної та відхаркувальної дії. Апоморфін відомий фармакологам 
майже сто років (з наук.-попул. літ.); Апоморфін — препарат 
групи алкалоїдів, одержаний з морфіну (з навч. літ.).

АПОНЕВРбЗ, у, ч„ анат. Широка блискуча сполучно
тканинна пластинка, за допомогою якої м’язи прикріплюють
ся до кісток. Деякі автори віддають перевагу методу паль
пації для виявлення дефектів в апоневрозі (з наук. літ.).

АПОПЛЕКСЙЧНИЙ, а, е, мед. Прикм. до апоплексія. 
Апоплексичний крововилив.

А  Апоплексичний удар див. удар.
АПОПЛЕКСІЯ, і, ж., мед. Тяжкий хворобливий стан, 

викликаний крововиливом у мозок або закупоренням моз
кових судин. Після одної дуже бурливої сцени зі своїми віри
телями він впав у  таку лютість, що дістав удару апоплек
сії (І. Франко); Крововилив, що швидко розвивається, має 
назву апоплексії (з наук. літ.).

А П бР Т ',у , ч. і . Осінньо-зимовий сорт яблуні з велики
ми кисло-солодкими яблуками. Апорт — стародавній ук
раїнський сорт яблуні народної селекції (з наук. літ.).

2. Плід цього дерева. Широко відомі у  Казахстані яблука 
алматинський апорт (з навч. літ.).

А П бРТ2, виг. Команда, якою спонукають собаку щось 
принести. Кидали [хлопчаки] паличку, кричали “апорт ”, а 
білолобий песик хапав паличку і втікав геть (Ю. Му шкетик).

АПОСПОРІЯ,!, ж., біол. Один із способів розмноження 
деяких вищих рослин. При апоспорії відбувається розви
ток гаметофіта з вегетативних клітин спорофіта без 
спороутворення (з наук. літ.).
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АПОСТЕРібРІ, присл., лог., філос. На основі досвіду; 
протилежне а п р і о р і. Я  все сприймаю апостеріорі, грун
туючись на власному досвіді (з газ.).

АПОСТЕРІОРНИЙ, а, е, лог., філос. Який випливає з 
досвіду, оснований на досвіді; протилежне а п р і о р н и й .  
Апостеріорне сприйняття суспільних змін.

АПОСТЕРІОРНІСТЬ, ності, ж., лог., філос. Власти
вість за знач, апостеріорний. Апостеріорність тези була 
очевидною (із журн.).

АПОСТЙЛЬ, я, ч. Спеціальний штамп, який простав
ляється на офіційних документах і не вимагає подальшого 
засвідчення чи легалізації та визнається офіційними уста
новами держав — учасниць Гаазької конвенції. Порядок 
проставлення апостиля визначається спільним наказом 
МЗС України, Міністерства юстиції та Міністерства осві
ти і науки України від 5 грудня 2003 року (з мови докумен
тів); Проставляння апостиля на документах свідчить про 
справжність підпису та статус, у  якому виступала особа, 
що підписала цей документ (з газ.).

АПОСТОЛ, а, Ч. 1. бібл. Повноважний посланець, якому 
Ісус Христос доручив проповідувати Своє вчення. А коли на
став день, покликав Він [Ісус Христос] учнів Своїх і обрав із 
них Дванадцятьох, яких і апостолами Він назвав (Біблія. 
Пер. І. Огієнка); Апостоли з великою силою свідчили про 
Воскресіння Ісуса Господа, і благодать велика на всіх них бу
ла! (Біблія. Пер. І. Огієнка); // (з великої літери). Наймену
вання Ісуса Христа. Отож, святі брати, учасники небесного 
покликання, уважайте на Апостола й Первосвященика на
шого ісповідання, Ісуса (Біблія. Пер. І. Огієнка).

2. чого, перен., книжн. Визначний послідовник і про
повідник якого-небудь учення, ідеї і т. ін. І день іде, і ніч 
іде. І голову схопивши в руки. Дивуєшся, чому не йде Апостол 
правди і науки? (Т. Шевченко); О. Островський — великий 
апостол життєвої правди, простоти (з наук.-попул. літ.).

3. (з великої літери). Церковна книга, що містить “Діян
ня апостолів” та “Послання апостолів”. Джериха розказу
вала десятий раз, як її син тієї неділі перший раз читав 
Апостола в церкві (І. Нечуй-Левицький).

Діяння апостолів див. діяння.
АПОСТОЛАТ, у, ч. 1. Рух або організація католицької 

церкви, спрямовані на досягнення її цілей. Митрополит 
Шептицький відновив роботу унійного апостолату в Гол
ландії(з наук. літ.).

2. Християнське проповідництво. Вища мета християн — 
прикладом свого доброчесного життя, своїм вагомим сло
вом здійснювати апостоіат, нести Благу Звістку людям 
(з рел.-церк. літ.).

(1) Апостолат мирян сСвітський апостолат> — пропо
відницька діяльність християн. Однією з головних особливо
стей католицького віровчення є апостолат мирян, або світ
ський апостолат, згідно з яким не лише духовенство, але й 
віруючі миряни повинні проповідувати християнство (з на
ук.-попул. літ.); Сьогодні все більшого значення набуває 
просвітницька активність простих християн, яка отрима
ла назву “апостолат мирян ” (із журн.).

а п Ос т о л ів , лова, лове. Прикм. до апостол І, 2; на
лежний апостолові. Осідок людський мав бути достатньо 
численним, якщо спромігся зберегти апостолове слово й 
переказати його усім наступним поколінням (Г. Колісник).

АПОСТОЛІВСЬКИЙ, а, е. Те саме, що апостольський.
АПОСТОЛЬСТВО, а, с., бібл. Покликання, служіння 

апостола; вид посланництва від імені Ісуса Христа. Через 
Нього [Ісуса Христа] прийняли ми благодать і апостоль
ство на послух віри через їм 'я Його між усіма народами 
(Біблія. Пер. І. Огієнка).

АПОСТОЛЬСЬКИЙ, а, е. Прикм. до апостол, апосто
льство. Вони [християни] перебували в науці апостольській 
та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); Кругом неправда і неволя. Народ 
замучений мовчить. І на апостольськім престолі Чернець 
годований сидить (Т. Шевченко); У 963 р. брати Кирило і 
Мефодій були послані в слов ’янські землі і почали свою апос
тольську місію у  Великій Моравії (з наук.-попул. літ.).

АПОСТРОФ, а, ч. Знак у вигляді коми, який ставиться 
вгорі після приголосного перед йотованим для позначення 
твердої вимови приголосного, а також на місці пропущено
го голосного. Щоб уникнути збігу двох голосних, у  своїй 
фразі “Всіх панів до 'дмої ями ” П. Тичина замість другого 
“о ” використовує апостроф (з наук, літ.); Апостроф в 
алфавіт не входить і на розміщення слів у  словнику не 
впливає (з навч. літ.).

АПОСТРОФА, и, ж., літ. Риторичний засіб — звернен
ня (перев. несподіване) до одного із слухачів або читачів, до 
уявної особи або предмета. Автор “Слова о полку Ігоревім ” 
звертається до князя Ярослава з такою апострофою: “Га
лицький Осмомисле-Ярославе! Ти високо сидиш на своїм зо- 
лотокованім престолі, підперши гори Угорські своїми за
лізними полками, заступивши королеві дорогу, зачинивши 
ворота Дунаю  ” (з наук. літ.).

АПОФЁГМА, и, ж., літ. Короткий дотепний повчаль
ний вираз. Ісус розтлумачував учням, сподобленим особли
вої довіри, всі темні місця у  своїх апофегмах та апологах 
(із журн.).

АПОФЕМА, и, ж., мат. 1. Перпендикуляр, опущений 
із центра правильного багатокутника на будь-яку з його сто
рін, а також довжина такого перпендикуляра. Площа правиль
ного багатокутника дорівнює половині добутку перимет
ра на апофему (з навч. літ.).

2. Висота бічної грані правильної піраміди. Основа пер
пендикуляра, проведеного із середини висоти піраміди на 
бічну грань, лежить на її апофемі (з навч. літ.).

АП ОФ ЕбЗ, у, ч. 1. В античних греків і римлян — культ 
обожнювання якої-небудь видатної особи.

2. книжн. Звеличування якої-небудь особи, події, явища. 
Тота ціла картина оприського курища, так чудно і артис
тично змальована Шашкевичем в “Олені ”, чи ж не вихо
дить вона на апофеоз того єдиного протесту проти нево
лі, який тоді був можливий для народу? (І. Франко); Такого 
полум ’яного культу материнства [як у Т. Шевченка], тако
го апофеозу жіночого кохання і жіночої муки не знайти, 
мабуть, ні в одного з поетів світу (М. Рильський).

3. театр. Урочиста сцена в кінці спектаклю або концер
ту, в якій прославляється народ, герой, подія і т. ін. Ще після 
одного відступу й наступу з ’явилася й шоста дія. На цей 
раз то був апофеоз (Ю. Смолич).

4. Вища стадія розвитку чого-небудь; кульмінація. Апо
феоз політичної кар ’єри; Апофеоз творчості.
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АПОФЕОЗНИЙ, а, е. Прикм. до апофеоз. Апофеозний 
момент виступу.

АПОФЕРМЕНТ, у, ч., віол. Білкова частина молекули 
ферменту, що зумовлює його специфічність — нестійкість 
до температурних впливів. Апофермент визначає специ
фічність (вибірковість) дії ферменту й можливість регу
ляції його активності (з наук. літ.).

АПОФІЗ, а, ч., анат. Відросток, виступ кістки. Запален
ня апофіза.

АПОХРОМАТ, а, ч., техн. Різновид об’єктива, в якому 
усунена сферична аберація (у 1 знач.). Для точних фото
зйомок рисунків найкраще застосовувати подвійний астиг
мат або спеціальні репродукційні анастигмати — апохро
мати (з навч. літ.).

АППЕРЦЕПТЙВНИЙ, а, е, псих. Стос, до апперцепції. 
Апперцептивне сприймання.

АППЕРЦЕПЦІЙНИЙ, а, е, псих. Те саме, що апперцеп
тивний.

АППЕРЦЕПЦІЯ, ї, ж., псих. Залежність сприйняття від 
минулого досвіду, від запасу знань і загального змісту ду
ховного життя людини, а також від її психічного стану в мо
мент сприйняття. Апперцепція є виявом загального закону, 
за яким зовнішні предмети і явища визначають зміст пси
хічної діяльності. діючи через внутрішні суб'єктивні умо
ви, що склалися в ході попереднього розвитку індивіда в ре
зультаті його взаємодії з середовищем (з наук. літ.).

АППЕРЦИПбВАНИЙ, а, е, псих. Дієпр. пас. до аппер
ципувати.

АППЕРЦИПУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, псих. 
Освоювати на основі наявного досвіду. Слово, взяте у  ціло
му як сукупність внутрішньої форми і звука, дає можли
вість розуміти мовця, апперципувати зміст його думки 
(з наук. літ.).

АППОЗИТЙВ, у, ч., лінгв. Те саме, що прйкладка 2. 
Кількість аппозитивів обмежується особливостями спо
лучуваності окремих слів (з навч. літ.).

АППОЗИТИВНИЙ, а, е, лінгв. Прикм. до аппозитйв. 
Своєрідний тип розмовних номінацій становлять сполучен
ня аппозитивного типу (з наук, літ.); Аппозитивні кон
струкції формують різні семантичні групи (з навч. літ.).

АППОЗИЦІЙНИЙ, а, е. Прикм. до аппозйція. Автор 
насолоджувався наслідками свого аппозиційного положен
ня (із журн.).

АППОЗИЦШ НІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, ап
позиційний.

АППОЗЙЦІЯ, ї, ж. 1. спец. Стан двох структур, оди
ниць, при якому вони перебувають у тісному контакті. 
Пальці знаходяться в аппозиції, коли кулак стиснутий, а 
повіки — коли очі заплющені (з навч. літ.).

2. лінгв. Те саме, що аппозитйв.
3. біол. Ріст клітин і тканин живого організму шляхом 

накладань нових шарів на вже сформовану поверхню. Доб
ре відомою є роль аппозиції в лікуванні переломів довгих 
трубчастих кісток (з навч. літ.).

АПРЕТ, у, ч., техн. Речовина, яку наносять на тканину, 
шкіру для надання їм необхідної властивості (пружності, 
еластичності і т. ін.). Брезентові рукавиці були оброблені 
апретом, стійким до дії лугів (з газ.).

АПРЕТУВАННЯ, я, с., техн. Дія за знач, апретувати.
Апретування — ефективний спосіб відновлення первісного 
вигляду виробів (з газ.).

АПРЕТУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, техн. Здій
снювати остаточне оброблення тканини, шкіри і т. ін. спе
ціальними речовинами. Апретувати шкіряні вироби.

АПРЕТУРА, и, ж., техн. 1. Остаточне оброблення тка
нини, шкіри і т. ін. спеціальними речовинами — апретами. 
Апретура тканин охоплює все подальше їх обробляння після 
ткацького верстата (з навч. літ.).

2. Речовина, що використовується для такого оброблен
ня; лак для шкіри. З маркою Бориславського хімзаводу на 
адреси десятків замовників йшли покривні концентрати 
для шкір, лугові апретури, спиртовий лак, оздоблювальні 
воски, воскові олівці тощо (із журн.).

АПРЕТУРНИЙ, а, е, техн. Стос, до апретури. Апретур
на обробка тканини.

АПРЕТУРНИК, а, ч. Робітник, що здійснює апретуру 
(у 1 знач.). Працювати апретурником.

АПРЕТУРНИЦЯ, і, ж. Жін. до апретурник. Після за
кінчення професійно-технічного училища дівчина працюва
ла апретурницею тканин (з газ.).

АПРІОРЙЗМ, у, ч., лог., філос. Те саме, що апріорність. 
Учення Канта про пізнання спирається на його концепцію 
про створення суджень — апріоризм (з наук.-попул. літ.).

АПРІОРІ, присл. 1. лог., філос. Незалежно від досвіду; 
протилежне а п о с т е р і о р і .  Робити про що-небудь виснов
ки апріорі.

2. перен., книжн. Без перевірки, наперед. О. Л. Чижев- 
ському було апріорі ясно, що в такій системі, як кров, котра 
включає безліч елементів, ні про жодне безладдя не може 
бути мови (із журн.).

А П РібРН И Й , а, е, лог., філос. Який не ґрунтується на 
досвіді, передує йому; протилежне а п о с т е р і о р н и й . Я к  
справжній експериментатор О. Богомолець мало довіряв 
апріорним висновкам (з наук, літ.); Справа дослідів терито
ріальних відмін і течій літературного р ух у .. не поступила 
наперед поза деякі надто апріорні.. проби (І. Франко).

АПРІОРНІСТЬ, ності, ж., лог., філос. Властивість за 
знач, апріорний. Кожна з пізнавальних властивостей роз
глядається Кантом крізь проблему апріорності (з наук. літ.).

АПРі6РНО,лог., філос. Присл. до апрібрний. Специфіка 
вигуків — виражати емоційно-експресивні реакції, оцінки, 
волевиявлення, не називаючи їх, — апріорно визначає стиліс
тичні можливості даного класу слів (з наук. літ.).

АПРОБАТОР, а, ч. Той, хто робить апробацію (у 2 знач.). 
Апробацію гороху провадять агрономи-апробатори в період 
достигання нижніх бобів у  основної маси рослин (з наук.-по
пул. літ.).

АПРОБАЦІЙНИЙ, а, е. Стос, до апробації (у 2 знач.). 
Апробаційні ознаки льону — висота рослин, величина коро
бочок, вигляд перегородок у  коробочках, колір та величина 
насіння (з наук. літ.).

АПРОБАЦІЯ, ї, ж. 1. Офіційне схвалення, затверджен
ня чого-небудь після випробування, перевірки. Однак Рим.. 
не дав своєї апробації, і товариство не було відкрите 
(І. Франко); Роботи наукових інститутів діставали апро
бації на міжнародних конференціях (з наук.-попул. літ.).

2. с. г. Визначення сортових якостей посівів з метою ви
ділення кращого з них для насіння. Контроль за збережен
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ням сортової чистоти насіння здійснюється методом по
льової апробації {з наук.-попул. літ.).

АПРОБОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до апробувйти. Пер
спективи медичного забезпечення та страхування в Болга
рії гарні, тому що ця форма, яка виросла в систему медич
ного забезпечення б'їльшості робітників і службовців у  кра
їні, вже апробована до і після Другої світової війни 
(із журн.); // у  знач, прикм. Живці для окулірування треба 
заготовляти з апробованих, високоврожайних, цілком здо
рових маточних дерев (з наук.-попул. літ.).

АПРОБОвУВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до апробовувати. 
Релігійний культ — це система конфесійно зорієнтованих 
релігійних дій, використовуваних протягом певного часу 
предметів і символів, апробовуваних у  релігійній практиці 
(з навч. літ.); II у  знач, прикм. Апробовуваний напій значно 
відрізнявся від еталонного (з газ.).

АПРОВОВУВАННЯ, я , с . Д і я  за знач, апробовувати. У 
рамках нового проекту передбачено розробку та апробову- 
вання в пілотнихрегіонах інноваційних моделей надання со
ціальних послуг (із журн.).

АПРОБбВУВАТИ, ую, уєш, недок., АПРОБУВАТИ,
ую, уєш, недок. і док., що. 1. Давати апробацію, офіційно 
схвалювати, затверджувати що-небудь. Редактор поклика
ний .. допомагати перекладачеві і апробувати його роботу 
(Л. Первомайський); Спеціальні дослідницькі групи з педа
гогів повинні вивчати наявні та розробляти нові методики, 
ефективні педагогічні технології, експериментальні під
ручники та інші засоби навчання, апробовувати та впро
ваджувати їх у  практику (з наук, літ.); Свої навички народ
ні обранці вже почали апробовувати на основному фінансо
вому документі країни на рік прийдешній (з газ.).

2. с. г. Робити апробацію (у 2 знач.). За місяць до викопу
вання саджанців їх апробують (з наук.-попул. літ.); Перший 
рік англійська компанія буде експериментувати — апробову
вати в місцевих кліматичних умовах різні сорти червоного 
перцю (із журн.).

АПРОБОВУВАТИСЯ, ується, АПРОБУВАТИСЯ, ується, 
недок. Пас. до апробовувати, апробувати. Нові педагогіч
ні технології, форми і методи навчання, які впроваджу
ються педагогами в навчально-виховній роботі, повинні 
належним чином апробовуватися (з наук, літ.); Нині все 
нове, що пропонується для школи, проходить стадію екс
перименту, апробується (із журн.).

АПРОБУВАННЯ, я, с. Дія за знач, апробувати. Управ
ліннями освіти обласних та міських держадміністрацій 
здійснюється експериментальне науково-педагогічне і ме
тодичне апробування новоствореної навчальної літерату
ри (із журн.).

АПРОБУВАТИ див. апробовувати.
АПРОБУВАТИСЯ див. апробовуватися. 
АПРОКСИМАЦІЙНИЙ, а, е,мат. Прикм. до апрокси

мація. Модель об 'єднує інтерполяційний та апроксимацій- 
ний підходи відтворення табличних залежностей (з наук, 
літ.); Апроксимаційний підхід підвищує вірогідність наступ
них інтерпретаційних побудов стосовно розв 'язків широ
кого кола геологічних задач (з наук. літ.).

АПРОКСИМАЦІЯ, ї, ж., мат. Приблизне вираження 
яких-небудь величин через інші, простіші величини. У тих 
випадках, коли знайдені методом простої інтерполяції ко
ефіцієнти не забезпечують досить точної апроксимації,

треба повторити обчислення методом найменших квадра
тів або методом середніх (із журн.).

АПРОКСИМ УВАЛЬНИЙ, а, е, мат. Стос, до апрокси
мації. Апр оксиму вальні показники.

АЛРОКСИМУВАННЯ, я, с., мат. Те саме, що апрокси
мація. На уроці математики учитель додатково поясню
вав, від яких чинників залежить точність апроксимування 
заданої табличної функції (з газ.).

АЛРОКСИМУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, мат. 
Здійснювати апроксимацію. Екстремальну характеристи
ку можна апроксимувати параболою другого або вищого 
порядку (із журн.).

АПРОКСИМУВАТИСЯ, ується, недок., мат. Пас. до 
апроксимувати. Відомо, що коефіцієнти автокореляціїяс
кравості зображення достатньо чітко апроксимуються 
експоненціальними функціями (з наук, літ.); Корисність ре
зультатів виробничої діяльності підприємства залежить 
як від розмірів чистого прибутку, так і від величини вироб
ничих витрат. Цей показник досить добре апроксимується 
лінійною функцією (з навч. літ.).

АПРОПРІАЦІЯ, ї, ж., спец. Привласнення чого-небудь, 
заволодіння чим-небудь. Специфічною особливістю спад
кової влади є насамперед апропріація сфери керування офі
ційними носіями політичної влади (з наук, літ.); // Пристосу
вання чого-небудь. Митець вдало використовує поєднання 
методу апропріації художніх стилів минулого з авангар
дистськими тенденціями сучасності (із журн.).

А П РбііІ, у, ч. 1. У поліграфії — проміжок між літерами 
чи словами в друкарському наборі. При металічному наборі 
апроші визначалися окремо для кожного кегля (з навч. літ.).

2. тільки мн., заст. Глибокий зигзагоподібний рів, хід, 
сполучення для підступів до обложеного укріплення, форте
ці. По кілька разів на день кидали вони на приступ свої вій
ська, копали апроші і закладали під стіни міста порохові 
міни — ніщо їм не допомогло! Чигирин вистояв, а Ібра- 
гім-паша з Селім-Гіреєм безславно відступили... (В. Малик).

АПСЙДА, рідше АБСЙДА, и, ж., архт. Напівкруглий 
(іноді багатокутний) виступ у стіні античної або церковної 
будівлі. Заново відкрита переяславська будівля являє собою 
майже квадратну в плані церкву з однією півциркульною 
апсидою зі східного боку (з наук, літ.); У християнських цер
квах абсида — вівтарна частина, яка орієнтована зазвичай 
на схід (з навч. літ.).

АПСЙДНИЙ, рідше АБСЙДНИЙ, а, е, архт. Прикм. до 
апсйда, абсйда. У церковній архітектурі середньовічного 
Херсона, за винятком малих апсидних храмів, прямокутних у  
плані, кількісно переважали базиліки (з наук, літ.); Про не- 
церковне призначення ротонди кінця XII — початку XIII cm. 
у  центрі київського дитинця свідчить відсутність апсидної 
ніші, розташування входу з північно-східного боку та від
сутність церковних предметів і поховань при розкопках 
(з наук.-попул. літ.); Абсидну частину Вірменської апостоль
ської церкви у  Львові збудовано ще у  1363 році (із журн.).

АПТЁКА, и, ж. Медично-санітарний заклад, у якому ви
готовляють ліки за рецептами, відпускають готові лікуваль
ні препарати та інші медичні товари. Нетрудно [неважко] 
дістати [морфій]. В сільській аптеці.. напевно знайдеться 
(М. Коцюбинський); Ніколи досі в нас не було аптеки. А те
пер — дивіться — є (Ірина Вільде).
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О (1) Як в аптеці, жарт.: а) дуже точно. Давид Мотузка 
поклав два мішки на ваги і дивиться. Ні, — фунт у  фунт, 
“як в аптеці" (А. Головко); Рівно двісті п 'ятдесят грамів. 
Точно, як в аптеці (М. Стельмах); б) дуже правильний, точ
ний. Сидір Павлович перевірив терези — вони були як в ап
теці (Є. Гребінка); в) дуже великий (про точність). Нам ро
бити своє. І закінчити треба нам з вами це своє через де
сять — дванадцять днів, не пізніше. — Точність як в апте
ці. — Обставини вимагають (Л. Дмитерко); Як (мов, ніби 
і т. ін.) баран в аптеці див. баран.

АПТЕКАР, я, ч. Працівник аптеки, який приймає рецепти, 
виготовляє і відпускає ліки; фармацевт. До аптеки я сама 
люблю йти. Я  ж мушу розповісти аптекареві, де й що мені 
хибує (О. Кобилянська); При багатьох монастирях ще в 
XVII cm. були лікарі й аптекарі і навіть лікарні (з навч. літ.); 
// Власник аптеки. Перша приватна аптека в Києві була від
крита в 1728 році аптекарем Бунге (з наук.-попул. літ.).

АПТЕКАРІВ, рева, реве. Прикм. до аптекар; належний 
аптекареві. “Братові Бертольдові нічого не бракує", — був 
аптекарів діагноз (Н. Королева).

АПТЕКАРКА, и, ж. Жін. до аптекар. — Може, що в 
тебе болить? У нас є сестра, аптекарка, знає ліки всілякі 
краще від наших хірургів і докторів. Не соромся, кажи 
(Б. Лепкий).

АПТЕКАРСЬКИЙ, а, е. 1. Стос, до аптекаря і аптеки. 
За годину почалося видування. Робили різний аптечний та 
лабораторний посуд, що його хотів Зіммель дати на пробу 
невеликому аптекарському підприємству (Д. Бузько); Ап
текарська справа.

2. Признач, для аптеки. На паперовій фабриці виготов
ляли різні види паперу — обгортковий, патронний, кресляр
ський, писальний, аптекарський (із журн.).

3. Те саме, що аптечний. Існувала у  XVII cm. аптекар
ська розцінка — золотник (приблизно 4,3 грама) цукру кош
тував один карбованець сріблом (із журн.).

Аптекарський сад (город) див. сад.
Д  Аптекарські терези див. терези.
АПТЕЧКА, и , ж. 1. Зменш, до аптека. Заохочена мимо

вільним порятунком бідних хворих, вона стала думати, чи 
неможна завести традиційну аптечку (Н. Кобринська).

2. Набір ліків для надання першої допомоги хворому або 
для домашнього лікування. Аптечка туриста розміщаєть
ся у  футлярі з тонкого брезенту (з навч. літ.); В автомо
більній аптечці мають бути вата, бинт і ліки (із журн.).

АПТЕЧНИЙ, а, е. Стос, до аптеки. Тут смішки недореч
ні, побачите самі, що ліки ті аптечні у  лісі знайдем ми 
(Н. Забіла); Аптечний кіоск; Аптечний склад; // Такий, як в 
аптеці. Він потрапляє в теплий коридор, в гаму аптечних 
запахів (Ю. Яновський).

АПЧХИ, АЧХИ, виг., розм. 1. Звуконаслідування, що від
творює звук при чханні. [К е з г а й л о:] Вся страва з перцем, 
і горілка з перцем, І навіть мед гіркий, як хрін... Апчхи! (І. Ко
черга); — Лишайся з нами, — понюхав просто з жмені 
табаки козак Ніс. — Чоловіком станеш... Ми тебе кашова
ром настановимо. Апчхи!.. Бачиш, правда (Ю. Мушкетик);
— Тільки не чхай! — сказав дід. — Як то не чхати? — 
домовик розтулив рота і ловив повітря, вибалушивши очі.
— Апчхи! — вибухнув він (Валерій Шевчук).

2. у  знач. пред. Уживається як присудок за знач, чхати. 
Нюхнув та — ачхи! (Сл. Гр.).

АР, а, ч. У метричній системі — міра земельної площі, що 
дорівнює 100 м2. Для вимірювання площі полів уживають
ся ар (а) і гектар (га) (з навч. літ.).

АРА, невідм., ч. Довгохвостий папуга з яскравим оперен
ням, поширений у Південній Африці. Миколаївський зоо
парк виміняв собі чотирьох рідкісних папуг ара взамін на 
трьох левенят (із журн.); Ара добре приручаються, але по
гано навчаються “говорити " (з газ.).

АРАБ, а, ч. 1. Див. арйби.
2. Кінь арабської породи. Білий араб, доїдаючи овес у  

шаньці, насторожено форкнув (М. Рудь).
АРАБЁСК, у, ч. Одна з основних поз класичного танцю, 

при якій рівновага зберігається на одній нозі, а друга ви
прямлена, піднята і відведена назад. При виконанні арабес
ку одна рука витягнута вперед, інша відведена вбік або на
зад; корпус нахилений вперед (з навч. літ.).

АРАБЕСКА, и, ж. 1. Різновид орнаменту з геометрич
них фігур, стилізованого листу, квітів і т. ін., який поширив
ся у Європі під впливом арабського мистецтва. Емене.. на
кинула на себе новий халат з дивними арабесками й підпе
резалася косинкою (М. Коцюбинський); Під керівництвом 
архітектора Коваса двадцятирічний Т. Шевченко викону
вав малюнки для арабесок і орнаменту плафона театру 
(з наук. літ.).

2. тільки мн. Збірка невеликих літературних або музич
них творів. І от моїм арабескам несподіваний finis. Навколо 
тиша. Тільки зрідка постріли вартових (М. Хвильовий).

АРАБЁСКОВИЙ, а, е. Стос, до арабески, арабесок. Екс
пресивність накладених мазків сполучалась у  художника з 
арабесковою візерунчастістю ліній (із журн.); Арабесковий 
орнамент.

АРАБИ, \в,мн. (одн. араб, а, ч.; арабка, и, ж.). Група на
родів, що становить основне населення Південно-Західної 
Азії та Північної Африки. Прислужниці арабки, туркені.. 
розносять кофе, фрукти й шербети (І. Нечуй-Левицький); 
Основну масу населення Єгипту становлять араби (з навч. 
літ.); За Біблією, від Ізмаїла походить ізмаїльський народ — 
араби (із журн.).

АРАБІЗМ, у, ч., лінгв. Слово або вираз, запозичені з араб
ської мови. Лексичні арабізми зафіксовано у  низці індоєвро
пейських мов (з наук. літ.).

АРАБІКА, и, ж. Сорт кави. — До кави, рідні, до кави, — 
припрошувала господиня. — Змішала “плантейшен " та 
“арабіку " (А. Крижанівський).

АРАБІСТ, а, ч. Фахівець у галузі арабської культури, мо
ви, літератури і т. ін. — Один з моїх колишніх шкільних то
варишів зробивсь арабістом (А. Кримський).

АРАБІСТИКА, и, ж. Сукупність наук, що вивчають араб
ську мову, літературу та культуру. Численні історико-геогра- 
фічні праці Г. Ю. Крачковського свідчать про незвичайну 
ерудицію автора в галузі арабістики й історії культури 
Близького Сходу (з наук.-попул. літ.).

АРАБІСТКА, и, ж. Жін. до арабіст. Російська арабіст- 
ка отримала премію від дружини єгипетського президента 
(з газ.).

АРАБКА див. араби.
АРАБСЬКИЙ, а, е. Прикм. до арйби, належний, власт. 

їм. І всі царі арабські та намісники Краю довозили золото 
й срібло Соломонові (Біблія. Пер. І. Огієнка); Заходився
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[шкільний товариш] перекладати мені з арабської мови 
скількись історичних уривків (А. Кримський).

Л  Арабський кінь (скакун) див. кінь.
АРАБЧА, ати, с. Дитина араба (у 1 знач.). Арабчата жес

тами просили нас сфотографувати їх (із журн.).
АРАВІЄЦЬ див. аравійці.
АРАВІЙКА див. аравійці.
АРАВІЙСЬКИЙ, а, е. Стос, до аравійців, аравітян, Ара

вії. Кімнатки для султанші й султанських дітей вистелено 
килимами, нагріто жаровнями, з курильниць струменіли 
міцні аромати аравійських бальзамів, які очищали повітря 
від смороду й від пошестей (П. Загребельний).

АРАВІЙЦІ, ів, мн. (одн. аравієць, йця, ч.; аравійка, и, 
ж.). Народ, що становить основне населення Саудівської 
Аравії. За херсонітами — аравійці, перед ними.. перли з по
луденних теплих морів і знову парфуми й мастики, кориця, 
перець, лавровий лист, ладан і смирна (С. Скляренко); Ара
війці є незмінними учасниками фінальних частин останніх 
чотирьох чемпіонатів світу з футболу (із журн.); У Саудів
ській Аравії несподівано заговорила двадцятирічна аравій
ка, яку з п 'ятирічного віку вважали глухонімою (з газ.).

АРАВІТЯНИ, ян,мн. (одн. аравітянин, а, ч.; аравітян
ка, и, ж.), заст. Жителі Аравії; араби. Ви [великі імперато
ри] збудували фортеці й храми, оточили неприступними 
мурами землі імперії, приєднали мечем своїм острови Се
редземного моря, далекі Мавританію й Намібію, Африку, 
Бізацену, Триполітанію й Сгипет, у  Малій Азії скорили ара
вітян, сирійців, месопотам ’ян [месопотамців] (С. Склярен
ко); 3 землі вийшло потворне чудище.. і людським голосом 
передрікло нашестя на Палестину аравітян (П. Загребе
льний); У вигляді прикрас аравітянки носять кільця у  вухах 
і носі, ручні і ножні браслети (із журн.).

АРАВІТЯНИН див. аравітяни.
АРАВІТЯНКА див. аравітяни.
АРАГОНІТ, у, ч. Мінерал — один із поліморфних різно

видів вуглекислого кальцію. Джерела відкладають вапняні 
сполуки у формі арагоніту і кальциту залежно від темпера
тури води, при високій температурі відкладається арагоніт 
(з наук. літ.).

АРАК, у, ч. Поширений на Сході міцний спиртний напій, 
що виготовляється із соку пальми, рису, ячменю, пшениці 
і т. ін. У небі там нема горівки, Ні араку, меду, ні вина 
(Ю. Федькович); Наївшись, приятелі подались до юрти пи
ти арак і чай із сіллю (В. Гжицький).

АРАКОВИЙ, а, е. Стос, до араку. Араковий напій.
АРАКЧЕЄВСЬКИЙ, а, е, іст. Прикм. до аракчеєвщи

на. В апогеї аракчеєвської реакції була введена особливо су
вора цензура на суспільно-політичні і філософські твори 
(з наук, літ.); Аракчеєвський режим.

АРАКЧЕЄВЩИНА, и, ж., іст. 1. Режим необмеженого 
поліцейського деспотизму і грубої сваволі вояччини, уведе
ний на початку XIX ст. в Росії графом Аракчеєвим. Поет 
[0. Пушкін] з усією силою зненавидів не тільки .. Арак
чеева, а й аракчеєвщину, як одно з найбридкіших явищ в іс
торії людства (М. Рильський).

2. перен. Стан, коли одна людина або група людей по- 
деспотичному, самовільно розпоряджається в якій-небудь 
ділянці суспільного життя.

АРАЛІЄВИЙ, а, е. 1. Прикм. до аралія. Аралієве листя; 
Аралієві колючки.

2. у  знач. ім. аралієві, вих, мн. Родина дводольних рос
лин, поширених перев. у тропіках і субтропіках. Женьшень 
уже понад п ’ять тисяч років використовується народною 
медициною. Ця багаторічна трав'яниста рослина родини 
аралієвих може жити до 80 і більше років (з газ.).

АРАЛІЯ, ї, ж. Високий колючий кущ або деревце роди
ни аралієвих з великим листям і дрібними квіточками, зі
браними у волоті, яке вирощують перев. як декоративну рос
лину. З багатої дендрофлори Кавказу, Далекого Сходу, Се
редньої Азії можна рекомендувати для зелених насаджень і 
лісового господарства добре акліматизовані в Україні ара
лії та айлант (з наук, літ.); Батьківщиною аралії вважа
ється Далекий Схід (з газ.).

АРАМЁСЦЬ див. арамеї.
АРАМЕЇ, їв і АРАМЁЙЦ1, ів, мн. (одн. арамеєць, ей ця,

ч.; арамёйка, и, ж.). Стародавні семітські племена, що за
снували кілька держав у Сирії та Месопотамії. Арамеї роз
селилися по території Ассирії і змішалися з ассирійським 
населенням (з навч. літ.).

АРАМЁЙКА див. арамеї.
АРАМЁЙСЬКИЙ, а, е. Стос, до арамеїв, належний, власт. 

їм. Ісак поблагословив Якова і послав його до Падану ара
мейського, щоб узяв собі звідти ж інку (Біблія. Пер. 
І. Огієнка}; Арамейська мова; Арамейські племена.

АРАМЕЙЦІ див. арамеї.
АРАНЖАЦІЯ, ї, ж., муз. Дія за знач, аранжувати 1. Се

ред стратегій опанування етнічної музики — осучаснення 
через зміну ритмічної основи та аранжації (з навч. літ.); 
Учасники конкурсу камерних ансамблів повинні були пред
ставити свої аранжації для вокального дуету, тріо, квар
тету і квінтету (із журн.).

АРАНЖбВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до аранжувати.
Кожна пісня в ‘Наталці Полтавці", аранжована Васильє
вим, має невеликий вступ (з наук.-попул. літ.); Вишукано 
аранжований букет дуже сподобався ювілярові (з газ.).

АРАНЖУВАЛЬНИК, а, ч. 1. муз. Той, хто здійснює аран
жування (у 1 знач.). У класику української музики С. В. За- 
ремба увійшов як талановитий аранжувальник романсу 
Марка Кропивницького “Соловейко ” (з наук.-попул. літ.).

2. Майстер складання букетів з квітів. У композиції буке
та наші аранжувальники відроджують забуті українські 
традиції (з газ.).

АРАНЖУВАЛЬНИЦЯ, і, ж. Жін. до аранжувальник.
У новому музичному проекті беруть участь композитор та 
співачка, яка одночасно є й аранжувальницею (із журн.); 
Аранжувальниця весільних букетів.

АРАНЖУВАННЯ, я, с. Дія за знач, аранжувати. — Му
зику ми запозичили у  Спілберга, — зізнався Володимир Га
лич, — але піддали її аранжуванню (з газ.); Майбутні біз- 
нес-леді вчаться у  школі фітодизайну. Дівчата вже зна
ють техніку аранжування квітів (з газ.).

АРАНЖУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. 1. муз. При
стосовувати музичний твір, написаний для певного складу 
інструментів (голосів), до виконання іншим складом ін
струментів (голосів). [ Ли с е н к о : ]  Творець пісні — народ. А 
ми, композитори... [Ч а й ко в с ь к и й:] Лише аранжуємо 
те, що створено народом, як сказав великий Глинка? 
(Ю. Мокрієв); // Здійснювати полегшений виклад музично
го твору для виконання на тому самому інструменті.
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2. Створювати художні композиції з квітів. Професор з 
Японії продемонстрував різні стилі ікебани — від найдав
нішого, головним принципом якого є простота і природ
ність, до сучасного вільного стилю, в якому дозволено 
аранжувати квіти так, як заманеться (із журн.).

АРАНЖУВАТИСЯ, ується, недок. Пас. до аранжувати. 
Музичні твори для духового оркестру створюються або 
аранжуються, як правило, композиторами та фахівцями, 
що знають специфіку оркестрового духового виконавства, 
особливості музикування просто неба (з навч. літ.); Букети 
аранжувалися на очах публіки, яка завітала у  квітковий 
магазин (з газ.).

АРАП, а, ч., заст. Негр, темношкіра людина. Іперевізчик 
[перевізник] тут явився, .. Од сонця ввесь він попалився І 
губи, як арап, оддув (І. Котляревський).

0  Брати / взяти на арапа див. брати; (1) На арапа, зі сл. 
р о б и т и ,  д і я т и ,  р а д и т и  і т. ін., зневажл.: а) нахабно, 
безцеремонно. Вони діють на арапа, а я безцеремонних не 
люблю, через те хай не надіються на нашу допомогу 
(із журн.); б) абияк, без належного сумління, без підготов
ки. — Що для такого колгоспу сто тисяч, коли йому по
трібні мільйони? Ні, товариші, на арапа ми нічого не звик
ли ні робити, ні радити (С. Добровольський); — Побудува
ли магазин як-небудь, мало приміщень, все обсипається! — 
Ясно, що будували на арапа (з газ.).

АРАПКА, и, ж., заст. Жін. до арап.
АРАПНИК, а, ч. Довгий ремінний канчук для мислив

ських собак. Так частенько вичитував Олексій Іванович 
своїм кріпакам, додаючи до того ще більше снаги черкесь
ким арапником (Панас Мирний); Він копилив верхню губу і 
грав арапником (Н. Рибак).

АРАПСЬКИЙ, а, е, заст. Прикм. до арап. Дві лампи 
шахтарські, блимаючи, освічували чорні стіни і не менше 
чорні шахтарські обличчя, тільки зуби та очі біліли на тих 
арапських обличчях (Б. Грінченко).

АРАТ, а, ч. У Монголії, Туві — селянин, що займається 
кочовим тваринництвом. Більшість населення Монголії — 
селяни (арати), які займаються кочовим тваринництвом 
(з навч. літ.).

АРАУКАРІЄВИЙ, а, е. 1. Прикм. до араукарія. У Пів
денній півкулі з помірним кліматом значні площі займають 
араукарієві ліси (з наук.-попул. літ.).

2. у  знач. ім. араукарієві, вих,л#«. Родина хвойних дерев. 
У кінці Крейдяного періоду, коли динозаври вже вимерли, 
те ж сталося і з араукарієвими в Північній півкулі (з наук.- 
попул. літ.).

АРАУКАРІЯ, ї, ж. Рід хвойних рослин родини араука
рієвих, поширених у Південній півкулі. Араукарія бразиль
ська — вічнозелене дерево, що досягає 40 м заввишки, тов
щина стовбура 1 мвдіаметрі. Листя (хвоя)жорстке, тов
сте, трикутне, з гострими, як бритва, краями (з наук, літ.); 
Насіння більшості видів араукарії їстівне, а її деревина 
цінується дуже високо (з наук.-попул. літ.); У заповіднику 
Шимба-Хіллс (Кенія) трапляються насадження таких по
рід, як сосна, евкаліпт, араукарія (з наук.-попул. літ.).

АРАХІС, у, ч. 1. Однорічна трав’яниста олійна рослина 
родини бобових; земляний (китайський) горіх. — Це що у  
вас посаджено? — запитав скульптор.. — Арахіс. — Впер
ше чую. — Земляні горіхи... (О. Гончар); Олія арахісу відзна
чається добрими смаковими якостями (з наук.-попул. літ.).

2. збірн. Плоди цієї рослини; земляні (китайські) горіхи. 
За хімічним складом і смаком до горіхів близький арахіс, 
який належить до бобових культур (з наук.-попул. літ.).

АРАХІСОВИЙ, а, е. Стос, до арахісу. Арахісові планта
ції; // Вигот. з арахісу. Сорти халви розрізняють за основ
ною сировиною — тахінова, соняшникова, горіхова, ара
хісова (з наук.-попул. літ.).

АРАХНІДИ, ів, мн. Клас безхребетних членистоногих 
тварин, до якого входять павуки, скорпіони, кліщі і т. ін.; па
вукоподібні. Арахніди відрізняються від інших членистоно
гих, оскільки мають тільки дві частини тіла: голову, о б 'єд
нану з грудною кліткою, і черевце (з навч. літ.).

АРАХНОЇДЙТ, у, ч., мед. Запалення павутинної оболон
ки головного і спинного мозку. Запальний процес може пе
рейти на судинну оболонку — так починається надзвичай
но серйозне ускладнення з боку центральної нервової сис
теми — арахноїдит (із журн.).

АРАХНОЛбГІЯ, ї , ж. Розділ зоології, що вивчає павуко
подібних. Арахнологія для багатьох залишається невідо
мою ділянкою їіз журн.).

АРАХНОФОБІЯ, ї, ж. Страх перед павуками та павуко
подібними. Арахнофобія характерна далеко не для всіх на
родів. Деякі з них навіть вважають павуків кулінарним 
делікатесом (з наук.-попул. літ.).

АРБАЛЕТ, а, ч. 1. Старовинна зброя, що має форму лука 
для метання стріл, каменів і т. ін.; самостріл. Арбалету ньо
го в руках. Стріли з сагайдаком — теж. Зарядив арбалет 
стрілою. Треба спробувати, як стріляє (С. Тельнюк); У 
XV-XVII століттях, коли населення Києва не раз захищало 
своє місто від литовських та польських феодалів, на гербі 
Києва з ’являється арбалет (із журн.).

2. Рушниця для полювання під водою. Випадково пощас
тило дістати підводну рушницю — арбалет (з газ.).

АРБАЛЁТНИЙ, а, е. Прикм. до арбалёт. У Свропірегу
лярно проводяться змагання з арбалетного спорту 
(із журн.); У Чернівцях функціонує арбалетний тир (з газ.).

АРБАЛЁТНИК, а, ч., іст. Воїн, озброєний арбалетом. У 
стародавній Меджибізькій фортеці вирують середньовічні 
пристрасті. Лицарі в обладунках, лучники, арбалетники, 
шляхетні дами і вельможі з "іхалися з усієї України (із журн.).

АРБІТР, а, ч. Посередник, суддя, до якого звертаються 
для розв’язання спорів, що не підлягають судовому розгля
дові; третейський суддя. Андрій якось непомітно зробився 
повітовим арбітром усяких заплутаних процесів (Г. Хотке- 
вич); Не кожний критик може бути остаточним арбіт
ром (Ю. Смолич); // Те саме, що суддя 2. У боротьбі, як і в 
інших видах спорту, авторитет арбітра -  надзвичайно 
важлива річ (із журн.); За двадцять хвилин до фінального 
свистка шотландський арбітр призначив пенальті (з газ.).

АРБІТРАЖ , у, ч. 1. Спосіб розв’язання спорів, що роз
глядаються відповідними, спеціально уповноваженими на 
це органами — арбітражними судами. У результаті Віден
ського арбітражу під Угорщиною залишилось 35 греко-ка- 
толицьких парафій (з наук, літ.); Ліга Націй — всесвітня 
організація, створена для розв ’язання міжнародних спорів 
шляхом арбітражу (із журн.); // юр. Орган, що займається 
розглядом майнових спорів між установами і підприєм
ствами. Державний арбітраж розглядає суперечки і пре
тензії постачальників та одержувачів, що виникають як у
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момент укладання договорів, так і в період їх виконання 
(з наук.-попул. літ.).

2. Суд, у якому спір розв’язує суддя-посередник (арбітр). 
Спори, пов ’язані з укладанням біржових угод, розгляда
ються в біржовому арбітражі, рішення якого може бути 
оскаржене в суді або арбітражі (з мови документів).

Д  (1) Валютний арбітраж — купівля іноземної валюти 
на одному валютному ринку з одночасним її продажем на 
іншому для одержання прибутку на різниці у валютних кур
сах. Основний принцип валютного арбітражу полягає у  ку
півлі певного фінансового активу якнайдешевше з метою 
його подальшого перепродажу якнайдорожче (з навч. літ.).

АРБІТРАЖНИЙ, а, е. Стос, до арбітражу. Ми ще не 
програли жодної арбітражної справи. Всі вердикти були 
винесені на користь тих, хто звертався до нас за юридич
ною допомогою (з газ.); Арбітражний суд.

АРБІТРАЖУВАННЯ, я, с. Підприємницька діяльність, 
спрямована на отримання прибутку за рахунок різниці ціни 
закупівлі і продажу товарів та послуг. Арбітражування по
ширене насамперед у  сфері обміну, торгівлі, на ринках сіль
ськогосподарської продукції, цінних паперів тощо (з наук.- 
попул. літ.); До арбітражування інколи відносять діяль
ність із закупівлі сировини за низькими цінами, її переробки 
та продажу готових продуктів за максимально високими 
цінами (з навч. літ.).

АРБІТРУВАННЯ, я, с. Те саме, що арбітраж 1. Принцип 
арбітрування передбачає досягнення сторонами мирової 
угоди (з навч. літ.).

АРБОВІРУС див. арбовіруси.
АРБОВІРУСИ, ів, мн. (одн. арбовірус, у, ч.). Група віру

сів, у складі яких є РНК, які переносяться кліщами, комара
ми і викликають хвороби людей і тварин (жовта лихоманка, 
енцефаліт і т. ін.). Колекція штамів рикетсій та арбовірусів.

АРБОВІРУСНИЙ, а, е. Прикм. до арбовірус. Арбовірус
ний енцефаліт.

Д  Арбовірусні хвороби див. хвороба.
АРБОЛІТ, у, ч. Будівельний матеріал, різновид легкого 

бетону, вигот. із деревних відходів і цементу. Арболіт від
значається міцністю, підвищеними тепло- та звукоізоля
ційними властивостями (з газ.); Панелі з арболіту.

АРБОЛІТОВИЙ, а, е. Прикм. до арболіт. Транспортери 
швиденько заповнили простір між опалубними стінами ар- 
болітовою сумішшю (з газ.).

АРГАМАК, а, ч. Старовинна назва породистого верхово
го коня у східних народів; румак. Аракчеев помітив, що ар
гамак, якого подарував йому один з постачальників армії 
продовольством, кульгає на ногу {її. Кочура); Від гетьмана 
в дарунок царю Олексію Михайловичу привезли посли п ’ять 
дорогих турецьких коней аргамаків (Н. Рибак).

АРГЕНТИНА, и, ж. Невелика промислова риба підряду 
оселедцеподібних, поширена в Атлантичному і Тихому океа
нах. Парові котлети з аргентини сподобалися всім (із журн.).

АРГЕНТИНЕЦЬ див. аргентинці.
АРГЕНТИНКА див. аргентинці.
АРГЕНТИНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до аргентинці і Ар

гентина. Аргентинська культура; Аргентинське танго.
АРГЕНТИНЦІ, ів,мн. (одн. аргентинець, нця, ч.; арген

тинка, и, ж.). Народ, що становить основне населення Ар
гентини. Аргентинці — майже всі європейського походжен
ня, говорять іспанською мовою (з навч. літ.).

АРГЕНТИТ, у, ч. Сріблястий мінерал із класу сульфідів, 
який є рудою для одержання срібла. Аргентит зустрічаєть
ся в гідротермальних кобальто-нікелевих і свинцево-цинко
вих родовищах з іншими мінералами срібла (з наук. літ.).

АРГЕНТОМ ЕТРІЯ, ї, ж., хім. Метод кількісного ана
лізу за допомогою титрованого розчину нітрату срібла. Для 
розуміння методу аргентометрії велике значення мають 
способи титрування (з наук, літ.); Аргентометрію викорис
товують для аналізу хлоридів, бромідів, а також металів і 
органічних сполук (з навч. літ.).

АРГЁНТУМ, у, ч. Хімічний елемент з атомним номером 
47; срібло (у 1 знач.). При додаванні до розчину досліджува
ної сполуки аміачного розчину оксиду аргентуму утворився 
чорний осад (з наук, літ.); Назва країни Аргентини похо
дить від слова аргентум (срібло). Купці використовували 
аргентинську ріку Ріо-де-ла-Плата (Срібна Ріка) для 
транспортування срібла та інших скарбів з Перу. Земля 
вниз за течією і стала відома як Аргентина (Земля Срібла) 
(з наук.-попул. літ.).

АРГІЛІТ, у, ч. Осадова гірська порода, що утворилася в 
результаті ущільнення, зневоднювання та цементації гли
ни, має високу твердість і нездатність до розмокання у воді. 
Розділ гідрогеології представлений у  музеї зразками водо
носних порід (піщаниками, вапняками) і водотривів (гли
нистими породами — аргілітами) (із журн.).

АРГІЛІТОВИЙ, а, е. Прикм. до аргіліт. Аргілітова тов
ща.

АРГІНІН, у, ч., біол. Одна з амінокислот, що входить до 
складу майже всіх рослинних і тваринних білків. У рослин
них білках багато аргініну (з наук.-попул. літ.).

А РГб, невідм., с., лінгв. Умовна говірка якого-небудь со
ціального середовища (групи, гурту і т. ін.), у якій є специ
фічні слова й вирази, незрозумілі для сторонніх; жаргон. 
Ж ак.. знав побут французького селянина і робітника і міг 
говорити навіть .. на .. марсельському арго (Ю. Смолич).

А РГбН , у, ч. Хімічний елемент з атомним номером 18, 
безбарвний газ без запаху, що входить до складу повітря і 
не вступає в хімічні реакції. Аргон (Аг) являє собою безбарв
ний газ, який майже в півтора раза важчий за повітря 
(з навч. літ.); Аргон використовується для наповнення елек
тричних ламп, для спеціального електрозварювання та ін. 
(з газ.).

АРГОНАВТ1 див. аргонйвти1.
АРГОНАВТ2 див. аргонавти2.
АРГОНАВТИ1, ів, мн. (одн. аргонавт, а, ч.). 1. У грець

кій міфології — герої, які здійснили далекий морський по
хід на кораблі “Арго” в Колхіду по золоте руно. Там арго
навтів весло не плескалось в нерушеній хвилі, Не мандрува
ла там Медея-зрадниця (М. Зеров); Саме кентавр Хірон 
вказав аргонавтам дорогу в Колхіду, коли вони пустилися в 
мандри по золоте руно (із журн.); * У порівн. Як аргонавти 
в давнину, покинемо свій дім (Ю. Яновський).

2. перен. Відважні мореплавці, які подорожують у не
відомі країни, шукаючи багатства, пригод і т. ін. Аргонавти 
без човна, Що по горах пішки лазять І не руна золотого, А з 
ведмедя шкури хочуть (Леся Українка); // перен. Учасники 
наукової експедиції, мандрівники. — Наша зміна, — сказав 
я. — Зоряні мрійники. Майбутні космонавти. Аргонавти 
всесвіту (А. Крижанівський).
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АРГОНАВТИ2, ів,.и«. (одн. аргонавт, а, ч.), зоол. Родина 
морських молюсків із зовнішньою однокамерною, схожою 
на парус раковиною, які живуть у тропіках. Довжина тулу
ба аргонавтів коливається від 1,1 см (у самців) до 10 см (у 
самок) (з наук.-попул. літ.).

АРГОНОВИЙ, а, е. Стос, до аргону, пов’язаний з його 
використанням. Плазмовий аргоновий струмінь здатний 
швидко розділити на частини велику заготовку сталі 
(з газ.); Аргоновий лазер.

А Аргонова трубка див. трубка.
АРГОТИЗМ, у, ч., лінгв. Слово або вираз, запозичені 

літературною мовою з якого-небудь арго. І архаїзми, і про- 
вінціалізми, і арготизми можуть давати великий художній 
ефект, якщо їх застосовано вдало, доречно (із журн.).

АРГОТИЧНИЙ, а, е, лінгв. Прикм. до арго і арготизм. 
Арготична лексика.

АРГУМЕНТ, ч. 1. род. у. Підстава, доказ, які наводяться 
для обгрунтування, підтвердження чого-небудь. Те, що за
гал .. почуває, він [критик] повинен висказати словами. 
Обставити аргументами, підвести під якісь вищі принци
пи (І. Франко); Йому [в’язневі] досить було навести в при
сутності вищого начальства кілька фактів і підперти ар
гументами, й Криворучкова пісня була проспівана (1. Багря
ний); Ніякі аргументи не переконували його (Л. Дмитерко).

2. род. а, мат. Незалежна змінна величина. Функція на
зивається спадною на деякому проміжку, якщо більшому 
значенню аргумента з цього проміжку відповідає менше 
значення функції {з навч. літ.).

АРГУМЕНТАРІЙ, ю, ч., екон. Набір документації для 
покупця товарів з аргументами доцільності їх придбання. 
Спеціалісти з продажу повинні вміти користуватись про
фесійним аргументарісм (з наук.-попул. літ.).

АРГУМЕНТАЦІЯ, ї, ж. 1. Те саме, що аргументуван
ня. Відчуваєш силу в його такій грубій, але й незаперечній 
аргументації (Іван Ле).

2. Сукупність аргументів (у 1 знач.). Властивої полеміч
ної аргументації в його [І. Вишенського] писаннях не так 
багато, як би веліла догадуватися назва полеміста 
(І. Франко); Галілей розробив філософську й фізичну аргу
ментацію на користь системи Коперника про обертання 
Землі навколо Сонця (з наук.-попул. літ.).

АРГУМЕНТбВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до аргументу
вати. Публікація була настільки аргументована, що спону
кала кардіологів перебудуватись і перейти до нового фор
мулювання діагнозу (з мемуарної літ.); Н у знач, прикм. Не 
приймаючи до кінця його суджень, він беззастережно 
приймав його напір, аргументовану впевненість, перекона
ність (Г. Усач); Обоє ’язком усіх літераторів, працівників 
усіх галузей мистецтва є зміцнення творчої дружби на ос
нові взаємної допомоги, всемірного розвитку товариської 
ділової, аргументованої критики й вимогливості (з газ.).

АРГУМЕНТбВАНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до аргумен
тований. Науково-популярним текстам притаманна під
креслена аргументованість, конкретність викладу (із журн.).

АРГУМЕНТбВАНО. Присл. до аргументований. Ще 
М. Скрипник аргументовано заперечував можливість існу
вання України як багатонаціональної держави, справедли
во вбачаючи в ній завуальовану спробу поставити під сум
нів право нашого народу на власну державу (із журн.).

АРГУМЕНТУВАННЯ, я, с. Дія за знач, аргументувати.
При використанні аналогії права необхідно зазначати, якими 
засадами і змістом цивільного законодавства суд керуєть
ся, оскільки без такого детального аргументування рішен
ня суду вважається необгрунтованим (з мови документів).

АРГУМЕНТУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. Наводи
ти аргументи (у 1 знач.), докази; обґрунтовувати. Вони не 
мали ніяких доказів, нічим не могли аргументувати.. підо
зріння про злочинну діяльність доктора Гальванеску — ві
домого наукового діяча (Ю. Смолич).

АРГУМЕНТУВАТИСЯ, ується, недок. Пас. до аргумен
тувати. Кожен науковець мас право на власну позицію, але 
вона повинна відповідним чином аргументуватися (з наук, 
літ.); Заперечення може аргументуватися письмовими дока
зами або засобами аудіо- чи відеозапису (із журн.).

АРГУС1, а, ч. 1. (з великої літери). У грецькій міфоло
гії — стоокий сторож, якого богиня Гера поставила стерег
ти Іо, дочку аргоського царя. Все люди менше вкупі бачити
муть. Бо вони, яко Аргуси стоокі або Цербери пекельні, так 
пащу й роззявляють, щоб неповинну душу вхопить (Б. Грін- 
ченко); — У Гесіода сказано, що зорі — то очі стоокого 
Аргуса, — обзивається хлопець. — А наш садівник, хри
стиянин, каже, що зорі — то світильники, поставлені Бо
гом на кришталевій, непорушній сфері... (О. Бердник).

2. перен., книжн., заст. Пильний, невсипущий сторож; 
// Символ пильності.

АРГУС2, а, ч. 1. Птах родини фазанових з яскравим опе
ренням і великими плямами-очками на пір’ї. Аргуси жи
вуть у  тропічних лісах і ведуть прихований спосіб життя 
(з навч. літ.).

2. Морська риба родини аргусових із плямистим забарв
ленням у молодих особин.

АРГУСОВІ, вих, мн. Родина морських риб ряду окуне- 
подібних, які водяться у Тихому та Індійському океанах. 
Аргусові живуть у  прибережних водах, часто їх можна 
зустріти у  мілководних лагунах (з наук.-попул. літ.).

АРДЁН, а, ч. 1. Бельгійська порода робочих коней-важ- 
ковозів. Ардени як порода коней були виведені у  XIX століт
ті в гірській місцевості Ардени (з наук.-попул. літ.).

2. Кінь такої породи. Наїздив потім із міста до Волоса 
слідчий. Кожного разу сам Волос відвозив його на гладких 
арденах на станцію (П. Панч).

АРЕАЛ, у, ч. Територія поширення кого-, чого-небудь 
(напр., етносів, етнічних мов, виду тварин, рослин). Під ет
нічним ареалом розуміється наявність у  національної мен
шості території в межах певної держави, де вона мешкає 
компактно і де її чисельність перевищує певний поріг (з на
ук. літ.); Ареали формувань окремих мов здебільшого обме
жені великими річками (з наук.-попул. літ.); Серед сільсько
господарських культур картопля мас найбільший ареал по
ширення (з наук.-попул. літ.).

АРЕАЛОГІЧНИИ, а, е. Прикм. до ареалбгія. У флорі 
Карпатського біосферного заповідника, як і загалом у  Кар
патах, переважають види середньоєвропейської, європей
ської та євроазіатської ареалогічних груп (з наук. літ.).

АРЕАЛОГІЯ, ї, ж. Наука про регіони поширення окре
мих видів, родин та інших систематичних груп. У роботі 
було проаналізовано семантичний склад, походження та 
ареалогію назв народного одягу Західноукраїнського Поліс
ся (з наук. літ.).
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АРЕАЛЬНИЙ, а, е. Стос, до ареалу, пов’язаний з ним. 
Ареальні дослідження.

А Ареальна лінгвістика див. лінгвістика. 
АРЕАЛЬНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, ареаль

ний. Для монументальної дерев ’яної архітектури України 
властива ареальність, територіальна обмеженість її го
ловних елементів (з наук.-попул. літ.).

АРЕКА, и, ж. Перистолиста пальма родини пальмових. 
Батьківщина ареки — Філіппіни (з наук.-попул. літ.); Ареку 
жовту вирощують як кімнатну рослину (із журн.).

АРЕНА, и, ж. 1. У давньоримському цирку — посила
ний піском майданчик, де відбувалися бої гладіаторів, спор
тивні змагання і т. ін. Другий день Реве арена. На арені 
Лідійський золотий пісок Покрився пурпуром червоним, В 
болото крові замісивсь (Т. Шевченко); На сцені видко 
чверть цирку з глядачами і частину арени (Леся Українка).

2. Круглий майданчик посередині цирку, де виступають 
артисти. На арену вискочили два рудих клоуни (О. Дончен- 
ко); Люди різного віку і найрізноманітніших професій люб
лять життєрадісне мистецтво цирку, гаряче аплодують 
чудовим майстрам арени, що демонструють відвагу, ви
тримку і мужність (з газ.).

3. перен. Місце, де відбувається яка-небудь дія, подія. 
Дніпро димів, як пожарище. Він нагадував арену фантас
тичної битви (Яків Ваш); Спортивна арена.

4. чого і яка, перен. Галузь, поле діяльності. М. П. Ста- 
рицький свідомо обрав театр ареною своєї громадської і 
мистецької діяльності (з наук.-попул. літ.).

0 Зійти зі сцени (з арени) див. сходити. 
аре6 л а , и, ж.,анат. 1. Округла коричнювата чи роже

ва ділянка навкруг сосків грудей у людини. У ділянці ареоли 
під час лактації збирається молоко (з навч. літ.).

2. Частина райдужної оболонки, розміщена навкруг зіниці 
ока. Кращі впливають на якість лікування ареоли ока (з газ.).

АРЕбМЕТР, а, ч. Прилад для визначення густини й пи
томої ваги рідини. Питому вагу молока визначають за до
помогою молочного ареометра (з навч. літ.).

АРЕОМЕТРІЯ, ї, ж., техн. Вимірювання густини і пи
томої ваги рідини. Для визначення густини сірчаного ангід
риду використовують метод ареометрії (з навч. літ.).

АРЕОПАГ, у, ч. 1. У стародавніх Афінах — найвищий 
орган судової та політичної влади. І ,  взявши його [апостола 
Павла], повет в ареопаг та й казали: Чи можемо знати, 
що то є ця наука нова, яку проповідуєш ти? (Біблія. Пер. 
І. Огієнка).

2. перен., перев. жарт., ірон. Група авторитетних осіб, 
які зібралися для розв’язання яких-небудь питань. [ Л ю 
бов:] Тіточко! Де ваш ареопаг? Перед ким ораторству
єте7 (Леся Українка).

АРЕОСЦЕЛІДІЇ, ій, мн. (одн. ареосцелідія, ї, ж.), па- 
леонт. Ряд викопних хижих наземних ящіркоподібних реп
тилій підкласу синаптозаврів палеозойської ери, які мали 
добре розвинуті п’ятипалі кінцівки.

АРЕОСЦЕЛІДІЯ див. ареосцелідії.
АРЕТИР, а, ч., техн. Пристосування для встановлення і 

закріплення чутливого елемента вимірювального приладу в 
неробочому положенні для захисту його від пошкоджень. 
Навантажувати та розвантажувати важільні лабора
торні ваги дозволяється тільки при закритому аретирі 
(з навч. літ.).

АРЕТЙРНИЙ, а, е, техн. Прикм. до аретир. У кон
струкції гірничого компаса використовується аретирний 
пристрій (з наук.-попул. літ.).

АРЕФЛЕКСІЯ,!, ж., мед. Відсутність рефлексів (у 1 знач.). 
При тривалій глибокій комі потовиділення припиняється, 
спостерігається арефлексія, атонія, брадикардія, гіпотен
зія (з навч. літ.).

АРЕШТ, у, ч. 1. Позбавлення волі, взяття під варту ко- 
го-небудь. Грабунки, заборони, труси і арешти Мов град на 
хлопську зігнуту, прибиту спину (В. Еллан-Блакитний); Бать
ка ми бачили вдома ніби в гостях, між одним арештом та 
другим (П. Козланюк).

2. юр. Судова заборона вільно розпоряджатися власним 
майном. — Оформляйте справу до суду. Накладіть арешт 
на домашні речі (В. Кучер).

3. зах. Приміщення для осіб, позбавлених волі; в’язниця. 
Три неділі вже кум у арешті сидів, А селом якийсь шум, на
че рій той гудів (І. Франко).

Брати / взяти під варту (під арешт) див. брати.
АРЕШТАНТ, а, ч. Той, хто перебуває під арештом; ареш

тований, в’язень. Арештанти мовчки виконали його [нагля
дача] наказ, і похід рушив .. на вулицю (І. Франко); Настя 
вперше зроду вступила до тюрми. Важкий дух, високі та 
чорні хати з заґратованими вікнами, арештанти в широ
ких сіряках — усе те вразило її дуже прикро (М. Коцюбин
ський); Вже давно на горі Березовій, біля ком яного стов
па, попрощались з рідним краєм арештанти (О. Донченко).

АРЕШ ТАНТКА, и, ж. Жін. до арештант. До двохареш- 
танток-бабів ще третю пан ключник привів (І. Франко); 
— Треба б лікаря для арештантки, — промовила вона бай
дуже до поручика (Олесь Досвітній).

АРЕШ ТАНТСЬКИЙ, а, е. Прикм. до арештант. Він що
вечора розповідав нам свої прекрасні казки .. і багато за
крашував наше сумне арештантське життя (С. Василь
ченко); // Належний арештантові. Шапок не було майже ні в 
кого .. На тілі діряві, затерті, брудні рештки пальт та 
арештантських бушлатів (В. Винниченко); // Признач, для 
арештантів. На запасній колії стоїть невеличкий поїзд, 
арештантський вагон з заґратованими вікнами, два тепля
ки і класний (О. Донченко); Ну знач. ім. арештантська, кої, 
ж. Приміщення для тимчасового утримання арештованих. 
А потім розмістили їх: в арештантську всіх, — лише Дави
да взяв рудий за руку й повів до флігеля (А. Головко).

АРЁШ ТНИЙ, а, е, зах. Стос, до арешту (у 3 знач.). Три
мати арештованих ніде, у  фортеці арешт них приміщень 
немає, цюпа при ратуші тільки одна (Ю. Мушкетик).

Арёштний дім див. дім.
АРЕШ ТОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до арештувати.

Арештований співробітниками міліції торговець наркоти
ками був доставлений у  районний відділ внутрішніх справ 
(з газ.); II у  знач, прикм. Арештований злодій поводився зу
хвало (з газ.); // арештовано, безос. пред. Не встиг я приди
витись до живого й шумкого шахтарського життя кру
гом себе, як мене .. було арештовано й посаджено в Бах- 
мутську тюрму (С. Васильченко); Н у знач. ім. арештова
ний, ного, ч.; арештбвана, ної, ж. Той (та), хто перебуває 
під арештом; арештант, арештантка. Між першими ареш
тованими була Грицева мати (І. Франко); Слідчий подав 
знак, і арештовану забрали (Я. Качура).
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АРЕШТОВУВАТИ, ую, уєш, недок., АРЕШТУВАТИ,
ую, уєш, док., кого, що. 1. Брати кого-небудь під варту, по
збавляти волі. Року 1877 з Франком сталася пригода: його 
й цілу редакцію "Друга ” арештовують (М. Коцюбинський); 
У Карпа Нехльоди двоє міліціонерів одібрали наган, а його 
самого арештували й відправили до повітового міста 
(А. Шиян).

2. юр. Накладати арешт (у 2 знач.). Арештовувати раху
нок у  банку.

(1) Арештовувати / арештувати судно (літак, автомо
біль) — затримувати судно (літак, автомобіль і т. ін.) за яке- 
небудь правопорушення. За повідомленням журналістів, у  
Канаді арештували український літак “Руслан " (з газ.).

АРЕШТОВУВАТИСЯ, ується, недок. Пас. до арешто
вувати. За несплату мита рахунки постачальника ареш
товуються (з газ.).

АРЕШТУВАТИ див. арештовувати.
АР’ЄРГАРД, у, ч. Частина війська або флоту, яка під час 

походу йде позаду головних сил з метою охорони їх від на
паду; протилежне а в а н г а р д .  Полк ішов правим берегом 
Дніпра по п ятах денікінських ар ’єргардів (О. Гончар); Да
нило пливе в ар 'єргарді десантного флоту, виконуючи наказ 
штабарму (Ю. Яновський).

АР’ЄРГАРДНИЙ, а, е. Прикм. до ар’єргйрд. У битві під 
Берестечком козацькі полки, ведучи ар ’єргардні бої, зуміли 
вирватись із оточення (з навч. літ.).

АР’ЄРСЦЕНА, и, ж., спец. Задня частина сцени (у 1 знач.), 
що править за резервне приміщення для встановлення деко
рацій. У театрі закінчується реконструкція сцени, аван
сцени і ар ’єрсцени (з газ.).

АРИДИЗАЦІЯ, ї, ж., с. г. Процес висушування ґрунту і 
виграти його біологічної продуктивності. Аридизація грунту 
іноді супроводжується поширенням трав’янистих форма
цій напівпустельного типу (з наук, літ.); Аридизація викли
кає деградацію ґрунтів (з навч. літ.).

АРИДНИЙ, а, е. Сухий, пустельний. Перехід до аридного 
клімату став причиною далеких міграцій індоєвропейських 
племен на схід у  степову зону (з наук, літ.); Аридний клімат 
властивий пустелям та напівпустелям (з навч. літ.).

АРЙДНІСТЬ, ності, ж. Сухість клімату з високою тем
пературою повітря, що веде до дефіциту вологи в ґрунті. 
Аридність або надлишкова вологість, низькі температури 
завжди відіб'ються на морфології та анатомії органів 
рослин (з наук.-попул. літ.); Клімат Калахарі аридний із 
літнім максимумом опадів і м ’якою зимою, причому арид
ність збільшується до південного сходу (з навч. літ.).

АРИК, а, ч. У Середній Азії — назва зрошувального ка
налу. Шумлять бистрі арики, купають корені яблунь, груш, 
абрикосів (О. Десняк); Зараз інженера більш за все на світі 
цікавлять ось ці широкі арики, з рівними похилими боками 
(Ю. Збанацький).

АРИКбВИЙ, а, е. Стос, до арика. Арикова вода.
АРИСТОКРАТ, а, ч. 1. Той, хто належить до аристокра

тії (у 2 знач.). А в Римі свято. Велике свято!.. Непевне виду
мали свято Патриції-аристократи І мудрий кесарів сенат 
(Т. Шевченко); — Останній бал в княгині зрівняється з ба
лами .. вищих і багатших варшавських аристократів, — 
промовила Теодозя (І. Нечуй-Левицький); Вільне населення 
Аттики поділялося на аристократів (знать) і простий на
род — демос (з навч. літ.); // Той, хто своїм благородством,

витонченістю поводження і т. ін. схожий на представника 
аристократії. Стрункий, високий, пещений .. отець сімей
ства і пан учитель малювання [Федот Ткаченко] зробився 
схожим на аристократа. Поважні жести, мова (Василь 
Шевчук).

2. Особа, що належить до духовної або інтелектуальної 
еліти суспільства.

0  (1) Аристократ духу — інтелектуальна людина, справ
жній шанувальник прекрасного, який є виразником совісті, 
гідності й честі. Непоборима сила тягнула мене до його 
[нього], до спокійного, до вірного, до “аристократа духу” 
(О. Кобилянська); Люди вищої інтелектуальної праці, 
аристократи духу, вибрані натури, генії краси, життя й 
знання, — ці люди простягають свої руки й пропонують їх 
на тяжку, чорну, брудну роботу (В. Винниченко); Тепер 
час відроджувати в собі аристократів духу, час повірити, 
що майбутнє нашої цивілізації— за цивілізацією істинних 
інтелігентів (з газ.).

АРИСТОКРАТИЗМ, у, ч. Характерна для аристократів 
манера поведінки, що виявляється у зовнішній вишуканос
ті, витонченості, гордовитості. Лейзор Рабиненко, не біль
ше як начальник повіту, ще не мав гонору й аристократиз
му одеських міністрів (І. Нечуй-Левицький); Господар не
приховано хизувався своїм аристократизмом та пишнотою 
і вишуканістю столу (Іван Ле); // Благородство, шляхет
ність. Витонченість, артистичність та аристократизм 
ніколи не залишали Ю. В. Шумського (з мемуарної літ.).

АРИСТОКРАТИК, а, ч., зневажл., розм. Зменш, до ари
стократ.

АРИСТОКРАТИЧНИЙ, а, е. 1. Прикм. до аристокра
тія 2. Після якоїсь родинної катастрофи стала [Герміна] 
сестрою милосердя і доглядала хворих в аристократичних 
родинах (Б. Лепкий); Влада скіфських вождів поступово 
втрачає свій демократичний характер і набуває рис деспо
тичного правління в інтересах родової аристократичної 
верхівки (з наук. літ.).

2. Власт, аристократові, аристократам. Пані Олімпія дов
гим поглядом окинула його, поглядом, у  котрім виразно малю
валася погорда аристократичної натури до плебея (І. Фран
ко); Його рухи, манери одразу набрали якоїсь аристократич
ної вишуканості (Яків Баш); Аристократичні манери.

3. іст. Який характеризується панівною роллю аристо
кратії. Аристократичне правління.

АРИСТОКРАТИЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до арис- 
тократйчний 2; аристократизм. Ватя і сама не знала, чи 
лізти через перелаз, чи н і .. Аристократичність і демокра
тичність несподівано почали таки добру борню в Ватиній 
думці перед тим перелазом (І. Нечуй-Левицький).

АРИСТОКРАТИЧНО. Присл. до аристократичний 2. 
І манери, і вирази, і поводіння [поведінка], все те в нього 
так тонко, аристократично виходить (Леся Українка); 
Чомусь антипатичним йому досі здавався цей рижий ін
женер з надмірно підкресленою манерою говорити арис
тократично чистою вимовою (Іван Ле); Вадим вродливий 
надзвичайно, дівчата так і пасуть його очима. Можна ска
зати, він вродливий аристократично (Ю. Мушкетик).

АРИСТОКРАТІЯ,!, ж. 1. тільки одн., іст. Форма дер
жавного правління, при якій уся влада перебуває в руках за
можної родової знаті. Платон вирізняв три основні форми
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державного правління — монархію, аристократію і демо
кратію (з навч. літ.).

2. збірн. Вища, привілейована верства панівного класу; 
родова знать. Гордість — то прикмета .. аристократії 
(І. Нечуй-Левицький); Польська аристократія з своєю бур
жуазною мораллю і голим цинізмом в “Основах суспільнос
ті” і в повісті “Для домашнього огнища ’’, робота інте
лігента серед.. народної маси .. — от що служить темою 
більших Франкових повістей (М. Коцюбинський); Його 
[Ференца] картини прикрашали ратушу, парламент, го
тель “Європа’’, кафе “Балатон”.. Правда, тішилася ними 
переважно пихата аристократія (О. Гончар); // Привіле
йована верхівка якого-небудь класу або соціальної групи. 
Робітнича аристократія.

АРИСТОКРАТКА, и, ж. Жін. до аристократ. Вона [Со
фія] вже раз чула про ту баронесу, .. казали, що баронеса 
справжня аристократка (Леся Українка); Одної препиш
ної місячної зимової ночі їхав молодий мужик з аристо
краткою .. й обоє вони мовчали (О. Кобилянська).

АРИТМІЧНИЙ, а, е. Позбавлений ритму; неритмічний. 
Пульс у дітей молодшого віку несталий, часто буває арит
мічний (нерівний, з перебоями) (з навч. літ.); Модерній арит
мічній музиці дельфіни влаштували обструкцію, зате вар
то було поставити платівку зі співом Лемешева, як вони 
одразу почали демонструвати своє захоплення (із журн.).

АРИТМІЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до аритмічний. 
Драма Миколи Куліша “Маклена Граса ’’ характеризується 
аритмічністю діалогу, що поєднує короткі, енергійні реп
ліки з розгорнутими монологами (з наук. літ.).

АРИТМІЧНО. Присл. до аритмічний. Він [хворий] 
стояв напівроздягнений — гострі старечі ребра напинали 
суху шкіру, і з лівого боку, де серце, шкіра і м ’язи аритмічно 
здригались (Ю. Смолич).

АРИТМІЯ, ї, ж., мед. Порушення нормального ритму 
серцебиття. Спазми, аритмії, загострення коронарної не
достатності є результатом перевантаження, нервової 
та психічної виснаги (з газ.).

АРИФМЕТИЗАЦІЯ,Ї, ж., спец. Моделювання об’єктів, 
процесів і т. ін. через їх представлення за допомогою чисел. 
Перший крок на шляху до логічного представлення вихідних 
математичних понять і операцій — арифметизація самої 
математики (з наук, літ.); Арифметизація о б ’єктів повин
на спиратися на чіткий науковий фундамент (з наук. літ.).

АРИФМЕТИКА, и, ж. 1. Розділ математики, що вивчає 
властивості чисел і дії над ними. — То цей  мені треба до
конечно сідати за граматику та арифметику? — крикнула 
Настуся (І. Нечуй-Левицький); Зінаїда Федорівна виклика
ла його відповідати урок з арифметики (О. Донченко).

2. розм.. іноді ірон. Рахунок. Ось уже двадцять років, як 
я з ними в одній школі.. А й  до мене Ганна Антонівна дітей 
вчили, — років знову двадцять ще до мене. Арифметика чи
мала — сорок років, як однісінький день (Ю. Яновський).

АРИФМЕТИЧНИЙ, а, е. Стос, до арифметики (у 1 знач.). 
0, як колись уважно ми читали, арифметичні кинувши 
задачі, розтріпані, замурзані книжки! (М. Рильський); Ми 
поснідали і взялися до математики.. Знайти синус, вираху
вати кут, зробити арифметичні підрахунки (Ю. Мушке- 
тик); Протягом майже 500 років цифрова обчислювальна 
техніка зводилася до найпростійших пристроїв для вико

нання арифметичних операцій над цілими числами (з на- 
ук.-попул. літ.).

А  Арифметична прогрёия див. прогрёия.
АРИФМ ЕТЙЧНІСТЬ, ності, ж. 1. Здатність бути ви

раженим за допомогою арифметики. Є літературна норма, 
й у  тому вигляді, як вона є, ми і маємо її сприймати — зви
чайно, що на Сході українці вважатимуть норму заполо- 
нізованою, а на Заході — занадто русифікованою, саме че
рез певну середню арифметичність норми (з наук. літ.).

2. перен. Механічність, схематичність виконання певних 
дій. Ми з біснуватою арифметичністю виконували пункти 
взятих на себе зобов’язань, нам гарно платили за це 
(В. Москалець).

АРИФМ ЕТИЧНО. Присл. до арифметичний. Якщо пі
дійти до питання суто арифметично, можна побачити 
кілька парадоксів (з газ.).

АРИФМ бГРАФ, а, ч. Лічильна машина для механічного 
виконання арифметичних дій, результати яких автоматично 
записуються на особливій стрічці. Значною подією в історії 
розвитку обчислювальних засобів стало створення ариф
мографа (з навч. літ.).

АРИФМОМЕТР, а, ч. Настільна лічильна машина, за до
помогою якої механічно виконуються арифметичні дії. Ніна 
Волик сиділа одна за своїм столом і щось підраховувала на 
арифмометрі (О. Гуреїв).

А РИ Ч(Ж , чка, ч. Зменш, до арйк. Із самого Марса в те
лескопи видно буде наш степовий аричок (О. Гончар).

АРІАДНИН, а, е: 0  Аріаднина (провідна) нитка див. 
нитка.

АРІАНИН, а, ч., іст. Прихильник аріанства. — У Львові 
кого тільки нема: бернардини, капуцини, кармеліти, до
мініканці... — Лютерани, кальвіністи, аріани, — продов
жував з іронією перелік архієпископ (Р. Іваничук); Аріани 
були відлучені від християнської церкви, а для закріплення 
переваги над ними виробили знаменитий нікейський символ 
християнської віри: “вірую в Отця, і в Сина, і в Духа Свято
го ’’ (з наук.-попул. літ.); Аріанин за своєю конфесією, Юрій 
Немирич потім повернувся до православної віри своїх пред
ків (з навч. літ.).

АРІАНКА, и, ж., іст. Жін. до аріанин. При дворі князя 
Яреми Вишневецького служила аріанка Теодора Домараць- 
ка, яка була вихователькою сина Яреми, княжича Михайла 
(із журн.).

АРІАНСТВО, а, с., іст. Течія у християнстві IV-VI ст., 
прихильники якої заперечували офіційне вчення церкви 
про єдину суть Трійці і твердили, що Син Божий (Христос) 
нижчий за Бога Отця. Треба погодитись із М. Грушевським, 
що “в організації нововірських громад, у  переході на про
тестантство чи аріанство православних панів ми мусимо 
бачити один з проявів підпорядкування української суспіль
ності, українських панів новій польській культурі, яка дає 
себе знати в останній чверті XVI ст. ’’ (з наук, літ.); Ради
кальна течія кальвінізму — аріанство, що відкидало дог
мат про Трійцю й проповідувало пацифізм, створило свої 
невеликі, але впливові парафії по всій Польщі, Литві та на
віть Волині (з навч. літ.).

АРІАНСЬКИЙ, а, е, іст. Стос, до аріанства, аріанів. Імпе
ратор Валент (364-379) був охрещений аріанським єписко
пом і став завзятим апостолом аріанства (з навч. літ.).
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АРІАРІ, невідм., ч. Грошова одиниця Мадагаскару. Арі- 
арі був уведений в обіг І серпня 2005 року (з навч. літ.).

АРІДНИК, а, ч., діал. Злий дух; чорт, дідько. Знав [Іван], 
що на світі панує нечиста си.іа, що арідник.. править усім 
(М. Коцюбинський).

АРІЄТА, и, ж., муз. Невелика арія, що відзначається 
простотою і пісенним характером мелодії. Співак виконав 
арієту Керубіно з опери Моцарта “Весілля Фігаро ” (з газ.).

АРІЄЦЬ див. арійці.
АРІЇ, їв, мн. (одн. арій, я, ч.; арійка, и, ж.), заст. Те саме, 

що арійці 1. Доїння корів аріями у  другій половині II тис. 
до н. е. зафіксоване у  найдавніших пам ятках писемності 
(з наук. літ.).

АРІЙ див. арії.
АРІЙКА1 див. ари*.
АРІЙКА2, и, ж., муз. Зменш, до арія. — Вечір чудовий. 

Хочеться погуляти, походити, — сказав Гануш, приспівую
чи якусь арійку (І. Нечуй-Левицький).

АРІЙКА див. арійці.
АРІЙСЬКИЙ, а, е. Прикм. до арійці. їм ’я у  неї, пам ятаю, 

було якесь зовсім не арійське — Броня... (Ю. Яновський).
АРІЙЦІ, ів, мн. (одн. арієць, йця, ч.; арійка, и, ж.).

1. заст. Назва індійців, іранців та інших народів, що гово
рять мовами східної групи індоєвропейських мов, перене
сена пізніше на всі народи, які розмовляють індоєвропей
ськими мовами. Джерела свідчать, що в минулому в різних 
народів індоєвропейської сім 7 червоний колір був символом 
війни та війська. У червоне вдягалися воїни стародавніх 
арійців, персів, скіфів, греків, римлян, кельтів, давньоруські 
дружинники (з наук. літ.).

2. У расистській німецькій літературі — представники 
“вищої” німецької раси. — Я  не можу бути спокійним, коли 
на площах палять [фашисти] книжки, коли за колючий дріт 
садовлять відомих учених тільки тому, що вони не арійці 
(Н. Рибак).

АРІЙЧА, ати, с., заст. Дитина арійця (у 1 знач.). Іншого 
разу юне арійча застало її в курятнику, коли вона нічого не 
робила. Сиділа, і навіть — не читала (О. Гончар).

А РібЗО , невідм., с., муз. Невелика арія, що має наспів
но-речитативний характер. Для розкриття образів героїв 
опери “Різдвяна ніч ” М. Лисенко користується переважно 
формою вільно побудованого аріозо (з наук. літ.).

АРІЯ, і, ж., муз. Вокальний твір для одного голосу, що 
входить як складова частина до опери, ораторії та ін. От по
чулась арія Мефістофеля з “Фауста ”... (І. Нечуй-Левиць
кий); Хтось грав на губній гармошці арію Кармен (В. Ку
чер); // Невеликий музичний інструментальний твір наспів
ного характеру. Сяли блискучі труби, — оркестр грав якусь 
арію (І. Нечуй-Левицький).

АРКА, и, ж., архт. 1. Склепіння, що має форму дуги, 
яким перекривають проріз у стіні або сполучають стояки 
моста, два суміжні будинки і т. ін. Дві невеликих хати, з висо
кими стелями в формі склепінь (арок), прибрані.. зеленню 
(М. Коцюбинський); Піднеслись над річкою крани, і мостова 
арка звисла на них понад бистриною (Ю. Яновський); * У по- 
рівн. Над заставою випиналось велетенською блакитно-зо
лотистою аркою бездонне літнє небо (Ю. Збанацький).

2. Декоративна споруда у вигляді брами, що завершуєть
ся склепінням. Перед ними була арка із тонких жердин 
(П. Панч).

(1) Тріумфальна арка <Тріумфальні ворота> — архі
тектурна арочна споруда, збудована на честь якої-небудь 
важливої події. Тріумфальні арки виростали назустріч пол
кам (О. Гончар); 22 січня 1919 р. кінець Володимирської 
вулиці перед Софійською площею увінчували тріумфальні 
ворота, прикрашені блакитними і жовтими стрічками, 
гербами усіх українських земель (з мемуарної літ.).

АРКАДА, и, ж., архт. Ряд арок, що спираються на стов
пи або колони; галерея з арок. Осередній дворик.. оточений 
будовою з галереєю під аркадами (Леся Українка); Галереї 
були спочатку з відкритими аркадами, які пізніше заклали 
(з наук. літ.).

АРКАДНИЙ, а, е, архт. Прикм. до аркада. Нижній ярус 
дзвіниці значно вищий за верхній аркадний (із журн.); За 
структурою замку та внутрішнім оздобленням подвір 'я, 
особливо аркадними галереями, можна стверджувати, що 
архітектор був італійцем (із журн.).

АРКАН1, а, ч. Довгий мотузок із зашморгом на кінці, за 
допомогою якого ловлять коней та інших тварин. Василь на 
аркані вів жеребця до Псла (Панас Мирний); Влучно кину
тий аркан раптом сплутав йому руки, і хлопець звалився на 
землю (3. Тулуб); * Образно. Твій край татарським стисну
то арканом. Ординські коні стоптують твій край (М. Ба
жан).

0  Петля (аркан) на шию див. петля; (1) Як (мов) на ар
кані, зі сл. т р и м а т и, д е р ж а т и і т. ін. — міцно, не ви
пускаючи зі сфери свого впливу. Мовби магнітом притягує 
[Настя] подруж ок і т римає біля себе як на аркані 
(М. Ю. Тарновський).

АРКАН2, у, ч. Гуцульський чоловічий танок. Тут, біля 
Дніпра, гуцули танцювали свій славетний аркан, вихровий 
танець карпатських богатирів (С. Журахович).

АРКАНИТИ, ню, ниш, недок., кого. Ловити арканом 
(див. аркан1). Він спокійно й діловито, як дорослий хазяїн, 
стояв осторонь, поки арканили степових непокірливих кра- 
сенів [коней] (3. Тулуб).

АРКАННИЙ, а, е. Стос, до аркана.
АРКАНОВИЙ, а, е. Стос, до аркану. На святі проводів 

вівчарів у  гори ви кружлятимете у  вихорі “гуцулки ”, всім 
єством відчуваючи нестримний шал летючого арканового 
кола... (із журн.).

АРКАТУРА, и, ж., архт. Ряд невеликих арок, які слу
гують прикрасою для стіни. У Старому Селі біля Львова 
замкові вежі довжиною близько кілометра майстер оздо
бив аркатурою (з газ.).

АРКАТУРНИЙ, а, е, архт. Стос, до аркатури. Цікавою і 
своєрідною деталлю Успенського собору в Чернігові є вбудо
вана хрещальня, прикрашена аркатурним фризом (із журн.).

АРКБУТАН, а, ч., архт. Зовнішня кам’яна арка, елемент 
опори склепіння. Вперше в історії європейської архітекту
ри в галереях були використані міцні підпори стін — аркбу
тани (з наук. літ.).

АРКЕБУЗ див. гаркебуз.
АРКОВИЙ, а, е, архт. Прикм. до арка. Вентиляційний 

штрек підтримують металевим арковим кріпленням 
(з наук.-попул. літ.).

АРКТЙЧНИЙ, а, е. Стос, до Арктики. Арктичні повіт
ряні маси — це повітря, яке сформувалося в Арктиці, над 
Північним Льодовитим океаном (з навч. літ.); // Який відбу
вається, здійснюється в Арктиці. Арктична навігація;
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Ч Розташований в Арктиці. Арктична станція; Арктичні 
острови.

АРКУШ, а, ч. 1. Лист паперу. Та й куплю Паперу аркуш. І 
зроблю Маленьку книжечку (Т. Шевченко); Перед Густа
вом лежав цілий аркуш, покритий цифрами (І. Франко); 
Каргат вийняв з кишені аркуш паперу, обережно розгорнув 
і поклав на стіл (Ю. Шовкопляс).

2. спец. Одиниця вимірювання обсягу книги, що дорів
нює шістнадцяти сторінкам друкованого тексту. Назива
ється воно [оповідання] "Тіні забутих предків ", розміром 
буде трохи більше 3 аркушів друку (М. Коцюбинський).

(1) Температурний аркуш (лист) — аркуш, на якому за
писують чиюсь температуру. Він поглянув на температур
ний аркуш і радісно закивав головою — температура була 
майже нормальна (Ю. Смолич).

Д (2) Авторський аркуш, полігр. — одиниця виміру 
обсягу текстового та ілюстративного матеріалу твору, що є 
основою для обліку праці автора. Один авторський аркуш 
дорівнює 40 тис. друкованих знаків прозаїчного тексту 
(враховуючи цифри, розділові знаки та пробіли), або 700 вір
шованим рядкам, або 3 тис. кв. см площі ілюстративного 
матеріалу на сторінках видання, а також 40 кілобайтам 
комп'ютерного тексту (разом із пробілами) (з навч. літ.);
(3) Друкований (друкарський) аркуш, полігр. — одиниця 
виміру фізичного обсягу друкованого видання, що 
дорівнює друкованому відбитку на одній стороні паперо
вого аркуша стандартного формату. Кількість сторінок у  
друкованому аркуші дорівнює кількості часток паперового 
аркуша; приміром, при 1/16 частці аркуша будь-якого фор
мату в друкованому аркуші буде 16 сторінок, при 1/32 — 
відповідно 32 (з навч. літ.); Повість п. Ольги зовсім вже не 
така довга, може, 12 друкованих аркушів (Леся Українка);
(4) Обліково-видавничий йркуш, полігр. — одиниця вимі
ру обсягу видання, яка, крім обсягу авторських аркушів, ура
ховує видавничу анотацію, передмову, колонцифри і т. ін., 
що не є результатом авторської праці. До загального обсягу 
обліково-видавничих аркушів не входить рекламний текст 
(з наук.-попул. літ.); У книжкових видавництвах обсяг ви
дань оцінюють в авторських, а також обліково-видавничих 
аркушах (із журн.); (5) Паперовий аркуш, полігр. — одини
ця розрахунку кількості паперу або картону, необхідного 
для видання твору, визначена в сантиметрах ширини і дов
жини (перев. 60x90 см). Один паперовий аркуш містить 
два фізичних друкарських аркуші, а облік паперу здійсню
ється в одиницях маси (кілограми, тонни), в одиницях пло
щі (квадратні метри) (з навч. літ.); Титульна сторінка 
<Тйтульний аркуш> див. сторінка; (6) Умовний друко
ваний (друкарський) аркуш, полігр. — умовна одиниця 
виміру обсягу видання, що дорівнює друкованому аркушу 
форматом 60x90 см і признач, для розрахунку й порівняння 
друкованого обсягу видань різних форматів. Вираження 
друкованих аркушів в умовних друкованих аркушах здійсню
ється за коефіцієнтами переведення, які визначають спів
відношення площі паперового аркуша певного формату до 
площі умовного друкованого аркуша (з навч. літ.); Обласна 
газета виходить тричі на тиждень тиражем 22 тис. при
мірників, обсягом 2 умовних друкарських аркуші (із журн.); 
(7) Фізичний друкований (друкарський) аркуш, полігр. — 
одиниця виміру фізичного обсягу друкованого видання. 
Паперовий аркуш, з якого формується фізичний друкар

ський аркуш, має два боки, тому з одного паперового арку
ша утворюється подвоєне число сторінок (з навч. літ.).

АРКУ ШАТ, у, ч., спец. Кількість друкованих аркушів у 
книжці, журналі. Аркушат монографії перевищено на ЗО % 
від запланованого (із журн.).

АРКУШ ЕВИЙ, а, е. Прикм. до аркуш. Аркушевий фор
мат.

АРКУШ ИК, а, ч. Зменш, до йркуш. Ти ж пиши щодня і 
посилай в конвертах стільки аркушиків, скільки можна на 
одну марку (М. Коцюбинський); Катя .. великим червоним 
олівцем пише літери на аркушику паперу (Н. Забіла).

АРКФУНКЦІЯ, і, ж., мат. Зворотна тригонометрична 
функція. Існують формули перетворення одних аркфункцій 
в інші (з навч. літ.).

АРЛЕКІН, а, ч. Традиційний персонаж італійської “коме
дії масок”, який у костюмі з різнокольорових клаптів і в 
чорній напівмасці виконував роль дотепного слуги-блазня. 
Я  арлекін — артист народний, Зачувши бренькіт мандолін, 
На кін виходжу я (М. Вороний); * У порівн. Він літав по за
лі, як справжній арлекін (І. Микитенко).

АРЛЕКІНАДА, и, ж. Невелика театральна п’єса (панто
міма), у якій головну роль виконує арлекін. Розвивались в 
Польщі в XVI і XVII віку широко комедія т. зв. м ’ясопусна, 
переважно сатирична, арлекінади, інтермедії (І. Франко).

АРМАДА, и, ж. Велике з’єднання військових кораблів, 
літаків або танків. Величезні армади літаків із червоними 
зорями на крилах пропливали над селом, де стояв полк 
(В. Собко); Армада крейсерів; * Образно. Чорні армади гір 
лягли, закриваючи собою обрії заходу (А. Шиян).

АРМАТА, и, ж., заст. 1. Гармата. — На стругах стояли 
фальконети чи яка інша армата? — Фальконети, — відказав 
Міюський (Ю. Мушкетик); — Після Кодака підемо до Чер
кас! — твердо сказав Павлюк. — Замок там багатий, чимало 
армат, великі запаси пороху, свинцю та куль (В. Чемерис).

2. Легка артилерія. Про кожну переміну в процесії спо
віщалося пострілом гармати й зміною потішних вогнів, а 
появу Польщі було зустрінуто сальвою всієї фортечної 
“армати ” (М. Старицький); Як і більшість великих міст в 
Україні, у  другій половині XVII cm. Переяслав був також і 
фортецею, тут зосереджувалася українська армата з по
роховим запасом (з наук.-попул. літ.).

АРМАТУРА, и, ж. 1. збірн., техн. Сукупність допоміж
них приладів, деталей, необхідних для роботи якого-небудь 
апарата, машини, конструкції. Водопровідна арматура; 
Паропровідна арматура; Н Сукупність предметів для об
ладнання електричного освітлення; електроустаткування. 
Для нерухомого закріплення патронів і абажурів викорис
товують різну освітлювальну арматуру (з навч. літ.).

2. буд. У залізобетонних спорудах — сталевий каркас; 
також сукупність металевих частин, уміщених у який-не- 
будь матеріал або споруду для зміцнення їх. Не згледілись, 
піднявся вже новий завод бетонний. Тепер для шлюзу, кор
пусів готують арматуру (М. Шеремет).

3. заст. Зброя, обладунок; риштунок; // мист. Скульп
турне або живописне зображення зброї та обладунку, що 
використовується з декоративною метою. Кімната [пол
ковника] .. переділена на дві половини; у  більшій половині — 
арматура (М. Кропивницький); Кам'яниця визначається 
стильовим аттиком з картушами, вазами, арматурою 
(І. Крип’якевич).
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АРМАТУРНИЙ, а, е, буд., техн. Прикм. до арматура 1,2. 
При спорудженні фундаментів під обладнання трест ши
роко застосував жорсткі арматурні каркаси і зварні сітки 
(з наук.-попул. літ.); // Який виготовляє арматуру (у 1,2 знач.). 
Арматурний цех; // Признач, для арматури. Три ряди колон.. 
підпирали нештукатурену бетонну стелю з арматурним 
дротом (Іван Ле).

АРМАТУРНИК, а, ч. Той, хто виготовляє, встановлює 
чи обслуговує арматуру (у 1, 2 знач.). Арматурники став
лять сталеві конструкції, зварники варять електрикою 
шви (Ю. Яновський).

АРМАТУРНИЦЯ, і, ж. Жін. до арматурник. Вітя знову 
висунувся з тіні, блідий від випитого .. Висунувся і замить 
знову сполохано позадкував, бо неподалік саме проходили 
дружинники, серед них двоє заводських арматурниць, — він 
їх упізнав (О. Гончар).

АРМІЄЦЬ, йця, ч. 1. розм. Той, хто служить в армії (у 1 знач.); 
військовослужбовець. Шевченко знав, що більшість армій
ських офіцерів — п ’яниці, картяри.., і хоча Долгов ніби й не 
був схожий на цей тип армійця, Тарас Григорович намагав
ся стушуватися (3. Тулуб).

2. іст. Той, хто служив в армії (у 3 знач.); не гвардієць.
АРМІЙСЬКИЙ, а, е. 1. Стос, до армії (у 1-4 знач.). Я  їх 

знав особисто — і майора, і капітана. Вони працювали ко
респондентами Н-ської армійської газети (Ю. Яновський); 
Був він сміливий і відважний, мав потрібні знання і значний 
досвід армійської роботи (М. Шеремет); Ідуть невпинно 
громадяни — .. Командировані з районів, червонофлотці, 
лікарі, бійці армійських батальйонів (М. Упеник).

2. Прикм. до армієць. Ми поверталися з армійського 
зльоту в свої частини, на передову (Є. Кравченко); Тема 
війни, армійське життя мали широкий відгомін у  численних 
віршах поетів старшого і молодшого віку (А. Малишко).

АРМІЯ, і, ж. 1. Збройні сили. У справедливих армій доля 
завжди прекрасна (О. Гончар); Марко розповідав про свою 
службу в армії, про селищні новини, про різні випадки й зу
стрічі (В. Козаченко); — Недарма ж кажуть, — усміхається 
танкіст, — що бадьорість бійців — ознака високого бойово
го духу армії (Є. Доломан); // Сухопутні збройні сили. Бігли 
армії, мчали роти, Помирали дуби у  гаю... Дядько ніс на вогні 
Європи Нерозстріляну юнь свою (М. Вінграновський).

2. З’єднання, що складається з кількох корпусів або ди
візій різних родів військ для ведення бойових операцій під 
час війни. Дивізія розгорнеться в корпуси, корпуси в армії... 
(1. Багряний); Приморська армія генерала Петренка і час
тини морської піхоти стримують шалений натиск фашист
ських військ (В. Кучер); Цілу танкову армію, масу артиле
р ії за кілька днів було перекинуто з півдня, від Києва, з Бук
рина, на північ, за Десну (М. Бажан); Повітряно-десантна 
армія.

3. іст. Частина сухопутних військ, яка, на відміну від 
гвардії, не мала службових привілеїв. Його до нас перевели 
Із армії, чи що? (Т. Шевченко).

4. кого, перен. Маса істот, об’єднаних спільною ознакою, 
справою і т. ін. Саме армія чиновників довела нашу країну, 
багату природними ресурсами, з працьовитими і вмілими 
людьми, до критичного стану (з наук.-попул. літ.).

5. чого, перен. Дуже велика кількість чого-небудь. З неба 
на землю летіла армія пухнастих сніжинок (В. Винничен
ко).

Генерал армії див. генерал; Група армій див. група; 
(1) Діюча армія — війська, які під час війни перебувають 
на фронті. Ще з початку війни тільки й мріяв [Федько], аби 
потрапити в діючу армію, до танкістів (Є. Доломан); Іти 
(ставйти) до лав армії див. іти; (2) Радянська йрмія — 
назва армії СРСР з 1946 р.; (3) Трудовй йрмія — з’єднання 
Червоної армії, які тимчасово використовувалися на відбу
дові народного господарства в період 1920-1921 рр. На бій 
з розрухою йшла трудова армія (1. Цюпа); (4) Українська 
повстйнська йрмія — військово-політичне формування, 
що діяло в Україні у 1942-1953 рр. спершу проти німецьких 
окупантів, а згодом проти радянської влади; (5) Червона 
йрмія — назва армії СРСР до 1946 р.

АРМОБЕТОН, у, ч., буд. Підсилені арматурою конструк
ції з бетону. Злітну смугу аеродрому вирішили будувати із 
застосуванням армобетону (з газ.).

АРМ О БЕТбН Н ИЙ , а, е, буд. Прикм. до армобетбн. 
Армобетонна суміш для заливки у  прес-форми; Н Зробл. з 
армобетону. У районах зі складними інженерно-геологічни
ми та гідрогеологічними умовами слід використовувати 
покриття доріг із цементобетонних і армобетонних плит 
(з наук.-техн. літ.); Аеропорт у  Тернополі має штучну армо- 
бетонну злітно-посадкову смугу (із журн.).

АРМОБЛОК, а, ч. Будівельний матеріал, зміцнений уве
денням до його складу арматури. Максимальна індустріа
лізація монтажу будівельних конструкцій була досягнута 
шляхом застосування укрупнених блоків і армоблоків повної 
заводської готовності (із журн.).

АРМОВАНИЙ, а, е, техн. Дієпр. пас. до армувйти. До
сліди показали, що коли в пази, вирізані в дерев 'яних брусах, 
покласти сталеві прутики, а потім покрити їх спеціальни
ми смолами, то армований таким способом брус може 
витримати велике додаткове навантаження (із журн.); //у  
знач, прикм. Зі скла можна робити такі армовані деталі, 
як перемички, східці та ін. (з газ.).

АРМОКАМ’ЯНИЙ, а, є: А  Армокам’яні конструкції 
див. конструкція.

АРМОКАРКАС, а, ч., буд. Армований чим-небудь каркас 
частини будинку, споруди. При спорудженні басейну спо
чатку виконується монтаж армокаркаса дна (з навч. літ.).

АРМОЦЕМЁНТ, у, ч., буд. Дрібнозернистий бетон, ар
мований залізними сітками. Застосування армоцементу у  
блочному будівництві.

АРМ ОЦЕМ ЕНТНИЙ, а, е, буд. Стос, до армоцементу; 
зробл. з армоцементу. Армоцементні панелі.

АРМРЕСТЛІНГ, у, ч. Вид спортивної боротьби — зма
гання двох гравців з перетискування опертих на стіл рук. 
Змагання з армрестлінгу.

АРМУВАННЯ, я, с., буд., техн. Дія за знач, армувйти. 
Оскільки міцністю на розрив базальтові волокна не посту
паються перед сталлю, використання їх для армування бе
тонних конструкцій, безумовно, дасть неабиякий еконо
мічний ефект (з наук.-попул. літ.).

АРМУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, буд., техн. Зміцню
вати матеріал (споруду), вводячи в нього арматуру (у 2 знач.). 
Для підвищення опірності конструкцій розтягненню в бе
тон укладають металеві стрижні, тобто бетон армують 
металом (з наук.-попул. літ.).

АРМУВАТИСЯ, ується, недок., буд., техн. Пас. до ар
мувйти. Фундаментні блоки мають форму прямокутного
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паралелепіпеда та виготовляються з важкого бетону, що 
армується лише монтажною арматурою (з наук.-техн. 
літ.); Для надання додаткової жорсткості віконним кон
струкціям профілі армуються металом (з навч. літ.).

АРНАУТ див. арнаути.
АРНАУТИ, ів, мн. (одн. арнаут, а, ч.; арнаутка, и, ж.). 

Стара назва албанців. Були там чорні єгиптяни, сирійці в біло
му вбранні, араби на гарячих конях, .. арнаути й безліч інших 
куплених грішми або приневолених мечем (Ю. Мушкетик).

АРНАУТКА1, и, ж. 1. тільки одн. Сорт ярої пшениці з 
твердим білим зерном. Пшениця-арнаутка сіяна рівними- 
рівніїми рядками (Остап Вишня).

2. Хліб з борошна цього сорту пшениці. У продажу є 
хліб український, пшеничний, арнаутка, заварний (з газ.).

АРНАУТКА2 див. арнаути.
АРНАУТСЬКИЙ, а, е. Стос, до арнаутів. Арнаутська 

мова.
АРНІКА, и, ж. 1. Висока багаторічна трав’яниста рос

лина родини айстрових із жовтими квітками. Тут виростала 
поміж.. камінням висока пишна арніка (О. Кобилянська); 
Майже двісті видів лікарських рослин входить до місцевої 
флори Українських Карпат, серед них арніка гірська, тир
лич жовтий, чемерник червонуватий (з наук.-попул. літ.); 
Арніка широко використовується в медицині (з навч. літ.).

2. фарм. Ліки, вигот. з квітів цієї трави. На думку гомео
пата, до лікування арнікою чутливі люди, в яких легко схоп
люються синці (із журн.).

АРНІКОВИЙ, а, е. Прикм. до йрніка; // Вигот. з арніки.
Його жінка ніколи не одмовляла хорим в порошках хіни .. і 
арніковій примочці... (М. Коцюбинський).

АРНІСТЬ, ності, ж., мат. Число аргументів предиката, 
операції, відношення або функції. Відношення арності 
один називаються унарними, арності два — бінарними, 
три — тернарними і т. д. (з навч. літ.).

АРбЗІЯ,ї , ж., мед. Руйнування тканин і судин під час за
пальних процесів та при виразках. Арозія стінки крупної 
судини в дні виразки, як правило, супроводжується силь
ною кровотечею (з навч. літ.).

АРбїДНІ, них, мн. Родина покритонасінних однодоль
них рослин, квітки яких утворюються в характерному су
цвітті, спадиксі. Серед ароїдних переважають багаторічні 
кореневищні трав '.янистірослини з великими, часто прико
реневими листками, але є також ліани, епіфіти, дерева 
(з наук.-попул. літ.); Більшість ароїдних містять отруйні 
алкалоїди та глюкозиди, але отруйні властивості при ки
п'ятінні та висушуванні здебільшого втрачаються (з на
ук.-попул. літ.).

АРОМАТ, у, ч. 1. Приємний і ніжний запах; пахощі. Вся 
зала сповнилась неначе ароматами Лівану й Аравії (І. Не- 
чуй-Левицький); Вітерець заносив [у клас] ніжний аромат 
яблуневого цвіту (П. Панч).

2. тільки мн. Запашні, духмяні речовини. В два інші [ков
чеги] в середину поклав [цар] золоті узороччя, й каміння 
чесні, і аромати дорогі (М. Грушевський).

3. чого, тільки одн., перен. Властива чому-небудь ознака. 
Прекрасний стиліст, хороший драматург, М. Старицький 
зумів, не порушуючи аромату поеми “Майська ніч ", ство
рити міцне оперне лібрето (з наук, літ.); Від спектаклю віє 
ароматом юності і свіжості, якоїсь особливої сердечнос
ті, щирості і цнотливості (з газ.).

АРОМАТЕРАПЕВТЙЧНИЙ, а, е, мед. Прикм. до аро- 
матерапія. В Україні запатентовано нові ароматерапев- 
тичні заспокійливі засоби на основі рослинної сировини 
(з наук.-попул. літ.); Ароматерапевтичний масаж із засто
суванням спеціальної масажної олії стимулює кровообіг і 
тканинний метаболізм, знімає фізичну втому та біль у  
м 'язах (із журн.).

АРОМАТЕРАПІЯ, ї, ж., мед. Лікування за допомогою 
певних духмяних речовин (запахів). У дитячому садочку 
застосовують ароматерапію, деякі методи фізіотерапії. І  
діти тепер знають, яка рослина допомагає від застуди, а 
яка від “живота " (з газ.).

АРОМАТИЗАТОР, а, ч. Речовина, що має приємний за
пах і використовується для надання аромату продуктам хар
чування, парфумерним виробам і т. ін. Для м ’ясо-молочної 
промисловості створено ряд нових технологій і розроблено 
нові харчові барвники та ароматизатори м'ясної продукції 
(із журн.); Харчові ароматизатори.

АРОМАТИЗАЦІЯ, і , ж . Дія за знач, ароматизувйти. Есен
ції застосовуються для ароматизації штучних фруктових 
вод (з навч. літ.); Процеси ароматизації протікають також в 
умовах біохімічного синтезу в рослинах, тваринах та мік
роорганізмах (з наук.-попул. літ.); Ароматизація нафти.

АРОМАТИЗОВАНИМ, а, е. Дієпр. пас. до ароматизувй
ти. Греки не знали мила. Вони мастили шкіру олією, посипа
ли спеціальним піском, а потім зчищали його металевими 
або роговими скребачками, після чого обполіскувалися водою 
і змащувалися оліями, ароматизованими пахощами троян
ди, мирту й інших рослин (з наук, літ.); На чайній церемонії 
дегустували зелений чай з додаванням квітів червоного 
шафрану та голубої волошки, ягід червоної смородини і аро
матизований натуральними фруктовими оліями (з газ.); 
// у  знач, прикм. Виноградні вина поділяють на три групи: 
столові, кріплені й ароматизовані (з наук.-попул. літ.).

АРОМАТИЗОВУВАТИ, ую, уєш, недок., АРОМАТИ
ЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. 1. Надавати чому-не- 
будь приємного аромату. У древні часи парфуми додавали у  
вина, ароматизовували ними повітря в термах, збризкували 
парфумами циркові арени і сцени театрів (з наук.-попул. 
літ.); Прилад для створення штучного мікроклімату осві
жає, зволож ує й ароматизує повітря в приміщенні 
(із журн.); // кул. Додавати у страву, напій духмяні речовини. 
Ароматизувати тісто можна ваніліном, тонко розтертою 
корицею, дуже подрібненими смаженими горіхами, мигда
лем та ін. (з навч. літ.).

2. хім. Утворювати ароматичні вуглеводні з інших спо
лук. Ароматизувати ацетилен: Н Збагачувати нафтопро
дукти ароматичними вуглеводнями. Ароматизувати наф
топродукти можна різними процесами переробки нафти 
та її фракцій (з навч. літ.).

АРОМ АТИЗбВУВАТИСЯ, АРОМАТИЗУВАТИСЯ,
ується, недок. Пас. до ароматизовувати, ароматизувйти.
Під час святкувань римляни купалися в рожевій воді, тро
яндами прикрашалися столи й ароматизовувалися вина та 
десерти (з наук.-попул. літ.); Натуральна червона ікра має 
слабкий запах риби, а штучна ароматизується оселедце
вим тузлуком із різким запахом (з навч. літ.).

АРОМАТИЗУВАЛЬНИЙ, а, е. Стос, до ароматизації. 
Фірма постачає на український ринок води, включаючи на
туральні й штучні мінеральні, газовані, без додання цукру
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чи інших підсолоджувальних або ароматцзувальних речо
вин (з мови реклами).

АРОМАТИЗУВАТИ див. ароматизбвувати.
АРОМАТИЗУВАТИСЯ див. ароматизбвуватися.
АРОМАТИЧНИЙ, а, е. 1. Який має аромат, уживається 

для надання аромату. Бабуня казала принести ароматичного 
оцту (Леся Українка); Рідку їжу готували з додаванням ба
гатьох ароматичних приправ та овочів (з наук.-попул. літ.).

2. хім. Стос, до вуглеводнів, які містять бензольне ядро. 
Каргатові пощастило виявити наявність у  кам ’яновугіль- 
ному маслі ряду ароматичних речовин (Ю. Шовкопляс).

Д  Ароматичні вуглеводні див. вуглеводні.
АРОМАТИЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до ароматич

ний. Густота стояння сосен, їх віддаленість від джерела 
пилу й вологи позначаються на ароматичності повітря 
соснового лісу (з наук.-попул. літ.).

АРОМАТНИЙ, а, е. Який виділяє аромат (у 1 знач.); за
пашний. Сонячне проміння надавало блиску очам, а прохо
лодне повітря, наче ароматний напій, наповнювало легені 
(М. Трублаїні); // Насичений ароматом (у 1 знач.). Тепла хви
ля повітря .. тихо колихалась поміж маслин і била в лице 
нам ароматним прибоєм (М. Коцюбинський).

АРОМАТНО. Присл. до ароматний. Я  відчула, як аро
матно пахне ефірна олія (з газ.).

АРОМАТОТЕРАШЯ, ї, ж., мед. Те саме, що аромате- 
рапія. Ароматотерапія — так називається новий напряму 
медицині. Помічено, що запах лаванди заспокоює нервову 
систему, дуба — зменшує артеріальний тиск (із журн.).

АРбНІЄВИЙ, а, е. Прикм. до аронія. Аронієвий концен
трат.

АРОНІЯ, ї, ж. 1. Листопадний кущ родини розових зав
вишки до 2 м із чорними плодами; чорноплідна горобина. 
Аронія відома як лікарська, плодова і декоративна рослина 
(з навч. літ.); У Новоставському розпліднику Рівненської об
ласті вирощують сіянці аронії(із журн.).

2. Ягода цього дерева. Органічні сполуки йоду, які міс
тить аронія у  великій кількості, здатні виводити з організ
му надлишок холестерину (з наук, літ.); Аронія є справжнім 
природним чемпіоном за вмістом речовин, які зв'язують 
та виводять з організму радіоактивний стронцій (з наук.- 
попул. літ.).

АРОРУРТ, у, ч., спец. Крохмальне борошно, яке вироб
ляють із коріння бульб та плодів деяких тропічних рослин.

АРОЧНИЙ, а, е, архт. Те саме, що арковий. Арочний 
проріз; Н Який має форму арки. 1875 року Моньє побудував 
арочний пішохідний міст із прольотом 16 метрів (з газ.).

АРПЕДЖІО, муз. 1. присл. Спосіб виконання звуків 
акорду: не одночасно, а по черзі один за одним у висхідному 
або низхідному русі.

2. у  знач, ім., невідм., с. Акорд, виконуваний таким спо
собом. З усіх класів, з усіх кутків неслися арпеджіо, гами й 
рулади ^Ю. Смолич).

АРСЕН, у, ч. Хімічний елемент з атомним номером 33, 
тверда речовина сірого кольору з металічним блиском, яка 
входить до складу деяких мінералів. Хлопець майже нічого 
не їв, і ніякі ліки, всі ті препарати арсену й заліза, що їх при
писував йому Олександр Іванович, не допомагали (Б. Анто
ненко-Давидович).

АРСЕНАЛ, у, ч. І. Склад зброї та військового споряджен
ня. [П а н і Л ю б а:] Як самі бачите, у  нас все разом: і арсе

нал, і шпиталь, і опочивальня, — звичайне, як в облозі 
(С. Васильченко); Немає таких арсеналів із зброєю, нема 
такого вогню в світі, щоб спалив і знищив твій народ, 
Україно (А. Малишко).

2. Завод, на якому виготовляють зброю і військове спо
рядження. Кував в арсеналах він зброю. Точив за снарядом 
снаряд (М. Нагнибіда).

3. перен. Великий запас чого-небудь (засобів, можливос
тей та ін.). Озброєний арсеналом ґрунтовного, як на ті часи, 
філологічного знання, він [М. Левицький] узявся до вивчення 
української народної мови (І. Франко); Сучасна наука має ве
ликий арсенал засобів для вивчення космосу (із журн.).

АРСЕНАЛЬНИЙ, а, е. Прикм. до арсенал 1, 2. Після 
битв і походів навальних .. на спокійних станках арсеналь
них спочивають багнети в чохлах (М. Упеник).

АРСЕНАЛЬСЬКИЙ, а, е. Те саме, що арсенальний. 
Арсенальські склади.

АРСЁНОВИЙ, а, е. Прикм. до арсен. Арсеновий блиск; 
Н Який містить арсен. Кавказька традиція кераміки відріз
нялася від балканської особливими формами металевих ви
робів, широким використанням арсенових бронз і багат
ством набору ковальських засобів (з наук, літ.); Арсенова 
кислота.

APT... Перша частина складних слів, що відповідає слову 
артилерійський, напр.: а р т б а з а ,  а р т д и в і з і о н ,  а р т 
п і д г о т о в к а ,  а р т п о л к ,  а р т с н а р я д .

APT-... Перша частина складних слів, що відповідає сло
ву артистичний, напр.: а р т - г а л е р е я ,  а р т - д и з а й н ,  
а р т - с т у д  і я.

АРТАЛГІЯ, ї, ж., мед. Біль у суглобах при різних захво
рюваннях. Псоріаз досить часто супроводжується артал- 
гією (з навч. літ.).

АРТБАЗА, и, ж. Скорочення: артилерійська база. Еколо
ги контролюють ситуацію довкола артбази поблизу Ново- 
богданівки (з газ.).

А РТВ О ГбН Ь, гню, ч. Скорочення: артилерійський во
гонь. — Я  наказав би артилерії бити по передній лінії, а 
піхотинцям під захистом артвогню просуватися вперед 
(М. Стельмах).

АРТДИВІЗІОН, у, ч. Скорочення: артилерійський ди
візіон. З часом гарнізон виріс: до його складу входили, крім 
танкового полку, ще й розвід бат, артдивізіон, ракетний 
дивізіон, саперний батальйон (з мемуарної літ.).

АРТЕЗІАН, а, ч., розм. Те саме, що Артезіанський ко
лодязь (див. колбдязь). В тому гаю — вода свіжа, артезіа- 
ни б ’ють, чорні лебеді по ставках плавають (О. Гончар); 
Незабаром у  селі пробурять артезіани і проведуть воду для 
парового опалення (з газ.).

АРТЕЗІАНСЬКИЙ, а, е. Який міститься в глибоких во
доносних шарах землі; глибинний. У старого графа була 
своя гадка, що те джерело живиться .. артезіанською во
дою (М. Малиновська); Жителі Ізмаїла та інших містечок 
басейну Дунаю споживають воду з артезіанських свердло
вин (з газ.).

А  Артезіанський колбдязь див. колбдязь.
АРТЕКТУМ, у, ч., книжн. 1. Стан найвищого творчого 

піднесення, творчий екстаз. Степан Турчак — один із неба
гатьох диригентів, чий надихаючий вплив спонукав увесь 
оркестр до єдиного артектуму (з газ.).
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2. Найвищий ступінь творчої майстерності. Творча ма
нера Мілани Чернявськоївирізняється неабияким артекту- 
мом (з газ.).

АРТЕРІАЛЬНИЙ, а, е, анат. Прикм. до артерія 1.
Артеріаіьні кровотечі особливо небезпечні для життя 
(з навч. літ.); Артеріальний тиск; Н Який міститься в арте
ріях. Кров, насичена киснем, має яскраво-червоне забарв
лення і називається артеріальною (з навч. літ.).

АРТЕРІЇТ, у, ч., мед. Запалення стінок артерій. Гострий 
артеріїт.

АРТЕРІЙНИЙ, а, е, анат. Прикм. до артерія 1. У допо
віді було проаналізовано багаторічний досвід клініки факуль
тетської хірургії у  діагностиці та лікуванні симптома
тичних артерійних гіпертензій (з наук.-попул. літ.).

АРТЕРібЛА див. артеріоли.
АРТЕРібЛИ, 6л, мн. (одн. артеріола, и, ж.), анат. 

Дрібні кінцеві розгалуження артерій, що переходять у ка
піляри. Виявлено, що просвіт окремих артеріол підшлунко
вої залози може повністю перекриватися гладком'язовими 
елементами їхньої стінки (із журн.).

АРТЕРІОСКЛЕРОЗ, у, ч., мед. Ущільнення та потов
щення стінок артерій, яке виникає внаслідок різних за своєю 
природою захворювань (артеріїту, атеросклерозу і т. ін.). 
Правильне харчування може частково запобігти таким 
захворюванням, як повнота, цукровий діабет, артеріоскле
роз (з наук.-попул. літ.).

АРТЕРІЯ, ї, ж. 1. анат. Кровоносна судина, що розно
сить кров від серця по всіх частинах тіла. Найбільша крово
носна судина — аорта незабаром розгалужується на дріб
ніші гілки— артерії (з навч. літ.); * У порівн. Тямиш туліс- 
ничівку в самій середині того ліса [лісу]? До неї сходилися 
всі лісові дороги, як артерії до серця (І. Франко); Як сотні 
вен, артерій і аорт, Струмують улиці (М. Рильський).

2. перен. Важливий комунікаційний шлях, напр.: заліз
нична лінія, судноплавна ріка, канал, головна вулиця. Го
ловна артерія Варшави сполучала ринок із замком (3. Ту
луб); Великі ріки Прип ’ять, Десна, Інгулець є важливими 
транспортними артеріями (з наук. літ.).

Д (1) Сонна артерія — одна з парних артерій, розміщена 
вздовж дихального горла, яка несе кров до голови. Здавлю
вання сонної артерії призводить до знепритомнення (з на
ук.-попул. літ.).

АРТЕФАКТ, у, ч. 1. біол. Утвір або процес, не власт. біо
логічному об’єктові за нормальних умов, який виникає вна
слідок дослідів над ним. Всупереч думці, яку висловлювали 
деякі біологи, нібито мутації— це лабораторні артефакти, 
які не мають значення для еволюції, С. С. Четвериков дово
дить, що вони виникають і в дикій природі (із журн.).

2. спец. Річ, яка є продуктом цілеспрямованої діяльності 
людини. Висновки екстрасенсів, як правило, позбавлені еле
ментарної логіки і будуються переважно на артефактах 
(із журн.).

АРТЙЗМ, у, ч. Висока майстерність; віртуозність, артис
тичність. Цілу бурю оплесків і навіть сльози викликав вірш 
“Якби ви знали, паничі ”, якого продекламувала Настя з ви
соким піднесенням і щирим артизмом (С. Васильченко); 
Ще й досі, хто у  нас його запам 'ятав, Тонкий його артизм 
v цьому ділі [рибальстві] славить (М. Рильський).

АРТЙКЛЕВИЙ, а, е, лінгв. Прикм. до артикль. Доведе
но, що найбільш суттєвими є зміни серед лексичних балка-

нізмів, а в граматичній структурі — в артиклевій систелп 
(з наук. літ.).

АРТИКЛЬ, я, ч., лінгв. Частка, що вживається в деяких 
мовах при іменниках для розрізнення роду, надання їм озна
ченості або неозначеності. Означений артикль уживаєть
ся, коли йде мова про якийсь певний, відомий предмет або 
особу (з навч. літ.).

АРТИКУЛ, а, ч. 1. заст. Стаття, розділ або параграф яко- 
го-небудь закону, договору, розпорядження і т. ін. А Лев так 
далі мовив: — Слухайте ж, яка моя воля! Перший артикул 
нової конституції каже: “Всі звірі рівні перед правом, а пра
во — то цар! ” (І. Франко); — Пригадай, чому Львівське 
братство вписало в свій статут такі артикули (3. Тулуб).

2. спец. Тип виробу, товару; його цифрове або буквене 
позначення. Чернігівські ткачі почали освоювати новий ар
тикул пальтового сукна (з газ.).

АРТИКУЛ, у, ч., військ., заст. Рушничний прийом. Тог- 
ді [тоді] ну військо муштровати [муштрувати], Учить 
мушкетний артикул (І. Котляревський); Старанно вироб
ляв Данько перед враженими баранами єфрейторські ар
тикули (О. Гончар).

АРТИКУЛЁМА, и, ж., лінгв. Одиниця мовлення, що є 
моторною схемою вимови звука. При змішуванні звуків у  
дитини формується артикулема (з наук, літ.); Хворі на мо
торну афазію не тільки неправильно вимовляють близькі 
артикулами, а й неправильно сприймають їх (з наук. літ.).

АРТЙКУЛЬНИЙ, а, е. Прикм. до артикул. Комп ’ютер- 
на програма ведення складського обліку заздалегідь попере
дить про відсутність необхідних артикульних позицій на 
складі та дозволить точно й оперативно списувати мате
ріали (з навч. літ.); Якщо артикульний номер товару міс
тить інформацію, що не впливає на його класифікацію 
(наприклад, розмір, колір), митне оформлення товару 
здійснюється на підставі раніше винесеного рішення на 
ідентичний товар (з мови документів).

АРТИКУЛЮВАТИ, юю, юєш, недок., що, лінгв. Вимов
ляти звуки за допомогою органів мовлення. За допомогою 
вокально-рухових ігор дитина навчається правильно арти
кулювати звуки (з навч. літ.).

АРТИКУЛЮ ВАТИСЯ, юється, недок., лінгв. Пас. до ар
тикулювати. Ті дзвінкі та глухі приголосні, які артикулю- 
ються однаково, відрізняючись лише наявністю або від
сутністю голосу, називаються парними (з навч. літ.).

АРТИКУЛЯТЙВНИЙ, а, е, лінгв. Те саме, що артикуля
ційний. Для інвалідів з дефектами слуху якісне освітлення 
у  спортивному залі є необхідним для правильного сприйнят
тя артикулятивних сигналів тренера за допомогою зору 
(з навч. літ.); Артикулятивні навички.

АРТИКУЛЯТОР, а, ч., спец. Прилад, який відтворює ос
новні рухи нижньої щелепи. Артикулятор використову
ється для формування штучних зубних рядів при виготов
ленні знімних протезів (з навч. літ.).

АРТИКУЛЯТОРНИЙ, а, е, спец. Прикм. до артикуля
тор. Подані у  монографії дані та висновки становлять ін
терес для носія мови з точки зору усвідомлення артикуля- 
торних дій та зусиль (з наук, літ.); Оскільки у  мовця відбу
вається співкоординація тонких артикуляторнихрухів, не
обхідних для вироблення звуків мовлення, і динамічних рухів, 
виконуваних руками, то це створює ритмічну єдність усіх 
засобів комунікації {з наук. літ.).
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АРТИКУЛЯЦІЙНИЙ, а, е, лінгв. Стос, до артикуляції. 
Перший етап коригування мовлення учнів передбачав фор
мування артикуляційного та акустичного образів звукової 
одиниці, підведення дитини до розуміння відмінностей і 
тотожності в артикуляції звуків (з наук. літ.).

Л  Артикуляційна база див. база.
АРТИКУЛЯЦІИНІСТЬ, ності, ж., лінгв. Властивість за 

знач, артикуляційний. Неможна залишити без уваги і той 
новий шлях до завершальної єдності композиції, який презен
тує композиторська творчість останніх десятиліть з її го
ловною проблемою залучення до нових звукових форм. Ідеться 
про артикуляційність, коли матеріалом композиції висту
пають різні способи звуковидобування (із журн.).

АРТИКУЛЯЦІЙНО, лінгв. Присл. до артикуляційний. 
У груш ознак звучності фонем виділяється й така пара 
ознак за принципом опозиції, як глоталізовані — неглота- 
лізовані, що артикуляційно виражається у  наявності чи 
відсутності змички голосової щілини (з наук, літ.); Лінгвіс
ти добре знають: артикуляційно звук "а ” порівняно з “о ” 
легше видобувається, оскільки не вимагає певних надзусиль 
(з наук.-попул. літ.).

АРТИКУЛЯЦІЯ, і, ж., лінгв. Робота мовних органів, 
спрямована на вимовляння того чи іншого звука; положення 
мовних органів при вимові такого звука. Дифтонги — це зву
ки неоднорідної артикуляції, в яких переважає перший або 
другий компонент (з наук, літ.); Роботу над дикцією слід по
чинати з вироблення правильної артикуляції (з навч. літ.).

АРТИЛЕРИСТ, а, ч. Той, хто служить в артилерії (у 2 знач.). 
Ворожі танки бив з гармат, він був артилерист (Н. За
біла); Артилеристи дістали наказ безпосередньо від гене
рала — не шкодувати снарядів (О. Гончар).

АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, а, е. Прикм. до артилерія. Арти
лерійська зброя; // Здійснюваний артилерією (у 1 знач.). 
Розвідка встановила, що артилерійська підготовка прове
дена блискуче (3. Мороз); Увечері до міста долинув глухий 
гул далекої артилерійської канонади (О. Донченко); 
// Признач, для стрільби з артилерії (у 1 знач.). Рівнина йрів
нина, як безкраїй артилерійський полігон (О. Гончар); 
// Який належить до артилерії (у 2 знач.). Артилерійський 
полк Устима Богучара вступив по тривозі в .. бій ще на 
світанку першого дня війни (В. Кучер); // Який готує арти
леристів. Артилерійська школа.

АРТИЛЕРІЯ, і, ж. 1. збірн. Вогнепальна зброя різних 
конструкцій, що вражає противника з великої відстані (гар
мати, гаубиці, міномети і т. ін.). Над бліндажем стояла аб
солютна тиша, тільки зрідка здригалася глухо земля: у  су
сідів била важка артилерія (Ю. Яновський); Танкісти.., 
стрімко йдучи вперед, залишали.. свіжі сліди своєї роботи: 
потрощену німецьку артилерію, дотліваючі по кюветах 
машини (О. Гончар); Зенітна артилерія; Протитанкова 
артилерія.

2. тічьки одн. Рід військ, де основним є таке озброєння. 
Нараз артилерії наказано обстріляти австрійську лінію на 
ближчій дистанції, і колеса двох гармат миготять серед 
куряви (Б. Антоненко-Давидович).

3. тільки одн. Наука про вогнепальну зброю та її засто
сування в бою. Курс артилерії.

АРТЙСТ, а, ч. 1. Той, хто публічно виконує твори мис
тецтва (актор, музикант, співак та ін.). Йому заманулось 
піти в оперу й послухати якогось приїжджого артиста

(І. Нечуй-Левицький); Крізь парусинову завісу глядачам бу
ло видно, як метушились по сцені артисти, готуючись до 
початку вистави (А. Шиян); * У порівн. Тризлов високо 
розмахував рукою, наче артист (В. Кучер).

2. перен. Той, хто досяг високої майстерності в будь-якій 
галузі; митець. В тих [Бориславських] оповіданнях ви бачи
те самого Франка — Франка-борця, який не криє своїх сим
патій і антипатій, борця, що часом перемагає в нім артис
та (М. Коцюбинський).

АРТИСТЙЗМ, у, ч. Висока майстерність, віртуозність. 
М. В. Лисенко здобув основну музичну освіту для того, щоб 
українську народну пісню підняти до висоти справжнього 
артистизму (з наук, літ.); Поезіям І  Г. Шевченка властива 
яскрава мальовничість, природний артистизм, плавність і 
співучість, які, на жаль, так важко відтворити в перекла
ді (з газ.).

АРТИСТИЧНИЙ, а, е. 1. Прикм. до артист 1. Була в 
театрі на новій п ’єсі з артистичного життя (Леся Укра
їнка); Кожний з них умів похвалитися тим, як починав він 
свою артистичну кар'єру в театрі Корша (Ю. Смолич); 
// Власт, артистові. Багаті акорди, симпатичні арії розвору
шили її [Олесину] артистичну вдачу (І. Нечуй-Левицький).

2. Який відзначається високим мистецтвом виконання, 
майстерністю; майстерний, мистецький. Хоч ваша музика і 
не до слів, зате — яка артистична штука! (Панас Мир
ний); Моє артистичне читання подобалося Сергієві Вален
тиновичу (Л. Смілянський).

АРТИСТИЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до артистич
ний 2. Умінням розповідати, вилити свій талант, явити 
його людям він [Хрєнов] набагато перевершував .. позбав
леного артистичності Мічуріна (О. Довженко).

АРТИСТИЧНО. Присл. до артистичний 2. Увечері я 
вже в нього [М. Горького], і ведемо безконечні літературні 
розмови або він розказує (і розказує артистично) епізоди 
свого життя (М. Коцюбинський); Винувато, але артис
тично прикриваючись удаваною ввічливістю, Любов Про- 
хорівна бідкалася (Іван Ле).

АРТИСТКА, и, ж. Жін. до артист. Молодий голос ар
тистки заспівав коротенькі пісні Вебера, Шуберта й Шу
мана (І. Нечуй-Левицький); Ось вулиця, будинок і квартира 
Записані. Там дівчина жила. Була вона артисткою кіно 
(М. Рильський).

АРТИШСІК, у, ч. 1. Багаторічна городня рослина роди
ни айстрових з їстівними квітковими головками й великим 
пірчастим листям. Цілу зиму цвітуть квітки, скоро буде 
молода картопля, огородні овочі, артишоки і деякі фрукти 
(М. Коцюбинський); Розмножують артишок поділом ку
щів або насінням (з наук. літ.).

2. М’ясиста частина квітки цієї рослини, яку використо
вують як їжу. Професор пригостив мене прекрасним обідом 
у  ресторані, де мені подавали устриці, артишоки, чудове 
натуральне вино (з мемуарної літ.); Для харчування краще 
використовувати головки артишоків зеленуватого кольору 
(з навч. літ.).

АРТІЛЕЦЬ, льця, ч. Член артілі. Повернулася додому, 
розповідала нашим артільцям усе, що бачила (О. Гончар).

АРТІЛЬ, і, ж. Група людей однієї професії або ремесла, 
які об’єдналися для спільної праці на основі усуспільнення 
засобів виробництва. А там, на дунайській хвилі. Розвіявся 
вимпел багряний, І  збратані в дружній артілі Рибальські



АРТІЛЬНИЙ 2 6 7 АРХАЇЗМ

пливуть каравани (М. Нагнибіда); Народні різьбярі орга
нізували в Косові артіль “Гуцульщина ”, у  яку вступило ба
гато талановитих майстрів-різьбярів з Косова і навколиш
ніх сіл (з наук.-попул. літ.).

АРТІЛЬНИЙ, а, е. 1. Прикм. до артіль. В синім, яснім 
надвечір’ї, Звично проносячи втому, Чистим артільним 
подвір ’ям 3 хлопцями йдемо додому (М. Гірник).

2. Спільний, колективний. Артільне господарство.
АРТІЛЬНИК, а, ч. Те саме, що артілець. По селу шугали 

найнеймовірніші чутки, збуджували і так схвильованих ар
тільників і гнали їх до громадських стаєнь (Г. Епік).

АРТІЛЬНИЦЯ, і, ж. Жін. до артільник.
АРТІЛЬНО. Присл. до артільний 2. Займалися побуто

вим обслуговуванням населення в царській Росії шевці, крав
ці, кушніри, лимарі, лудильники та інші ремісники на власний 
розсуд, артільно й поодинці (із журн.); Працювати артільно.

АРТ-КАФЕ, невідм., с. Скорочення: артистичне кафе. Пе
ред виставою треба неодмінно відвідати арт-кафе (з газ.).

АРТНАЛІТ, льоту, ч. Короткочасний обстріл позицій і 
об’єктів ворога з артилерійських гармат. Раптовий артна- 
літ на нашу позицію кидає всіх нас на землю (Є. Доломан); 
Як тільки кінчився артналіт, Хому викликали до командира 
полку (О. Гончар).

АРТбБСТРІЛ, у, ч. Скорочення: артилерійський обстріл. 
Під час Першої світової війни на нафтопереробних заводах 
виникали нищівні пожежі, спричинені артобстрілами 
(з наук.-попул. літ.).

АРТОТЕРАПІЯ, ї, ж., мед. Лікування нервових та пси
хічних захворювань методами мистецтва та самовиражен
ня у мистецтві. Мета артотерапії — пробудження в па
цієнтах творчої енергії (з наук.-попул. літ.); Дуже цікаво в 
інтернаті проходять заняття артотерапією: малюємо 
пейзажі, власні портрети, співаємо (з газ.).

АРТПІДГОТбВКА, и, ж. Скорочення: артилерійська під
готовка. Затьохкали з діброви соловейки, зросла трава. Арт
підготовка — в атаку! Я  біг і плутався в траві (Б. Харчук).

АРТП&ЛК, полку, ч. Скорочення: артилерійський полк. 
Міністр оборони побував у  артполку, відвідав парк бойових 
машин, встиг пообідати разом із солдатами в полковій 
їдальні (з газ.).

АРТРИТ, у, ч., мед. Запалення суглобів. На грязьових ку
рортах успішно лікують захворювання суглобів — артри
ти (з наук.-попул. літ.).

АРТРИТИК, а, ч., розм. Хворий на артрит. Для ванн рев
матикам і артритикам готують відвар з лікарських рос
лин (з наук.-попул. літ.).

АРТРИТНИЙ, а, е, мед. Стос, до артриту. Через загос
трення артритних болів у  суглобі правого коліна вете
ран-спортсмен не зміг вийти на старт (із журн.).

АРТРО... Перша частина складних слів, що відповідає 
слову суглоб, напр.: а р т р о л о г і я ,  а р т р о т о м і я .

АРТРОДЕЗ, у, ч., мед. Хірургічна операція для створен
ня повної нерухомості суглоба.

АРТРбЗ, у, ч„ мед. Хронічне захворювання суглобів, 
пов’язане з порушенням обміну речовин і супроводжуване 
змінами зчленованих поверхонь кісток і деформацією сугло
бів. Препарат застосовують при ревматоїдному артриті, 
артрозі, остеоартрозах (з наук.-попул. літ.).

АРТРбЗНИИ, а, е, мед. Прикм. до артроз. Артрозний 
тип кульгання проявляється його посиленням після відпо

чинку і поступовим зменшенням або повним зникненням у  
процесі активного руху (з наук, літ.); У нижньому поясі кін
цівок знайденого під час розкопок скелета жіночої статі 
найбільші артрозні зміни зафіксовано в кульшових суглобах 
(із журн.).

АРТРОЛОГІЧНИЙ, а, е. Стос, до артрології. Лікарі ар- 
трологічного центру навчалися у  провідних артрологічних 
клініках Європи (із журн.); Реабілітація хворих на артроз 
колінного суглоба проходила в артрологічному центрі м. Рів
не (з газ.).

АРТРОЛОГІЯ, і, ж. Розділ анатомії, що вивчає будову 
суглобів. Артрологія дає відповіді на багато питань біоме
ханіки суглобів (з наук.-попул. літ.).

АРТРОПЛАСТИКА, и, ж., мед. Пластична операція 
для відновлення рухомості суглобів. Артропластика пле
чового суглоба.

АРТРОТОМ ІЯ, і, ж., мед. Хірургічна операція розтину 
суглоба. Артротомія тазостегнового суглоба.

АРТСНАРЙД, а, ч. Скорочення: артилерійський снаряд. 
У Києві посеред парку ім. Шевченка знайшли артснаряд ча
сів Великої Вітчизняної війни (з газ.).

АРФА, и, ж. Щипковий музичний інструмент, що має 
форму трикутної рами з натягнутими на ній струнами. Уві
йшли невольниці з арфами і заграли чудові пісні (І. Нечуй- 
Левицький); І грає арфа, мов у  сні, Про щось солодке і бо
люче, І все життя — як ліс дрімучий, Як ліс терновий на
весні (О. Олесь); Під колесами плутаються порвані теле
фонні проводи, наче струни розбитої арфи (В. Кучер).

А  (1) Еблова арфа — дерев’яна рамка (розміщена перев. 
на покрівлі) з натягнутими на ній жильними струнами, що 
під дією вітру звучать ніжним тембром. Пролітав буйний 
вітер край вежі, Що стояла самотньо на кручі, Там знай
шов він еолову арфу; Він шарпнув її довгії струни — І всі 
струни озвалися співом, Лагіднішим од вітру дзвінкого 
(Леся Українка).

АРФІСТ, а, ч. Музикант, який грає на арфі. Арфіст грав 
натхненно (з газ.).

АРФІСТКА, и, ж. Жін. до арфіст. Режисер виявив вели
чезну творчу винахідливість, вигадку, дотепно і вдало увів 
у  виставу вуличного співака та арфістку (із журн.).

АРФ’ЙНКА, АРФ’ЙРКА, и, ж., заст. Арфістка. На дру
гий вечір зібрався до Штемберга в садок трохи не увесь го
род подивитися на чудо садове — на писану красу арф ’янки 
(Панас Мирний); Арф ’ярка видивилася на нього, а її пальці 
тим часом машинально забігали по струнах (І. Франко).

АРФ’ЯРКА див. арф ’янка.
АРХАЇЗАЦІЯ, ї, ж. Дія за знач, архаїзувати. Архаїзація 

мови.
АРХАЇЗМ, у, ч. 1. Застарілий, який не відповідає сучас

ності, предмет побуту, явище, поняття і т. ін. У бойківській 
хаті збереглося чимало архаїзмів. Це нахил дверей до сере
дини, трапецієподібна форма дверей (з наук. літ.).

2. лінгв. Застаріле слово, мовний зворот або граматична 
форма, що вийшли з ужитку. Особливо тим цікаві вони [піс
ні], що майже в с і.. новішого походження, якеє доказує бе
сіда, чиста, без архаїзмів, часом зовсім локально забарвле
на (І. Франко); Литовці являють собою самостійну гілку 
арійської родини народів. їх  мова зберегла багато архаїзмів 
і ще й тепер стоїть найближче з усіх живих європейських 
мов до санскриту (з наук. літ.).
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АРХАЇЗОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до архаїзувати. Біль
шість лінгвістичних студій та лексикографічних розвідок, 
які вийшли у  світ у  20-х роках XX cm., оголошувалися шкід
ливими, недосконалими, націоналістичними у  своїй основі, 
повністю архаїзованими (з наук. літ.).

АРХАЇЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. Надавати чо- 
му-небудь архаїчних рис, наслідувати стародавні форми й 
засоби мистецтва. Безперечно, вартий осуду той автор, 
який без усякої потреби архаїзує мову в своєму творі 
(М. Рильський).

АРХАЇЗУВАТИСЯ, ується, недок. і док. Застарівати, ста
вати архаїчним. Частина формул мовленнєвого етикету 
поступово архаїзується (наприклад, формули привітання 
Добридосвідок!, Бог на поміч!, З неділею будьте здорові!) 
(з наук, літ.); Із часом церковнослов'янська мова архаїзу
валась і перестаю бути повністю зрозумілою для слов 'ян 
(з навч. літ.).

АРХАЇКА, и, ж. Старовина, старовинні речі, а також усе 
те, що характеризується рисами старовини. Народний орна
мент можуть відносити до пережитої старовини, до ар
хаїки тільки невігласи (з газ.).

АРХАЇЧНИЙ, а, е. Стародавній, старовинний. В архаїч
ний період (VII— VI cm. до н. е.) основні торговельні зв ’язки 
скіфів йшли в напрямку Кавказу і країн Передньої Азії {з на
ук. літ.); // Який вийшов із загальнонародного вжитку; за
старілий. Архаїчна лексика застосовується в художніх тво
рах для внесення в змалювання певних подій і явищ відтінку 
старовини (з наук. літ.).

АРХАЇЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до архаїчний. Ар
хаїчність поліського строю простежується також у  жі
ночих головних уборах “намітках ", які становлять так 
званий полотняний головний убір, характерний для бага
тьох древніх народів (з наук, літ.); Архаїчність і наївність 
догматичної віри у  XIX cm. в біблійних легендах стала 
дуже вже очевидною (із журн.).

АРХАЇЧНО. Присл. до архаїчний. Салон нового літака 
виглядав аскетично, функціонально і навіть трохи архаїч
но (з газ.); Ну знач. пред. Існує проблема начинення комп 'ю- 
терів змістовними та ефективними навчальними програ
мами. Зрозуміло, що заповнити комп ’ютер хімією чи мате
матикою середніх віків було б не лише архаїчно, але й не
достойно сучасної людини та техніки (з наук.-попул. літ.).

АРХАЛУК, а, ч. Верхній розпашний одяг у деяких наро
дів Кавказу. Архалуки шилися приталеними, з глибоким ви
різом на грудях, у  чоловіків вони були довгополими, у  жі
нок — короткопалими (із журн.).

АРХАНГЕЛ, а, ч., бібл. Верховний ангел. Сам бо Господь 
із наказом, при голосі архангеїа та при Божій сурмі зійде з 
неба (Біблія. Пер. І. Огієнка).

АРХАНГЕЛЬСЬКИЙ, а, е. Прикм. до архангел. І, схи
ливши голову на книжку, Василь почне пробігати рівні 
стрічки... Бог... Божеський, .. архангел, архангельський... 
Сумно-нудно, у  голові, мов у  коробці, гуде... (Панас Мирний).

АРХАНТРОП, а, ч., антр. Загальна назва найдавнішої ви
копної людини. У процесі розкопок було зафіксовано п ят- 
надцять різночасових культурних горизонтів— залишків по
селень архантропів, палеоантропів і неоантропів (із журн.).

АРХАР, а, ч. Дика гірська тварина роду баранів, пошире
на у Центральній Азії. Раптом з-за скель вискочив чималий 
гурт архарів (Іван Ле); Архар — красива струнка тварина з

високо піднятою головою, на якій красуються спіральні зі
гнуті великі важкі роги (з навч. літ.).

АРХАРІВЕЦЬ, АРХАРОВЕЦЬ, рівця, ч., лайл. Бешкетник, 
босяк, волоцюга. Не міг же Павло обійти її [молотарку] 
мовчки й байдуже, коли ті архарівці так жорстоко й по-ди- 
кунському знущалися з машини (В. Кучер); [Ольга : ]  Ска
зав [Михайло], що жениться на Галі тому, що вона напевне 
стане чемпіонкою світу . . [Катя: ]  От архаровець (В. Собко).

АРХАРОВЕЦЬ див. архарівець.
АРХЕГОНІЙ, я, ч., біол. Жіночий статевий орган мохів, па

поротей, водоростей, хвощів і грибів. У плаунів із заплідненої 
яйцеклітини архегонія розвивається зародок (з навч. літ.).

АРХЕЙ, ю, ч. Найдавніша ера в геологічній історії Землі. 
Кількість живої речовини та її геохімічне значення є пла
нетною константою ще від часів архею (із журн.).

АРХЕЙСЬКИЙ, а, е. Стос, до архею. І скелі ще архей
ської доби стоять, немов камінні кадуби (Л. Костенко).

А  Архейська ера див. ера.
АРХЕО... Перша частина складних слів, що відповідає 

слову стародавній, напр.: а р х е о л о г і я ,  а р х е о п т е 
рикс .

АРХЕОГРАФ, а, ч. Фахівець із археографії. Видатний 
джерелознавець-архівіст і висококваліфікований археограф 
Левицький виробив свою археографічну методику, засвоївши 
кращі традиції своїх видатних попередників (із журн.).

АРХЕОГРАФІЧНИЙ, а, е. Стос, до археографії. Архео
графічна комісія провела у  Києві нараду археографів 
(із журн.); Археографічна праця.

АРХЕОГРАФІЯ,!, ж. Галузь історичної науки, яка займа
ється дослідженням писемних пам’яток старовини та ви
робленням наукових принципів їх видання. А. С. Синяв- 
ський був видатним ученим-дослідником, який зробив істот
ний внесок у  розвиток археології, археографії, географії, 
педагогіки; новатором він ставу галузі історії, створивши 
власну концепцію минувшини українського народу (з наук, 
літ.).

АРХЕОЗОЙ, ю, ч. Те саме, що Архейська ера (див. ера). 
Перший і найбільш тривалий період криптозою, в кінці яко
го з 'являються найпростіші форми життя, називається 
археозоєм (з навч. літ.).

АРХЕОЗОЙСЬКИЙ, а, е. Те саме, що архейський. Ар
хеозойська кам ’яна порода.

АРХЕОЛОГ, а, ч. Фахівець із археології. Кожда нова 
карта рукопису наповняла його такою радістю, як архео
лога кожда викопана з старих гробовищ чашка (І. Франко); 
Багато зробили українські археологи у  справі вивчення па- 
м ’яток стародавньої історії людського суспільства в Ук
раїні (з наук. літ.).

АРХЕОЛОГІЧНИЙ, а, е. Стос, до археології. Навколо 
міста збереглися археологічні пам ятки / / / - /  тисячоліть 
до нашої ери (з наук.-попул. літ.).

АРХЕОЛОГІЧНО. Присл. до археологічний. Археоло
гічно не реєструються обряди, пов ’язані з початком навчан
ня людини (з наук, літ.); Відповідні роботи проведено на ар
хеологічно важливих ділянках севастопольської зони (з газ.).

АРХЕОЛОГІЯ, ї, ж. Наука, що вивчає давні побут і ку
льтуру людського суспільства на підставі речових пам’яток 
минулого, добутих у результаті розкопок. Розкопками і ви
вченням добутих таким способом пам 'яток минулого займа
ється археологія (з навч. літ.).
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АРХЕОПТЕРИКС, а, ч., палеонт. Викопний птах юр
ського періоду, розміром з ворону, який займає проміжну 
ланку між птахами і рептиліями, зокрема псевдозухіями. У 
товщах Землі було виявлено скам 'янілі кістки скелета не
відомої істоти. Вона була завбіїьшки, як сорока, і мала озна
ки і плазуна, і птаха. Цю тварину назвали “археоптерикс ” 
(з навч. літ.).

АРХЕОПТЁРИС, а, ч., палеонт. Найдавніша викопна 
папоротеподібна рослина девонського періоду. Археопте- 
рисиросли на Землі з девону до карбону (з наук.-попул. літ.).

АРХЕОСПОРІЙ,/иУше АРХЕСПбРІЙ, ю, ч„ бот. Гру- 
па материнських клітин, із яких розвиваються спори, мега
спори та мікроспори (у мохів, папоротеподібних, голона
сінних та інших рослин).

АРХЕСПбРІИ див. археоспорій.
АРХЕТЙП, у, ч. 1. псих., філос. Універсальні первинні 

уроджені психічні структури, що становлять зміст колек
тивного безсвідомого. В аналітичній психологіїК.-Г. Юнга 
архетипи як універсальні психічні структури, образи (мо
тиви) є основою загальнолюдської символіки сновидінь, 
міфів, казок та інших утворень фантазії (з навч. літ.).

2. іст. Первинний, найдревніший текст, з якого, ймовір
но, походять інші тексти писемної пам’ятки. Вважалось, 
що вивчення рукописів обмежується діставанням тексту 
пам 'ятки, найближчого до авторського оригіналу (або ар
хетипу), який має бути основою видання (з наук. літ.).

3. лінгв. Вихідна первинна мовна форма, реконструйова
на на основі зіставлення реально існуючих мовних фактів, 
що належать до різних мов. Спецкурси дають змогу сту
дентам ознайомитися з окремими аспектами сучасних лін
гвістичних теорій і методологій (наприклад, феноменоло
гією, герменевтикою, теорією архетипів) (з наук. літ.).

АРХЕТЙПНИЙ, а, е, спец. Стос, до архетипу. Архетип- 
ний спосіб мислення, який, з одного боку, виходить із фольк
лору, з народного світобачення, а з другого боку, — з роман
тизму, з національної міфології, є глибоко закоріненим в 
українській літературі (з навч. літ.).

АРХЕТЙПНІСТЬ, ності, ж., спец. Властивість за знач, 
архетйпний. Багатьма вченими підтримується ідея про 
архетипність прояву орнаментального оздоблення пред
метів матеріальної культури (з наук. літ.).

АРХЕТЙПОВИЙ, а, е, спец. Те саме, що архетйпний. 
Екстравертна форма моральної свідомості середньовіччя 
поєднувала художню символіку з матеріальною цінністю. 
Значну силу мали архетипові образи і підсвідоме (з наук, 
літ.).

АРХЕТЙПОВІСТЬ, вості, ж., спец. Властивість за знач, 
архетйповий. Популярність Тараса Шевченка пояснюєть
ся двома причинами. Перша — це надзвичайна архетипо- 
вість його творів. Образи Шевченка мають виражений на- 
ціональний характер, так що іноді просто не зрозумілі іно
земцям. По-друге, сила слова Шевченка наштовхнулася на 
гострий запит у  самому українському суспільстві (з наук, 
літ.).

АРХІ... Префікс, що означає: 1) головний, старший 
(напр.: а р х і є п и с к о п ,  а р х і є р е й ) ;  2) найвищий ступінь 
чогось (напр.: а р х і в а ж л й в и й ,  а р х і с к л а д н и й ) .

АРХІВ, у, ч. 1. Установа, яка займається збиранням, упо
рядковуванням, зберіганням і описом документів, писем
них пам’яток і т. ін. Поки розшукав його [документ] в Жи

томирі, в обласному архіві, то не один пуд солі з Те (В. Ку
чер); Годинами переглядав [М. Костомаров] у  темних кім
натах архівів старовинні пожовклі рукописи (О. Іваненко); 
// Відділ установи, в якому зберігаються старі документи, 
листи, закінчені справи і т. ін. В архіві інституту зберіга
ються особові справи усіх співробітників, які працювали 
тут з дня заснування, тобто з 1930 р. (із журн.).

2. Листи, рукописи, знімки і т. ін., які стосуються діяль
ності якої-небудь установи або особи. Архів Нечуя-Левиць- 
кого, розкиданий по різних місцях, ніким ще не описаний і не 
вивчений (з наук, літ.); У жовтні 1932 р. поліція розгромила 
у  Львові редакцію “Вікон ”, знищила весь архів, заарешту
вала багатьох співробітників журналу (з навч. літ.).

3. інформ. Дані, що зберігаються на електронних носіях 
у стислому вигляді. Обновити текстовий архів; Створити 
архів програм на дискетах.

0  Витягати / витягти з архівів див. витягати; Здавати / 
здати в архів (до архіву) див. здавати.

АРХІВАРІУС, а, ч. Хранитель архівних матеріалів; спів
робітник архіву. [ К а с ь я н о в : ]  Мені хотілося потиснути 
вам руку за блискучий маневр під Києвом та просити вас 
забути про те, як погарячився старий архіваріус (Л. Дми
терко); Тільки непосвяченим праця архіваріуса здається 
нудною та нецікавою. Насправді ж, що може бути більш 
захоплюючим, ніж дбайливе зберігання історії. Руки ар
хіваріуса міцно тримають нитку, що зв 'язує минуле й сьо
годення (із журн.).

АРХІВАТОР, а, ч., інформ. Програма, признач, для міні
мізації обсягів інформації у файлі з метою збереження її на 
жорсткому диску, дискеті і т. ін. або її пересилання. Архіва
тор даних.

АРХІВАЦІЯ, ї, ж., інформ. Дія за знач, архівувати. На 
основі розроблених алгоритмів спроектовано і впровадже
но редактори орнаментів та вишивок, наведено результати 
генерування та архівації орнаментів (з наук. літ.).

АРХІВІСТ, а, ч. Знавець архівної справи; співробітник 
архіву. Значну роль у  розвиткові історичного архівознав
ства на Полтавщині відіграли архівні установи. Завдяки зу
силлям архівістів було врятовано архіви В. Кочубея, М. Рєп
ніна, Муравйових-А постолів, К. Скаржинської і багато ін
ших архівів (з наук.-попул. літ.).

АРХІВІСТИКА, и, ж. Те саме, що архівознавство. Ви
дана колективна монографія є першим комплексним до
слідженням розвитку української архівістики від Київської 
Русі до суверенної України (з наук. літ.).

АРХІВІСТКА, и, ж. Жін. до архівіст. У черговому номе
рі канадського архівного журналу вміщено цікаві роздуми 
колишньої національної архівістки Великобританії Сари 
Таяк про культуру і політику архівів (із журн.).

АРХІВНИЙ, а, е. 1. Стос, до архіву (у 1,2 знач.). У кімна
ті смердить архівним папером, а писарчуки перами риплять 
(М. Хвильовий); Вітер з Неви вривається в тишу архівної 
зали (із журн.); Коли читаєш твір, то відчуваєш, що письмен
ник багато й сумлінно працював над архівними матеріалами 
(з газ.); // Який вивчає, досліджує архіви (у 2 знач.). Поси
лаю Вам [І. Франкові] етнографічну npoepaxty нашої Архів
ної комісії (М. Коцюбинський).

2. інформ. Який містить архів (у 3 знач.). Архівна диске
та; Архівний файл.
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АРХІВбВАНИЙ, а, е, інформ. Діепр. пас. до архівувати.
Дані, архівовані спеціальними програмами-архіваторами, 
зберігаються у  пам яті комп ’ютера (з навч. літ.); Н у  знач, 
прикм. На веб-сайті нам пропонують архівований зміст 
попередніх чисел часопису (з газ.).

Л  Архівований файл див. файл.
АРХІВОЗНАВЕЦЬ, вця, ч. Фахівець із архівознавства. 

Архівознавці й археографи України вивчають і зберігають 
пам’ять держави і народу за тисячоліття писемної істо
рії (з наук.-попул. літ.); Важливе місце для державних ар
хівів та рукописних підрозділів наукових бібліотек посіда
ють питання наукового описування документальних дже
рел, на яких зосередили увагу архівознавці ще у  XIX cm. 
(з наук.-попул. літ.).

АРХІВОЗНАВСТВО, а, с. Наукова дисципліна, що ви
вчає методологію і методику збирання, зберігання і систе
матизації офіційних та особистих документів. Документів 
історичних надзвичайно багато. Саме такими питаннями, 
як збирання, зберігання і використання матеріалів, займа
ється архівознавство (із журн.).

АРХІВОЗНАВЧИЙ, а, е. Прикм. до архівознавство. Ар
хівознавча періодика; Архівознавча стаття.

АРХІВУВАННЯ, я, с., інформ. Те саме, що архівація. 
Архівування знань.

АРХІВУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, інформ. Ство
рювати архіви файлів. Архівувати рідко використовувані 
програми.

АРХІВУВАТИСЯ, ується, недок., інформ. Пас. до ар
хівувати. Незважаючи на те, що повідомлення можуть 
послідовно архівуватися, більшість користувачів роздруко- 
вує адресовані їм електронні послання (з наук.-попул. літ.).

АРХІДИЙКОН, а, ч. Старший диякон, який допомагає 
митрополитові під час богослужіння. Архідиякон з міста 
Алеппо, що десь там, у  Сирії, писав .. про київський хора
льний співу Кремлі (О. Ільченко); // У православ’ї — титул, 
який надають першому диякону кафедрального собору.

АРХІДИЙКОНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до архідиякон.
АРХІЄПИСКОП, а, ч. Духовне звання, середнє між єпис

копом і митрополитом. Професор Іван Огієнко в 1940 році 
хіротонізований, прибирає ім ’я Іларіон і стає архієписко
пом Холмським і Підляським, згодом (у 1943 р.) з титулом 
митрополита (із журн.); // Особа, що має таке звання. 
Взнав про приїзд посольства і архієпископ — глава новго
родського уряду (А. Хижняк).

АРХІЄПИСКОШЯ, ї, ж. 1. У християнській церкві 
церковно-адміністративний округ, яким управляє архієпис
коп. У XVII cm. Лазар Баранович намагався зберегти Чер
нігівську архіспископію (з наук. літ.).

2. Вищий орган церковного управління християнської 
церкви. У Західній Свропі функціонує Рада архієпископії 
православних руських церков (із журн.).

АРХІЄПИСКОПСЬКИЙ, а, е. Стос, до архієпископа. 
Засновано шкілку дерев біля підніжжя архієпископської па
лати (І. Крип’якевич).

АРХІЄРЕЙ,розм. АРХІРЕЙ, я, ч. Загальна назва вищих 
чинів духовенства (єпископа, архієпископа та ін.) у право
славних християн. Без правди горе! — Горе вам, Учителі 
архієреї! (Т. Шевченко); // Особа, що має це звання. — Що 
таке? Будній день, а так дзвонять? — Може, архієрей 
приїжджає? (А. Шиян).

АРХІЄРЙЙСЬКИЙ, а, е. Прикм. до арх!срёй. Колись, 
кажуть, він в архієрейському хорі співав, та горілкою зі
псував свій голос (А. Шиян).

АРХІМАНДРИТ, а, ч. У православ’ї — найвище духов
не звання монахів; титул ігумена монастиря; // Особа, що 
має цей титул. З монастиря .. У золоті, аж сяє. Сам ар
хімандрит вихожає, Акафіст читає (Т. Шевченко); Пиячив 
наш отець архімандрит з панотцями, роздаровував селян і 
монастирське майно родичам (3. Тулуб).

АРХІМАНДРЙТСТВО, а, ч. Місце або посада архіман
дрита. Василь Лящевський, який навчався в Києво-Могилян- 
ській академії, після успішного завершення роботи над пе
рекладом Біблії отримав архімандритство у  Московському 
Донському Богородицькому монастирі (з наук.-попул. літ.).

АРХІМАНДРИТСЬКИЙ, а, е. Стос, до архімандрита. 
Архімандритське богослужіння.

АРХІМІЛЬЙОНЕР, а, ч., розм. Те саме, що мульти- 
мьпьйонёр. Збудувати власний котедж десь на океанських 
островах може, згодьтеся, тільки архімільйонер (з газ.).

АРХ1М1ЦЁТ див. архімідети.
АРХ1М1ЦЁТИ, ів, мн. (одн. архіміцет, а, ч.), бот. Клас 

нижчих мікроскопічних грибів, багато видів яких є парази
тами рослин, зокрема, картоплі, капусти і т. ін. Архіміцети 
або зовсім не мають міцелію і їх тіло складається з однієї, 
не вкритої оболонкою клітини, або мають слабо розвине
ний зачатковий міцелій (з навч. літ.).

АРХІПАСТИР, я, ч. Шаноблива назва вищих чинів духо
венства (єпископа, митрополита та ін.). Молитовно бажає 
ієрарх від воскреслого Христа великих і багатих милостей 
преосвященним архіпастирям (з газ.).

АРХІПАСТИРСЬКИЙ, а, е. Стос, до архіпастиря. На по
чатку травня 1942 року С. Скрипник постригається в ченці, 
приймаючи ім ’я Мстислав, а 12-го травня уже архіпастир
ська номінація, 14-го травня — хіротонія на єпископа Пе
реяславського (із журн.); Архіпастирська патериця.

АРХІПЕЛАГ, у, ч. Група морських островів, що лежать 
близько один від одного. Дослідники спростували думку про 
те, що східна Антарктида являє собою архіпелаг островів, 
покритий єдиним крижаним щитом (з наук.-попул. літ.); 
Співробітники полярної станції об ’їхали на собаках і досліди
ли весь архіпелаг Землі Франца-Йосифа (з наук.-попул. літ.).

АРХІПЕЛАЗЬКИЙ, а, е. Стос, до архіпелагу. Архіпе
лазький острів.

АРХ1РЁИ див. арх1срёй.
АРХІСТРАТЙГ, а, ч. 1. Титул головнокомандувача у Ста

родавній Греції.
2. рел.-церк. Головнокомандувач небесного воїнства — 

стратигів. Випав сніг на Михайла — святий архістратиг 
приїхав на білому коні (Р. Іваничук); Архістратига Михаіла 
можна побачити на гербі Київщини від XIVстоліття (з на
ук.-попул. літ.).

АРХІТЕКТбНІКА, и, ж., спец. 1. В архітектурі, живо
писі — гармонійне сполучення частин у єдине ціле; // У лі
тературі, музиці і т. ін. — побудова твору як єдиного цілого, 
взаємозв’язок складових його частин. За змістом, архітек
тонікою, фольклорним матеріалом весільні обряди бойків 
ідентичні обрядам всього українського народу (з наук, літ.); 
Панас Мирний завжди домагався психологічної правдивос
ті, стрункої архітектоніки твору, взаємозумовленості дії 
персонажів, чистоти і народності мови (з навч. літ.).
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2. Загальна картина геологічної будови земної кори або її 
частини. Багатофазні структури сплавів евтектичного 
типу мають складну архітектоніку (із журн.).

АРХІТЕКТОНІЧНИЙ, а, е, спец. Стос, до архітектоніки. 
Оскільки архітектоніка покликана виражати композицію 
твору, то архітектонічна структура повинна своїми еле
ментами відбивати композиційні елементи (з наук, літ.); 
З плином століть магічне значення вишитої тканини вивіт
рилося з народної пам ’яті і в ії використанні стали перева
жати естетичні й архітектонічні функції {з навч. літ.).

АРХІТЕКТОР, а, ч. І. Фахівець у галузі архітектури; бу
дівничий. Приїздиш вже архітектори, планували, прики
дали, як і куди воно [село Сеньків] повинно рости, якими бу
динками й спорудами його буде оздоблено (Остап Вишня); 
Ще з дитинства я готувалася стати архітектором 
(0. Донченко).

2. перен. Ініціатор якого-небудь задуму, починання і т. ін. 
Архітектори демократичних реформ.

АРХІТЕКТОРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до архітбктор. Ар
хітекторський нагляд.

АРХІТЕКТУРА, и, ж. 1. Мистецтво проектування, спо
рудження та художнього оздоблення будов; будівельне мис
тецтво. Один мій чернігівський знайомий, інженер, має за
мір вислідити вплив українського стилю в давній архітек
турі (М. Коцюбинський); Високого розвитку досягла в 
Єгипті архітектура, тобто будівельне мистецтво (з навч. 
літ.); // Характер, стиль будови. Другий бік [гори] Соколиці. 
Над самою водою неначе стоїть величезний храм класичної 
архітектури (І. Нечуй-Левицький); Загальний характер ві
зантійської архітектури зумовлюється розвитком куполь
ної системи перекриття (з наук.-попул. літ.).

2. перен. Устрій (організації, держави і т. ін.) як одне 
ціле. Європарламентська науково-практична конференція 
присвячена архітектурі майбутньої Європи (з газ.).

3. інформ. Будова інформаційно-обчислювальної систе
ми. Автор дослідив структуру та архітектуру лексикогра
фічних систем як базових конструктивів для носіїв лекси
кографічних ефектів (з наук, літ.); У підручнику з інформа
тики наведено відомості про архітектуру і периферійні 
пристрої комп ’ютера, про структуру даних на носіях ін
формації ̂(з навч. літ.).

АРХІТЕКТУРНИЙ, а, е. Стос, до архітектури. — В шко
лі, в старших класах, я вже твердо вирішила, що піду вчи
тись на архітектурний факультет (О. Донченко); Черни- 
ша будинок вразив своєю архітектурною досконалістю 
(0. Гончар); У підручнику з інформатики розглядаються 
архітектурні особливості сучасних комп ’ютерів (з газ.).

АРХІТЕКТУРНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до архітек
турний. Архітектурність була одним з основних естетич
них принципів мистецтва середніх віків (з наук, літ.); Тема 
архітектурності світу сильно звучить у  М. Гайдеггера 
(з наук. літ.).

АРХІТЕКТУРНО. Присл. до архітектурний. Будівлі в 
більшості є грубими, нецікавими, архітектурно не вража
ють, і міняти в них щось не жаль (з газ.).

АРХІТРАВ, а, ч., архт. Головна балка, що перекриває 
проліт між колонами; нижня частина антаблемента. З внут
рішнього боку підкови амфітеатру розміщались по кривій 
12 колон, зв ’язаних масивним архітравом, який підтриму
вав односхилу покрівлю споруди (з наук.-попул. літ.); Я  па-

м 'ятаю величавий І неповторюваний сон — Канали, арки, 
архітрави, Високі лінії колон (М. Рильський).

АРХОЗАВР див. архозйври.
АРХОЗАВРИ, ів, мн. (одн. архозавр, а, ч.), палеонт. 

Найбільший підклас тварин класу рептилій, до складу яких 
входять викопні тварини ряду текодонтів, динозаврів і пте
розаврів мезозойської ери, а також сучасні тварини ряду 
крокодилів. У середині X X  cm. було знайдено скелет, дуже 
схожий на рештки так званого страусового динозавра — 
архозавра, який жив 80 мільйонів років тому і вважається 
пращуром динозаврів, крокодилів та птахів (з наук, літ.); 
Тріасовий період був епохою архозаврів, які спочатку вели 
водний спосіб життя, як сучасні крокодили, а потім їхні 
задні кінцівки видовжилися, що дало їм змогу перемісти
тися на сушу, де вони стали пересуватися на задніх ногах 
(масивний хвіст слугував опорою) (з наук.-попул. літ.).

АРХбНТ див. архонти.
АРХОНТИ, ів, мн. (одн. архбнт, а, ч.). У Стародавній 

Греції — вищі службові особи, які обирались на певний 
строк. Колегія архонтів здійснювала дипломатичні зноси
ни, відала карбуванням монет, стежила за додержанням 
законів £з наук. літ.).

АРМА, і, ж., бот. Середньоазіатські види ялівцю. Схили 
ущелини поросли арчею (з газ.).

АРШ ЙН, а, ч. Давня східнослов’янська міра довжини, 
яка вживалася до запровадження метричної системи; дорів
нює 0,711 м. Зимою були великі сніги, так деінде закидало, 
що аршинів у  три було (Г. Квітка-Основ’яненко); Соломин 
човен повернув боком і був усього на аршин од турецького 
(М. Коцюбинський); Допитувалась [мати], .. скільки кош
тує аршин ситцю у  Москві (А. Шиян); // Лінійка, прут і т. ін. 
такої довжини. Він зайшов у  перший мануфактурний мага
зин, позичив там .. залізний аршин (В. Самійленко).

0  (1) Аршин у плечах у  кого — хто-небудь широкопле
чий, дужий. — Куди лізеш? Не на тебе піджак шитий. Ось 
на кого! На Івана — у  нього аршин у  плечах! Добрий козак! 
(з газ.); М іряти однією міркою (на одну мірку, на один 
аршин і т. ін.) див. міряти; М іряти / приміряти на свій 
аршин (своєю міркою, на свою мірку і т. ін.) див. міряти;
(2) На один аршин (копйл): а) (перев. з дієсл.) за тим самим 
зразком; однаково. В Січі.. довкола великого майдану розта
шувалися курені, побудовані всі на один копил (П. Панч); 
Сукні пошиті на один аршин — ті ж короткі рукави, тіс
ний ліф і по подолу— густі оборки (із журн.); Всі будівлі бу
ли збудовані на один аршин (з газ.); б) дуже схожі між собою 
або такі самі, однакові. — Товаришу гвардії майор, а як за
лізничні колії? — запитує хтось із бійців. — Теж неоднако
ві! У нас ширша, у  них вужча .. Вона буде колись перешива
тись? Щоб скрізь на один аршин? (О. Гончар); [ К о н о 
пл і  ць кий : ]  Оченята ніби хотять повистрибувати — 
всі вони [дівчата] на один копил (О. Коломієць); (3) Під 
арш ин, заст.: а) (зі сл. п і т и, в з я т и і т. ін.) до війська, в 
солдати. Он у  вдови один син, Та й той пішов під аршин... 
(П. Куліш); Єсть у  вдови їден [один] син — Взяти б його під 
аршин (С. Руданський); б) підходить для служби у війську, в 
солдатах. Усі невлад, усіх назад, В усіх доля-мати. А у  вдови 
один син, Та й той якраз під аршин (Т. Шевченко); По
ставити під аршин див. поставити1; Як (мов, ніби і т. ін.) 
аршин (пйлицю, багнета) проковтнув див. проковтнути.
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АРШЙНЕЦЬ, нця, ч., заст., розм. Те саме, що аршин. 
Продавати крам на арпшпець.

АРШИННИЙ, а, е. Мірою в один аршин. Шляхи в лісах 
прокладалися по горах снігу, а на річках кололася і ребром 
ставала аршинна крига (Іван Ле).

АС, а, ч. 1. Льотчик-винищувач, який відзначається висо
кою майстерністю. Льотчик кріпкий був. Асі (Остап Вишня).

2. перен. Людина, яка досягла високої майстерності у 
якій-небудь справі. Якось виступали у  нашому цеху аси ху
дожньої інтелігенції. Здорово виступали! Одразу видно — 
працюють на совість (А. Крижанівський); Бути асом у  
своїй справі

АСАМБЛЕЯ, і, ж. 1. Загальні збори членів якої-небудь 
міжнародної організації (перев. дипломатичного, політич
ного і т. ін. характеру). — А чого ж... Порадьмося, від нашої 
асамблеї нікому не буде зла, ми з вами люди доброї волі 
(О. Гончар); 3 1 січня 1999 р. у  лікувально-профілактичних 
закладах України набрала чинності Міжнародна статис
тична класифікація хвороб, прийнята 43-ю асамблеєю Все
світньої організації охорони здоров'я (з газ.).

2. У деяких країнах назва парламенту або однієї з його 
налаї. "Нові лейборш ти " виступають прихильниками кон
ституційних реформ і пообіцячи створити окремий парла
мент для Шотландії та асамблею для Уельса (із журн.).

3. Назва керівного органу деяких міжнародних організа
цій. Українська делегація взяла участь у  роботі Генераль
ної асамблеї Всесвітньої ради жінок (з газ.).

4. Бал, розважальні збори за часів Петра І. Асамблеї та 
маскаради.. справляли по черзі багаті вельможі. Кілька ра
зів на тих асамблеях побуваїи наші старшини й розповіда
ли про них з гірким сміхом .. Під час тих пиятик, тих асам
блей цар здебиьшого походжав по кімнаті, вступав до роз
мов — про Біблію, марновір'я, порядки в інших країнах 
(Ю. Мушкетик).

(1) Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних На
цій — один з головних органів Організації Об’єднаних На
цій, що складається з представників усіх держав, які входять 
до її складу. На засіданнях Генеральної Асамблеї Організації 
Об 'єднаних Націй ми внесли пропозиції про повне і загальне 
роззброєння з встановленням дійового контролю (з газ.);
(2) Парламентська Асамблея Ради Європи — один з двох 
головних статутних органів Ради Європи, який представляє 
інтереси основних політичних партій держав — членів Ор
ганізації. Історичні події в державах Центральної та Схід
ної Європи на початку 90-х років поставили перед Парла
ментською Асамблеєю Ради Європи унікальне завдання: 
зробити свій внесок у  справу інтеграції цих країн в родину 
європейських демократій і сприяти співробітництву пар
ламентаріїв усіх країн Європи (з наук.-попул. літ.).

АСАНА, и, ж. Положення тіла в певній позі (в індійсько
му вченні хатха-йога). На початковій стадії застуди індій
ські спеціалісти із хатха-йоги рекомендують виконувати 
асани, спрямовані на стискування грудної клітки, інвертні 
пози, які сприяють кращому кровообігу легень (із журн.).

АСЕЙСМІЧНИЙ, а, е. Який не піддається дії землетру
сів. За сейсмічним районуванням більша частина терито
рії України знаходиться в так званій асейсмічній зоні (мен
ше б балів) (з навч. літ.); Повністю асейсмічних регіонів у  
природі не існує, а Закарпаття вважається слабосейсміч- 
ною зоною (із журн.).

АСЕМБЛЕР, а, ч., інформ. Система програмування, яка 
включає мову програмування низького рівня і транслятор з 
цієї мови. Вважається, що мови низького рівня складніші й 
потребують більш вузької спеціалізації програміста, бо 
програма, написана на асемблері для одного типу процесо
рів, виявиться не завжди придатною для роботи з іншими 
процесорами. З іншого боку, програми, написані на асем
блері, є компактні та швидкі (з наук.-попул. літ.).

АСЕНІЗАТОР, а, ч. Людина, яка здійснює асенізацію. — Асе
нізатори міські — це теж кваліфікація, і я не соромлюся 
працювати з ними (Іван Ле).

АСЕНІЗАЦІЙНИЙ, а, е. Стос, до асенізації. Асенізацій
ні роботи: II Признач, для асенізації. Асенізаційні машини.

АСЕНІЗАЦІЯ, ї, ж. 1. Видалення і знешкодження не
чистот. Урядовець, .. захоплений асенізацією, сперечався, не 
хотівши Радзивілова залишати. Ще б пак, — тільки-но не
чисть трохи вивезли, й на тобі! — виходить, для ворогів 
старалися (Д. Бузько); У 1918 р. в Україні централізоване 
водопостачання функціонувало в 29 містах, а асенізація 
була організована лише в Києві, Харкові, Одесі та Катери
нославі (із журн.).

2. Поліпшення гігієнічних умов, очищення місцевості. 
Африканські слимаки споживають відмерлу органіку, запо
бігаючи тривалому періоду її розкладу, що сприяє асенізації 
місцевості (з наук.-попул. літ.).

АСЕПТИКА, и, ж., мед. Запобігання зараженню рани 
шляхом стерилізації, знезараження предметів, які дотика
ються до неї під час операції, лікування та ін. При щепленні 
худоби в підслизову оболонку слід точно дотримуватись 
асептики індивідуального щеплення (з наук.-попул. літ.).

АСЕПТЙЧНИЙ, а, е,мед. Який знезаражує; знезараже
ний. — Ах, ви подивіться, який велетень! Яка грудна кліти
на! А плече яке, а? — захоплено казав хірург, оброблюючи 
страшну Орлюкову рану перекисом водню й накладаючи на 
неї асептичну пов'язку (О. Довженко).

АСЕРТОРЙЧНИИ, а, е: А  Асерторйчне судження див. 
судження.

АСЕСОР, а, ч., іст. Засідатель казенної палати, військо
вого суду та ін. Асесори, ісправники За мною ганяють, — 
Більше ж вони людей вбили. Як я гріхів маю! (з народної піс
ні); У 1777 році О. Радищев знову вступив на державну 
службу на посаду асесора в комерц-колегію (з наук. літ.).

(1) Колезький асёсор — у дореволюційній Росії — ци
вільний чин восьмого класу. У двадцять вісім рок ів .. став 
[М. Гоголь] колезьким асесором (О. Полторацький).

АСЁСОРСЬКИЙ, а, е, іст. Прикм. до асесор. Були посли 
се од Латина, І  всі асесорського чина (І. Котляревський).

АСИГНАТИ, ів, мн. Паперові гроші, випущені у Франції 
в часи Великої французької революції (1789-1794).

АСИГНАЦІЙНИЙ, а, е, іст. Стос, до асигнації, асигна
цій. Асигнаційні гривні.

АСИГНАЦІЯ, ї, ж., іст. Назва паперових грошей, які 
випускалися в Росії з 1769 р. до 1843 р. Вона пішла в кімна
ту, одчинила скриню, витягла вісім сотень карбованців 
асигнаціями (І. Нечуй-Левицький); Під кінець царювання 
Катерини II в країні в обігу було дуже багато паперових 
грошей — асигнацій, які за встановленим курсом розміню
вались на металеву монету (з навч. літ.); // розм. Взагалі па
перовий грошовий знак (на відміну від металевого). — Ти 
завжди розплачуєшся, Остапе? — Це наріжний принцип
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мого існування, — сказав русявий, видобуваючи солідну асиг
націю (А. Крижанівський).

АСИГНІВКА, и, ж., фін. Документ, за яким витрачаю
ться кредити, надані особі чи установі. Відомий україн
ський художник-графік Г  Нарвут опрацював проект гер
ба та печатки Української Держави, низку проектів гро
шових знаків, поштових марок, асигнівок (з наук.-попул. 
літ.).

АСИГНбВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до асигнувати. На
капітал, асигнований декількома представниками місцево
го купецтва, побудували лікарню (з мемуарної літ.); Ну знач, 
пршсі/. Асигновані кошти слід витрачати ефективно й ра- 
ціонально (з газ.); // асигновано, безос. пред. — За облад
нання, крім труб, заплатимо, вже й гроші асигновано (Ми
кита Чернявський); Мало коштів було асигновано в бюдже
ті на розвиток кіноіндустрії (з газ.).

АСИГНУВАННЯ, я,с. 1. Дія за знач, асигнувати. Асиг
нування коштів на будівельні роботи.

2. Сума грошей, виділена на ті чи інші потреби. Держав
ні асигнування на охорону здоров я і фізичну культуру зрос
тають у  нас р іку рік (із журн.); В Україні постійно зроста
ють державні асигнування на природоохоронну роботу 
(з газ.).

АСИГНУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. Виділяти пев
ну грошову суму на які-небудь потреби. Понад 28 мільйонів 
карбованців з неподільного фонду асигнував колгосп на будів
ництво (І. Цюпа); Переломним у  видавничій діяльності ук
раїнської Академії став 1925 р., коли Наркомпрос уперше 
асигнував видавництву ВУАН 9300 крб (з наук. літ.).

АСИГНУВАТИСЯ, ується, недок. Пас. до асигнувати. 
Величезні кошти асигнуються урядом на розширення і впо
рядкування міст-героїв (з газ.).

АСИМЕТРИЧНИЙ, а, е. Який характеризується браком 
симетрії або її порушенням; несиметричний, нерозмірний. 
Вулиця йде ламаною кривулькою.. Появилися голі тротуарні 
плити. Асиметричні, вичовгані ногами перехожих (Ірина 
Вільде); 3 часом симетричність річкових долин порушуєть
ся. Один з боків долини підмивається інтенсивніше, ніж дру
гий, через що долина стає асиметричною (з наук. літ.).

АСИМЕТРИЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до асиметрич
ний. Факторами невідповідності конституційних принципів і 
практики поділу влади є асиметричність і незбалансованість 
поділу та взаємодії функцій гілок влади (з наук. літ.).

АСИМЕТРИЧНО. Присл. до асиметричний. Вивчення 
серій гістологічних зрізів зародків 4,0-6,0 мм показало, що 
у всіх випадках ліва та права задні кардинальні вени розта
шовані асиметрично до хребта та дорзальної аорти (з на
ук. літ.).

АСИМЕТРІЯ, ї, ж. Брак або порушення симетрії; неси
метричність, нерозмірність. У наземних молюсків зябер не
має, замість них утворишся легені. У зв ’язку з асиметрією 
тіла відбулися зміни серця, що виражаються в поступовій 
атрофії правого передсердя (з навч. літ.).

АСИМІЛЬОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до асимілювати. 
Частина сарматів, які ж иіи на півдні Лісостепу, була аси
мільована слов 'янами (з наук, літ.); Породи тварин є наслід
ком людської праці й умов життя тварин, асимільованих 
ними в попередніх поколіннях (з наук.-попул. літ.).

АСИМІЛЬОВУВАТИ, ую, уєш, недок., АСИМІЛЮВА
ТИ, юю, юєш, недок. і док. 1. кого, що. Робити кого-, що-не-

будь подібним до себе, перетворювати на свій лад. Керівниц
тво Великобританії не намагається асимільовувати емі
грантів у  своє суспільство, залишаючи їм повну культурну 
та релігійну свободу (з наук.-попул. літ.); Американська і ка
надська адміністрації не поспішали відкривати українські 
школи, а намагалися асимілювати емігрантів із корінним на
селенням (з наук.-попул. літ.).

2. що, біол. Засвоювати. Рослини асимілюють вуглекис
лоту; Н Пристосовуватися до чого-небудь. Коли ж організм 
змушений асимілювати умови зовнішнього середовища, які 
в тій чи іншій мірі не відповідають його природі, ство
рюється організм, відмінний від попереднього покоління 
(з наук.-попул. літ.).

АСИМІЛЬбВУВАТИСЯ, ується, недок.. АСИМІЛЮ- 
ВАТИСЯ, юється, недок. і док. 1. з ким — чим. Ставати по
дібним до кого-, чого-небудь. Після монголо-татарської 
навали берендеї поступово асимілювалися з основним кочо
вим населенням Золотої Орди (з наук.-попул. літ.).

2. біол. Засвоюватися. Вуглець вуглекислоти асимілюється 
різними класами органічних сполук живих клітин (з наук. літ.).

3. тільки недок. Пас. до асимільовувати, асимілювати. 
Знавці китайського менталітету стверджують, що де б 
китайці не жили, вони тамтешнім населенням не асимільо- 
вуються (з наук.-попул. літ.); У створенні трипільської куль
тури відіграли певну роль окремі племена, що проникли на 
територію Правобережжя України із Східного Середзем- 
номор ’я. Вони асимілювалися тут місцевим неолітичним 
населенням (з наук. літ.).

АСИМІЛЮВАЛЬНИИ, а, е. Який асимілює. Об єктивним 
індикатором стану рослин і показником процесів радіацій
ного ураження та відновлення в рослинному організмі є 
асимілювальні органи (з наук, літ.); Зменшення асимілюваль- 
ної поверхні листя внаслідок пошкодження шкідниками і 
хворобами негативно впливає на вміст жиру в насінні (з на
ук. літ.).

АСИМІЛЮВАННЯ, я , с . Д і я  за знач, асимілювати. Ме
тою політики незалежної України щодо національних мен
шин є не їх асимілювання, а відновлення народних традицій і 
звичаїв, всебічна підтримка національних мов, освіти і куль
тури (з публіц. літ.); Техногенний вплив на прибережно-мор
ську екосистему супроводжується асимілюванням важких 
металів у  товщі донних відкладів (з наук.-техн. літ.).

АСИМІЛЮВАТИ див. асимільовувати.
АСИМІЛЮ ВАТИСЯ див. асимільовуватися.
АСИМІЛЯТЙВНИЙ, а, е. Те саме, що асиміляційний. 

Асимілятивний процес.
АСИМІЛЯТОР, а, ч. Прихильник асиміляторства. Скіль

ки знищено, розігнано [прекрасних національних кадрів], 
якими людьми обсаджені заклади [в Україні], де творяться 
культурні кадри? Скільки провінціалізму і тупої самозако
ханості, асиміляторів і русифікаторів! (О. Довженко).

АСИМІЛЯТОРСТВО, а, с. Насильницьке нав’язування 
пригнобленим національностям мови й культури панівної 
нації. На початку XX  cm. українське суспільство було охоп
лене боротьбою з великодержавним асимйіяторством (з навч. 
літ.); Закарпаття протягом тисячоліття було відірване 
від українського народу, однак в упертій боротьбі проти 
асиміляторства закарпатські русини зберегли свою мову і 
культуру (з навч. літ.).
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АСИМІЛЯТОРСЬКИЙ, а, е. Стос, до асиміляторства. 
На західноукраїнських землях уряд буржуазної Польщі про
водив жорстку асиміляторську політику (з наук.-попул. 
літ.); Асиміляторська політика царизму знайшла своє про
довження в сталінську добу нашої історії (із жури.).

АСИМІЛЯЦІЙНИЙ, а, е. Стос, до асиміляції. Політика 
розмивання націй, зокрема української, виснаження до стану, 
коли втрачалося бажання чинити асиміляційний опір, стала 
основою діяльності кремлівських геополітиків (із жури.); При 
швидкому темпі мовлення асиміляційний вплив наступних го
лосних на “и ” (як і “є ”) попереднього складу є сильніший, 
дужчий, ніж при повільнішому (з навч. літ.).

АСИМІЛЙЦІЯ, ї, ж. 1. Дія за знач, асимілювати 1 і 
стан за знач, асимілювйтися 1; уподібнення, злиття; проти
лежне д и с и м і л я ц і я .  Нестерпний економічний і полі
тичний гніт посилювався політикою насильної асиміляції, 
денаціоналізації українського народу, яку здійснювали ці
сарський уряд і польська шляхта (з наук. літ.).

2. біол. Процес засвоєння рослинним чи тваринним орга
нізмом зовнішніх щодо нього речовин. Обмін речовин являє 
собою єдність двох процесів — асиміляції і дисиміляції, 
тобто засвоєння речовин, які надходять до організму, і 
розкладу складної речовини тіла на простіші (з навч. літ.).

3. лінгв. Уподібнення одних звуків іншим. На межі слів 
часто відбувається асиміляція приголосних (повна чи непов
на), це явище є нормативним в українській мові (з навч. літ.).

А  (1) Прогресивна асиміляція, лінгв. — уподібнення 
одного звука до іншого, при якому попередній звук впливає 
на наступний. Прогресивна асиміляція за місцем і способом 
творення спостерігається у  сполученнях cm ’, зд ’ (з наук, 
літ.); Слов ’янським мовам більш властива регресивна аси
міляція, тюркським мовам — прогресивна (з навч. літ.);
(2) Регресивна асиміляція, лінгв. — уподібнення одного 
звука до іншого, при якому наступний звук впливає на по
передній. Регресивна асиміляція може бути за дзвінкістю 
та глухістю приголосних, за місцем і способом творення, 
за м ’якістю та твердістю вимови (з навч. літ.).

АСИМПТбТА, и, ж., мат. Пряма, яка не має жодної 
спільної точки з певною кривою, що необмежено набли
жається до неї. Дослідження функцій на наявність асим
птот дозволяє визначити характер функції та поведінку 
графіка кривої (з наук. літ.).

АСИМПТбТИКА, и, ж., мат. Поведінка функції (у 4 знач.) 
в особливих точках, найчастіше при наближенні аргумента 
або функції до нескінченності.

АСИМПТОТИЧНИЙ, а, е, мат. Стос, до асимптоти. 
Серед математичних методів теорії нелінійних коливань 
особливо ефективними є асимптотичні методи нелінійної 
механіки (із журн.).

АСЙНДЕТОН, у, ч., лінгв. Безсполучниковість — стиліс
тична фігура, яка характеризується пропуском сполучників 
із метою посилення експресії висловлювання. У досліджу
ваних текстах часто трапляється асиндетон (з навч. літ.).

АСИНЕРГІЯ, і, ж., мед. Утрата здатності об’єднувати 
окремі рухи в складний руховий акт. Асинергія є одним із 
симптомів порушення рухальних функцій, наприклад при 
пошкодженні мозочка (з наук. літ.).

АСИНХРОННИЙ, а, е, спец. Який не збігається з чим- 
небудь у часі; неодночасний; протилежне с и н х р о н н и й .  
Швидкість обертання витка в обертовому магнітному по

лі завжди менша за швидкість обертання поля, тому при
йнято говорити, що обертання витка відносно поля є асин
хронним (неодночасним) (з навч. літ.); На полтавському за
воді завершується підготовка до масового випуску інтер
національної серії асинхронних двигунів (із журн.).

А СИ Н ХРбНН ІСТЬ, ності, ж., спец. Властивість за 
знач, асинхронний. Якщо простежити часову ритміку 
циклів глобальної інтеграції і циклів індустріального роз
витку, то очевидною стає їх асинхронність (з наук, літ.); 
На окремих водозборах басейну Дніпра спостерігається 
асинхронність процесів формування елементів водного ба
лансу, особливо стоку (з наук. літ.).

АСИНХРбННО, спец. Присл. до асинхронний. Прила
ди діяли асинхронно (з навч. літ.).

АСИСТЕНТ, а, ч. 1. Помічник спеціаліста (лікаря, ре
жисера та ін.) в тій чи іншій роботі. Коли прийшов Марти
нов, асистенти [хірурга] готувалися до операції (О. Дон- 
ченко); Зараз почнеться сцена, перед написанням якої 
хочеться звернутись до художників, операторів, асистен
тів, освітлювачів, — до всіх, хто повинен розділити зі 
мною складний труд створення картини (О. Довженко); 
Професор дотепер керував моєю працею. Я  був у  нього за 
асистента (Ю. Шовкопляс).

2. Нижча посада викладача у вищих навчальних закла
дах, а також особа, що обіймає цю посаду. Після навчання в 
університеті він обійняв посаду асистента при кафедрі 
ботаніки (із журн.).

АСИСТЕНТКА, и, ж. Жін. до асистёнт. Всі лаборантки 
по черзі будуть вашими асистентками (Ю. Шовкопляс).

АСИСТЕНТСЬКИЙ, а, е. Прикм. до асистёнт. Профе
сор кивнув докторові Івановському, і вони вдвох зникли за 
дверима асистентського кабінету (Ю. Смолич); // у  знач, 
ім. асистёнтська, кої, ж. Кімната, де збираються для обго
ворення завдань та відпочинку співробітники лікувального 
закладу чи аптеки. Приміщення кафедри загальної та опе
ративної хірургії становили дві навчальні кімнати, експе
риментальна операційна, кабінет завідувача й асистент
ська (з наук.-попул. літ.); Асистентська та кабінет про- 
візора-аналітика в умовах аптеки оснащені обладнанням 
для виготовлення нестерильных ліків (із журн.).

АСИСТОЛІЧНИЙ, а, е , мед. Стос, до асистолії. Асисто- 
лічна форма синдрому слабкості синусового вузла зустрі
чається рідко (з навч. літ.).

АСИСТОЛІЯ, і, ж., мед. Різке ослаблення скорочень 
серцевого м’яза. Електроімпульсну терапію повторюють 
до зняття тахікардії і відновлення синусового ритму або 
ж до стійкої асистолії (з наук. літ.).

АСИСТУВАТИ, ую, уєш, недок. Виконувати роботу 
асистента (у 1 знач.). Дозвольте, Федоре Іполитовичу, я 
піду й скажу, щоб Черемашка почали готувати до операції. 
Час не терпить. І ще одного прошу: дозвольте мені асис
тувати вам (Ю. Шовкопляс).

АСКАРИДА див. аскариди.
АСКАРЙДИ, йд, мн. (одн. аскарида, и, ж.). Круглі білі 

черви, що паразитують у кишечнику тварин і людини. До 
паразитичних червів належить також аскарида людська 
(з навч. літ.).

АСКАРИДбЗ, у, ч. Хвороба, що розвивається внаслідок 
наявності в організмі аскарид. Аскаридоз зустрічається 
переважно у  малюків (з газ.).
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АСКЕЗА, и, ж. 1. рел. Спосіб життя, що відповідає ви
могам аскетизму (у 1 знач.). Сповнене аскези і служіння Бо
гу, життя Іоанна викликало велику повагу до нього жите
лів Іудеї, серед яких він проповідував (з наук.-попул. літ.); 
Монастирська аскеза.

2. Принцип поведінки, що характеризується відмовою 
від життєвих благ, задоволень і т. ін. Добровільна аскеза.

АСКЕР, а, ч„ заст. Турецький вояк. Він [Осман] бачив, 
що на нього пильно дивляться аскери із почту цього незна
йомого йому бека (Ю. Му шкетик).

АСКЁТ, а, ч І. У давнину — християнський подвижник, 
який виснажував себе постом; пустельник. Довгий, сухорля
вий о. Мойсей трохи скинувсь своєю постаттю й видом на 
тих довгих, темних аскетів святих, що малюють на візан
тійських образах (І. Нечуй-Левицький); Строгий мораліст 
і аскет Іван Вишенський по смерті князя Острозького пря
мо відзивався про нього як про єретика (І. Франко); Він був 
схожий на молодого аскета, що перебрався в пустиню 
(П. Колесник); // Послідовник аскетизму (у 1 знач.). Йог-ас- 
кет ретельно стежить за своїм тілом, щоби хвороби не 
відволікали його від роздумів і просування по шляху само
вдосконалення (з наук.-попул. літ.).

2. перен. Людина, яка вкрай обмежує свої життєві потре
би, веде суворе життя. Може він зробитися якимсь аске- 
том-ученим, упірнути в науку і, далеко-далеко од світу й од 
життя, потонути в своїх учених книжках (А. Кримський).

АСКЕТИЗМ, у, ч. 1. Релігійно-етичне вчення, що поля
гає в проповіді зречення радощів життя, відлюдництва й 
“умертвіння плоті” для досягнення моральної досконалос
ті. Йому абсолютно чужі релігійний аскетизм чи яке-не- 
иудь інше спотворене розуміння громадянського обоє 'язку 
(з наук. літ.).

2. перен. Надзвичайно суворий спосіб життя з відмовою 
від життєвих благ. Батько оповідав сю притчу жартом. 
Аскетизм, що лежить у  її основі, був зовсім чужий його вда
чі (1. Франко); І. Кочерга у  деяких п 'єсах наділяє героїв риса
ми невиправданого аскетизму й самозречення (з наук. літ.).

АСКЕТИЧНИЙ, а, е. Який має риси аскета або ознаки 
аскетизму. Проти самого митрополичого крісла висів вели
кий .. портрет Петра Могили, чорнявого, з гарним грецьким 
класичним лицем, хоч і трохи аскетичним (І. Нечуй-Левиць- 
кий); Благовіщення.. увижається великим святом — але не 
оргіястичного, а, навпаки, суворого, аскетичного характе
ру (0. Воропай); Революція означає не аскетичну відмову 
від особистого, а, навпаки, небувалий розквіт і громад
ських, і особистих почуттів рядового її учасника (з наук, 
літ.).

АСКЕТЙЧНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, аскетич
ний. лмі/е набуло іконописноїаскетичності, в за-
палих очах світився таємний сум (О. Бердник).

АСКЕТИЧНО. Присл. до аскетичний. Він [о. Харитін]
став біідий та худий од клопоту, од важких довгих постів, 
що їх старі батюшки держали сливе аскетично (І. Не
чуй-Левицький).

АСКОМІЦЕТ див. аскомщёти.
АСКОМІЦЕТИ, ів, мн. (одн. аскоміцет, а, ч.), бот. Клас 

вищих грибів (сумчастих), статеве розмноження яких від
бувається за допомогою спор, що розвиваються в сумках.

АСКОРБІНОВИЙ, а, е: А  Аскорбінова кислота див. 
кислота.

АСКОРУТЙН, у, ч., фарм. Комплекс вітамінів, що поєд
нує аскорбінову кислоту і рутин. Немає посилань на те, що 
аскорутин може негативно впливати на водіїв, людей, що 
працюють із технікою (з наук.-попул. літ.).

АСКОФЁН, у, ч., фарм. Болезаспокійливий, протизапаль
ний та жарознижувальний засіб. Використовують аскофен 
переважно як знеболювальний засіб при больовому синдромі 
(з наук.-попул. літ.); Пацієнтам, які приймають аскофен, 
треба утримуватися від вживання алкоголю (з навч. літ.).

АСКОФ ЕРбЗ, у, ч„ вет., с. г. Інфекційна хвороба личи
нок бджіл. У разі захворювання бджіл на аскофероз спеціа
лісти рекомендують не тільки заміну стільників на нові, 
але й заміну матки, яка вважається рознощиком хвороби 
по вулику (з навч. літ.).

АСКОХІТСІЗ, у, ч., с. г. Грибкова хвороба рослин. Аско- 
хітоз гороху (відмирання стебел) проявляється на росли
нах звичайно під час бутонізації, цвітіння чи дозрівання 
(з наук.-попул. літ.).

АСОНАНС, у, ч., літ. Неповна рима, в якій співзвучні 
тільки наголошені голосні звуки; повторення однакових го
лосних звуків у рядку чи строфі. М. Т. Рильський корис
тується таким засобом художнього впливу, як звукопис. 
Його поетика має зразки чудових асонансів та алітерацій 
(з наук. літ.).

АСОНАНСОВИЙ, а, е, літ. Прикм. до асонанс. Часто 
М. Т. Рильський звертається до асонансових рим: прос
тим — зростом, титанів — розтанув (з навч. літ.).

АСОРТИМЕНТ, у, ч. Набір товарів або виробів різних 
видів і сортів. Підприємство планує в майбутньому асор
тимент розширити за рахунок витягнутих з бабусиних 
скринь фірмових рецептів (з газ.); // Узагалі різноманітний 
набір чого-небудь. Незабаром велика шкіряна сумка з най
різноманітнішим асортиментом харчів опинилась у  моїх 
руках (Є. Кравченко).

АСОРТИМ ЁНТНИЙ, а, е. Стос, до асортименту. Асор
тиментний мінімум товарів.

АСОРТІ, с., невідм. Набір однорідних продуктів, пред
метів різних сортів. — Асорті не гребуйте:.. — Ікорку кла
демо, — витьохкувала чарівниця. — Шашличок по-карськи 
рекомендую (А. Крижанівський); Складні бутерброди асор
ті готують із набору декількох продуктів, які добре поєд
нуються за кольором і смаком (з навч. літ.); Дуже привабли
во виглядає на святковому столі асорті з молодесеньких ка
бачків різного кольору — білих, жовтих, зелених, патисо
нів, огірочків (з газ.).

АСОЦІАЛЬНИЙ, а, е. Який не відповідає нормам, пра
вилам поведінки людини у суспільному житті; байдужий до 
суспільно-громадського життя. Асоціальний вчинок; Асо
ціальні явища.

АСОЦІАЛЬНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до асоційль-
ний. Дивує асоціальність середовища (з газ.).

АСОЦІАТ, у, ч. Те саме, що асоціація 2. Іонні асоціати 
ацидокомплексів металів із поліметиновими барвниками ви
користовуються у  фотометричному аналізі та іонометри' 
(з наук. літ.).

АСОЦІАТИВНИЙ, а, е 1. псих. Стос, до асоціації (у 3 знач.). 
У поезії Т. Шевченка помічається стійкий асоціативний 
зв 'язокміж сльозами і росою: Як роса та до схід сонця, По
капали сльози; Тільки роси ранесенько Сльозами дрібними
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їх умиють (В. Русанівський); Асоціативний експеримент; 
Асоціативний ряд.

2. мат. Який має властивість асоціативності (у 2 знач.). 
Асоціативна алгебра; Асоціативна операція.

А  Асоціативна пам’ять див. пам’ять.
АСОЦІАТИВНІСТЬ, ності, ж. 1. псих. Абстр. ім. до 

асоціативний 1. Інтенсивна асоціативність — це одна з 
найголовніших рис всякого справді художнього мислення 
(з наук. літ.).

2. мат. Властивість бінарних операцій, згідно з якою 
дужки між операндами можна розставляти у будь-якому по
рядку. Асоціативність мають операції множення та дода
вання чисел, матриць, лінійних операторів (з навч. літ.).

АСОЦІАТИВНО, мат., псих. Присл. до асоціативний. 
Сам він перед цим на мить заглибився в своє особисте, асо
ціативно пригадавши Саїда Ач і, його промову, так симво
лічно .. заверстану під його.. портретом у  газеті (Іван Ле); 
Справжній митець враховує здатність зображення асо
ціативно впливати на наші почуття (з наук.-попул. літ.).

АСОЦІАЦІЙНИЙ, а, е, псих. Те саме, що асоціатив
ний 1. Весь механізм вольового руху є умовний, асоціацій
ний процес (з навч. літ.).

АСОЦІАЦІЯ, ї, ж. 1. Добровільне об’єднання осіб або 
організацій для досягнення спільної господарської, полі
тичної, культурної чи якої-небудь іншої мети; товариство, 
спілка. Членами національних і регіональних асоціацій ук
раїністів можуть бути науковці, викладачі гуманітарних, 
природничих і суспільних наук (з газ.); Асоціація молодих 
письменників; Асоціація театральних діячів; Українська 
наукова асоціація.

2. Сполучення, з’єднання чого-небудь в одне ціле. Вчені 
відкрили ще один тип малих зоряних систем — зоряні асо
ціації (з наук.-попул. літ.); Сполучення простих молекул у  
складніші, яке не спричиняє зміни хімічної природи речови
ни, мас назву асоціації молекул (з навч. літ.).

3. псих. Зв'язок між окремими нервово-психічними акта
ми — уявленнями, думками, почуттями, внаслідок якого 
одне уявлення, почуття і т. ін. викликає інше. Асоціації утво
рюються в тому випадку, коли відповідні психічні процеси 
переживаються одночасно або безпосередньо один за од
ним (з навч. літ.); — Хіба українця ці слова не можуть на
вести на дуже поетичні асоціації ідей? (А. Кримський); По 
якійсь невловимій асоціації вона несподівано побачила себе 
восьмирічною дівчинкою (О. Донченко).

4. Сукупність однорідних рослинних угруповань, одна
кових за умовами існування, видовим складом і т. ін. — С у  
планетарної флори і сукупний розум, ніби загальноприрод- 
ний мозок, а є й  розуми тих чи інших родів, рослинних груп, 
асоціацій (О. Бердник).

АСОЦІЙОВАНИЙ, а, е. 1. Дієпр. пас. до асоціювати.
Складна система представлення сигналів тваринного 
світу ланцюжками звуків потребує синтезу в єдиний но- 
мінант, з яким асоційована певна інформація (з наук, літ.); 
У клініці впроваджуються нові методи діагностики, ліку
вання та профіїактики виразкової хвороби та асоційова
ного з нею хронічного гастродуоденіту (із журн.).

2. у  знач, прикм. Установлений між уявленнями, явищами 
і т. ін. (про зв’язок); //Добровільно об’єднаний для досягнен
ня спільної господарської, політичної, культурної чи якоїсь 
іншої мети (про осіб, організації і т. ін.). Суспільне виробниц

тво асоційованих виробників здійснюється з метою якнай
повнішого задоволення їх матеріальних і культурних потреб 
(з публіц. літ.); Асоційований член Євросоюзу.

АСОЦІЙОВАНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до асоційова
ний 2. Досить міцна тенденція наголошувати “-ний ” у  
прикметників віддієслівних, частіше — з пасивним значен
ням. Такі прикметники звичайно зберігають виразну асо- 
ційованість із відповідними дієсловами (з наук. літ.).

АСОЦІЙбВУВАТИ, ую, уєш, недок., АСОЦІЮВАТИ, 
юю, юєш, недок. і док., що. Установлювати зв’язок між уяв
леннями, явищами і т. ін. У колишній Югославії католики 
себе стали асоційовувати з хорватами, православні — з 
сербами, а мусульмани — з босняками (із журн.); Мозку лю
дини досить сприйняти один факт або предмет з навко
лишнього середовища, щоб асоціювати ряд моментів і по
дій, пов ’язаних із цим предметом чи фактом (з наук. літ.).

АСОЦІЙбВУВАТИСЯ, ується, недок., АСОЦІЮВАТИ
СЯ, юється, недок. і док., псих. Поєднуватися в уявленні за 
асоціацією (у 3 знач.). Післядощове повітря пахло тим лед
ве вловимим і надзвичайно приємним запахом, що завжди 
асоціюється з народженням нового невідомого життя 
(М. Хвильовий); Війну Едіт ненавиділа. Всі злигодні в ії 
житті асоціювалися з тією хвилиною, коли прийшла звіст
ка про загибель батька (В. Собко).

АСОЦІЮ ВАННЯ, я, с., псих. Дія за знач, асоціювати і 
асоціюватися. Асоціювання почуття з вологою стало ім
пульсом для уподібнення душі водоймі, яке простежується 
в ліриці О. Олеся (з наук. літ.).

АСОЦІЮВАТИ див. асоційовувати.
АСОЦІЮ ВАТИСЯ див. асоційовуватися.
АСПАРАГУС, а, ч. Різновид спаржі з буйною зеленню, 

що вирощують як кімнатну рослину. Прибиральниця Рая .. 
помила густий, мов папороть, аспарагус (П. Автомонов).

АСПЕКТ, у, ч. 1. Точка зору, з якої розглядаються пред
мети, явища, поняття. Мрійливість і уява [хлопчика] були 
такими сильними, що іноді життя, здавалось, існувало в 
двох аспектах, які змагалися між собою, — реальному і 
уявному (О. Довженко); Шевченкову фонетику (в історич
ному аспекті) від сучасної нам літературної відрізняють, 
взагалі кажучи, лише малозначні деталі (з наук, літ.); Пси
хологічний аспект релігієзнавства зосереджує увагу на внут
рішніх психічних механізмах діяльності прихильників різних 
релігійних вірувань і культів (з наук. літ.).

2. Зовнішній вигляд рослинних угруповань, що зміню
ється за фазою розвитку рослин протягом року. Аспект 
травостою біло-зелений від квіток білої конюшини і веге
тативних пагонів лисохвосту (з наук. літ.).

3. лінгв. Вид дієслова. Категорія виду (аспекту) дієслів — 
одна з найскладніших у  граматиці (з навч. літ.).

АСПЕКТНИЙ, а, е. Стос, до аспекту. У Хомутівському 
степу аспектною рослиною на плато є горицвіт волзький 
(з наук. літ.).

АСПЕКТОЛОГ, а, ч. Фахівець у галузі аспектології. 
Дехто з сучасних аспектологів ставить під сумнів чисто 
видову залежність між безпрефіксними і префіксальними 
дієсловами (з наук. літ.).

АСПЕКТОЛОГІЧНИЙ, а, е. Стос, до аспектології. Ас- 
пектологічний момент.

АСПЕКТОЛОПЧНО. Присл. до аспектологічний. Се
мантично й аспектологічно нейтральні часові форми.
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АСПЕКТОЛбПЯ, ї, ж. Розділ мовознавства, що вивчає 
видові форми дієслова та їхні значення. У сучасній аспек- 
тологіїприйнято вважати, що дієслова доконаного або не- 
доконаного виду, які через свою семантику не мають коре
лятивної пари, виводяться за межі видової співвідносності 
(з наук. літ.).

АСПЕКТУАЛЬНИЙ, а, е, рідко. Те саме, що видовий.
Аспектуальні показники.

АСПЕРГІЛЬбЗ,у, ч., вет., мед. Інфекційне захворюван
ня людини, птахів, рідше інших тварин, що спричинюється 
одним із різновидів сумчастих грибів. Старанна і система
тична дезінфекція приміщень для індичат дає змогу запо
бігти аспергільозу (із журн.).

АСПЕРМІЯ, і, ж., вет., мед. Відсутність сперматозоїдів 
у сім’яній рідині. Аспермія повністю виключає можливість 
запліднення (з наук.-попул. літ.); Аспермію лікарі виявили в 
нього у військкоматі (з газ.).

АСПИД див. гаспид.
АСПІД1, а, ч. І. Отруйна змія, поширена в Австралії, 

Південній та Північній Америці. Отруту аспіда викорис
товують у медицині (з наук.-попул. літ.).

2. перен. Зла, підступна людина. Актор часто грав роль 
аспіда в театрі (із журн.).

АСПІД2, у, ч., геол. Різновид сланцю. Щодо вартості по
крівельного аспіду, то вона надає значну економію порівняно 
з іншими покрівельними матеріалами — бляхою, деревом 
чи черепицею. Так само співвідноситься й ціна плитного 
аспіду до ціни мармуру — вона майже в чотири рази менша 
(з наук.-попул. літ.).

АСПІДНИЙ, а, е. 1. геол. Прикм. до аспід2; // Зробл. з 
аспіду. Аспідна плита.

2. Який має колір аспіду; чорний. Небо відбивається в 
аспідній грязюці величезного болота (О. Довженко).

А Аспідний сланець див. сланець.
АСПІРАНТ, а, ч. Особа, що навчається в аспірантурі. 

Щоб як слід перевірити юнака, професор запропонував йо
му тему, яка була б під силу аспірантові (Ю. Шовкопляс); 
Дев 'ятсот років майже пролежав той глек, чекаючи на мо
лодого аспіранта Гордія Отаву, ніс до нащадків велику 
тайну, якою знехтувала історія, примхлива й перебірлива 
(П. Загребельний); Його зупинила дівчина — дорожній мілі
ціонер, і довго цікавилась його документами і тим, чому ас
пірант кафедри філософії не знає правил дорожнього руху 
(Є. Кононенко); У Київському національному університеті 
їм. Т. Шевченка для молодих учених регулярно проводяться 
дні аспіранта та семінари-практикуми (з газ.).

АСПІРАНТКА, и, ж. Жін. до аспірант. Це була відома 
Софія Галечко .. — аспірантка професора Грушевського в 
Львівському університеті (Ю. Смолич); 2006 року дві ас
пірантки Інституту спеціальної педагогіки АПН ознайо
милися з ефективними канадськими технологіями навчан
ня дітей з особливостями психофізичного розвитку (з газ.); 
У Київському художньому інституті молоді аспірантки 
влаштували виставку своїх робіт (з газ.).

АСПІРАНТСЬКИЙ, а, е. Прикм. до аспірант. Звичайно, 
ваш батько міг працювати в науці й тулитися в аспірант
ському гуртожитку без перспективи отримати більше 
житло, але тоді він би не міг шанувати себе (Є. Кононенко); 
В Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України 
постійно працює аспірантський семінар з актуальних 
проблем лінгвістики (із журн.); Для запису в університет

ську бібліотеку необхідно подати дійсний студентський 
або аспірантський квиток (з газ.).

АСПІРАНТУРА, и, ж. Система підготовки професор
сько-викладацьких і наукових кадрів при вищих навчаль
них закладах або науково-дослідних інститутах. Отримав
ши диплома, я поступив працювати в Інститут кібернети
ки, закінчив аспірантуру (О. Бердник).

АСПІРАТ, а, ч., АСПІРАТА, и, ж., лінгв. Придиховий 
приголосний звук. Аспірати — приголосні звуки, що вимов
ляються з легким гортанним придихом, утворюваним уна
слідок проходження видихуваного повітря крізь звужену 
голосову щілину (з наук. літ.).

АСПІРАТА див. аспірат.
АСПІРАТОР, а, ч., спец. 1. Прилад для всмоктування га

зів, повітря тощо з метою визначення їх хімічного складу, 
вмісту вологи і т. ін. Для збирання газів зручно застосовува
ти аспіратор (з наук.-попул. літ.).

2. Прилад для відсмоктування пороху з повітря у вироб
ничих приміщеннях. Встановити в цеху аспіратор.

3. Прилад для проведення аспірації (у 2 знач.). Ще кілька 
коротких серій електрогідравлічних ударів і камінці у  ви
гляді піску вимивають з операційного поля за допомогою 
спеціально сконструйованого аспіратора (із журн.).

АСПІРАТОРНИЙ, а, е, спец. Прикм. до аспіратор. Най
ефективнішим є варіант вентиляційної системи, при якій 
повітря в приміщення подається аспіраторною системою, 
а видаляється витяжкою (з наук.-техн. літ.).

АСПІРАЦІЙНИЙ, а, е,мед., техн. Прикм. до аспірація. 
Аспіраційне обладнання повинно мати максимально меха
нізоване управління, засоби контролю та регулювання пара
метрів технологічного процесу, щоб забезпечувати безава
рійну роботу (з наук.-техн. літ.); На студентському семінарі 
обговорювали питання діагностики аспіраційної асфіксії 
харчовими масами (із журн.).

АСПІРАЦІЯ,!, ж. 1. техн. Відсмоктування пороху з при
міщення. У иіахтах необхідна регулярна аспірація (з газ.).

2. мед. Відсмоктування різних рідин, дрібних часточок 
чого-небудь або повітря з порожнин, дихальних шляхів і т. ін. 
за допомогою спеціального приладу. Цього разу лікарі про
вели аспірацію легенів (із журн.).

3. мед. Потрапляння сторонніх тіл у дихальні шляхи при 
вдихові.

АСПІРИН, у, ч. Те саме, що Ацетилсаліцилова кислота 
(див. кислота). Від головного болю можна рекомендувати 
невеликі дози пірамідону чи аспірину (з наук.-попул. літ.); 
Аспірин розріджує кров, руйнує мікротромби (з наук.-по
пул. літ.).

АСПЛЕНІЗМ, у, ч., мед. Стан, що виникає після вида
лення селезінки. Аспленізм у  хворих підвищує ризик виник
нення сепсису (з наук.-попул. літ.).

АСПЛЕНІЯ, ї, ж., мед. Відсутність селезінки. При об
стеженні пацієнтів дуже рідко зустрічаються випадки 
астенії {з наук.-попул. літ.).

АССИРІЄЦЬ див. ассирійці.
АССИРШ КА див. ассирійці.
АССИРІЙСЬКИЙ, а, е. Прикм. до ассирійці і Ассирія. 

Дочка царя Ассаргадона була жоною скіфського царя. При
бувши на тодішній бригантині, в часи непримиренних во
рожнеч, вона йому, крім посагу у  скрині, везла од батька ас
сирійський меч (Л. Костенко); Ассирійська культура; Асси
рійські клинописні тексти.
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АССИРІЙЦІ, ів,мн. (одн. ассирієць, йця, ч.; ассирійка,
и, ж.). 1. Народ семітської етномовної групи, що живе в 
Іраку, Ірані, Туреччині, Сирії та деяких інших країнах. Ас
сирійці — один із найдавніших народів світу, але, будучи 
християнами, вони в період Першої світової війни зазнали 
геноциду в Османській імперії і змушені були тікати до 
християнських держав (з газ.).

2. Те саме, що ассиріяни.
АССИРІСІЛОГ, а, ч. Фахівець із ассиріології. Ассиріоло- 

гів в Україні не так багато (з газ.).
АССИРІОЛбГІЯ, ї, ж. Комплексна наукова дисципліна, 

що вивчає мови, писемність, культуру та історію Ассирії та 
Вавилонії. Як і будь-яка гуманітарна наука, ассиріологія 
завжди перебувала під впливом священних книг сучасного 
їй суспільства. Наприкінці позаминулого століття асси
ріологія входила до розряду біблійно-богословських дисцип
лін (з наук.-попул. літ.).

АССИРІЯНИ, янумн. (одн. ассиріянин, а, ч.; ассиріянка,
и, ж.). Населення Ассирії, однієї з найбільших держав Перед
ньої Азії, що існувала з кінця III тисячоліття до VII ст. до н. е.

АССИРІЯНИН див. ассиріяни.
АССИРІЯНКА див. ассиріяни.
АСТАЗІЯ, ї, ж., мед. Втрата людиною здатності стояти 

внаслідок захворювань нервової системи. Останні роки 
життя жінка страждала на астазію (із журн.).

АСТАТ, АСТАТИН, у, ч. Радіоактивний хімічний елемент 
з атомним номером 85, що належить до групи галогенів. 
Стабільних ізотопів у  астатину немає; відомо не менше 20ра
діоактивних ізотопів астатину, з яких найбільш довгоживу- 
чий має період напіврозпаду 8,3 години (з наук.-попул. літ.).

АСТАТИЗМ, у, ч., техн. Властивість систем автоматич
ного управління зводити помилку регулювання до нуля при 
постійному зовнішньому впливові на таку систему. Цього 
разу виручив астатизм системи захисту (з газ.).

АСТАТИН див. астат.
АСТАТИЧНИЙ, а, е, техн. Якому власт. астатизм. Аста

тичний ефект.
АСТЕНІК, а, ч. 1. мед. Той, хто перебуває у стані асте

нії. У стресових ситуаціях нервові переживання можуть 
викликати в астеніків нудоту, головний біль і навіть діа
рею (з наук.-попул. літ.).

2. Людина, для якої характерна певна будова тіла — висо
кий зріст, вузька грудна клітка, довга шия, худорлявість і сла
бо розвинені м’язи. Мишко був типовим астеніком (із журн.).

АСТЕНІЧНИЙ, а, е, мед. Який виявляє ознаки астенії; 
безсилий, кволий, млявий. Дуже яскраво виявляється про
тилежність між стенічнилш, активними і астенічними, 
пасивнилш почуттями (з навч. літ.).

АСТЕНІЧНІСТЬ, ності, ж., мед. Властивість за знач, 
астенічний. Завдяки дивним особливостям інтоксикації 
туберкульоз впливає на зовнішність і поведінку людини. У 
неї з'являються експресивність, стомливість, астеніч- 
ність (з наук.-попул. літ.); Астенічність, викривленість 
тіла, звичка криво сидіти мають насторожити батьків, 
навіть якщо дитина не скаржиться (із журн.).

АСТЕНІЯ, ї, ж., мед. Загальна кволість, швидка втомлю
ваність, мінливість настрою, що виникає внаслідок хвороби, 
перевтоми, недотримання режиму харчування, праці та від
починку. Астенію часто переборюють спортом (з газ.).

АСТЕНОПІЯ, і, ж., мед. Слабість або швидка втомлю
ваність зору, яка виявляється болем в очах, головним болем 
і пониженням гостроти зору. Після роботи з комп ’ютером 
відчувається астенопія (з газ.).

АСТЕНОСФЕРА, и, ж., геол. Шар пониженої твердості, 
міцності та в’язкості у верхній мантії Землі. У складі земних 
геосфер виділені літосфера (тектоносфера), яка об ’єднує 
кору і верхню мантію, астеносфера і внутрішнє (централь
не) ядро Зелілі (з наук. літ.).

АСТЕРЙЗМ, у, ч. 1. астр. Група зірок, яка входить до 
сузір’я, але назву має іншу, ніж назва сузір’я. Астеризми — 
характерні групи зірок, які око легко “вихоплює " на небі. 
До XIX століття поняття астеризмів було майже сино
німічним до сузір "їв. Але з розвитком і вдосконаленням зір
кових каталогів і атласів терміни розділились: під сузір я- 
ми почали розуміти ділянки неба, а за астеризмами зали
шився старий смисл — групи зірок (з наук.-попул. літ.).

2. Оптичний ефект у кристалах, проявленням якого є зір
коподібна фігура на поверхні кристалу при освітленні. Ос
новною причиною, яка обумовлює астеризм, є наявність у  
кристалі голчастих включень, орієнтованих паралельно до 
головних кристалографічних осей (з наук.-попул. літ.).

АСТЕРИСК, а, ч., друк. Набірний знак у вигляді зірочки, 
який застосовують для позначення посилань. У цьому тек
сті астерисків дуже багато (з навч. літ.).

АСТЕРІЯ, і, ж. Безхребетна тварина класу морських 
зірок. Тіло астерій є радіально-симетричним (з наук.-по
пул. літ.).

А СТЕР6ЇД див. астероїди.
А СТЕРбїДИ , ів, мн. (одн. астероїд, а, ч.), астр. Малі 

планети Сонячної системи, що обертаються навколо Сонця 
перев. між орбітами Марса і Юпітера. Астероїди обов яз- 
ково мають власні орбіти (з наук.-попул. літ.); З глибин 
космосу наближається невідоме небесне тіло, гігантської 
маси астероїд (О. Гончар).

А СТЕРбїДН И Й, а, е, астр. Стос, до астероїда, астерої
дів. Сонячна система буквально кишить астероїдними ті
лами, і деякі з них час від часу наближаються до нашої пла
нети (із журн.); Астероїдний пояс.

АСТИГМАТЙЗМ, у, ч. 1. мед. Вада ока, що призводить 
до нечіткості зображення. За допомогою контактних лінз 
коригують короткозорість, далекозорість, астигматизм 
(із журн.).

2. спец. Спотворення зображення оптичною системою 
внаслідок її асиметрії або потрапляння світлового пучка під 
великим кутом до осі системи. Астигматизм, який є гео
метричною аберацією, спричиняє розмитість зображення 
точки небесного світила на площині (з наук. літ.).

АСТИГМАТИЧНИЙ, а, е. Стос, до астигматизму. Астиг
матичне око.

Ас т м а , и ,  ж., мед. Задишка, спричинювана деякими 
захворюваннями серця або бронхів; ядуха. Приступи сер
цевої астми часто настають уночі (з навч. літ.); Я  здоров, 
хоч серце в мене в останній місяць таки.. погіршало, часті 
і болючі припадки астми (М. Коцюбинський).

А  (1) Бронхіальна астма — хронічне рецидивне об
структивне захворювання трахеобронхіального дерева, що 
характеризується нападами ядухи (спазм, набряк слизової, 
гіперсекреція) і в основі якого лежить генетично зумовлена
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схильність до алергії. Бронхіальна астма належить до най
більш розповсюджених алергічних захворювань (з наук. літ.).

АСТМАТИК, а, ч., розм. Людина, що хворіє на астму. 
Астматики в умовах соснового лісу відчувають значне по
легшення (з наук.-попул. літ.).

АСТМАТИЧКА, и, ж., розм. Жін. до астматик. Через 
квіткову алергію жінка стала астматичкою (з газ.).

АСТМАТИЧНИЙ, а, е,мед. Характерний для астми. Він 
дихав шумним астматичним подихом, весь напружений і 
червоний (3. Тулуб); // Який хворіє на астму. Астматичний 
хворий; // Признач, для лікування астми. Астматичне зілля.

АСТРАГАЛ1, у, ч. Однорічна чи багаторічна трав’яниста 
або кущова рослина родини бобових. У цьому заповіднику 
притулок знайшли й зникаючі види — ковила, астрагал, що 
потребують особливої уваги та охорони (з газ.).

АСТРАГАЛ2, а, ч., архт. Деталь у класичній архітектурі, 
що має форму валика (іноді оздобленого ниткою стилізова
ного намиста) з поличкою (з’єднує стовп колони з капітел
лю або базою).

АСТРАЛ, у, ч. В окультизмі — особливий стан заглиб
лення в себе, за якого духовна сутність людини переміщу
ється за межі навколоземного простору. Вже пізніше Вік
торія захопилася астралом (з газ.).

АСТРАЛЬНИЙ, а, е. 1. Зоряний. Тут сповідають люди 
на Дніпрі високий культ астральної тріади — культ Мі
сяця, культ Сонця, культ Зорі (Л. Костенко); Астральне 
світло.

2. В астрології — стос, до проблем світобудови, життя, 
смерті, долі, взаємодії Космосу і Землі. Між планетами, зір
ками і Землею існує астральний зв язок; планети і світила 
регулюють та спрямовують долю кожного з нас (із журн.).

3. В астрології, окультизмі, парапсихології — пов’яза
ний із божественним началом, що йде з Космосу від небес
них світил. Фізичний світ — це той, який ми з вами бачимо, 
чуємо, звідуємо на смак, дотик, запах тощо. Наступний за 
фізичним, а отже, і найближчий до нього, — астральний 
світ (з наук.-попул. літ.); Окультисти стверджують, що 
людина складається з трьох планів: фізичного, астрально
го і ментального. Ментальний — це свідомість, фізич
ний — наша плоть. Між ними знаходиться астральний 
план, “тіло почуттів ” (із журн.).

Д  Астрйльне тіло див. тіло.
АСТРАЛЬНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до астральний.

Ось я сам, але здавалось, що вона поруч. Їїастральність бу
ла незаперечною (У. Самчук).

АСТРО... Перша частина складних слів, що відповідає 
слову зоряний, напр.: а с т р о с п е к т р о с к о п ,  а с т р о 
ф о т о г р а ф і я .

АСТРОАНАТОМІЯ, ї, ж. Розділ астрології, що вивчає 
залежність анатомічної будови людини від розташування 
небесних світил у момент її народження.

АСТРОБібЛОГ, а, ч. Фахівець із астробіології. Моло
дий учений працював астробіологом в університетській ла
бораторії (з наук.-попул. літ.).

АСТРОБІОЛОГІЯ НИЙ, а, е. Стос, до астробіології. 
Астробіологічна техніка.

АСТРОБІОЛОГІЯ, ї, ж. Наука, що займається виявлен
ням і вивченням ознак життя на інших, крім Землі, планетах. 
Астробіологія — дуже цікава наука (з наук.-попул. літ.).

АСТРОБОТАНІКА, и, ж. Розділ астробіології, що ви
вчає можливість існування рослинності на інших планетах. 
Дослідження земних рослин стосовно до умов на інших пла
нетах привели видатного вченого Гаврила Андріановича Ти- 
хова до заснування нової науки— астроботаніки (з наук.-по
пул. літ.).

АСТРОГЕбГРАФ, а, ч. Фахівець із астрогеографії. Хло
пець вирішив стати астрогеографом і готує себе до кос
мічних подорожей (із журн.).

АСТРОГЕОГРАФІЧНИИ, а, е. Стос, до астрогеографії. 
Давні астрогеографічні карти розміщують Давню Украї
ну— колишню Скіфію під знаком Тільця (з наук.-попул. літ.).

АСТРОГЕОГРАФІЯ, ї, ж. Наука, яка досліджує при
родні умови інших планет Сонячної системи порівняно із 
Землею. З астрогеографією познайомилася на старших 
курсах навчання в університеті (з газ.).

АСТРОГЕОЛОГ, а, ч. Фахівець із астрогеології. Проана
лізувавши фотографії, зроблені навколомісячним орбіталь
ним космічним літальним апаратом, астрогеологи науко
вого центру атомних досліджень у  Бельгії виявили, що 
Місяць зазнає сильних руйнувань (з наук. літ.).

АСТРОГЕОЛОГІЧНИЙ, а, е. Стос, до астрогеології. 
Астрогеологічні дослідження поверхні Місяця виявили її 
ерозію, руйнування скель (з наук.-попул. літ.).

АСТРОГЕОЛбГІЯ, ї, ж. Наука, що досліджує будову 
планет Сонячної системи і Місяця. Універсальних довідників 
з астрогеології, на жаль, поки що немає (з наук.-попул. літ.).

АСТРОГРАФ, а, ч. Апарат для фотографування небесних 
світил. Вводиться в дію великий шестикамерний астро
граф, об ’єктиви якого зможуть одночасно фотографува
ти більше половини небесної сфери (з газ.).

АСТРОГРАФЇЧНИЙ, а, е. Стос, до астрографи*. Астро- 
графічний каталог, створений Головною астрономічною 
обсерваторією НАН України, містить положення, власні 
рухи та фотометрію 2 млн зір північного неба (з наук.-по
пул. літ.); Астрографічні характеристики планет.

АСТРОГРАФІЯ, ї, ж. Спосіб проведення астрономічних 
спостережень, оснований на фотографуванні небесних тіл 
із використанням астрографів. Астрографія дозволяє отри
мати відображення одразу багатьох астрономічних об ’єк- 
тів і відрізняється документальністю та об 'єктивністю 
(з навч. літ.).

АСТРОДИНАМІКА, и, ж. Розділ небесної механіки, 
присвячений вивченню руху штучних небесних тіл. Астро
динаміка почала інтенсивно розвиватися після запуску в 
СРСР першого штучного супутника Землі (1957). В літе
ратурі трапляються також терміни “космодинаміка”, 
“небесна балістика ”, ”механіка космічного польоту ” (з на
ук.-попул. літ.).

АСТРОДИНАМІЧНИЙ, а, е. Стос, до астродинаміки. 
Астродинамічні особливості польоту за трасою Земля- 
Місяць-Земля стали предметом обговорення вчених та ін
женерів (із журн.).

АСТРОЇДА, и, ж., мат. Плоска крива у вигляді чотири
кутної зірки.

АСТРОКОМПАС, а, ч. Прилад для визначення курсу 
руху корабля, літака за небесними світилами. Астрокомпас 
використовували переважно вночі (із журн.).

АСТРОЛОГ, а, ч. Людина, що займається астрологією, 
астрологічним пророкуванням. Казали, що він складає го
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роскопи краще за всіх європейських астрологів (3. Тулуб); 
У середні віки при дворах феодалів і королів тримали спе
ціальних людей — астрологів, які вгадували майбутнє за 
розташуванням зірок на небі (з наук.-попул. літ.).

АСТРОЛОГІЧНИЙ, а, е. Стос, до астрології. В основі 
астрологічних гороскопів лежить велике коло екліптики на 
небесній сфері, поділене на 12 секторів, які відповідають 
12 зодіакальним сузір ’ям (з наук.-попул. літ.); Астрологіч
ний прогноз.

А  Астрологічні таблиці див. таблиця.
АСТРОЛбГІЯ, ї, ж. Відоме з давніх часів учення про 

безпосередній зв’язок між розташуванням і рухом небес
них тіл з явищами суспільного життя, долею людини і т. ін. 
Основним положенням єгипетської астрології було таке: 
зірки і планети, до яких приєднували Сонце і Місяць, впли
вають на все, що сталося на Землі (з наук.-попул. літ.); Су
часна офіційна наука вважає постулати астрології хибни
ми, а її висновки необгрунтованими (з наук.-попул. літ.).

АСТРОЛЯБІЯ, ї, ж. Прилад для вимірювання кутів, за 
допомогою якого до XVIII ст. визначали положення небес
них світил, а пізніше робили геодезичні вимірювання. Тре
ба було розмежувать землю. Кацавейченко .. й каже мені: 
бери астролябію — поїдемо! (І. Карпенко-Карий); Підійшов 
тонкий, як жердина, землемір із старою астролябією в ру
ках і попросив, щоб довірили йому розділяти (Григорій Тю
тюнник).

АСТРОМЁДИК, а, ч. Фахівець із астромедицини. Астро- 
медиками стають ті, у кого є медична освіта й знання з 
астрології (із журн.).

АСТРОМЕДИЦЙНА, и, ж. Сукупність методів ліку
вання і профілактики захворювань на підставі даних астро
логії. У періоди психофізичних перевантажень і послаблен
ня імунної системи астромедицина рекомендує боротися із 
сонливістю і в 'ялістю за допомогою лікувальних препара
тів і трав (із журн.).

АСТРОМЕДИЧНИЙ, а, е. Стос, до астромедицини. Ще 
перські астрологи враховували вплив планет на здоров я, а 
у Авіценни навіть є астромедичний трактат (з наук.-по
пул. літ.).

АСТРОМЕТРИЧНИЙ, а, е. Стос, до астрометрії. У гео
фізиці астрометричні вимірювання використовуються для 
дослідження внутрішньої будови Землі (з наук.-попул. літ.).

АСТРОМЕТРІЯ, ї, ж. Розділ астрономії, який вивчає 
геометричні, кінематичні та динамічні характеристики 
окремих небесних тіл та їх комплексів, а також Всесвіту в 
цілому. Почала успішно розвиватися ще одна галузь астро
номії— класична астрометрія, наука про точні положення 
небесних світил (з наук.-попул. літ.).

АСТРОНАВІГАЦІЙНИИ, а, е. Стос, до астронавігації. 
Астронавігаційне обладнання.

АСТРОНАВІГАЦІЯ, ї, ж. Розділ астрономії, який ви
значає положення і курс корабля або літака за небесними 
світилами. Складним було завдання астронавігації. Елек
тронні штурмани, орієнтуючись на далекі небесні світила, 
забезпечили орієнтацію станцій у  просторі (з газ.).

АСТРОНАВТ, а, ч. І. Фахівець із астронавтики. І  після 
тебе прийдуть, житимуть на цій Зачіплянці люди іншого 
складу, інших професій, кібернетики які-небудь, астронав
ти... (О. Гончар).

2. Космонавт (у США та деяких інших країнах). Люди 
старшого віку пам'ятають на екранах своїх телевізорів 
хвилюючу мить історії людства: найперший із землян аме
риканський астронавт Ніл Армстронг ступає на поверхню 
Місяця (із журн.); Вплив перевантаження, викликаний си
лою тяги ракетного двигуна, відчуває астронавт у  кабіні 
ракети (з газ.).

АСТРОНАВТИКА, и, ж. Наука про польоти літальних 
апаратів у міжпланетному просторі. При планетарії ство
рено секцію астронавтики, яка вивчає проблеми міжпла
нетних перельотів (з наук.-попул. літ.).

АСТРОНАВТЙЧНИЙ, а, е. Стос, до астронавтики. 
Астронавтичні дослідження.

АСТРОНАВТКА, и, ж . Жін. до астронавт. У вересні 
2007 року американська астронавтка українського похо
дження Гайдемарі Стефанишин-Пайпер здійснила успіш
ний політ на космічному кораблі “Атлантіс " (із журн.); На 
Міжнародній космічній станції успішно відпрацював екі
паж 16-ї експедиції, командиром якого вперше стала жін
ка — астронавтка НАСА Пеггі Уїтсон (з газ.).

АСТРОНІМ, а, ч. 1. Різновид псевдоніма — позначення 
імені автора якими-небудь друкарськими знаками. Найчас
тіше астроніми позначаються зірочками (із журн.).

2. лінгв. Власне ім’я небесного об’єкта (планети, комети 
і т. ін.).

АСТРОНбМ , а, ч. Фахівець із астрономії. Ми цілим гур
том пішли на вечір до відомого астронома Мейєра (М. Ко
цюбинський); Астрономи пильно вивчали Сонце — най
ближчу до нас зірку (з наук.-попул. літ.).

АСТРОНОМ ІЧНИЙ, а, е. 1. Стос, до астрономії. Пла
нетарій надає певну допомогу учням шкіл у  засвоєнні ас
трономічних і географічних знань (з наук.-попул. літ.); 
Астрономічна обсерваторія.

2. перен. Дуже великий (про числа, кількість чого-не
будь). Рідкісні діаманти мають і рідкісну астрономічну 
ціну (із журн.); Астрономічна сума витрат.

Астрономічні числа (цифри) див. число.
А  Астрономічна годйна див. година1; Астрономічний 

рік див. рік.
АСТРОНбМ ІЯ, ї, ж. Наука про рух, будову й розвиток 

небесних тіл та їх систем. В останні місяці вона захопилась 
астрономією (О. Донченко); — А я, правду кажучи, ніяку 
науку так не люблю, як астрономію.. Я, братці мої, як вийду 
ввечері та як подивлюсь на небо, то аж дух захоплює від ду
мок усяких (О. Бердник); Астрономія вивчає об 'єкти та яви
ща, які спостерігаються на небі. Недарма прабатьки нашої 
цивілізації— давні греки в числі дев ’яти муз шанували й по
кровительку астрономії— Уранію (з наук.-попул. літ.).

А  (1) Нейтринна астрономія — розділ астрономії, який 
виник у 60-х роках XX ст. і пов’язаний з пошуком та дослі
дженням потоків нейтрино від позаземних джерел (Сонця, 
зір). Створення і розвиток нейтринної астрономії стали 
можливими тільки завдяки успіхам фізики атомних ядер і 
елементарних частинок (з наук, літ.); (2) Позаатмосферна 
астрономія — розділ астрономії, пов’язаний з досліджен
ням космічних об’єктів за допомогою апаратури, встанов
леної на супутниках і космічних ракетах, в умовах відсут
ності атмосферних перешкод. Сучасна оптична астроно
мія, радіоастрономія і особливо позаатмосферна астроно
мія дозволять найближчими роками з'ясувати природу
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процесів на планетах Сонячної системи (з публіц. літ.);
(3) Позагалактична астрономія — розділ астрономії, по
в’язаний з вивченням зоряних систем за межами Галактики. 
До головних завдань позагалактичної астрономії нале
жать: розв'язання проблеми темної речовини, уточнення 
космологічних параметрів і т. ін. (з наук, літ.); (4) Радіоло
каційна астрономія — розділ радіоастрономії, пов’язаний 
з вивченням різних космічних об’єктів за допомогою радіо
локаторів. Радіолокаційна астрономія, на відміну від ра
діоастрономії, вивчає не власне радіовипромінювання не
бесних тіл, а відбиті від них сигнали (з наук.-попул. літ.);
(5) Сферична астрономія — розділ астрономії, пов’язаний 
з вивченням положення та видимих рухів світил на небес
ній сфері. Сферична астрономія розробляє математичний 
апарат для розв 'язування прикладних завдань астрономії 
(з наук. літ.).

АСТРООРІЄНТАЦІЯ, і, ж. Орієнтація в космічному 
просторі за нерухомими зірками. Система астроорієнта
ції у космічному просторі.

АСТРОФІЗИК, а, ч. Фахівець із астрофізики. Астро
фізики, використовуючи закони випромінювання, визнача
ють температуру і вік небесних тіл (з наук.-попул. літ.).

АСТРОФІЗИКА, и, ж. Розділ астрономії, що вивчає 
фізичну будову та хімічний склад небесних тіл і міжзоряно
го середовища. Здійснення накресленої програми наукових 
досліджень за допомогою штучних супутників Землі віді
граватиме значну роль у  багатьох питаннях фізики, гео
фізики і астрофізики (з наук.-попул. літ.); Теорія відноснос
ті і ядерна фізика стали основою астрофізики (з наук.-по
пул. літ.).

Д  (1) Ядерна астрофізика — розділ сучасної класичної 
астрономії, пов’язаний із вивченням ядерних процесів Все
світу, а також поширеності хімічних елементів у космосі. 
Одним з основних питань сучасної ядерної астрофізики є 
проблема генерації хімічних елементів від водню до урану в 
процесі еволюції Всесвіту та окремих зірок (з наук, літ.); 
В Одеському національному університеті ім. 1.1. Мечнико
ва на факультеті астрономії викладають лекційний курс з 
ядерної астрофізики (з газ.).

АСТРОФІЗИЧНИЙ, а, е. Стос, до астрофізики. У Криму 
височить 28-метрова башта астрофізичної обсерваторії 
(з наук.-попул. літ.).

АСТРОФОТОГРАФ, а, ч. Фахівець із астрофотографії. 
Український астрофотограф зробив унікальну фотогра
фію шторму на Сатурні — дуже рідкісного явища для пла
нети, яка бідна на зміни в атмосфері (із журн.).

АСТРОФОТОГРАФІЯ, ї, ж. В астрономії — галузь 
досліджень, що займається розробленням апаратури і мето
дів фотографування небесних світил. Астрофотографія 
широко використовувалась протягом X X cm. для вирішення 
багатьох завдань астрофізики, астрометрії і небесної ме
ханіки (з наук.-попул. літ.).

АСТРОФОТОМЕТР, а, ч. Астрономічний прилад для 
вимірювання блиску і яскравості небесних світил. Візуаль
ний астрофотометр.

АСТРОФОТОМЕТРІЯ, ї, ж. Розділ практичної фізики, 
що займається опрацюванням і застосовуванням фотометрич
них методів виміру блиску зірок і яскравості небесних тіл.

АСТРОЦИТОМА, и, ж. Пухлина головного мозку. Клі
нічними проявами астроцитом, як правило, є судоми, го

ловний біль, важкість при розмові, м ’язова слабість і пору
шення зору (з наук. літ.).

АСФАЛЬТ, у, ч. 1. Чорна смолиста маса природного по
ходження або штучно виготовлена з бітуму і тонкоподріб
нених мінеральних матеріалів. Вийду, вийду на ріг я і стану, 
подивлюсь на розгойдану путь, як залиті асфальтом май
дани ліхтарями янтарно цвітуть (В. Сосюра).

2. Шлях, тротуар, покриті цією масою. І вони [кавалерис
ти] цокотіли й цокотіли по міських асфальтах, вилітаючи 
знову в степ, і гнали, гнали коней, охоплені шалом пересліду
вання ворога (О. Гончар); Новий блискучий [автомобіль] мчав 
по широкому асфальту на південь від Києва (М. Руденко).

АСФАЛЬТІВКА, и, ж., розм. Асфальтована дорога. Ма
шина мчить степом. Обабіч асфальтівки в рясному квіті 
біліють акації (з газ.).

АСФАЛЬТНИЙ, а, е. Те саме, що асфальтовий. Я  йду
по вулицях пустих асфальтних (П. Воронько).

АСФАЛЬТНИК, а, ч. Робітник, який асфальтує шлях, 
тротуар і т. ін. Бригадир асфальтників .. окинув поглядом 
Галину (М. Зарудний).

АСФАЛЬТНИЦЯ, і, ж. Жін. до асфальтник. У його 
бригаді асфальтниць дуже мало (з газ.).

АСФАЛЬТОБЕТОН, у, ч. Будівельний матеріал із су
міші щебеню, піску й асфальту. Кіндрат повернувся в Яро- 
піль надвечір, .. асфальтобетон на соші висох та посвіт
лішав (Ю. Щербак).

АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ, а, е. Стос, до асфальтобето
ну. Асфальтобетонне покриття дороги.

АСФАЛЬТОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до асфальтувати. 
Ми звернули з погано асфальтованої доріжки на зелену 
траву (з газ.); Н у  знач, прикм. Чотирма поверхами нижче, 
на асфальтованому дні двору, стиснутого високими стіна
ми, було майже темно (Б. Антоненко-Давидович); Асфаль
тована дорога, обсаджена яблунями й черешнями, в ’ється 
в підгір ’я (В. Кучер); // асфальтовано, безос. пред. Значну 
роботу проведено щодо впорядкування міста. Багато доріг 
асфальтовано, вулиці освітлені (із журн.).

АСФАЛЬТОВИЙ, а, е. Прикм. до асфальт 1. При тем
пературі, нижчій за 15 градусів тепла, а також при воло
гій погоді асфальтове покриття робити не рекомендуєть
ся (з газ.); // Який виробляє асфальт (у 1 знач.). Асфальто
вий завод; Н Покритий асфальтом (у 1 знач.). Асфальтова 
підлога була вся мокра від поналиваної води (І. Франко); 
Нагріті за день асфальтові тротуари і кам ’яні будинки по
вертали своє тепло (R. Ткач).

АСФАЛЬТОЗАВОД, у, ч. Завод, на якому виробляють 
асфальт. У місті є кілька асфальтозаводів (з газ.).

АСФАЛЬТОУКЛАДАЛЬНИК, а, ч. Те саме, що асфаль
тоукладач. Сучасний асфальтоукладальник залишає за со
бою ідеально рівну поверхню шару гарячої суміші (із журн.).

АСФАЛЬТОУКЛАДАЧ, а, ч. Машина для рівномірного 
розподілення й укладання асфальту. Нові асфальтоуклада
чі працюватимуть на спорудженні шосейних магістралей 
України (з газ.).

АСФАЛЬТУВАЛЬНИК, а, ч. Те саме, що асфальтник. 
Асфальтувальники мріють про нову техніку (з газ.).

АСФАЛЬТУВАЛЬНИЦЯ, і, ж. Жін. до асфальтуваль
ник.
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АСФАЛЬТУВАННЯ, я, с. Дія за знач, асфальтувати.
Дорогу вирівнюють, підсипають .. — готують до асфаль
тування (Ю. Мельничук).

АСФАЛЬТУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. Покрива
ти асфальтом (у 1 знач.). Бригада Прокопа Михайловича ас
фальтувала майдан біля театру (М. Зарудний).

АСФАЛЬТУВАТИСЯ, ується, недок. Пас. до асфальту
вати. Цей проміжок дороги асфальтувався швидко (з газ.).

АСФІКСІЯ, і, ж. Хворобливий стан, який виникає вна
слідок нестачі в крові кисню і надміру вуглекислоти (харак
теризується тяжким розладом дихання і кровообігу). Асфік
сія новонародженого.

АСЦИДІЇ, ій,мн. (одн. асцйдія, ї, ж.). 1. зоол. Клас мор
ських хордових тварин, тіло яких укрите особливою обо
лонкою. Зовнішній вигляд дорослої асцидії нагадує розду
тий мішок, трохи розширений посередині (з наук, літ.); Чи
мало асцидій живе у  теплих водах Чорного моря (з наук.- 
попул. літ.).

2. Листя деяких рослин, яке має форму мішечка або по
судини.

АСЦИДІЯ див. асцидії.
АСЦИТ, у, ч., мед. Патологічне скупчення рідини в че

ревній порожнині; черевна водянка. Асцит спостерігаєть
ся при деяких формах анемій, захворюваннях серця, печінки 
(з наук.-попул. літ.).

АТ, виг. Уживається для вираження незадоволення, доса
ди. — Та ну-бо розкажи! — Am, одчепись! (Сл. Гр.); Цілий 
вік мати на меті обережність і так вклепатися? Am! 
(М. Коцюбинський); — Грицю, а справді, чому ви цілий ве
чір отакий сумний? — Am! Не будемо за це, — скипів Гри- 
цько (А. Головко).

АТАВІЗМ, у, ч. 1. біол. Поява в нащадків (людей, тварин, 
рослин) ознак, що були властиві їх далеким предкам. Ата
візми вказують на те, що у  тваринних предків людини були 
і шерсть, і хвіст (з навч. літ.).

2. перен. Те, що є пережитком минулого. Що таке сьо
годні промислова нерухомість — атавізм, необхідна реаль
ність чи об 'єктивна необхідність? Такі питання все часті
ше ми чуємо від іноземних інвесторів (з газ.).

АТАВІСТИЧНИЙ, а, е. Стос, до атавізму, пов’язаний з 
ним. Що таке страх? Це така дика, атавістична, звіряча 
сила, яка не залежить од логіки, сили волі, розуму (М. Ко
цюбинський); Хотілося, щоб гумор лікував людину, допоміг 
побачити свої парадоксальні, химерні сторони, свої ата
вістичні глибини (О. Бердник).

АТАКА, и, ж. 1. Стрімкий напад війська на ворога; ви
рішальний етап наступу. Уранці наступного дня почалась 
атака (О. Донченко); Командирам коштувало зусиль стри
мувати бійців від передчасного виступу, від негайної атаки 
на Перекоп (О. Гончар).

2. перен. Рішучий швидкий наступ (у грі, суперечці і т. ін). 
Він [чоловік] був радий, що так щасливо одбився од жінчи
ної атаки (М. Чабанівський); Динамівці цілковито контро
лювали перебіг матчу, постійно змінюючи напрям атаки 
(з газ.).

3. Перехід голосового апарату людини від дихального 
стану до співу (під час співу) або до мовлення.

4. Безпосередній перехід до наступної частини музично
го твору.

5. мед. Гострий напад ревматизму. Частота повторних 
атак ревматизму у  дітей і підлітків 5 - ї  7 років набагато 
вища, ніж після 25 років (з наук.-попул. літ.).

Іти (зводитися, кйдатися і т. ін.) / пітй (звестйся, кину
тися і т. ін.) в атаку див. ітй; Стримувати (здёржувати) / 
стримати (здёржати) атаку (нйступ) див. стрймувати.

А  (1) Лобова атйка — прямий напад на ворога. Кіннота 
лобовою атакою вдарила на османів (3. Тулуб); — Веди 
піших на правий фланг. Я  з вершниками вдарю лобовою 
атакою (М. Стельмах); (2) Психічна атйка — атака, розра
хована на пригнічення психіки і волі противника, появу па
ніки в його лавах. Ні на мить не спиняючи своєї психічної 
атаки, вони [фашисти] йшли на повний зріст вишикувани- 
ми лавами, чітко карбуючи крок (Іван Ле); Тут [на Рейні] 
ще тривала своєрідна війна. Ще були атаки й контратаки, 
місцеві прориви, флангові удари,.. психічні атаки (П. Загре- 
бельний).

АТАКОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до атакувати. Піхота, 
атакована бронетранспортерами, опинилась у  скрутному 
становищі (О. Гончар); // атакбвано, безос. пред. Йона 
атаковано зо всіх боків: він мусить згодитися, щоб його 
дочку оглянули (М. Коцюбинський).

АТАКСІЯ, ї, ж., мед. Порушення координації рухів, що 
виникає при деяких захворюваннях нервової системи.

АТАКУВАЛЬНИЙ, а, е. Який атакує. Від старту кож
на з команд намагалася захопити ініціативу, але на кож
ний атакувальний порив однієї з команд інша намагалася 
відповісти адекватно (із журн.); Команда протягом сезону 
демонструвала атакувальний футбол (з газ.).

АТАКУВАЛЬНИК, а, ч. Той, хто атакує. Атакувальники 
Кастилії свого часу стерли шляхетний заклад пенітенціар
ної системи з поверхні землі (із журн.); Організація насту
пальних дій футболістів завершувалася першою ж неточ
ною передачею, після якої наші атакувальники здивовано 
дивились один на одного (з газ.).

АТАКУВАЛЬНИЦЯ, і, ж. Жін. до атакувальник. Чи
малу роль у  перемозі волейболісток зіграла юна, але надзви
чайно здібна нова атакувальниця (з газ.).

АТАКУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., кого, що. 1. Стрімко 
наступати на ворога. Перший батальйон залишався на місці, 
щоб атакувати перевал з фронту (О. Гончар); Підполковник 
Давидов, діючи в тилу французів, атакував і розбив охорону 
транспорту з набоями гарматними (П. Кочура).

2. перен. Спрямовувати свої дії проти кого-небудь або на 
досягнення якої-небудь мети. Він глянув на викопані ямки, 
на школярів, які вже атакували з заступами горба (О. Дон
ченко); Зоя одразу атакувала Катрю десятками запитань 
(Н. Рибак).

0  (1) Атакувати в лоб (в лбба): а) навально наступати на 
противника прямо перед його фронтом, бойовим порядком. 
Командувач видає наказ до негайного виконання: атакува
ти в лоб Турецький вал (Ю. Яновський); б) (перен.) відвер
то, прямолінійно говорити, запитувати про що-небудь. Учні 
обступили директора, розпитували його, хто ж буде у  них 
в гостях, а потім атакували в лоб — коли нарешті буде 
той вечір, адже стільки готувалися! (з газ.).

АТАКУВАТИСЯ, ується, недок. Пас. до атакувйти. За 
морською системою позначень, що діяла у  XVII cm., чорний 
вимпел означав, що судно, яке атакується, повинне припи
нити опір і негайно зупинитися (з наук.-попул. літ.); Ті ет
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нічні традиції, які зародились за часів Трипілля та Київ
ської Русі, періодично атакувалися іноземними культурами 
(з наук.-попул. літ.); Під час полювання на комах кажан із 
постійністю компасної стрілки зберігає “приціл ” на 
об’єкт, що атакується, навіть якщо доводиться міняти 
напрям руху (з навч. літ.).

АТАКУЮЧИЙ, а, е, рідко. Те саме, що атакувальний.
Енергійна, що вихлюпується через край, музика, атакуючі 
мелодійні ходи зачаровують глядачів (з газ.); // у  знач. ім. 
атакуючі, чих, мн. Ті, хто атакують. Атакуючі прорвались 
до самого Перекопського валу (О. Гончар); Ті, котрі вціліли 
од першої атаки, полишили свої окопчики, приєдналися до 
атакуючих (Є. Доломан).

АТАПАСК див. атапйски.
АТАПАСКА див. атапаски.
АТАПАСКИ, ів,лш. (одн. атапаск, а, ч.; атапйска, и, ж.). 

Група індіанських племен, що живе в резерваціях США і 
Канади. Атапаски належать до американської гілки монго
лоїдної раси (з наук.-попул. літ.).

АТАПАСЬКИЙ, а, е. Стос, до атапасків, належний, власт. 
їм. Атапаська мова; Атапаські звичаї.

АТАС, жарг. 1. виг. Уживається як повідомлення спо
стерігача або попередження про небезпеку. А коли я стрель
нув, вони “атас! ” -  і побігли. Хтось із них навіть гепнувся 
по дорозі! (В. Нестайко).

2. у, ч. Небезпечна, несприятлива ситуація. Вони справді 
вислизнули з півдороги, .. покидавши з в ’язані картини і 
деякі клунки, отже, був атас (Ю. Андрухович).

3. Те саме, що відпйд2. А класика з роком -  це повний 
атас. Цю музику можна слухати безкінечно (з газ.).

АТАШЕ, невідм., ч. 1. Фахівець-консультант з певного 
кола питань, напр., у військовій справі, торгівлі, при дипло
матичному представництві. Був він тільки аташе при одній 
з дипломатичних місій у  Європі (А. Кримський); Ходили 
чутки, що з головнокомандувачем прибудуть в Чаплинку, 
крім вищих чинів Ставки, також всі акредитовані в Криму 
іноземні військові аташе (О. Гончар).

2. Один з молодших дипломатичних рангів у міністер
стві закордонних справ. Ат аш е.. посольства, який зустрі
чав його [Федора Архиповича], пройшов з ним у  залу чекан
ня (Н. Рибак); Дипломатичні ранги від Надзвичайного і 
Повноважного Посла до аташе прирівнюються до рангів 
державних службовців (з мови документів).

АТЕЇЗМ, у, ч. Система філософських і наукових поглядів 
і переконань, що заперечують існування Бога, всього над
природного (духів, потойбічного світу і т. ін.); відмова від 
релігійних вірувань; безбожність, безвір’я. Ні релігія, ні ате
їзм самі по собі не роблять людину моральною (із журн.); 
Люди від атеїзму кинулися в іншу крайність і поклоняють
ся лжебогам та кумирам (з газ.).

АТЕїСТ, а, ч. Прихильник атеїзму; безбожник, безвір
ник. Читання настільки перевернуло мій світогляд, що з 
незвичайно релігійного хлопця, яким я був до 12 років, я 
став на 13 році життя атеїстом (М. Коцюбинський); 
Двічі —у  30-х і 60-хроках XX cm. — церкву руйнували войов
ничі атеїсти. І ось нове її відродження: за ініціативою й на 
кошти віруючих (з газ.).

АТЕЇСТИЧНИЙ, а, е. Стос, до атеїзму, пройнятий ним. 
Ранні твори П. Тичини свідчать про атеїстичну основу йо
го світосприйняття (з наук, літ.); Читаючи паралельно бо

гословську та атеїстичну літературу, зрештою впевнився 
в однобокості своїх знань про Біблію, християнство, пра- 
вослав ’я (із журн.); Атеїстичне виховання.

АТЕЇСТИЧНО. Присл. до атеїстичний. У релігійних 
ученнях є моменти, які сприймаються й витлумачуються 
вільнодумно і навіть атеїстично, а сам атеїзм за певних 
умов може набувати релігійної подоби (з наук, літ.); В умо
вах демократизації суспільного життя значно зростає ін
терес до релігії та її культури, знімаються ті штучні пе
репони, що відокремлювали віруючу особу від релігійних цін
ностей, а також протиставляли релігійні верстви насе
лення атеїстично мислячим громадянам (з публіц. літ.).

АТЕїСТКА, и, ж. Жін. до атеїст. Це ж не таємниця, що 
Леся Українка була атеїсткою і соціал-демократкою за пе
реконаннями (із журн.).

АТЕЛЕКТАЗ, у, ч., вет., мед. Спадання легеневої ткани
ни при повній або майже повній безповітряності альвеол. 
Ателектаз легенів може бути причиною ранньої дитячої 
смертності (з наук.-попул. літ.).

АТЕЛЬб, невідм., с. Майстерня художника, скульптора, 
фотографа і т. ін. Я  присів на стілець і почав розглядати 
ательє. Воно було чудесне: високе з горішнім і боковим 
світлом, просторе.., без звичайного брудного “артистич
ного” розгардіяшу (В. Винниченко); Велике ательє, де хо
тіла сфотографуватись Марійка, було сьогодні зачинене 
(О. Донченко); // Майстерня з пошиття та ремонту одягу, 
взуття, головних уборів. Кімната перетворилася на справ
жнє ательє мод (В. Собко).

(1) Телевізійне ательё — майстерня, яка виконує діаг
ностику, ремонт і підключення телевізорів. У 1954 році в 
Харкові було відкрито перше телевізійне ательє (із журн.); 
У телевізійних ательє майстри виявляють і усувають не
справності й дефекти телевізійної апаратури різних класів 
і систем (з газ.).

АТЕРбМ А, и, ж., мед. Доброякісна пухлина, що утво
рюється внаслідок закупорення вивідної протоки сальної 
залози. Видалити атерому можна амбулаторно (з газ.).

АТЕРОСКЛЕРОЗ, у, ч., мед. Хронічне захворювання 
серцево-судинної системи. При атеросклерозі в стінках 
артерій відкладаються жироподібні речовини — холесте
рин та його ефіри (з наук.-попул. літ.).

АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИЙ, а, е, мед. Стос, до атероскле
розу, пов’язаний з ним. Атеросклеротичне ураження кро
воносних судин; Атеросклеротичний процес.

АТЕСТАТ, а, ч. 1. Свідоцтво про закінчення навчального 
закладу. Попереду ще був випускний вечір, вручення атес
татів і медалей (О. Донченко); Сашко атестат одержав з 
відзнакою (В. Кучер); // Свідоцтво про присвоєння вченого 
або спеціального звання. Атестат доктора наук; Атес
тат старшого наукового співробітника.

2. Документ на право одержання грошового чи речового 
забезпечення військовослужбовцем або членами його сім’ї. 
Грошовий атестат він уже оформив на неї [матір] (В. Кучер).

3. Посвідчення про проходження служби; рекомендація з 
попереднього місця служби. Петушек — .. іноземний спе
ціаліст з похвальними атестатами видатних хімічних 
фірм (Ю. Шовкопляс).

4. перен. Взагалі характеристика, відгук. [Лікар: ]  Ста
рий кавалер — то так, все одно, як старий собака. [Л ю - 
б о в:] От так атестат старим кавалерам! (Леся Україн-
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ка); — Бій, бій — це для нас найкращий атестат, — прова
див далі Самієв (О. Гончар).

(1) Атестат зрілості, іст. — документ про закінчення се
редньої загальноосвітньої школи. Віталій Калмыков за 
якийсь тиждень мав вже одержати .. атестат зрілості 
(Ю. Смолич).

АТЕСТАЦШНИЙ, а, е. Стос до атестації. Атестаційна 
комісія; Атестаційне свідоцтво.

АТЕСТАЦІЯ, ї, ж. 1. тільки одн. Дія за знач, атестува
ти. Перечислено [в інструкції] вимоги до кандидатів на 
атестованих керівників курсів та порядок їх атестації 
(В. Еллан-Блакитний).

2. Характеристика фахових знань та ділових якостей 
службовця; відгук, висновок про кого-, що-небудь. — Сте
пан у  нас —молодець! — похвалив замполіт емтеесівського 
кур'єра .. Така атестація цілком влаштовувала Степанка 
(Ю. Збанацький).

АТЕСТОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до атестувати. Коли 
Інститут туризму постарався розшукати всіх, хто колись 
закінчував курси при бюро подорожей і був атестований як 
екскурсовод, зібралося всього близько 120 осіб (з газ.); Ну знач, 
прикм. Екологічний аудит мають виконувати спеціалізова
ні екологічні консалтингові фірми або атестовані аудито
ри, які отримали у  встановленому порядку ліцензію на здій
снення відповідної діяльності (з мови документів).

АТЕСТбВУВАТИ, ую, уєш, недок., АТЕСТУВАТИ, ую, 
уєш, недок. і док. 1. кого. Надавати кому-небудь якесь зван
ня. — С така думка, щоб вас, товаришу Стародубе, атес
тувати на молодшого лейтенанта (Є. Доломан); Через пів
року Колобродов умовив командування полку атестувати 
Солода і призначити йому в заступники (М. Руденко).

2. кого, що. Давати кому-, чому-небудь атестацію (у 2 знач.), 
характеристику. Батьків попередили, що пропуск 50 % за
нять у  школі мистецтв протягом чверті дає педагогу пра
во не атестовувати дитину (з газ.); — Ти мені тоді добре 
атестував своє село (В. Кучер); Я  спробував зробити сер
йозне й разом із тим приємне лице, а Осадчий атестував 
мене далі: — Там такий оратор, що гай-гай, та ще й зеле
ненький! (Б. Антоненко-Давидович); — Я розумію його. Ме
ні вас так гарно атестували... Втрачати порядного служ
бовця нікому не хочеться (Ю. Хорунжий).

АТЕСТОВУВАТИСЯ, ується, А ТЕС ТУ В А ТИ С Я , 
ується, недок. Пас. до атестовувати, атестувати. Праців
ники газової служби повинні атестовуватися на знання 
Правил безпеки систем газопостачання України (з мови 
документів); Гарний вигляд, сучасна конструкція, висока 
якість — так атестується відвідувачами виставки новий 
меблевий гарнітур для спальні (з газ.).

АТЕСТУВАННЯ, я, с. Дія за знач, атестувати. Міністр 
внутрішніх справ України може оголошувати атестуван- 
ня всього особового складу або окремих його категорій 
(з газ.); Київські правоохоронці завершують атестування 
особового складу органів та підрозділів столичної міліції 
(з газ.); Нарешті затверджено систему атестування фут
больних клубів України (з газ.).

АТЕСТУВАТИ див. атестовувати.
АТЕСТУВАТИСЯ див. атестовуватися.
АТЕТбЗ, у, ч. , мед. Мимовільне скорочення м’язів паль

ців унаслідок захворювання головного мозку. Атетоз під

силюється при активних рухах, хвилюванні, а сповільню
ється під час сну (з наук.-попул. літ.).

АТИПбВИЙ, а, е, книжн. Нехарактерний для даного 
явища; нетиповий. Атипова форма висипного тифу.

АТИПбВІСТЬ, вості, ж., книжн. Властивість за знач, 
атиповий; нетиповість. Атиповість захворювання.

АТИПбВО, книжн. Присл. до атипбвий. Якщо хвороба 
протікає атипово, це ускладнює діагностування (з наук.- 
попул. літ.).

АТИРЕбЗ, у, ч., мед. Природжене або набуте порушення 
функції щитоподібної залози. Природжений атиреоз ви
кликає затримку фізичного й психічного розвитку людини 
(з наук. літ.).

АТЛАНТ див. атланти.
АТЛАНТИ, ів, мн. (одн. атлант, а, ч.), архт. Колони у 

вигляді чоловічих постатей. Що не дім, то зараз каріати
ди, атланти, маски (Леся Українка); Атланти — ліпні чо
ловічі фігури, що підтримують частини будівлі, які висту
пають (із журн.).

АТЛАНТИЧНИЙ, а, е. 1. Стос, до Атлантики. З інших 
широт насувався обважнілий атлантичними водами тем
ний гігант [циклон], один із тих, що за ним, певне, стежи
ли зараз усі синоптики світу, відзначаючи, як він загрозливо 
розвивається (О. Гончар); Над Карпатами дмуть різні віт
ри -т еплі атлантичні, середземноморські, холодні північні, 
а іноді й сухі степові, які приносять відповідні повітряні 
маси (з наук.-попул. літ.); Фільм розповідав про реальні 
події із життя рибалок, які потрапили в наймогутніший 
атлантичний шторм і не зуміли перемогти жорстоку сти
хію (із журн.); // Розташований в Атлантиці. У результаті 
великих географічних відкриттів кінця XV cm. виникли нові 
атлантичні шляхи світової торгівлі (з наук.-попул. літ.); 
На атлантичному узбережжі Іспанії протягом двох вечо
рів пройшли два футбольних матчі (з газ).

2. Стос, до НАТО. Статус нейтральної держави сприяє 
щонайтіснішій співпраці України з атлантичними струк
турами (з публіц. літ.); Україна офіційно проголосила стра
тегічний курс на європейську і атлантичну інтеграцію 
(із журн.).

А  Атлантичний період див. період.
АТЛАС, у, ч. 1. Укладений за певною системою і вида

ний у формі альбому або книжки збірник географічних, іс
торичних та інших карт. Збір матеріалів до Діалектологіч
ного атласу української мови проводився водночас по всій 
території України (з наук. літ.).

2. Збірник таблиць, кольорових малюнків, фотографій, 
креслень і т. ін., які ілюструють дані з якої-небудь галузі 
знань. Космонавти використали для розпізнання природ
них об'єктів наявний на станції атлас кольоровості 
(з газ.); Анатомічний атлас.

АТЛАС, у, ч., текст. Шовкова або напівшовкова ткани
на, блискуча і гладенька з лицьового боку. Блискучий атлас 
переливався делікатними сутінками, спадаючи аж до по
мосту фалдами (І. Нечуй-Левицький); Ядзя сиділа на сво
єму звичайному місці й цим разом гаптувала на білому ат
ласі (Н. Кобринська); Катерина набрала Іванові на сорочку 
червоного атласу, аж горить (С. Чорнобривець); * У по- 
рівн. Тихе повітря атласом лоскотало щоки (М. Коцюбин
ський); // Одяг із такої тканини. Обідньої вже доби сама па
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ні вкотила, як на колесах; пухла така, .. у  перснях, у  атла
сах (Марко Вовчок).

АТЛАСИСТИЙ, а, е. Схожий на атлас; гладенький, 
блискучий, глянсуватий. Шепочучи пестливі слова, Лобода 
ніжно .. поцілував жінку в гарячу атласисту щоку й по
квапно вийшов (Іван Ле).

АТЛАСНИЙ, а, е. Стос, до атласу. Атласний довідник.
АТЛАСНИЙ, а, е. 1. текст. Прикм. до атлас. Верста

ти були настроєні на три класичні переплетення — полот
няне, саржеве й атласне (із журн.); Атласна тканина; 
11 Зробл. з атласу. — Треба тебе вбрати в якусь дорожчу 
[сукню]. Я думаю зробити тобі атласну білу (І. Нечуй-Ле- 
вицький); Вона підійшла до дзеркала, оправленого в черво
не дерево і схованого за рожевою атласною завісою (І. Ми- 
китенко).

2. перен. Схожий на атлас; гладенький, блискучий. Вни
зу, між борами, химерно звивалася, вся в сонячних бурунах, 
атласна бинда ріки (О. Донченко).

АТЛАСОВИЙ, а, е, текст., рідко. Те саме, що атласний 1. 
-  Коли вже я в атласову сукню вберуся? (Марко Вовчок); 
Свічки перед молодими в стакані з житом, в парі зв 'язані 
пишною білою атласовою стрічкою-бантом, — стояли 
(Ганна Барвінок).

АТЛЕТ, а, ч. 1. Спортсмен, який займається силовими 
вправами. Він був свого часу циркачем і навіть влаштову
вав змагання атлетів (Ю. Яновський); Атлет, який набере 
у сумі цих рухів (ривок і поштовх) найбільшу кількість 
кілограмів, стає переможцем (з наук.-попул. літ.).

2. Людина великої фізичної сили і міцної будови тіла. Се
ред тих смаглюватих .. атлетів Єльці ніби завважилася 
одна знайома постать (О. Гончар).

АТЛЕТИЗМ, у, ч., спорт. Добре розвинуті фізичні якос
ті, власт. атлету. Атлетизм спортсменів; // Атлетична гім
настика. Біг, лижі, плавання, спортивні ігри є доповненням 
до занять атлетизмом (із журн.).

АТЛЕТИКА, и, ж. Система фізичних вправ, спрямова
них на виховання в людини спритності, сили, витривалості. 
Атлетика — жанр мистецтва, демонстрування людиною 
своєї фізичної сили в художній формі (із журн.).

Д (1) Важка атлетика — вид спорту, який полягає у під
німанні різних тягарів. У Києві відбулися змагання з важкої 
атлетики (з газ.); (2) Легка атлетика — вид спорту, який 
включає біг, стрибки, метання списа, диска та ін. Антти 
Тойвонен говорив, захлинаючись, про своє навчання в інсти
туті, про те, що він вийшов переможцем з легкої атлети
ки (Ю. Збанацький).

АТЛЕТИЧНИЙ, а, е. 1. Стос, до атлетики. Атлетична 
гімнастика зміцнює і розвиває не тільки м ’язи, а й серце 
(із журн.); Люблять у  нас волейбол, цю справді атлетичну, 
емоційну гру (з газ.).

2. Такий, як у атлета. — Спортсмен? — запитала голова, 
оглядаючи атлетичну, мускулясту фігуру з ніг до голови 
(І. Багряний); Підмовили його вступити до інституту фіз
культури, бо у  хлопця було атлетичне здоров ’я (І. Волошин).

АТЛЕТЙЧНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, атле
тичний. У фігуристів чудово поєднуються артистичність 
з атлетичністю (з газ.).

АТЛЕТКА, и, ж. Жін. до атлет. Після бігу на 800метрів 
усі три місця на п ’єдесталі пошани зайняли атлетки з од
нієї країни (з газ.).

АТМОСФЕРА, и, ж. 1. тільки одн. Газоподібна обо
лонка Землі та деяких інших планет. Атмосфера Марса не 
містить озону, який у  земній атмосфері поглинає небезпеч
не для життя ультрафіолетове випромінювання (з наук.- 
попул. літ.); У верхніх шарах атмосфери повітря дуже роз
ріджене (з навч. літ.).

2. тільки одн. Повітря. Він приніс з собою в душну і спер
ту атмосферу зачиненої хати вогкість і свіжість літньо
го дощу (М. Коцюбинський).

3. тільки одн., чого, перен. Умови, обстановка, породжу
вані соціальним середовищем, колективом, родиною і т. ін. 
Я ку дитячих літах, так і пізніше я жив в атмосфері теп
лих, сердечних відносин (М. Коцюбинський); В школі відчу
валася та атмосфера хвилюючої урочистості, в якій роз
почався перший день екзаменів (О. Донченко).

4. фіз. Одиниця вимірювання тиску, яка дорівнює тискові 
ртутного стовпчика заввишки 760 мм, або 1,033 кг/см2. Дів
чина подивилася на манометр і спустила пару аж до двох 
атмосфер (О. Донченко); Тиску кабіні корабля “Восток-2 ” 
дорівнював одній атмосфері (з газ.).

Д  Циркуляція атмосфери див. циркуляція.
0  (1) Атмосфера розжарюється / розжарилася — ство

рюється важке становище, яке потребує напруження сил, 
енергії. За ніч атмосфера в домі Пугала ще більше розжа
рилася (П. Панч); Атмосфера розжарилася до крайньої ме
жі. Якщо хлопців не зупинити, не заспокоїти, зчиниться 
велика бійка! (з газ.); (2) Атмосфера розрядйлася — стано
вище змінилося на краще; зникло напруження. Він почав 
усіх смішити, передражнюючи Гамкала. Атмосфера роз
рядилася, всі від душі реготали, а потім стали пити чай, 
який привезла Катерина (із журн.); (3) Згущується (згуща
ється) / згустйлася атмосфера (ніч) <3густйлися тіні> 
над ким, навколо кого і без дод. — чиє-небудь становище 
погіршується, наближається щось неприємне, тяжке. Не
вже ж він не бачить, не відчуває, що атмосфера довкола 
нас починає згущуватись і що саме від нього повинно при
йти розрядження цієї атмосфери? (Ірина Вільде); Над русь
ким народом згущалася довга ніч монголо-татарського па
нування (із журн.); Знаючи про тіні, які згустились над 
ним, — він не сказав їй до кінця лікарської підозри, але не 
зміг стриматися, сказав достатньо, щоб вона занепокоїлась 
(Ю. Мушкетик); Розрядйти атмосферу див. розряджати1.

АТМОСФЕРЙЧНИЙ, а, е, заст. Те саме, що атмосфер
ний. Така астральна міфологія, як оця українська, стоїть на 
первіснім і природнім рівні: астральні явища, — Місяць, Сон
це і Зоря та атмосферичні прояви, як дощик, росиця, — на
зиваються поіменно і виступають природно (із журн.); 
Атмосферичні випаровування.

АТМОСФЕРНИЙ, а, е. Прикм. до атмосфера 1. Атмо
сферний азот; //Який виникає, відбувається в атмосфері. Ві
домо, що сильний ураган, особливо атмосферний вихор, може 
іноді підняти і перенести дуже важкі предмети (з наук.- 
попул. літ.); Атмосферна електрика; Атмосферні опади.

Д  Атмосферний тиск див. тиск; Атмосферний фронт 
див. фронт.

АТМ ОСФЕРОСТІЙКЙЙ, а, є. Стійкий до впливу ат
мосферних явищ. Вулканізований хайпалон надзвичайно 
озоно- й атмосферостійкий (з наук, літ.); Атмосферостій
кий герметик із протигрибковими властивостями активно 
використовується у  будівництві (з газ.).
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АТМОСФЕРОСТІЙКІСТЬ, кості, ж. Властивість за знач, 
атмосферостійкий. Гідроізоляція фасадів, штукатурка, піс
ковик, каліінь тощо підвищують морозо- й атмосферостій- 
кість, захищають від карбонізування, солей (з наук. літ.).

АТбЖ, част. ствердж., розм. Уживається для виражен
ня згоди з чим-небудь або підтвердження чого-небудь; 
справді, так, авжеж. — Що ж там відбирати? Себто і 
плахти, і юпки, і намиста, і мої очіпки? — Атож! (Г. Квіт- 
ка-Основ’яненко); — Ви добре знаєте Карпа? — поспитав 
я. — Атож... (М. Коцюбинський); Йому захотілось показа
ти, що й він не остання людина в селі. Атож, хіба кому до
водилось тягати таких щук, як дідові Олофіру! (О. Дон- 
ченко).

АТОЛ, а, ч. Кораловий острів кільцеподібної форми. 
Атоли утворюються на деякій віддалі від берега, а іноді й 
серед океану (з наук. літ.).

АТбЛОВИЙ, а, е. Стос, до атола. Атоловий архіпелаг.
АТОМ, а, ч. 1. Найдрібніша частинка хімічного елемен

та, яка складається з ядра й електронів і є носієм його влас
тивостей. Усі речовини складаються з атомів. Атому свою 
чергу складається з ядра, зарядженого позитивно, і елек
тронів, що рухаються навколо ядра (з навч. літ.).

2. перен. Найменша частинка чого-небудь. Лиш розсіяні 
атоми вражень, почувань .. в душі його клубились (І. Фран
ко); Кожний атом, атом серця Оберну я в слово, в звук... 
(О. Олесь); У плині залізної маси, У кожному атомі крові 
Одбилось замовлення класу І відповідь горда: готовий! 
(М. Рильський).

Д  (1) Мічені йтоми — ізотопи (перев. радіоактивні), що їх 
уводять у механічні, хімічні або біологічні системи для ви
вчення процесів, які в них відбуваються. За допомогою міче
них атомів тепер можна стежити як за фізичними, так і за 
хімічними перетвореннями речовин (з наук.-попул. літ.).

АТОМАРНИЙ, а, е, фіз. 1. Який існує у вигляді окре
мих атомів (у 1 знач.), не з’єднаних у молекули. Із хімічного 
боку атомарний водень надзвичайно активний (з наук.-по
пул. літ.).

2. Стос, до структури атома. Внутрішні атомарні з в ’язки.
АТОМАРНІСТЬ, ності, ж., фіз. Властивість за знач, 

атомарний.
АТОМІЗАЦІЯ, ї, ж. Дія за знач, атомізувати. Поведінку 

ртуті у  середовищах біосфери визначають її фізико-хімічні 
властивості, серед яких найспецифічнішими є леткість, при
родна атомізація, істотна сорбційність, здатність утво
рювати іони та комплексні сполуки різної валентності 
(з наук, літ.); Процес озолення та атомізацїї сухого залишку 
алюмінію проводився у  вакуумній камері (з наук.-техн. літ.); 
На зміну соціальній атомізацїї суспільства у  перехідний пе
ріод приходить структуроване суспільство громадян, які 
усвідомлюють свої інтереси і які користуються соціальни
ми й політичними правами (з публіц. літ.).

АТОМІЗМ, у, ч., філос. Те саме, що атомістика. У серед
ні віки атомізм не знаходив собі прихильників, але з епохи 
Відродження науковці відродили це вчення (з навч. літ.).

АТОМІЗбВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до атомізувати. Ко
ли еліта є атомізованою та поляризованою і не схильна до 
компромісів, виникає загроза нестабільності (із журн.); 
Ну знач, прикм. Так званий атомізований алюміній у  невели
ких кількостях входить до складу деяких видів ракетного 
пального (з наук.-техн. літ.); Як крайній випадок багатопар

тійності виділяють атомізовану партійну систему (з навч. 
літ.); Читання місцевої газети є для сучасної людини, що 
живе в атомізованому масовому суспільстві, однією з ос
новних життєвих потреб (з газ.).

АТОМІЗбВАНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до атомізбва- 
ний. Український соціум сьогодні ще далекий від стану, який 
можна назвати національною спільнотою, його характери
зує атомізованість, розокремленість (з публіц. літ.).

АТОМІЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. 1. фіз., хім. 
Розщеплювати речовину до утворення окремих, вільних 
атомів. При застосуванні методу атомно-абсорбційної 
спектрометрії пробу треба попередньо випарити, а сухий 
залишок атомізувати (з наук, літ.); Атомізувати азот над
звичайно важко (з навч. літ.).

2. Розділяти щось цілісне на дрібніші складові компо
ненти. Треба докладати багато зусиль і проводити збалан
совану політику, направлену на те, щоб не надто атомізу
вати суспільство, не розпорошувати його (із журн.).

АТОМІЗУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок. і док. Набувати 
атомізованого стану. При подальшому підвищенні темпера
тури цинк починає атомізуватися, що призводить до його 
втрат (з наук, літ.); Коли суспільство атомізується та 
розпадається, то вже навіть державний закон не в змозі 
впровадити в життя якийсь єдиний кодекс законів (з пуб
ліц. літ.).

АТОМІСТ, а, ч., філос. Прихильник атомістики. Ні дав
ньоіндійські, ні давньогрецькі і римські атомісти, мабуть, 
і не здогадувалися, до яких катастрофічних наслідків при
ведуть їхні онтологічні концепції {з наук.-попул. літ.).

АТОМІСТИКА, и, ж., філос. Вчення про природу, згідно 
з яким матерія складається з атомів. Величезною історичною 
заслугою М. В. Ломоносова перед світовою наукою є обгрун
тування і розвиток атомістики — провідного принципу в 
науковому розумінні природи (з наук.-попул. літ.).

АТОМІСТИЧНИЙ, а, е, філос. Стос, до атомізму і атоміс
тики. Атомістична теорія згодом стала для багатьох вчених 
основою наукової системи матеріалістичного пояснення 
явищ природи (з наук.-попул. літ.); Атомістичне вчення.

АТОМНИЙ, а, е. 1. Прикм. до атом 1. Атомна струк
тура.

2. Пов’язаний з розпадом ядра атома; ядерний. Наша 
наука і промисловість наблизили початок ери мирного за
стосування атомної енергії (з наук.-попул. літ.); Атомна 
реакція; Н Пов’язаний з використанням енергії атома. До 
складу нейтронного боєприпасу входить атомний детона
тор (з навч. літ.); Будь-який атомний об ’єкт, атомна елек
тростанція (незалежно від того, діє вона чи зупинена) несе 
в собі потенційну небезпеку (із журн.).

А  Атомна бомба див. ббмба; Атомна вагй див. вагй1; 
Атомна мйса див. маса; Атомна фізика див. фізика; 
Атомний номер див. номер; Атомний (ядерний) реактор 
див. реактор.

АТОМНИК, а, ч. Фахівець у галузі атомної енергії. 
Українські атомники шукають альтернативні джерела 
постачання палива для атомних електростанцій, адже за
лежати від одного постачальника ризиковано (з наук.-по
пул. літ.); У перші дні трагедії жоден з атомників не нава
жувався наполягати на власному прогнозі процесів, що від
бувалися в зруйнованому реакторі (з наук.-попул. літ.).
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АТОМНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, атомний 1. 
Відомі спирти й більшої атомності: двохатомні, трьох
атомні та багатоатомні (з навч. літ.).

АТОМОВбЗ, а, ч. Суходільний чи повітряний транспор
тний засіб, двигуни якого працюють на атомній енергії. У 
народному господарстві атомовози використовуються рід
ко (із журн.).

АТОМОХІД, хода, ч. Самохідне судно з атомною енерге
тичною установкою. Математики викреслюють орбіти 
космічних трас, гарантують міцність сталевих атомохо
дів у  океанських глибинах, визначають ритми роботи 
атомних реакторів (з наук.-попул. літ.); У відсіках підвод
ного атомохода панувала тиша, порушувана лише шумом 
від роботи механізмів та зрідка короткими неголосними 
командами або доповідями з бойових постів (із журн.).

АТОНАЛЬНИЙ, а, е, муз. Позбавлений тональності. 
Атональна музика.

АТОНАЛЬНІСТЬ, ності, ж., муз. Властивість за знач, 
атональний. Ладова основа — неодмінна ознака музики. За
перечення цього веде до музичної атональності (із журн.).

АТОНІЧНИЙ, а, е, вет., мед. Стос, до атонії. При атоніч
них приступах є втрата свідомості, однак м 'язи при цьому 
розслаблені (із журн.).

АТОНІЯ, і, ж., вет., мед. Ослаблення або втрата пруж
ності та еластичності тканин і м’язів організму, їх в’ялість. 
Атонія найчастіше виникає при хворобах зубів та при 
важких пологах (з навч. літ.); Вживають материнку при не
достачі шлункового соку й атонії (в ’ялості) кишечника 
(із журн.).

АТП, невідм., с. Скорочення: автотранспортне підприєм
ство. Одним із напрямів підвищення ефективності роботи 
АТП є вдосконалення організаційних і функціональних струк
тур підприємств на основі використання сучасних методів 
дослідження складних систем (з наук.-техн. літ.).

АТРАЗЙН, у, ч., хім. Засіб боротьби з бур’янами. До гер
біцидів суцільної дії відносяться атразин, симазин та деякі 
інші (з навч. літ.).

АТРАКТОР, а, ч., мат., фіз. Множина точок або підпрос- 
тір у фазовому просторі рухів механічної системи, до якої 
наближається траєкторія після затухання перехідних про
цесів. Класичними прикладами атракторів у  динаміці мо
жуть слугувати точки рівноваги або нерухомі точки відоб
ражень, граничні цикли або поверхні торів (з наук, літ.); 
Приклад атрактора — атрактор Лоренця (з навч. літ.).

АТРАКЦібН, у, ч. 1. Номер у цирковій або естрадній 
програмі, що привертає увагу глядачів своєю ефектністю, 
незвичайністю. Цирковий атракціон не відбувся через него
ду (Ю. Смолич); У Київському зоопарку дресирувальники 
готують до весняно-літнього сезону новий атракціон — 
“Ведмеді-жокеї" (з газ.).

2. перев. мн. Розваги у місцях відпочинку: карусель, гой
далка, тир і т. ін. Великою популярністю користуються се
ред наймолодших відвідувачів атракціони “Містечка роз
ваг " (з газ.).

АТРАКЦібННИЙ, а, е. Стос, до атракціону. Мельєс пер
ший почав створювати кінематографічні спектаклі, на
даючи екзотичному, атракціонному видовищу рис мистец
тва (із журн.).

АТРАКЦІЯ, ї, ж. 1. фізл. Рухи кінцівок, спрямовані до 
тулуба.

2. геод. Відхилення виска внаслідок дії сили тяжіння гір, 
важких речовин земної кори та інших значних мас.

3. Об’єкт особливої уваги кого-небудь; принада. Ми з Ле
ною появлялися на вулиці, в кав ’ярні, на танцях, на вечірках, 
у  кіно, на нас дивилися заздрісні очі, нас обмовляли, ми були 
атракцією всієї нашої громади (У. Самчук); Для багатьох 
найголовнішою атракцією міста Корець є Троїцький жіно
чий монастир (із журн.).

А  (1) Паронімічна атрйкція, літ  в. — зближення слів, 
далеких за змістом і за походженням, але близьких за зву
чанням. Явище паронімічної атракції є найпоширенішим 
різновидом "народної етимології” (з навч. літ.).

АТРАМЁНТ, у, ч„ заст. Чорнило. Можна олівець ви
терти гумою, а як хтось так хоче, То можна й атрамен
том перекреслити (Леся Українка); Я  пишу червоним ат
раментом, Атраментом червоним, як кров (В. Еллан-Бла- 
китний); Помацки відшукує Сагайдачний дощечку... Кладе 
на неї білий аркуш і вмочує вигострене гусяче перо в атра
мент (3. Тулуб).

АТРАМЁНТОВИЙ, а, е, заст. Стос, до атраменту, ко
льору атраменту; чорний. Все [ліс і садиба] потонуло в ат
раментовій тиші (О. Слісаренко).

АТРИБУТ, а, ч. 1. Суттєва, невід’ємна властивість пред
мета або явища. Мистецтво — атрибут культурного 
життя (із журн.); Рух — атрибут матерії (із журн.).

2. Ознака або предмет, які становлять характерну при
кмету кого-, чого-небудь. Пальма стала в Туреччині симво
лом родючості і атрибутом весільного обряду (3. Тулуб); 
За короткий історичний період Україна створила основні 
атрибути держави, її визнав світ (із журн.).

3. лінгв. Означення. Атрибут — термін, який широко 
вживається переважно в західноєвропейському мовознав
стві з такою ж семантикою, як і термін “означення” 
(з наук. літ.).

АТРИБУТИВНИЙ, а, е, лінгв. Означальний. Атрибу
тивна функція прикметника, відділившись і відійшовши від 
номінативної, остаточно не пориває з нею, а навпаки, спи
рається на неї (з наук, літ.); Атрибутивний член речення.

АТРИБУТЙВНІСТЬ, ності, ж., лінгв. Властивість за 
знач, атрибутйвний. Атрибутивність характеризує імен
никово-прикметникові словосполучення (з навч. літ.).

АТРИБУТИКА, и, ж. Збірн. до атрибут 2. Оригінальна 
картина невідомого художника “Богдан Хмельницький з пол
ками ”. Гетьмана зображено на повен зріст. Допоясну атри
бутику цілком запозичено в Гондіуса (із журн.); Різняться 
своєю атрибутикою і водночас є однотипними за смисловим 
навантаженням герби Запоріжжя і Нікополя. Бандура, 
шабля і спис — у  запорізькому гербі, гетьманська булава, 
шабля і три язики полум 'я — у  нікопольському уславлюють 
минувшину, пов 'язану із запорозьким козацтвом (із журн.).

АТРИБУТбВАНИЙ, а, е, мист. Дієпр. пас. до атрибу- 
тувати. Серед мистецьких творів Т Г. Шевченка, особливо 
портретів, ще й досі чимало не атрибутованих спеціаліс
тами (із журн.).

АТРИБУТОВ, а, ч., мист. Фахівець, який здійснює атри
буцію. В атрибуційній практиці І. Франка трапляються й 
такі приклади, що вимагають від сучасних атрибуторів 
ґрунтовної перевірки (із журн.).

АТРИБУТУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, мист. 
Здійснювати атрибуцію; визначати достовірність, автен-
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тичність чогось. Науковці Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т Рильського виявили 
й атрибутували велику кількість невідомих художніх тво
рів Т Г. Шевченка (із журн.).

АТРИБУЦІЙНИЙ, а, е, мист. Стос, до атрибуції. Атри- 
буційна практика.

АТРИБУЦІЯ, і, ж., мист. Визначення достовірності, ав
тентичності художнього твору, його автора, місця й часу 
створення; достовірність, автентичність. Точно встановлено 
зараз атрибуцію сепії Т Шевченка “Тріо " (з наук.-попул. літ.).

АТРІУМ, у, ч. У давньоримських будинках — приміщення 
з верхнім освітленням, де приймали гостей. [ Ме це на т : ]  
Заздрощі Антея я розумію. Отже й я поставив не в атріум 
камінну Терпсіхору, а в свій таблін, щоб не профанувалась. 
[ А н т е й  (щиро):] За се тобі я справді винен дяку! (Леся 
Українка); В просторому атріумі підлога теж викладена 
була мозаїками (П. Загребельний).

АТРОПІН, у, ч., фарм. Алкалоїд, що є у рослинах родини 
пасльонових. Атропін використовується як болезаспокій
ливий засіб (з навч. літ.); Вплив лікарських речовин різнома
нітний, наприклад, кофеїн, атропін пульс прискорюють, 
наперстянка сповільнює (з навч. літ.).

АТРОФІЧНИЙ, а, е, біол. Стос, до атрофії. Атрофічний 
гастрит.

АТРОФІЯ, ї, ж. 1. біол. Зменшення розмірів окремих 
органів або тканин організму, яке супроводиться занепадом 
їх життєдіяльності. Всяке тривале зниження виділення 
шлункового соку або припинення його виділення супроводить
ся атрофією слизової оболонки (з наук. літ.).

2. перен. Втрата, притуплення яких-небудь почуттів, во
лі і т. ін. Атрофія волі, несамостійність, байдужість до 
навколишнього світу— це наслідки батьківського прагнен
ня домогтися покірливості дитини (із журн.).

АТРОФОВАНИЙ, а, е. Який атрофувався. Після 60-річ- 
ного віку кількість атрофованих нервових волокон збільшу
ється (з наук.-попул. літ.).

АТРОФУВАТИ, ує, ують, недок. і док., що. 1. біол. 
Зменшувати розміри окремих органів чи тканин організму, 
що приводить до втрати їх життєдіяльності. Наркотики 
поступово атрофують мозок (з навч. літ.).

2. перен. Позбавляти можливості якісного сприйняття 
чого-небудь. Часте повторювання одних і тих же думок 
атрофує первинну свіжість сприймання (з газ.); Атрофу
вати сумління.

АТРОФУВАТИСЯ, ується, недок. і док. 1. біол. Зазнава
ти атрофії (у 1 знач.). Варто лише перерізати нерви, які під
ходять до м ’яза, як він припиняє діяльність і через деякий 
час атрофується (з навч. літ.); Доктор дуже настоював, 
щоб я гуляв щодня, бо це потрібно і для ноги, мускули якої 
можуть атрофуватися од сидіння (М. Коцюбинський).

2. перен. Зникати, втрачатися. В неї немов атрофувалось 
відчуття часу (Л. Смілянський).

АТС, невідм., ж. Скорочення: автоматична телефонна 
станція. Для всіх комутаційних вузлів мережі зв ’язку Украї
ни (міжміських і міжнародних АТС, місцевих АТС тощо) 
потрібне найсучасніше обладнання (із журн.); Поступово 
аналогові АТС демонтуються і замінюються на сучасні 
цифрові АТС (з газ.).

АТТИК, а, ч., архт. Стінка над карнизом або поверх, що 
увінчує споруду, найчастіше тріумфальну арку. Костел бе-

недиктинок [у Львові] при площі того ж імені, заснований 
1595 р., відзначається вежею в ренесанському стилі з ори
гінальним аттиком (І. Крип’якевич).

АТТИЦЙЗМ, у, ч., книжн. Витонченість, інтелектуальна 
образність мови, які були притаманні жителям Аттики (об
ласті у Давній Греції) у пору розквіту їхньої культури. Азіа- 
нізм, данину якому віддав і Цицерон, особливо процвітав до 
50-хроків першого століття до нашої ери, після чого більш 
популярним став аттицизм, якого дотримувався Цезар 
(з наук.-попул. літ.).

АТТИЧНИЙ, а, е, книжн. Стос, до аттицизму і Аттики; 
вишуканий, витончений. Як показують матеріали поселень, 
імпорт аттичної чорнолакової кераміки помітно збільшив
ся в останній третині V cm. до н. е. (з наук, літ.); Іоанн Зла
тоуст використовував увесь арсенал аттичного красномов
ства і блиск аттичної мови для викриття імператорського 
двору і проповіді християнської моралі (із журн.).

0  Аттична сіль див. сіль.
АТУ, АТЮ, виг., розм. 1. Уживається для нацьковування 

собак на звірів під час полювання. “Атю його! гуджа! ” — і 
крикнув, І .. поспускав хортів (І. Котляревський); Здалека 
тріскали постріли, чулися вигуки: “Ату його! ”, “Ату його! ” 
(Ф. Бурлака).

2. Уживається як заклик, наказ зловити, переслідувати 
кого-небудь. Ніяк не можу прийти до тями .. Неначе всі 
добрі люди тикають на мене пальцем — дивись, мовляв, он 
іде писатель-недопака, що написав чортзна-що — не 
книжку, ату його (О. Довженко); Нарешті, скажете, він 
показав своє справжнє обличчя міщанина, ату, ловіть його, 
хапайте! (В. Дрозд).

АТУКАННЯ, я, с., розм. Дія за знач, атукати; крики “ату”. 
Під атукання мисливців собаки понеслися вперед (з газ.).

АТУКАТИ, аю, аєш, недок., розм. Кричати “ату”, нацько
вуючи собак на звірів під час полювання. Мисливці атукали, 
собаки гавчали, на полюванні наростала напруга (із журн.).

АТЙ) див. ату.
АУ, виг. Уживається як заклик відгукнутися, щоб знайти 

або не загубити одне одного. Ау, де ти? Ау, йди-но сюди!
АУДИТ, у, ч. Незалежна перевірка бухгалтерської звіт

ності та іншої обліково-звітної інформації про діяльність 
фірми чи компанії з метою підтвердження її достовірності 
та законності. Рівень добровільної сплати податків на су
часному етапі залежить від дієвості та професіоналізму 
податкового аудиту (із журн.); Перевірка проводилась ви
бірково, з дотриманням вимог чинного законодавства Украї
ни, нормативів та стандартів із питань бухгалтерського 
обліку та аудиту (з газ.); Пропонуємо скористатися наши
ми послугами із супроводження бухгалтерського обліку, кон
салтингу та аудиту (з мови реклами); Фахівець із аудиту.

АУДИТОР,рідко АВДЙТОР, а, ч. 1. Особа, яка здійснює 
перевірку стану фінансово-господарської діяльності якоїсь 
фірми чи компанії на основі контракту, укладеного з керів
ництвом компанії, і за спеціальним дозволом державних ор
ганів. Акціонерне товариство повинне для перевірки та 
підтвердження правильності річної фінансової звітності 
щорічно залучати аудитора, не пов язаного майновими ін
тересами з товариством чи з його учасниками (з мови до
кументів); Аудиторами можуть виступати кваліфіковані 
спеціалісти, професіонали, які мають спеціальну ліцензію 
або які є працівниками аудит орських служб, фірм
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(із журн.); Аудитори також можуть давати оцінку очіку
ваним операціям, ступеня їхнього ризику, ефективності і 
т ін (із журн.).

2. іст. Посада судового слідчого і прокурора у військово- 
судових закладах (у Російській імперії до 1917 р.); // Особа, 
яка обіймала таку посаду.

3. іст. Учень духовної семінарії, бурси і деяких грома
дянських навчальних закладів, який призначався учителем 
перевіряти завдання у своїх товаришів (у Російській імперії 
до 1917 р.). Перевели мене в семінарію, зачув я волю. Див
люсь, авдиторів немає, греки та латини валяються в нас 
під 7іжками (І. Нечуй-Левицький).

АУДИТбРІЯ, рідко АВДИТбРІЯ, і, ж. 1. Зал для чи
тання лекцій, доповідей. Студенти виходили з універси
тетських аудиторій (1. Франко); 3 вікон студентських ауди
торій видно було, як десь одразу ж за Південним вокзалом, 
за (пискучими після дощу дахами будинків райдуга воду бе
ре (0. Гончар); В аудиторії з креслення ми бачили на стен
дах усі слюсарські інструменти і знали, що як називається, 
бо вони були підписані (Григорій Тютюнник).

2. збірн. Слухачі лекції, доповіді, промови і т. ін. Авди- 
торія була з трьох фігур. Тоді вирішили пустити хлоп ’ят, 
які сиділи, чекаючи, на деревах (М. Хвильовий); Перед чис
ленною аудиторією, що уважно слухала.., малювалися кар
тини недалекого привабливого майбутнього (В. Минко); 
Дмитро Іванович був задоволений, що йому нарешті вдало
ся знайти контакт з аудиторією (М. Руденко).

АУДИТбРНИЙ, рідко АВДИТбРНИЙ, а, е. Прикм. до 
аудиторія, авдиторія 1. Будівельники закінчують нульо
вий цикл аудиторного блоку (з газ.); На тлі авдиторного 
шуму раптом виник сторонній звук (з газ.).

АУДЙТОРСТВО, а, с. Організаційна форма фінансового 
контролю за фінансово-господарською і комерційною діяль
ністю підприємств і організацій. Головною відмінністю ауди- 
торства від інших форм фінансового контролю є повна, в 
тому числі економічна незалежність від державних і ві
домчих управлінських структур (з навч. літ.).

АУДИТОРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до аудитор. Аудитор
ські фірми створюються спеціально для проведення аудиту, 
отримують спеціальні права на аудиторську діяльність 
(з мови документів); Аудиторські послуги відносяться до 
числа іпатних і надаються зацікавленим особам на комер
ційній основі (із журн.); Сьогодні багато підприємств звер
таються до організацій, що надають аудиторські та бух
галтерські послуги (з газ.).

Аудйторський висновок див. висновок.
АУДИТУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. Здійснювати 

аудит. Аудитувати приватне підприємство.
АУДІЄНЦІЯ, і, ж. Офіційне прийняття у глави держави 

або в особи, що обіймає високий державний пост. По урочис
тій аудієнції Сагайдачний передав королевичеві полонених 
воєвод (3. Тулуб); // Приватний прийом, особиста розмо
ва. — Можеш зміркувати, любий мій, що з cef [сієї] аудієнції 
я вийшов.. увесь облитий потом (І. Франко); Вона подзвони
ла й попросила негайно аудієнції в хірурга (Ю. Смолич).

АУДІО... Перша частина складних слів, що відповідає 
словам звук, звуковий, напр.: а у д і о з а п и с ,  а у д і о м а г -  
нітофон.

АУДІОАЛЬБЙМ, у, ч. Кілька музичних творів (пісень, 
музичних композицій), об’єднаних музикантом або музич

ним колективом в одне ціле на хронологічній або концеп
туальній основі і записаних на платівці, аудіокасеті, ком
пакт-диску і т. ін. Степан Гіга став першим володарем “зо
лотого диска " в Україні, оскільки його аудіоальбом “Вулиця 
Наталі ”розійшовся більш як мільйонним тиражем (з газ.).

АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ, а, е, техн. Який ґрунтується на 
одночасному сприйнятті зором і слухом. Сьогодні у  загаль
ноосвітній школі вже можна побачити магнітофони, кіно
проектори, телевізори, аудіовізуальні посібники (із журн.); 
На жаль, аудіовізуальні навчальні посібники у  сільських 
школах використовуються дуже рідко (з газ.).

АУДІОГЕННИЙ, а, е. Стос, до будь-якого явища, ство
реного чи викликаного звуком. Аудіогенний вплив.

АУДІОГРАМА, и, ж. Графічне зображення слухової функ
ції, яке дозволяє оцінити ступінь порушень у слуховому 
аналізаторі. Без аудіограми лікування не матиме позитив
них наслідків (з газ.).

АУДЮКАСЁТА, и, ж. Касета, що містить магнітну стріч
ку для запису і відтворення звуку. Аудіокасета про лікуваль
ний гіпноз.

АУДІОЛОПЧНИЙ, а, е, мед. Стос, до аудіології. Спів
робітники Центру слухової реабілітації виконують повне 
аудіологічне обстеження та слухопротезування (з наук.- 
попул. літ.); Аудіологічні методи профілактики порушень 
мови у  дитини допомагають їй повноцінно розвиватися 
(із журн.).

АУДІОЛбГІЯ, ї, ж. Розділ медицини, що вивчає слух і 
його порушення, а також методи діагностики, профілактики 
та усунення цих порушень. Лабораторія клінічної аудіоло
гії і вестибулологіїІнституту отоларингології ім. О. С. Ко
ломийченко розробляє і впроваджує в медичну практику су
часні методи дослідження слухової і вестибулярної систем 
(із журн.); Методи аудіології стають у  пригоді лікарям, ко
ли вони розвивають залишки слуху в дітей, які погано чу
ють (із журн.).

АУДІОМ АГНІТОФбН, а, ч. Апарат для запису звуку на 
магнітну стрічку або цифровий носій і його відтворення. 
Технічне забезпечення конференції включало й аудіомагні- 
тофон для запису ходу дискусії (із журн.); Мешканцям дитя
чого будинку на Новий рік подарували добротний двокасет- 
ний аудіомагнітофон (з газ.); Сьогодні аудіомагнітофони 
все частіше замінюються відеомагнітофонами (з газ.).

АУДібМЕТР, а, ч. Прилад для визначення гостроти слуху. 
Іноді для переконливості діагнозу використовували аудіо
метр (з наук.-попул. літ.).

АУДІОМЕТРИЧНИИ, а, е. Стос, до аудіометрії. Аудіомет- 
ричне обстеження проводилось за допомогою аудіометра 
та магнітофона з використанням тональних і мовних тес
тів (з наук, літ.); Діагностика втрати слуху грунтується 
на консультації оториноларинголога або сурдолога з попе
реднім аудіометричним дослідженням (з наук.-попул. літ.).

АУДІОМЕТРІЯ, ї, ж. Вимірювання гостроти слуху шля
хом визначення найменшої сили звуку, який сприйме люди
на. Йому запропонували пройти аудіометрію (з газ.).

АУДІОПЛЕЄР, а, ч. Компактний переносний апарат для 
запису та відтворення звуку з магнітного чи цифрового но
сія. Багатофункціональний аудіоплеєр може легко переко- 
дувати музику з одного формату в інший, записувати звук із 
мікрофона або іншого звукового пристрою тощо (з наук.- 
попул. літ.); Вбудований аудіоплеєр телефона підтримує
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цілу низку форматів для звукових файлів (з мови реклами); 
Нова модель аудіоплеєра забезпечує чудову якість звучання 
завдяки вбудованому цифровому підсилювачу звуку (з мови 
реклами).

АУДЮТЁКСТ, у, ч. Текст, записаний на магнітних, оп
тичних та інших носіях. На конференції презентували різні 
аудіотексти (з газ.).

АУДЮТЁКСТОВИЙ, а, е. Прикм. до аудіотекст. Існу
ють спеціальні комп 'ютерні програми для роботи з аудіо- 
текстовими документами (з навч. літ.).

АУДЮТЁХН1КА, и, ж., збірн. Сукупність приладів для 
запису і відтворення звуку. В училищі зібралось чимало за
старілої аудіотехніки (з газ.).

АУДІОТЕХШЧНИИ, а, е. Стос, до аудіотехніки. Аудіо- 
технічний запис.

АУДІЮВАННЯ, я, с., спец. Дія за знач, аудіювати. Ауді- 
ювання, під час якого відбувається процес одночасного сприй
няття на слух і розуміння людського мовлення, є основою 
спілкування (з навч. літ.).

АУДІЮВАТИ, юю, юєш, недок., що, спец. Слухати з пев- 
ною метою (напр., вивчаючи фонетику іноземної мови). 
Молодь активно аудіює англійські тексти (з газ.).

АУКАННЯ, я, с., розм. Дія за знач, аукати. За народними 
уявленнями, русалки до Петрова дня живуть у  лісах, аукан
ням і сміхом зазиваючи до себе подорожан, яких залоско- 
чують до смерті (із журн.); Раніше бабки-знахарки радили 
лікувати заїкання “лісовим ауканням ” — покричати в лісі 
на всю силу легень і протяжно (із журн.).

АУКАТИ, аю, аєш, недок., розм. Вигукувати “ау”. У вов
чу шкуру одяглось [ягня] І ну скакать, аукать і страшити 
(Л. Глібов); У лісі щось аукало (М. Чабанівський).

АУКАТИСЯ, ається, недок., АУКНУТИСЯ, неться, док., 
перен. Позначатися на кому-, чому-небудь. Наслідки стількох 
років тиску, цензури, самоцензури будуть ще довга нам аука- 
тися (з публіц. літ.); Наслідки Чорнобильської катастрофи 
будуть аукати ся ще протягом щонайменше 100 років 
(із журн.); Нехтування будівельними нормами аукнулося 
швидко — будинок тріснув і обвалилася частина стіни (з газ.).

АУКНУТИСЯ див. аукатися.
АУКСАНОМЕТР, а, ч„ спец. Прилад для вимірювання 

росту рослин у довжину. За своєю чутливістю цей метод 
наближається до найкращих із вживаних у  сучасній фізіо
логії методів визначення росту стебла кукурудзи за допо
могою ауксанометрів (із журн.).

АУКСИН див. ауксини.
АУКСИНИ, ів,л#н. (одн. ауксин, у, ч.), бот. Фітогормони, 

що утворюються в рослинах і стимулюють їх ріст. Розмір 
плодів ананаса збільшується за рахунок їх розтягування (цьо
му сприяють ростові речовини типу ауксинів) (із журн.).

АУКЦІОН, у, ч. Спосіб публічного почергового продажу 
чого-небудь на основі конкурсу покупців. І концерт, і аук
ціон відбувалися в залі будинку графа (О. Іваненко); Особли
вості укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах 
тощо встановлюються відповідними актами цивільного 
законодавства (з мови документів).

Продавати з аукціону див. продавати.
Л (1) Валютний аукцібн — спосіб купівлі-продажу іно

земної валюти за неконвертовану національну валюту. Ме
та валютного аукціону — надання можливостей купити 
валюту тим господарюючим суб'єктам, які не мають

можливості заробити її або отримати із централізованих 
фондів (з наук, літ.); (2) Чековий аукцібн — спосіб купів
лі-продажу акцій підприємств за приватизаційні чеки. Засо
бом платежів на чекових аукціонах можуть бути прива
тизаційні паї відповідно 1 пай до 4 чеків (із журн.).

АУКЦЮНЁР, а, ч. Учасник аукціону. Білоруські аукціо- 
нери повідомили про продаж за 650 тисяч доларів раніше 
невідомої картини Марка Шагала (із журн.); Аукціонер бе
ре участь у  торгах, на які виставлено сувенірні монети се
р ії “Президенти та перші особи держав ” (з газ.).

АУКЦІОНІСТ, а, ч. Офіційна особа, що проводить про
даж майна на прилюдних торгах. Для проведення народного 
аукціону вистачає десяти осіб, а саме: аукціоніста, двох 
касирів, двох осіб, що виписують чеки, двох подавальників 
товару та ін. (із журн.); Аукціоніст проводить торги згід
но з переліком лотів, що виставляються на аукціон (з газ.).

АУКЦІОННИЙ, а, е. Прикм. до аукцібн. Ознайомив ме
не Віталій із джерелами збирання коштів: суботники, аук
ціонний продаж автомобілів і квартир, благодійницькі яр
марки (з газ.).

АУЛ, у, ч. Назва селища в деяких народів Середньої Азії 
та Кавказу. Яких-небудь новітніх осад та колоній намість 
покинутих черкеських аулів іще тут обмаль (А. Кримсь
кий); Майоріли по балках .. аули з рудими черепичними по
крівлями (3. Тулуб).

АУЛЬНИЙ, а, е. Прикм. до аул. Шевченко йшов нав
простець .. Незабаром замайоріли вдалині аульні юрти і бу
дівлі (3. Тулуб).

АУРА1, иу ж. 1. У парапсихології — сукупність енерге
тичних випромінювань людини; біополе. Слюди, які неусві- 
домлено, поза своєю волею, первородно випромінюють не
гативну ауру, не за своєю волею створюючи дискомфорт 
навколишнім (Б. Олійник); Як існує, безперечно, якесь біо
поле особистості, так існує й аура цілої нації, хоч неозбро
єним оком її й не видно (Л. Костенко); Медитація занурює 
людину у  власне споглядання, допомагає відкрити космосу 
своїй душі, сприяє очищенню аури (із журн.).

2. У фізиці — випромінювання електромагнітних хвиль 
від предмета у вигляді невидимого ореола навколо нього.

3. У релігії — сяйво, випромінюване божественними іс
тотами і святими, зображуване у вигляді німба, а також уза
галі слабке сяйво навколо предметів.

4. В астрології — про невидиму повітряну оболонку 
Землі, що сприймає вплив космічних сил на життя і долю 
людей. Усі зовнішні космічні впливи, включаючи випроміню
вання зірок, Сонця, планет, досягають Землі, проходячи 
крізь її ауру (з газ.).

5. перен. Навколишні умови; психологічний клімат якої- 
небудь групи людей. Загальна атмосфера була.. якась гни
лісна, відразлива. Вже сама присутність у  цій забрудненій 
а ур і.. прилучала і тебе до творимої на очах усього світу 
підлості (Б. Олійник); Аура сім ї.

АУРА2, и, ж. Те саме, що дрймба. Перша аура була мета
левою пластиною з п 'ятнадцятьма прорізами, які закрива
лися відповідними сталевими язичками (з наук.-попул. літ.).

АУРИП1ГМЁНТ, у, ч. Мінерал, сульфід арсену. Аурипіг
мент не містить золота. Це жовтого кольору мінерал — 
сірчистий арсен (з навч. літ.).

АУРУМ, у, ч. Хімічний елемент з порядковим номером 79; 
золото (у 1 знач.). Геніальність Менделєєва, сміливість його
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думок можна вбачати і в тому, що він на основі лише хіміч
них властивостей виправив атомні маси принаймні 14 хіміч
них елементів, зокрема, берилію, титану, хрому, ітрію, ін
дію, цезію, лантану, церію, ербію, іридію, платини, ауруму, 
торію й урану (з наук, літ.); Рослини, яким підвищений вміст 
у грунті певних хімічних елементів “подобається ”, є при
родными індикаторами наявності у  грунті купруму, урану, 
кобальту, ауруму або аргентуму і допомагають геологам у  
пошуках корисних копалин (з наук.-попул. літ.).

АУСКУЛЬТАЦІЯ, ї, ж. Метод лікарського обстеження 
внутрішніх органів людини чи тварин вислухуванням. У цю 
частину історії хвороби вносяться результати огляду хво
рого, його обмацування (пальпація), вистукування (перку
сія) і вислухування (аускультація) (з навч. літ.).

АУСПИЦІЇ, ій, мн. У давніх народів — ворожіння на ос
нові спостережень за польотом і криком птахів, за небесни
ми явищами. І жінка бідна в Ольвії, не спиться їй. Прогнав
ши залицяльників-п ’яниць, уже робила всякі ауспиції— га
дала на погоду і на птиць (Л. Костенко).

АУСТЕНІТ, у, ч., мет. Один із складників залізовуглеце
вих сплавів. Аустеніт стійкий лише при високій темпера
турі (з навч. літ.).

АУСТЕНІТНИЙ, а, е, мет. Який містить аустеніт. Ти
тан уводиться в аустенітні нержавіючі сталі, щоб запо
бігти міжкристалічній корозії {з наук.-попул. літ.).

АУСТЕНІТОВИЙ, а, е, мет. Те саме, що аустенітний. 
Чи буде грім, чи буде стужа — ти прожени іржавий жаль: 
ти будь выносливым [витривалим], як дужа аустенітовая 
сталь (П. Тичина).

АУТ. І. у, ч. У спортивних іграх — переліт м’яча, шайби 
і т. ін. за межу, встановлену правилами гри. Раптом ви
літає волейбольний м 'яч і б 'є його в груди. [ Па н а х и д а : ]  
Аут! (Кидаєм ’яч назад) (І. Микитенко).

2. виг. Команда рефері на ринзі, яка означає, що боксер у 
нокауті.

АУТБРЁДНИЙ, а, е, біол. Який походить від схрещуван
ня не споріднених між собою особин. Інбредні вівці за про
дуктивными якостями (живою масою, настригом і довжи
ною вовни) не тільки не поступаються аутбредним, але й 
переважають їх (з навч. літ.); Коефіцієнти успадкування 
різняться в аутбредних, ізольованих та помірно ізольова
них популяціях (з навч. літ.).

АУТБРЙДИНГ, у, ч., біол. Система розведення тварин, 
за якої застосовують спаровування неспоріднених особин. 
Аутбридинг характеризується тим, що тварини, яких па
рують, не мають загального предка до четвертого поко
ління (з навч. літ.).

АУТЙЗМ, у, ч., мед., псих. Хворобливий стан психіки 
людини, що характеризується заглибленням у внутрішні 
переживання з активним відстороненням від зовнішнього 
світу, відривом від реальної дійсності. Виручені від прода
жу речей на благодійному аукціоні гроші мають надійти на 
будівництво школи-інтернату сімейного типу для дітей, 
що хворі на аутизм, дитячий церебральний параліч чи 
страждають від синдрому Дауна (з газ.).

АУТЙСТ, а, ч., мед., псих. Людина, яка страждає на 
аутизм. Аутисти замкнені у  своєму власному світі, а дій
сність сприймають у  якихось уламках, які за одним їм відо- 
мыми схемами складають у  ціле (з наук.-попул. літ.).

АУТЙСТКА, и, ж., мед., псих. Жін. до аутйст. У малень
кої аутистки відчувалися великі проблеми з емоційною сфе
рою, її треба було вчити відчувати і розуміти почуття 
інших людей, починаючи з найпримітивніших (із журн.).

АУТЙЧНИЙ, а, е, мед., псих. Прикм. до аутизм. В аутич- 
них дітей великі проблеми з емоційною сферою, їх треба 
вчити відчувати і розуміти почуття інших людей, почи
наючи з найпримітивнішого рівня (із журн.).

АУТО... Перша частина складних слів, що відповідає 
значенню само..., напр.: а у т о г ё н н и й ,  а у т о і н ф е к ц і я ;  
пор. авто...4.

АУТОГЕМОТЕРАПІЯ див. автогемотерапія.
АУТОГЁННИЙ, а, е. Який виникає у самому організмі. 

Первинна продукція фітопланктону є базисом аутогенної 
сукцесії в дніпровських водоймищах (з наук, літ.); Аутоген- 
ний контроль.

А  Аутогённе тренування <Аутогенний тренінг> див. 
тренування.

АУТОДАФЁ, рідше АВТОДАФЁ, невідм., с. У середні 
віки — оголошення та виконання вироку інквізиції: звичай
но публічне спалення єретиків і єретичних творів на вогни
щі. Подивився Гус на папи Та й вийшов з палати!.. “Поборо
ли! побороли!” — Мов обеленіли. “Автодафе! автодафе!.. ” 
— Гуртом заревіли (Т. Шевченко); Практика аутодафе 
встановилася в Іспанії разом із посиленням там інквізиції в 
кінці XVстоліття, перше спалення шести людей проведе
но в Севільїу 1481 році (з наук.-попул. літ.); Влаштовували
ся аутодафе на головній площі міста при величезному скуп
ченні людей, у  присутності духовної та світської знаті, 
іноді самого короля з с ім 'сю (з наук.-попул. літ.); * Образно. 
Перше, що вона вчинила, це повиносила з хати весь непотріб 
і спалила на городі. Те величне аутодафе зібрало чималий 
гурт цікавих (В. Винниченко).

АУТОІНТОКСИКАЦІЯ див. автоінтоксикація.
АУТОІНФЕКЦІЙНИЙ див. автоінфекційний.
АУТ01НФЁКЦ1Я див. автоінфекція.
АУТОТРЁН1НГ, у, ч. Метод терапії, що полягає у впливі 

людини на свій психічний та фізичний стан за допомогою 
самонавіювання; аутогенне тренування. Іноді аутотренінг 
ефективний для короткочасного відпочинку, зняття стре
сів і зайвого збудження (з наук.-попул. літ.).

АУТСАЙДЕР, а, ч. 1. Команда або спортсмен, що займає 
одне з останніх місць у турнірній таблиці. У кожній країні 
футбольні клуби неодмінно діляться на три категорії — 
класних провідних команд, середнячків і аутсайдерів (з газ.); 
Учорашній тур футбольного чемпіонату країни можна на
звати найсенсаційнішим. Чотири лідери найвищої ліги про
грали, а три аутсайдери здобули перемоги (з газ.).

2. Хто-, що-небудь, що не витримує конкуренції, зали
шається останнім, поза увагою суспільства. “Батьки ” [“пе
ребудови”] діяли начеб руками народу, тонко підмінивши 
його аутсайдерами суспільства (Б. Олійник).

3. Підприємство, що не входить до монополістичних 
об’єднань.

АУТСАЙДЕРСТВО, а, с. 1. Становище, обов’язки, діяль
ність аутсайдера. Корупція, зневіра, національно-психологіч
ний стрес можуть спричинити відсутність масової соціаль
ної ініціативи, коли соціальний цинізм стає нормою, а аутсай
дер ство ідеалом, ілюзією чи фантазією (з публіц. літ.).
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2. Відставання в чому-небудь. Відсутність фінансування 
перспективних проектів для їх комерційної реалізації, недо
статність правової охорони об 'єктів права інтелектуаль
ної власності, відсутність сучасних маркетингових дослід
жень міжнародного ринку товарів і послуг може привести 
до науково-технологічного аутсайдерства України, загрози 
опинитись на узбіччі світового поступу (з наук. літ.).

АУТСАЙДЕРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до аутсййдер і аут- 
сайдерство. На змаганнях юних футболістів команді на
шої школи пророкували аутсайдерську долю (з газ.); Тен
денція розшарування навчальних закладів на “елітарні ” й 
“другорядні ” залежно від рівня матеріального достатку 
батьків призводить до формування ,,аутсайдерської,> пси
хології молодих людей — вихідців із малозабезпечених сі
мей, створює підгрунтя для конфронтаційного характеру 
їх взаємовідносин із суспільством (з публіц. літ.).

АУТСЙРСИНГ, у, ч., фін. Керування зовнішніми підряд
никами непрофільними активами підприємства з метою їх 
розвитку й оптимізації. Ріст аутсорсингу розпочався зі 
сфери інформаційних технологій (з навч. літ.); Існує два ви
ди аутсорсингу: аутсорсинг бізнесових процесів і виробни
чий, чи промисловий аутсорсинг (з навч. літ.).

АУТСбРСИНГОВИЙ, а, е, фін. Стос, до аутсорсингу. 
Основою технології ефективного впровадження аутсорсин
гового проекту є чіткий розподіл завдань між спеціаліста
ми (з навч. літ.); Упровадження аутсорсинговоїмоделі бізне
су дуже швидко дає позитивні результати (з навч. літ.).

АФАЗІЯ,!, ж., мед. Повна або часткова втрата здатності 
мовлення внаслідок ураження мовних центрів кори голов
ного мозку. Особливе значення мають дослідження пору
шень фонематичного слуху при афазії (з наук.-попул. літ.); 
Приступи мігрені супроводжуються нудотою або части
ми позивами до блювання, порушенням зору, розладом мови 
(афазією) (із журн.).

АФАКІЧНИИ, а, е, мед. Стос, до афакії. Без корекції гос
трота зору афакічного ока практично межує зі сліпотою 
(із журн.).

АФАКІЯ, і, ж., мед. Відсутність кришталика в оці. По
ліпшити зір можна тільки при двобічній афакії, при одно
бічній — це неможливо (із журн.).

АФАЛІНА, и, ж. Морський ссавець родини дельфінів. 
Промисел афалін існував ще до нашої ери, про що свідчать 
матеріали розкопок руїн м. Ольвії на Очаківщині (з наук, 
літ.); Афаліна живиться дрібною придонною і пелагічною 
рибою, а також крабами і молюсками (з наук.-попул. літ.); 
Серія експериментів, проведена науковцями, мала на меті ви
значити ступінь інтелекту чорноморських афалін (із журн.).

АФГАНЕЦЬ, нця, ч. 1. Див. афганці.
2. розм. Учасник війни в Афганістані (1979-1989). Слова 

В. Симоненка “Можна все на світі вибирати, сину, Вибра
ти неможна тільки Батьківщину " викарбувані на пам 'ят- 
нику афганцям, що знаходиться на одній із центральних 
площ Черкас (із журн.); Керівники держави поклали квіти 
до пам ’ятника загиблим воїнам-афганцям у  Києві (з газ.); 
Афганці зібралися у  храмі пом 'янути загиблих товаришів 
(з газ.); Перед учнями виступив колишній афганець, що 
підірвався на міні, коли виносив пораненого командира ро
ти з поля бою (з газ.).

АФГАНІ, невідм., ж. і с. Грошова одиниця Афганістану. 
Афгані була введена законом у  1926 році (із журн.).

АФГАНКА див. афганці.
АФГАНСЬКИЙ, а, е. 1. Прикм. до афганці і Афгані

стан. Афганські пустелі періодично посилають у  нашу краї
ну лютий вітер, який несе багато піску і пороху (із журн.); 
Афганський кордон.

2. розм. Стос, до війни в Афганістані (1979-1989). Аф
ганський досвід прислужився воякам у  Чечні (з газ.).

А  Афганський синдром див. синдром.
АФГАНЦІ, ів,лм. (одн. афганець, нця, ч.; афганка, и, ж.). 

Народи, які населяють Афганістан. На Іранському плоскогір 7 
живуть перси та афганці, в Аравії— араби (з навч. літ.).

АФЕКТ, у, ч. Дуже велике, але короткочасне нервове 
збудження. Вже непідвладний здоровому глуздові, в стані 
афекту.., він тупо гатив стиснутим кулаком лівої руки в 
полум'я (М. Руденко); Істина може народитися не у  сварці, 
не в стані афекту, а в розумній доброзичливій розмові 
(із журн.).

АФЕКТАЦІЯ, ї, ж. Неприродність, штучність у пове
дінці, манерах, піднесеність у мові. Голос плив, мов річка, 
рівно, без утоми, без афектації (І. Франко); — Для народу 
стараємося, для нашої держави, — просто, без афектації 
продовжувала ланкова (В. Минко).

АФЕКТИВНИЙ, а, е. Пройнятий афектом; емоційний. 
М. К. Садовський ніколи не втрачав почуття міри в афек
тивних місцях ролі (з наук.-попул. літ.); // Який служить для 
вираження афекту. Засоби гумору української мови із щедрим 
використанням просторічної, афективної і подібної лексики 
та фразеології особливо характерні для бурлескних і паро
дійних віршів та діалогів, коротких оповідань (з навч. літ.).

АФЕКТбВАНИЙ, а, е. Який відзначається афектацією; 
неприродний, штучний. З афектованим рухом щирого си
цилійця він підняв руку (М. Коцюбинський); Ніби виправдо
вуючись за надто афектований вираз своїх почуттів, він 
ніяково вів далі (С. Добровольський).

АФЕКТУВАТИ, ую, уєш, недок., що, чим. Виражати 
свої почуття, настрої надто підкреслено і перебільшено (пе- 
рев. неприродними жестами, штучною піднесеністю мови). 
От він копіює якогось повітового модника .. Той — то 
афектує жестами або говорить (Г. Хоткевич).

АФЕЛІЙ, ю, ч., астр. Найвіддаленіша від Сонця точка 
орбіти якої-небудь планети або комети. Надійний захист 
від радіації при проходженні афелію наука грядущого мо
же знайти (О. Бердник).

АФЕРА, и, ж. Ризикована справа, здійснювана з метою 
наживи; шахрайство. Є тільки один вихід. Щоб хтось із 
жертв Кемпбелових заскаржив цього шахрая за аферу 
(І. Кулик); Фінансова афера.

АФЕРЕНТНИЙ, а, е, фізл. Який проводить збудження 
від периферійних тканин до центральної нервової системи. 
Під дією різних аферентних подразнень гальмування у  ней
ронах кори мозку виникає як на початку, так і після збуд
ження досліджуваного нейрона (із журн.).

АФЕРЙСТ, а, ч. Той, хто займається аферами; шахрай. 
Коли Мамонтов починав цю важливу справу [будівництво 
залізниці], з нього сміялися і називали аферистом та аван
тюристом (з мемуарної літ.).

АФЕРИСТКА, и, ж. Жін. до аферист. Раз за разом 
стражники .. підводили до нього [пристава] то впійманих 
на гарячому кишенькових злодіїв, то всяких зальотних афе
ристок (О. Гончар).
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АФЕРЙСТОЧКА, и, ж., зневажл., ірон. Зменш, до афе
ристка. — Ну а дівчина виявилась такою собі провінцій
ною аферисточкою. — Ну і плюнь на неї! Шукай іншу.... 
Що, дівчат мало? (із журн.).

АФІКС, а, ч., лінгв. Частина слова, що має певне грама
тичне значення і вносить зміну у зміст кореня. Основні ти
пи афіксів — суфікси й префікси (з навч. літ.).

АФІКСАЛЬНИЙ, а, е, лінгв. Стос, до афікса. Поряд із 
афіксальною загальномовною лексикою з метою вияву екс
пресії чи емоцій можуть використовуватися відповідні 
слова індивідуального вжитку, авторські неологізми (з на
ук. літ.); Афіксальний словник.

АФІКСАЦІЯ, і, ж., лінгв. Спосіб творення слів за допо
могою афіксів. Афіксація як словотворчий засіб в іменниках 
часто пов’язана з системою наголосів (з наук. літ.).

АФІКСбїД, а, ч„ лінгв. Проміжна морфема, частина 
складного або складноскороченого слова, здебільшого 
співвідносна з повнозначним словом чи основою. Як значу
щі частини слова афіксоїди спостерігаються лише в ме
жах складних слів і тільки у  функції морфем, що однаково 
можуть вживатися і в ролі службових, і в ролі кореневих 
(з наук, літ.); Утворення з афіксоїдами розглядаються як 
окрема доволі стійка система у  словотворенні, що існує 
паралельно зі словоскладанням та афіксацією (з наук. літ.).

АФІКСбІДНИЙ, а, е, лінгв. Прикм. до афіксоїд. У су
часній лінгвістиці є два підходи щодо визначення слово
твірної конструкції, характерної для утворень з афіксоїд- 
ними компонентами (з наук, літ.); Багато запозичених і пи
томих афіксоїдних основ співвідносяться у  мові в тому са
мому значенні (з навч. літ.).

АФІНАЖ, у, ч. Металургійний процес одержання благо
родних металів високої чистоти вилученням з них забруд
нювальних домішок. Мінеральна сировина передається ко
ристувачами надр за договорами купівлі-продажу або на 
умовах давальницької сировини для афінажу переробникам 
чи афінажним підприємствам (з мови документів); Афі
наж золота; Афінаж срібла.

АФІНАЖНИЙ, а, е. Прикм. до афінйж. Вторинна сиро
вина приймається від її власників заготівельниками, пере
робниками, афінажними підприємствами і Державним 
сховищем дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на 
підставі укладених договорів купівлі-продажу (з навч. літ.); 
Афінажні підприємства виробляють зливки з вмістом ос
новного металу не менш як 99,5 % і діють на підставі спе
ціальних дозволів (ліцензій), одержаних у  порядку, встанов
леному законодавством (з мови документів).

АФ1НАЦІЙНИЙ, а, е, техн. Прикм. до афінація. Новий 
афінаційний змішувач призначений для афінації жовтого 
цукру у продуктових цехах цукрового виробництва (з на- 
ук.-техн. літ.).

АФІНАЦІЯ, і, ж., техн. Попереднє очищення цукрового 
піску для перетворення його на рафінад. З метою поліпшення 
якості цу’кру впроваджено афінацію жовтого цукру (з газ.).

АФІНЯНИ, ян, мн. (одн. афінянин, а, ч.; афінянка, и, 
ж.). Мешканці Афін. -  Афіняни колись вирішили, аби мули, 
які перевозили тягарі на спорудженні храму, були випущені 
на волю і могли пастися, де захочуть (П. Загребельний); 
Афінянка Агнодіка є першою з відомих нам жінок, яка 
вивчала медицину систематично (з наук.-попул. літ.); Пе
ресічний афінянин за п ’ять віків до нового літочислення,

сидячи просто неба в амфітеатрі, бурхливо реагував на 
найменшу похибку актора або музиканта (із журн.).

АФІНЯНИН див. афіняни.
АФІНЯНКА див. афіняни.
АФІРМАЦІЯ, ї, ж., книжн. Позитивне твердження, яке 

не піддається сумніву, проте потребує багаторазового по
вторення. Заняття у  семінаристів складаються з фізичних 
вправ, афірмацій на повне оздоровлення, розкриття своїх 
здібностей та пробудження любові до всього довколиш
нього (з наук.-попул. літ.); Афірмації мають дуже важливе 
значення для розвитку особистості (із журн.).

АФІША, і, ж. Надруковане або написане за певною фор
мою оголошення про концерт, виставу, лекцію і т. ін., що ви
вішується на видному місці. Спинявсь перед стовпами, чи
тав афіші (М. Коцюбинський); Афіша висіла коло універси
тету. В ній сповіщалось, що в актовому залі відбудеться 
концерт Франца Ліста (О. Іваненко).

АФІШКА, и, ж. Зменш, до афіша. Він [Ростопчин] на 
початку війни [1914 р.] почав розповсюджувати афішки, 
які, на його думку, підносили патріотичний дух москвичів 
(П. Кочура).

АФІШ НИЙ, а, е. Признач, для афіш. Біля афішних тумб 
юрмляться загорілі, обвішані зброєю степовики (О. Гон- 
чар)-

АФІШОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до афішувйти. Його 
регулярні й завжди афішовані стрибки в гречку стали при
чиною того, що дружина по кількох роках перебування у  
маєтку чоловіка вхопила на руки дволітню Марію й утекла 
до своїх батьків (М. Слабошпицький); Міністерство осві
ти намагається досягти своєї заповітної, хоча й ніде не афі
шованої мети — позбутися невстигаючих (з газ.); П у  знач, 
прикм. Афішовані товари.

АФІШУВАННЯ, я, с. Дія за знач, афішувати. — Віра — 
це не прилюдне афішування, не биття поклонів, ні. Бог при
сутній у  твоєму серці (Р. Федорів); Ніколи вона не сороми
ться спитати, коли чого не розуміє або не знає. Одразу 
видно: цікавиться не для афішування своєї жадоби знань, 
допитливості або навіть просто задля світської балакани
ни, — а справді хоче багато знати (О. Іваненко); Для аван
гардизму характерне безапеляційне заперечення традиції, 
афішування епатажу (з наук. літ.).

АФІШУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, рідко чим. 
Виставляти що-небудь напоказ; привертати загальну увагу 
до чого-небудь. Хто має який товар, яку особливість, яку 
цінну річ, — зараз її напоказ дає,.. по вулицях афішує (І. Фран
ко); Ця праця і її наслідки справді покажуть йому, чи йшов 
він до певної мети, чи тільки афішував цією метою (В. Під- 
могильний).

АФІШУВАТИСЯ, ується, недок. Пас. до афішувати.
[ В о л о д к о:] Для мене недобре афішуватися на таких зі
браннях [провінційних вічах] (І. Франко).

АФОІЙЧНИЙ, а, е, мед. Стос, до афонії. Афонічна втра
та голосу.

АФОНІЯ, ї, ж., мед. Відсутність голосу внаслідок захво
рювання гортані, ураження нервової системи або інших 
захворювань. Охриплість чи афонія вказують на патоло
гію верхніх дихальних шляхів (із журн.).

АФОРЙЗМ, у, ч. Узагальнена думка, висловлена стисло 
в дуже виразній формі. Я  знаю одного поета, що склав собі 
афоризм: “гарна рифма — погибель для ідеї! ” (Леся Укра
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їнка); Старий афоризм — усі жанри добрі, крім нудних, — 
не беруть до уваги деякі наші редактори, видавці, критики 
(з газ.); Збірка античних афоризмів.

АФОРИСТИЧНИЙ, а, е. Який має риси, ознаки афориз
му. Леся Українка любила афористичні вислови і сама час
то творила їх (з наук. літ.).

АФОРИСТИЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до афорис
тичний. У народній творчості наших днів надзвичайно по
силився потяг до афористичності мови (з наук. літ.).

АФОРИСТИЧНО. Присл. до афористичний. Поетич
на думка повинна бути виражена свіжо, точно, лаконічно, 
по можливості — афористично (з газ.).

АФРИКААНС, АФРИКАНС, у, ч. Мова африканерів — 
нащадків переселенців із Голландії — бурів, одна з державних 
мов Південно-Африканської Республіки. Африкаанс виник у  
XVII cm. у  процесі інтеграції та змішування різних нідер
ландських діалектів з англійською та німецькою мовами 
(з наук. літ.).

АФРИКАНЕР див. африканери.
АФРИКАНЕРИ, (одн. африканер, а, ч.; афрнка-

нерка, и, ж.). Народ Південної Африки, нащадки європей
ських (перев. голландських) переселенців; бури. Звичаї аф
риканерів збереглися й тепер (із журн.).

АФРИКАНЕРКА див. африканери.
АФРИКАНЕЦЬ див. африканці.
АФРИКАНІСТ, а, ч. Фахівець із африканістики. Дослід

ження африканістів.
АФРИКАНІСТИКА, и, ж. Комплексна наукова дисцип

ліна, що вивчає історію, літературу, мову, культуру і побут 
народів Африки. Надбанням української африканістики і 
сходознавства є об ’ємний пласт літератури з проблем зов
нішньої політики країн Африки, в яких розглядаються її ос
новні напрямки, принципи і завдання (з наук. літ.).

АФРИКАШСТКА, и, ж. Жін. до африканіст. За науко
вою спеціальністю наша викладачка була африканісткою. 
Вона опублікувала декілька книг, низку статей, а також 
рецензій з питань стародавньої, середньовічної і колоніаль
ної історії африканських країн (із журн.); Студентки-аф- 
риканістки підготували для вечора програму африканських 
танців (з газ.).

АФРИКАНКА див. африканці.
АФРИКАНС див. африкаанс.
АФРИКАНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до африканці та Афри

ка. Сьогодні трохи душно — подув африканський вітер — 
сироко (М. Коцюбинський).

АФРИКАНЦІ, ів, мн. (одн. африканець, нця, ч.; афри
канка, и, ж.). Корінне населення Африки. Африка нале
жить африканцям, і вони в першу чергу повинні вирішувати 
свої проблеми (із журн.); Від хронічного недоїдання страж
дає 43 % населення тієї частини Африки, що південніше від 
Сахари. Середня тривалість життя африканця рідко пе
ревищує 50років (з газ.).

АФРИКАТ, а, ч., АФРИКАТА, и, ж., лінгв. Складний 
приголосний звук, який утворюється внаслідок злиття двох 
приголосних, напр.: “ц”, “ч”, “дз”, “дж”. Африкати — склад
ні приголосні, які утворюються в результаті поєднання 
приголосного змичного з приголосним щілинним того само
го місця творення (з наук. літ.).

АФРИКАТА див. африкат.

АФРИКАТИВНИЙ, а, е, лінгв. Прикм. до африкат, аф
риката. Африкативний приголосний.

АФРОАМЕРИКАНЕЦЬ див. афроамериканці.
АФРОАМЕРИКАНКА див. афроамериканці.
АФРОАМЕРИКАНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до афроаме

риканці. Головним теоретиком афроцентризму є афро- 
американський учений Молефі Кете Асанте (з публіц. літ.); 
Афроамериканські спортсмени часто перемагають на 
Олімпійських іграх (з газ.).

АФРОАМЕРИКАНЦІ, ів, мн. (одн. афроамериканець, 
нця, ч.; афроамериканка, и, ж.). Жителі Сполучених Шта
тів Америки, які є представниками негроїдної раси. Тради
ційним регіоном проживання афроамериканців є Південь 
США, де вони зробили суттєвий внесок у  формування 
своєрідного образу регіону, особливо в музику, кулінарію, 
мистецтво (з наук.-попул. літ.); Афроамериканці — нащад
ки африканських рабів, які були ввезені у  Північну Америку в 
XVII-XIX століттях (з навч. літ.).

АФРОДИЗІАК, у, ч. Засіб, який стимулює статевий по
тяг і посилює сексуальне бажання. Трояндова ефірна олія 
усуває депресію, використовується як афродизіак, який 
обов 'язково покращує настрій, підвищуючи чуттєвість лю
дини (з наук.-попул. літ.); У сучасній косметології афроди- 
зіаки виготовляють у  вигляді мазей, рідин, спреїв, порошків 
(із журн.).

АФРОНТ, у, ч., заст. Публічна образа, зневага, різка від
січ. Що значить афронт Леонтовича, я щось не зрозумів з 
Вашого листа (М. Коцюбинський).

АФРОЦЕНТРЙЗМ, у, ч. Расова ідеологія самостверджен
ня людей з темним кольором шкіри. Метою афроцентриз
му є самоідентифікація негроїдної раси аж до твердження 
про особливу роль африканської культури в світовій історії 
(з наук.-попул. літ.); Головний принцип афроцентризму— у  
своїх думках і діях свідомо враховувати знання своєї історії 
і культури (із журн.); Прибічники афроцентризму активно 
поширюють свої ідеї через телебачення, радіо, пресу, ін- 
тернет (з газ.).

АФРОЦЕНТРЙСТ, а, ч. Прихильник, прибічник афро
центризму; поширювач афроцентристської ідеології. Афро- 
центристи ідеалізують африканське минуле, не прихову
ють свого негативного ставлення до європейської культури 
(із журн.); Афроцентристи закликають своїх прибічників 
провести афроцентристський прорив у  власній свідомості 
(з газ.).

АФРОЦЕНТРИСТСЬКИЙ, а, е. Прикм. до афроцен- 
трйст, афроцентрйзм. Афроцентристська ідеологія ство
рена для всіх людей з чорним кольором шкіри (з наук.-попул. 
літ.); Суть афроцентристської концепції історії— первин
ність власної культури у  світовій цивілізації (із журн.).

АХ, виг. 1. Уживається для вираження переляку, здиву
вання, радості і т. ін. [ О л і м п і а д а  І в а н і в н а : ]  Га, що 
тут? Ах, це ти, Любочко? (Леся Українка); 11 Уживається 
для вираження захоплення, нетерпеливості і т. ін. А він ди
вивсь у  віконце, дививсь і заспівав... Ах, що то яка пісня бу
ла! (Марко Вовчок); Ах, яка глибінь альтова — наче в озері 
блакить! (П. Тичина); // Уживається для вираження горя, 
співчуття і т. ін. — Ах, бідні коні, — зітхнула Ліда, — що ж 
вони винні? (М. Коцюбинський); // у  знач, ім., перев. мн., 
ахи, ів,розм. Ахання. Вона з охами та ахами заходила в мо
ре по шию (М. Трублаїні); Він не прийшов сюди розбалаку
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вати і розводити спогади чи там ахи, він прийшов з зазда
легідь визначеною метою (П. Загребельний).

2. Уживається для вираження незадоволення, обурення 
або досади. А вас, письменних, треба б бити, Щоб не кри
чали: “Ах! Аллах! Не варт, не варт на світі жити!" 
(Т. Шевченко); [ Люб о  в:] Ах, сіїгами! Тьотю Ліпо! Підіть 
попросіть тую пані, щоб перестала грати (Леся Українка).

3. Уживається для підкреслення згадки, думки, які не
сподівано з’явилися. Лишився біль у  серці та безталання — 
і більш нічого.. Ах, правда: лишилась ще глуха ненависть до 
всього, що зветься паном (М. Коцюбинський).

0 А (ах), так див. так.
АХАЛТЕКЇНЕЦЬ, нця, ч. Кінь однієї з найдавніших 

культурних порід верхових коней. Коні не можуть так 
стояти. Це ахаїтекінці. Найкращі скакуни .. їх треба що
дня прогулювати (П. Загребельний).

АХАЛТЕКІНСЬКИЙ, а, е. Стос, до ахалтекінця. Ахал
текінська порода коней.

АХАННЯ, я, с., розм. Дія за знач, ахати. Урвалася шпар
ка музика, супроводжувана уханням та аханням, тупота- 
ми й вихилясами (І. Нижник).

АХАТИ, аю, аєш, недок., розм. 1. Вигукувати “ах”, ви
ражаючи різні емоції. Артамонов намагався думати про 
батьків, як вони зрадіють, побачивши його, як будуть оха
ти й ахати, пританцьовуючи від радості (Л. Дмитерко).

2. Утворювати глухі, переривчасті звуки (внаслідок уда
ру, вибуху, пострілу). Десь далеко ахали постріли (з газ.). 

АХЕЄЦЬ див. ахёйць
АХЕЙЦІ, ів, мн. (одн. ахеєць, йця, ч.; ахеянка, и, ж.) 

Одне з основних давньогрецьких племен, що жило у Фес- 
салії на Пелопоннесі з початку II тисячоліття до н. е. Геро
дот і Овідій зазначали, що переказ про Іфігенію розпо
відають у самій Тавриці. Найдавніший варіант міфу опо
відав про смерть на жертовному багатті Іфігенії, дочки 
Агамемнона, котрий очолював військо ахейців (з наук, літ.); 
[Гелен:] Ахеянок вже підросло багато за час війни (Леся 
Українка).

АХЕЯНКА див. ахейці.
АХІЛІЯ, ї, ж., мед. Відсутність соляної кислоти і пепси

ну в шлунковому соку. У 24%  випадків хронічний панкреа
тит має ідіопатичне походження (жовчнокам ’яна хворо
ба, стан після видалення жовчного міхура, шлункова ахілія) 
і лише в І % випадків хронічний панкреатит має спадкову 
етіологію (з наук. літ.).

АХІЛЛЕСОВИЙ, сова, сове: 0  Ахіллесова п’ята див. 
п’ята.

АХІМСА, и, ж. В індуїзмі — принцип незавдавання 
шкоди живому; відмова від насилля, вбивства. Моральні за
повіді для мирян (Панчашила): ахімса (не вбивати), не вжи
вати спиртних напоїв, не торкатися чужих дружин, не го
ворити неправди, не брати чужої власності (з наук.-попул. 
літ.).

АХ1НЁЯ, і, ж., розм. Нісенітниця, дурниця. Я  не вірю у  
кохання з першого погляду, це романтична ахінея (С. Про- 
цюк); У Павла Глазового є байка “Ахінея ", в якій розпо
відається про бійку коня з ослом, яку бачила свиня і перепо
відала так, що виходила суцільна ахінея (з навч. літ.).

0 Нести (вернути, гонити і т. ін.) ахінею див. нестй. 
АХКАННЯ, я, с., розм. Дія за знач, ахкати. Андрій Гри

горович перечитав ще раз написане,.. заплющив очі й став

думати. Але тут щось з тріском, тьохканням і ахканням 
увірвалося в поважний, стрункий ряд його думок (В. Вин
ниченко).

АХКАТИ, аю, аєш, недок., розм. Те саме, що йхати. Він 
смачно затягнувся димом і, ахкаючи та сплескуючи рука
ми, пішов (А. Шиян); Лунко б'є сокира під дзвінкий корінь 
грабини, і ахкає луна аж у  других гонах (М. Стельмах).

АХНУТИ, ну, неш, док., розм. 1. Однокр. до ахати. 
Євгеній аж ахнув при такім несподіванім обороті справи 
(І. Франко); Швець Омелько довго вдивлявся у  вершників і 
раптом ахнув і зблід (3. Тулуб).

2. Вистрілити. Баштовий стрілець ахнув довгою чергою 
по вікнах будинку, коло якого мотались посильні (Ю. Янов- 
ський); Несподівано чорнолісся сухо ахнуло одним і другим 
пострілом (М. Стельмах).

АХОЛІЯ, ї, ж., мед. Патологічний стан, при якому жовч 
не надходить до дванадцятипалої кишки. Обстеження не
сподівано виявило ахолію (з газ.).

АХОНДРИТ, а, ч. Кам’яний метеорит, що не містить 
круглих утворень — хондр. Ахондрит і в музеях зустріча
ється дуже рідко  (з навч. літ.).

АХРОМАТ, а, ч., опт. Об’єктив, у якому виправлено не
чіткість і забарвлення зображення, зумовлені сферичною і 
хроматичною абераціями.

АХРОМАТИЗМ, у, ч., опт. Властивість оптичного скла 
заломлювати промені світла, не розкладаючи їх на складові 
кольори; безколірність, безбарвність. Небажаний ахрома
тизм.

АХРОМАТЙН, у, ч., біол. Речовина клітинних ядер орга
нізмів.

АХРОМАТИЧНИЙ, а, е, фіз. Безколірний, безбарвний. 
Всі кольори, що ми бачимо в природі, поділяються на дві 
групи: хроматичні й ахроматичні. До ахроматичних нале
жать білий, сірий і чорний (із журн.); Ахроматична лінза.

АХРОМАТЙЧНІСТЬ, ності, ж., фіз. Властивість за 
знач, ахроматичний. Денситометр дозволяє визначити 
якість друкувальних фарб за двома показниками: відхилен
ням кольорового тону та ахроматичністю (з наук.-техн. 
літ.); Під ахроматичністю фарби розуміють наявність у  
складі кольорової фарби сірого компонента (з навч. літ.).

АХРОМАТОПСІЯ, ї, ж., мед. Вада зору, що полягає в 
нездатності розрізняти кольори. Ахроматопсію Артема ви
явили у  військкоматі (із журн.).

АХРОМІЯ, ї, ж., мед. Природжене або набуте знебарв
лювання шкіри. Ахромія — характерна ознака альбінізму 
(з наук.-попул. літ.).

АХТЕРЛЮК, а, ч., мор. Один із головних люків у палубі 
судна для приймання і зберігання різних вантажів; при
міщення в трюмі, де зберігають провіант у цистернах або 
бочках. Цього разу боцман уважно стежив за ахтерлюком 
(із журн.).

АХТЕРПІК, а, ч., мор. Крайній кормовий відсік на судні, 
де розміщено рульовий привід, баластні цистерни. Ахтер
пік використовують для розміщення баласту, призначено
го для усунення диференту судна (з навч. літ.).

АХТЕРШ ТЕВЕНЬ, вня, ч., мор. Нижня кормова части
на судна, що є продовженням кіля. В південних морях.. роб
лять кіль, форштевень, ахтерштевень .. з тисового дере
ва, що не гниє у  воді (Ю. Яновський).
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АЦЕТАТ, у, ч. 1. лсім. Сіль і ефір оцтової кислоти. У резуль
таті порівняльного дослідження з окиснення ряду суб
стратів нами встановлено, що стафілококи активно окис- 
нюють глюкозу та ацетат (з наук, літ.); Ацетат у  вигляді 
солі застосовують у  фарбуванні тканин, у  медицині, для 
виготовлення каталізаторів, а у  вигляді ефіру— як розчин
ник, у  виробництві кіноплівки, в парфумерії, харчовій про
мисловості тощо (з навч. літ.).

2. текст. Те саме, що Ацетатний шовк (див. шовк). 
Асортимент продукції фабрики надзвичайно широкий: пу
ловери, джемпери, дитячі ансамблі — чистошерстяні, на
півшерстяні, синтетичні — з ацетату, еластику (з газ.).

АЦЕТАТНИЙ, а, е, спец. Прикм. до ацетат. В обласній 
лікарні хворим на цукровий діабет проводять ацетатний 
діаліз (з наук.-попул. літ.).

А Ацетатне волокно див. волокно; Ацетатний шовк 
див. шовк.

АЦЕТИЛ, у, ч., хім. Різновид ацилу.
АЦЕТИЛЕН, у, ч., хім. Безбарвний отруйний газ із не

приємним запахом, що складається з вуглецю і водню; го
рить яскравим полум’ям. В особливих умовах термічної об
робки зметану одержують ацетилен (з наук.-попул. літ.); 
А як твоя стаття про ацетилен? Чи пишеш? (М. Коцю
бинський).

АЦЕТИЛЕНОВИЙ, а, е, хім. Прикм. до ацетилен. У
1891 році Фаворський блискуче захистив магістерську ди
сертацію про однозаиіщені ацетиленові вуглеводні (з на
ук.-попул. літ.); // Пов’язаний із використанням ацетилену. 
Самородній поклав у  гумову шлюпку ацетиленовий ліхтар і 
бляшанку з бензином (Д. Ткач).

АЦЕТЙЛОВИЙ, а, е, хім. Який має в своїй основі аце
тил. Оболонка з багатошарової немагнітної нержавіючої 
сталі і вуглецевого волокна містить спеціальний зволо
жуючий ізолювальний ацетиловий кополімер (з наук, літ.); 
Рідке крем-мило містить парафінове масло, ланолін, емуль
гатор, ацетиловий спирт, пропіченгліколь та інші речови
ни (із журн.).

АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВИЙ, а, е: А  Ацетилсаліцилова 
кислота див. кислотй.

АЦЕТИЛЦЕЛЮЛОЗА, и, ж., хім. Біла аморфна маса, 
яку застосовують у виробництві штучного волокна, вогне
тривкої кіноплівки, лаків. Без ацетилцелюлози виготовлен
ня лаків неможливе (з навч. літ.).

АЦЕТИЛЬНИЙ, а, е , хім. Стос, до ацетилу. Наявність та 
кількісне співвідношення лабільних і стабільних ацетильних 
груп відіграє важливу роль у  процесах контролю над струк
турою та матричною активністю хроматину (з наук. літ.).

АЦЕТОН, у, ч., хім. Органічна сполука — безбарвна рі
дина з характерним різким запахом; використовується як 
розчинник у багатьох виробництвах. Крім води, є й інші роз
чинники, наприклад, мурашина кислота, винний спирт, 
ацетон (з навч. літ.).

АЦЕТОНОВИЙ, а, е, хім. Прикм. до ацетбн. Ацетонова 
суміш; Ацетоновий розчин; Ацетонові сполуки; И Власт, 
ацетону. Ацетоновий запах.

АЦЕФАЛІЯ, ї, ж., біол. Природжена відсутність голови 
у плода внаслідок аномалії розвитку.

АЦИДИМЕТРІЯ, і, ж., хім. Метод визначення кислоти 
в розчинах. Цього разу дослідники використали ацидимет
рію (з газ.).

АЦИДОЗ, у, ч„ мед. Підвищена кислотність крові, шлун
кового соку та тканин організму внаслідок зміни кислот
но-лужної рівноваги. В організмі накопичується оцтова 
кислота, з неї в свою чергу утворюються так звані кетоно
ві тіла йрозвивається захворювання, що зветься ацидозом 
(з наук.-попул. літ.).

АЦИДОФІЛИ, ів, мн., біол. Організми, здатні існувати 
при значній кислотності середовища. У гіпофізі великої ро
гатої худоби є три основні види клітин: ацидофіли, базо
філи і хромофобні клітини (з наук, літ.); Серед лишайників 
приморської смуги Кримського півострова виявлено понад 
сто видів ацидофіліє (з наук. літ.).

АЦИДОФІЛІН, у, ч., біол. Кисломолочний продукт: мо
локо, заквашене ацидофільними бактеріями. До україн
ських національних кисломолочних продуктів належать: 
ряжанка, ацидофілін, сметана, сир кисломолочний та ке
фір (із журн.).

АЦИДОФІЛШ ОВИЙ, а, е, біол. Стос, до ацидофіліну. 
Ацидофіліновий продукт.

АЦИДОФІЛЬНИЙ, а, е, біол. Стос, до ацидофілів. Аци
дофільні рослини трапляються у  середовищах, збіднених 
на карбонати (з навч. літ.); Ацидофільні бактерії.

А  Ацидофільне молокб див. молокб; Ацидофільні ор
ганізми див. організм.

АЦИДОФІЛЬНІСТЬ, ності, ж., біол. Властивість за знач, 
ацидофільний.

АЦИДОФІТИ, ів, мн. Рослини, що віддають перевагу 
кислим ґрунтам та водам. До ацидофітів належить багато 
гірських рослин, карликова береза, деякі лишайники (з навч. 
літ.).

АЦИДОФІТНИЙ, а, е. Стос, до ацидофітів. Ацидофіт- 
ний мох.

АЦИДОФОБНИЙ, а, е, біол. Який розвивається в луж
них середовищах. Антибіотики запобігають розмножен
ню ацидофобних бактерій (з навч. літ.).

А  Ацидофобні організми див. організм.
АЦИДОФЙБНІСТЬ, ності, ж., біол. Властивість за знач, 

ацндофббннй.
АЦИКЛІЧНИЙ, а, е. Який відбувається, здійснюється 

без врахування певних циклів. Ациклічний рух.
А  Ациклічні (аліфатичні) вуглевбдні див. вуглеводні; 

Ациклічні сполуки див. сполука.
АЦИКЛІЧНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, ацик

лічний.
АЦИЛ, у, ч., хім. Кислотний радикал жирної кислоти. 

Ацил надає жорсткості хітину, так би мовити, цементує 
його (з наук.-попул. літ.).

АЦИЛУВАННЯ, я, с., хім. Заміщення атома водню в ор
ганічній сполуці залишком карбонової кислоти. Ацилування 
належить до складних хімічних змін (з навч. літ.).

АЦИЛЬНИЙ, а, е, хім. Прикм. до ацил. Український 
хімік Л. М. Литвиненко вияснив механізм дії органічних ка
талізаторів у  процесах ацильного переносу (з наук, літ.); У 
курсі органічної хімії студенти вивчали й особливості кар
боксильних ацильних груп (із журн.).

АЦТЕК див. ацтеки.
АЦТЕКИ, ів, мн. (одн. ацтек, а, ч.). Народ, що населяв 

Мексику до завоювання її іспанцями в першій половині 
XVI ст. Діти раділи, особливо тоді, як гурток юних ман
дрівників почав здійснювати “подорож у  минуле народів ".
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Вони побували в країні ацтеків, інків (І. Цюпа); У давнину 
для племен ацтеків і майя кактуси були символом містициз
му. їм приписувались чаклунська сила й магічні чари (з на- 
ук.-попул. літ.).

АЦТЕКСЬКИЙ, а, е. Стос, до ацтеків. У самому центрі 
мексиканської столиці Мехіко розкопали головний храм ац
текської держави Теночтітлам (із журн.)\ Ацтекська мова.

АЧ, розм. І. виг. Уживається для вираження здивування, до
кору, незадоволення, захоплення і т. ін. — Ач, ут екла!.. — 
мовить він голосно. — Ген-ген уже... за горою... Ну, та й 
дівчина ж! (Панас Мирний); — Ач, привітався, ледве під
няв бриля, — скипів Аркадій Петрович (М. Коцюбинський).

2. наст. Уживається (часто в сполученні з як ий ,  як), 
щоб звернути чиюсь увагу на кого-, що-небудь. Дивилися 
та див\ ви шсь На новобранця чабани, Та промовляли, що й 
вони Таки не дурні: — Ач якого Собі ми виблагали в Бога Са
модержавця (Т. Шевченко); — Ач яку новину сказав! 
(Ю. Яновський).

АЧЕЙ, част. власне мод., розм., рідко. Уживається у 
знач., близькому до може ,  м о ж л и в о ,  а що  як.  Вийди, 
вийди, дівчинонько, вранці по водицю, ачей же я надивлюся 
на плахту-дрібницю (Сл. Гр.); Ходім! А чей се гіркеє страж
дання Нащадкам нашим скоротить дорогу До ясної і пев
ної мети! (Леся Українка); // Уживається у знач., близькому 
до мабуть,  з д а є т ь с я .  Була то ніч, з усіх ночей Найне
спокійніша, ачей (О. Підсуха).

АЧУ, виг., розм. Те саме, що геть2. — Та ж би там, у  сто
лиці, побачивши таке диво [громаду з “прошенієм” до ца
ря], зараз би нагнали ік лихій матері: “Ачу, невмиване, на 
сечо до ціпа! ” (М. Коцюбинський); Побіг Семен до сажа за
ганяти свиней. — Ачу, ачу, прокляті! — сердився (А. М’яст- 
ківський).

АЧХИ див. апчхи.

АШКЕНАЗІ, мн., невідм. Європейські євреї. УХУІ-ХУІІст. 
в Україні поселяються вихідці з Польщі — ашкеназі, тобто 
європейські євреї, які розмовляли мовою германської групи 
індоєвропейської сім Т (ідиш) (з наук.-попул. літ.).

АШ КЕНАЗЬКИЙ, а, е. Прикм. до ашкенйзі. Молитов
ники, складені за ашкеназькою традицією, вимагають най- 
ретельнішого дотримання обрядів (із журн.).

АШУГ, а, ч. У кавказьких народів — народний поет- 
співець. І молодість плуга, І шахти зоря — В натхненні 
ашуга, В струні кобзаря (М. Рильський); Він чув, як бродячі 
гірські ашуги славлять небо і зорі, гори й долини, славлять 
любов і солов 'я (О. Десняк).

АЯКЖЕ, част., розм. 1. ствердле. Уживається для ствер
дження якоїсь думки; авжеж, звичайно. — Та на таке пи
тання зауряд одказують: “еге, авжеж, аякже, любитиму, 
дуже", — одмовила вона всміхаючись (Марко Вовчок); — Хто 
знає, обід буде? .. — Аякже! Повинен бути (Панас Мир
ний); [Ніна: ]  Вона їде з Мальвановим? Напевно? [ Х л а 
му  ш к а:] Ну, аякже! Вони ж побрались (І. Кочерга).

2. запереч. Уживається для вираження незгоди з чим-не- 
будь, заперечення, відмови. Він думає, що для нього фабри
ку збудують. Аякже, чорта пухлого дочекаєшся! (М. Коцю
бинський).

АЯТ, а, ч. Найменша структурна одиниця Корану. Інколи 
термін “аят "розуміють як “вірш ”, що неправильно з по
зиції самого Пророка, який неодноразово підкреслював від
даленість своїх проповідей від поезії. Більш коректним є 
розуміння “аята "як “вислову" (з наук, літ.); Всього в Кора
ні є 6236 аятів (з наук.-попул. літ.).

АЯТОЛА, й, ч. Вищий духовний титул у шиїтів в Ірані, а 
також особа, що має цей титул. Відомо, що мусульманська 
релігія розпадається на дві т ечії— шиїтів і сунітів. Титул 
аятоли належить вищій духовній особі шиїтів (з газ.).
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Б 1, невідм., с. Друга літера українського алфавіту на по- 
значення приголосного звука “б” (вимовляється “бе”).

Б2 див. би.
БА1, виг., розм. Уживається для вираження здивування, 

здогаду; дивись. — Ти, як те сонечко, закрасиш мою смут
ну хату, розвеселиш матір... — Ба! У тебе й мати є? А я й 
забула... (Панас Мирний); От я їх вже бачу. Ба, ба! Як вас 
багато... (М. Коцюбинський); [ Мавка : ]  Ба! чуєш?.. То 
весна співає? (Леся Українка); Хороше! А що плутає ноги 
втома та чавкає в драних чоботях — дарма: ось і відпочи
не, і онучі просушить. О, ба! Спередіу темряві блиснув вог
ник (видно, в халупці світло засвітилося). Хороше! (А. Го
ловко).

0  (1) Ба де то! — уживається для вираження повного за
перечення; ні. Котилися і наші козачі Дурні голови, за прав
д у .. А получшали [покращали]? ба де то! Ще гіршими ста
ли (Т. Шевченко); (2) Отйм-бо (то) й ба <Тим-то й ба> —  
уживається для підкреслення чого-небудь; у тім-то й річ. Та 
де та ярина взялась? У мене ще на жито орють. Отим-то 
й ба, що живете Відколи, дядьку, а не чули (Т. Шевченко); 
Мусій випріг вози серед двору. — Закочуй, козаче, під повіт
ку. — А то що хіба, ясно ж? — Тим-то й ба, що дощ буде 
(П. Панч); — Хоч кажуть — хто мовчить, той ніби двох 
навчить, але тим-то й ба, що той, хто мовчить, нікого не 
навчить, бо жити мовчки неможна (з газ.); (3) Чи [ти] ба! — 
уживається для підкреслення сильного здивування з приво
ду чого-небудь; бач, дивись. — Та то Грицаївна! — чулося 
де-де. — Чи ба, як напиндючилася! (Панас Мирний).

БА2, част. власне мод. 1. у  сполуч. із спол. т а, а л е. Ужи
вається для вираження заперечення сподіваної дії, причому 
далі, як правило, розкриваються причини неможливості її 
виконання. Полетів би, послухав би. Заплакав би з ними... Та 
ба, доля приборкала Меж людьми чужими (Т. Шевченко); А 
воно б і гаразд: у  Петра Степановича — сини, у  Василя Се
меновича — дочки... Та ба! Така ворожнеча піднялася... 
(Панас Мирний).

2. Уживається при відповідях для посилення заперечення. 
— Пусти! — кричав Микола, посатанівши од злості. — Ба, 
не пущу!.. — кричав отаман (І. Нечуй-Левицький); — То ти 
й не знаєш, яке зілля подобає хлопцеві в купіль класти, а яке 
дівчині? — Ба ні, на цьому не битий (Ю. Яновський).

БА3, спол. 1. приєднувальний. Приєднує речення, що 
уточнюють зміст попередніх; та й, навіть. Ще в гімназії Бо
рис займав видне місце серед товаришів, ба й учителі гля
діли на нього як на головну оздобу закладу (І. Франко); На
ступний день Панас зустрів спокійно, ба навіть поважно, 
як годиться старшому в сім Т (Я. Качура); — Гай-гай, сину, 
скільки це літ отак не сиділи. Ба й у  вічі не бачили один од
ного (А. Головко).

2. протиставний. Приєднує речення з протилежним або 
обмежувальним значенням; але. Макар Іванович лишився в

хаті. Ба не сам, бо й Хо втисся за доктором і причаївся в 
куточку (М. Коцюбинський).

БАБА1, и, ж. 1. Мати батька або матері. Пустила баба 
внука, то він і побіг, тіїьки дверми стукнув (А. Свидниць- 
кий); І в темні зарості бузкові Од баби вимкнувшись тих
цем, Малий трьохліток чорнобровий За хитрим диба го
робцем (із журн.).

2. Стара віком жінка. Був собі дід та баба. З давнього 
давна, у  гаї над ставом, Удвох собі на хуторі жили (Т. Шев
ченко); Баба глянула на Горпину, і в старих очах заграв 
жаль (Панас Мирний).

3. розм. Узагалі жінка. Баби вхопили осавулиху попід ру
ки та й повели по селі (І. Нечуй-Левицький); — Добре, коли 
баба стає козаком, гірше, як козак стає бабою! (П. Панч).

4. перен., зневажл. Слабкий, боязкий, нерішучий чоло
вік або хлопець. Що це з Юрасем? Щоб мав все краще й 
краще ходити, то він з кожним днем гірше ходить. Скажи 
йому, що він “баба” (М. Коцюбинський); [1-й в а р т о -  
в и й:] Ох, моторошно мені... [ 2-й в а р т о в и й : ]  Ну-ну, не 
будь бабою! Вартуй, коли наказано (Я. Мамонтов).

5. у  сполуч. з приев, займ., розм. Те саме, що дружйна 1. 
— Та, — махнув рукою Мирон, — звиняйте, моя баба жит
тя не дає .. Мов кліщ, вчепилася за душу, живцем заїдає 
(М. Стельмах).

6. заст. Жінка, що приймає дітей під час пологів. Де ба
гато баб, там дитя безпупе (Номис); Батько був веселий, 
подавав бабі то те, то друге, жартував, допитувався, щоб 
долю народженому вгадала (С. Васильченко); Баба-пови- 
туха; Баба-пупорізка.

7. заст. Ворожка, шептуха. Скажи-бо, Степане! Може, 
справді нездужаєш? .. Я  побіжу за бабою (Т. Шевченко).

8. Людська фігура із снігу. Бабу здоровенную, Уночі 
страшенную, Зліпимо гуртом (Л. Глібов).

(1) Кам’яна баба — стародавній кам’яний бовван, що 
найчастіше трапляється в степу на могилах. * У порівн. Ще 
проїхав [січовик] кііька гонів, роздивився, аж то чоловік, і 
сидів він нерухомо, неначе kclu яна баба на могилі (О. Сто
роженко); (2) Клята баба, лайл. — уживається для вира
ження здивування або негативного ставлення до жінки. Ти 
знаєш, що таке теща? Ні? Підростеш — узнаєш. Клята 
баба (Григір Тютюнник); Погарцюй ловко по вулицях сто
лиці, щоб не тільки клята баба побачила, а й сам татарюга 
(Г. Колісник); (3) Скіфська баба — стародавня кам’яна ста
туя, поставлена на могилі скіфами або сарматами. Брели ку
дись навмання, аж доки в степу наполохала їх скіфська ба
ба, що несподівано виринула з темряви, бовваніючи на неви
сокій, за довгі віки дощами розмитій могилі (О. Гончар); 
* У порівн. Вони обоє прямують до кабінету Аркадія Вале- 
ріановича, посеред якого масивно, мов скіфська баба, стов
бичить панський управитель Салогап (М. Стельмах);
(4) Снігова баба: а) велика конусоподібна кучугура снігу.
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По дворах врівень з хатами стоять страшенні снігові ба
би, і тільки вітер куйовдить їх гострі голови (Панас Мир
ний); б) те саме, що баба1 8. Хуртовина окутала нас з ніг до 
голови снігом так, що ми подібні на снігові баби, яких виліп
люють діти (У. Самчук); Діти ліплять з мене снігових баб, і 
на обличчі кожної снігової баби з ’являється частина мого 
розпачу (Ю. Винничук); (5) Тісна баба — гра, у якій ті, хто 
сидить на кінцях лавки, тиснуть на тих, які сидять посере
дині, намагаючись витіснити і зайняти їхнє місце. — Ну, та 
й напакували ж нас у  сей вагон, нема де й голкою штрикну
ти. Тут награємось за ніч в тісної баби, — говорить хтось 
з кутка (Леся Українка).

0 (6) Баба (бабка, бабуся) [ще] надвоє ворожила (гада
ла) — невідомо, чи відбудеться, здійсниться що-небудь, чи 
ні; побачимо. Надвое баба ворожила:.. або вмре, або буде 
жила (Номис); [ В а с и л ь  (до Горпини):] Завтра нас, мо
же, щаслива доля чекає, а не лихо! Завтра, як то кажуть, 
бабка ще надвоє ворожила! (М. Кропивницький); — Бач, 
Килино, — почав дід, — Чи візьме ще тебе Андрій, се ще ба
ба надвоє ворожила... (В. Винниченко); — Так от передай 
отій гвардії [Деркачеві], що коли на сівбі ми його перегнали, 
то на жнивах й поготів.. — Сказати можна, — обережно 
проговорив юнак... — Тільки це, Миколо Гавриловичу, бабу
ся ще надвоє гадала (С. Журахович); (7) Базарна баба, 
несхв. — людина, яка грубо, галасливо, вульгарно та нечем
но поводиться. — А якщо ти справжній чоловік, а не базар
на баба, яка дратує жалюгідними галасливими балачками, 
то давай зустрінемося і про все домовимося (із журн.);
(8) Згадала баба дівера — уживається для підкреслення 
непотрібної згадки про що-небудь давно минуле, чого вже 
ні змінити, ні виправити не можна. З темряви строго обі
звався Семен Дибенко: — Війна — війною, а два стоги пере- 
ліжного сіна ні за що ні про що згноїли. Безбородько нахму
рився: — Таки згадала баба дівера, через вас, діду, про ці 
два стоги увесь світ і союзники знають (М. Стельмах);
(9) Як (коли) баба була дівкою, перев. зі сл. т о д і  — дуже 
давно. Тоді то було, як баба була дівкою (прислів’я); Як 
(мов, ніби і т. ін.) сім баб пошептало див. сім; (10) Як 
(мов, ніби і т. ін.) [та| баба Палажка [і баба Параска] — 
язикатий, балакучий, сварливий. Був час, коли Гітлер не 
мовчав перед німцями “мов скеля ”, він був.., як та баба Па
лажка (П. Козланюк).

БАБА2, и, ж., техн. Важка підвісна довбня для забиван
ня паль. Важко грюкнула, падаючи перший раз, сталева ба
ба копра, і звичний робочий день розпочався (В. Собко); 
// Ручна довбня для забивання паль або утрамбовування 
землі. Тягнуть оце залізну бабу, щоб убивать палі (Сл. Гр.); 
Кузьма Петриченко подивився в той бік, де майстри теса
ли подаптіву деревину, .. забивали чавунними “бабами”па
лі (А. Шиян).

БАБА3, и, ж. Різновид випічки з пшеничного борошна. 
Хазяйновита хазяйка [напече] пасок і всякої всячини: пани і 
панійки,.. баби, пундики (Сл. Гр.).

БАБА4, и, ж., діач. Пелікан. В небі крутились білі марти
ни й чайки, а здорові білі, з червоними носами баби, неначе 
лебеді, вкривали купами й море, й береги (І. Нечуй-Левиць- 
кий).

БАБА5, и, ж., діал. Сорт великих груш. Наїстися баб.
БАБА, й, ч. У тюркських народів — шанобливе звертан

ня до старшого за віком чоловіка.

БАБАЙКА, и, ж. Велике весло, прикріплене до човна. 
Рибачки вдарили по воді плискам бабайкаии, і здоровий човен 
полинув по лимані, неначе птиця по небу (І. Нечуй-Левиць- 
кий); Кожен поспішив стати на своє місце: хто біля яко
рів, хто біля довгих бабайок (Яків Баш).

БАБАК,рідше БАЙБАК, а, ч. 1. Великий гризун родини 
білячих, товстий і незграбний, що живе у степу в норах; 
цінний хутром та шкірою. Рушиться по полю сніг. Свиснув 
бабак, почорніла дорога. Струмінь в ярочку побіг (Я. Щого- 
лів); Вже на одвалах нір вигрівались на сонці байбаки 
(Н. Рибак); * У порівн. До війни ніде отак і не доводилось 
бувати. Сидів, як бабак, у  своїй балці (А. Головко); 3 ран
ньої осені до весни бабак впадає в сплячку (з навч. літ.); 
// Хутро бабака. Та таки й одягнена [Явдоха].. Кожух білих 
смушків під тяжиною і бабаком обложений (Г. Квітка-Ос- 
нов’яненко).

2. перен. Неповоротка, ледача людина; нероба, ледар. 
Хто б сподівавсь, що Турн бабак? (І. Котляревський).

0  (1) Як байбак у норі, зі сл. ж и т и  — одиноко. — Іс
тинно так... живи та їж, поки роток свіж. От, приміром, 
я: живу сам, як байбаку норі, тільки й того, що до церкви 
та додому (М. Лазорський).

БАБАКОВИЙ, рідше БАЙБАКОВИЙ, а, е. Прикм. до 
бабак, байбак 1. Треба десь дістати будь-якою ціною бор
сукового чи байбакового жиру (М. Циба).

БАБАХ, виг. 1. Звуконаслідування, що означає сильний 
низький уривчастий звук. Ніколи не розумів людей, здатних 
націлити гвинтівку на живу істоту. Бабах — і ще одне 
життя обірвалося (із журн.).

2. розм. Уживається як присудок за знач, бабахнути. Ба
бах у  воду (Сл. Гр.).

БАБАХАННЯ, я, с., розм. Дія за знач, бабахати. Діти 
від нових вражень і гуляння по місту стомилися, а тому 
швидко заснули, не зважаючи на бабахання святкового са
люту (з газ.).

БАБАХАТИ, БАБАХКАТИ, аю, аєш, недок., розм. 
1. Утворювати сильні низькі уривчасті звуки. Одного разу з 
Ільком вони надумали, що не дуже їхній пістолет бабахкає, 
треба, щоб луна дужче пішла (Остап Вишня); // Стріляти. 
На відкриття сезону всі туди, бабахкають цілий день, 
птицю розполохають (О. Гончар); По селу пролетів верш
ник, бабахкаючи в небо з гвинтівки (М. Циба).

2. що. Сильно бити, вдаряти, кидати. Хочеться рвати й 
кусати, бабахкати все підряд (з газ.).

БАБАХКАННЯ, я, с., розм. Дія за знач, бабйхкати. На 
полігоні продовжувалося бабахкання (із журн.).

БАБАХКАТИ див. бабахати.
БАБАХНУТИ, ну, неш, док., розм. 1. Однокр. до бабаха

ти 1. Хтось цілиться з-за клена. Бабахнув постріл (І. Нехо- 
да); Бабахнули зенітки, й одночасно вибухли перші бомби 
(І. Багряний); // безос. Ось відкілясь блимнуло світлом... 
раз... і вдруге... А це — як бабахне! (Панас Мирний); Треба 
через деякий час уст ат и.. і бабахнути з пістоля (Г. Хотке- 
вич).

2. кого, що, по чому. Однокр. до бабахати 2. Велика дош
ка впала зверху так близько, що ледве не бабахнула мене по 
голові (Л. Смілянський); Никифор бабахнув по столі кула
ком, аж шибки забряжчали (Микола Чернявський).

3. Упасти з шумом. Так і бабахнув у  воду (Сл. Гр.); Вовк 
перекинувся і стрімголов бабахнув у  море (І. Франко).



БАБАХНУТИСЯ 300 БАБКА2

БАБАХНУТИСЯ, нуся, нешся, док., розм. Те саме, що 
бабахнути 3. Бешкетник поліз на сусідську грушу, але не 
втримався на гілці й бабахнувся на землю (із журн.).

БАБАЧбК, рідше БАЙБАЧбК, чка, ч. Зменш.-пестл. до 
бабак, байбак І. Бабачок вказував на ранню весну (з газ.).

БАБЕГА, и, ж., зневажл. Збільш, до баба1 2, 3. Кожній 
жінці, бодай і такій бабезі, як я, приємніше з нагоди вибра
тись за допомогою гарного, ставного хлопця (Н. Короле
ва); Теща малювалася йому страшною мегерою, здоровен
ною бабегою з чорною бородавкою на носі, з гучним лайли
вим голосом (П. Загребельний).

БАБЕЗІЇ, ій, мн. (одн. бабезія, ї, ж.). Рід найпростіших 
організмів ряду піроплазмід, паразити крові великої рогатої 
худоби, коней, свиней, овець, собак і т. ін. Бабезії мають 
різну форму та розміри, найчастіше характерні кільцьові 
форми, що розташовуються вздовж стінок еритроцита 
(з наук.-попул. літ.); Бабезія — внутрішньоклітинний пара
зит, що уражає еритроцити крові тварин. В еритроцитах 
відбувається безстатеве розмноження кожної бабезії на 
2-4 особини (з наук.-попул. літ.).

БАБЕЗібЗ, у, ч., вет., мед. Інфекційне захворювання, 
спричинюване бабезіями. Бабезіоз супроводжується під
вищеною температурою, анемією, жовтяницею слизових 
оболонок тварини (з наук.-попул. літ.); Уперше бабезіоз у  
людини було діагностовано у  1957році (з навч. літ.).

БАБЕЗІЯ див. бабезії.
БАБЕРА, и, ж., зневажл. Збільш, до баба1 2,3. Борис хо

тів ще захистити подругу перед баберою, але передумав, 
кинувся й собі за дівчиною (П. Загребельний).

БАБЁР1Я, і, ж., зневажл. Те саме, що бабёра.
БАБЕЦЬ-ГОЛОВАЧ, -бця- ~ча, ч. Морська або річкова 

риба родини бичкових. Бабець-головач належить до тре
тинних речіктів, які ще збереглися у  Чорному морі (з на
ук.-попул. літ.); Бабець-головач зустрічається в річках ба
сейнів Дунаю і Дністра і в гірських водоймах Карпат (з на
ук.-попул. літ.).

БАБЁШКИ, шок і шків, мн., діаі. Нутрощі тварини; по
трух. Вареники із свинячими бабешкалш.

БАБИЗНА, и, ж., заст. Майнова спадщина, що залиши
лася після баби (див. баба1 1). Ця хата ще моя бабизна 
(Сл. Гр.).

БАБИН, а, е. Належний бабі (див. бйба1 1,2, 3). Хлопець 
аж спотикається за саньми у  ковзьких бабиних шкарбанах 
(О. Гончар); — Ой, не гудьте мене, що я на ці збори прите- 
ліпалась, — мовляв, хай бабине слово почують (Ю. Янов- 
ський).

0 Бабине літо див. літо; Бабин смик див. смик1; Сміш
ки з бабиної кішки див. смішки.

БАБИНЕЦЬ, нця, ч. 1. Окреме місце в церкві, де стоять 
жінки. Церква була зовсім порожня, тільки в бабинці стоя
ли три баби в намітках (І. Нечуй-Левицький); 3 усіх кутків 
бабинця, як на знак, починають баби голосно сякатися 
(М. Коцюбинський).

2. архт. Західна частина тризрубної православної куль
тової споруди в українському дерев’яному храмобудуванні. 
Три зруби, укладені в напрямку схід — захід, з яких середній 
зруб за параметрами більший, утворюють класичний тип 
української тризрубної церкви з відповідними приміщення
ми — вівтар, нава, бабинець (з наук, літ.); Гримнула на

дзвіниці гармата, чорна намітка диму осіла на заметі ліво
го бабинця (Ю. Мушкетик).

БАБИСЬКО, а, с., зневажл. Те саме що баба1 2, 3. Білі 
корови-зайди бродили по двору. “Знову бабиська повипуска
ли, — вибухаючи раптовою злістю, подумав Іван. — Мало 
їм вулиці ” (В. Дрозд).

БАБИТИ, блю, биш; мн. баблять; недок., кого і без прям, 
дод., розм., заст. Займатися акушерством, приймати дітей 
під час пологів. Свекруха моя в його [в нього] сина бабила 
(Сл. Гр.).

БАБИТИСЯ, блюся, бишся; недок., мн. бабляться; зне
важл. Виявляти безвольність, нерішучість, розніженість. 
— Годі бабитись, годі, як дитя за метеликом, ганятись за 
власними привидами! (І. Франко); — Якого мені біса тут си
діти, — здивувався Бульба, звертаючись до Товкача. — Щоб 
я став гречкосієм, пічкуром. Доглядати вівці та свині та з 
жінкою бабитися (О. Довженко); Онук колишнього кошо
вого подався бабитися й багатіти (Г. Колісник).

БАБИЧ, а, ч., розм. Те саме, що бабій 1.
БАБИЩ Е, і, ж. і а, с., зневажл. Збільш, до бйба1 2, 3. Як 

вийшла бабище старая, Крива, горбатая, сухая (І. Котля
ревський); [1-й м а й с т е р : ]  Ну, лицарю, я жалую, що не 
віддав тебе тій бабищі. Якраз була б з вас пара! (Леся Ук
раїнка); Вона вигиналася посеред кнайпи у  своєму росій
ському сарафані, мотиляючи на всі боки товстелезною ко
сою, .. велике бабище з далеких степів (Ю. Андрухович).

БАБІЙ, я, ч., розм. 1. Той, хто дуже упадає за жінками; 
залицяльник, зальотник. — Товариша проміняв на бабу... Ех 
ти, бабій! (С. Васильченко); Нечипора знали у  війську як 
доброго й щасливого бабія (Іван Ле).

2. Безвольний, нерішучий чоловік. Співай про бої, співай 
про січу. Коли ти справжній кобзар, а не бабій (Панас Мир
ний).

БАБІРУСА, и, ж. Невелика дика тварина родини свиня
чих, поширена у болотистих лісах на деяких островах Індо
незії. У бабіруси сіра зморшкувата шкіра, маленькі стоячі 
вуха та сірі маленькі очі, які нагадують оленячі (з наук.-по
пул. літ.).

БАБІТ, у, ч. Сплав олова з міддю і сурмою. Робочі поверхні 
металевих вкладишів підшипника з метою зменшення тер
тя здебільшого заливають антифрикційним сплавом — ба
бітом (з навч. літ.); Це для нього [гусеничного трактора] 
Феня з подругою Галею везла з-за Волги сундук з бабітом 
для шатунних підшипників (М. Циба).

БАБІТОВИЙ, а, е. Прикм. до бабіт. Дуже багато під
шипників виходять із ладу через утомлюваність бабітово
го шару (з наук.-попул. літ.).

БАБКА1, и, ж. 1. Те саме, що бйба1 1,6, 7. Погляди внуків 
зверталися з тихим, цікавим подихом на бабку (О. Коби- 
лянська); Івась занедужав... Усіх бабок понакликала [Уля- 
на] (Панас Мирний).

2. зневажл. Те саме, що бйба1 2. Вони регочуть. — Іди, 
кажуть, бабко, додому, ми не те міряємо... (М. Коцюбин
ський).

0  Бйба (бйбка, бабуся) ще нйдвоє ворожйла (гадала) 
див. бйба1.

БАБКА2, и, ж. Одна з частин токарного верстата, при
знач. для закріплення оброблюваної деталі. Токарний вер
стат складається з таких частин: станини, передньої 
бабки, задньої бабки, підручника, або супорта (з навч. літ.).



БАБКА3 ЗОЇ БАБУНЯ

БАБКА3, и, ж. І . У копитних тварин — суглоб над копи- 
том. Білограй звернув з дороги на стернище. Коні грузли по 
самі бабки (Ю. Мушкетик); Для швидкоалюрних коней хо
рошими бабками вважаються довгі, сухі, з нормальним на
хилом і міцними зв ’язками (з наук. літ.).

2. Кістка цього суглоба, яку використовують для гри. 
Вправно кидати бабки.

БАБКА4, и, ж. Коваделко, на якому здебільшого кле
пають коси. На бабці клепає собі щось замурзане хлоп 'я 
(А. Головко); Антін дістав з горища бабку, зняв свою стару 
косу і сів її клепати (С. Чорнобривець).

БАБКА5, и, ж. Страва з картоплі, локшини, рису, сиру і т. ін. 
Дуже популярні для литовської кухні другі страви з кар
топлі (бабки, млинці картопляні) (з наук.-попул. літ.).

БАБКА6 див. бабки1.
БАБКА7, и, ж. Купка складених на полі снопів жита, 

льону і т. ін. Свіжовибраний льон вручну в язали в снопи і 
розставляли їх у  бабки для просушування (з наук. літ.).

БАБКА8, и, ж., діаі. Петелька, на яку застібають гаплик.
БАБКА9, и, ж., діаі. Подорожник. [ Марина : ]  Ідіть 

лиш у поле та нарвіть бабок (М. Кропивницький); Цілющі 
властивості подорожника (по-народному він іще зветься 
бабка) здавна використовували для загоєння ран (з наук.- 
попул. літ.).

БАБКА10, и, ж., розм. Гриб підберезник. Гайку, гайку, 
дай нам гриба і бабку! (Номис).

БАБКИ1, бок, мн. (одн. бабка, и, ж.). Ряд хижих комах з 
довгим тонким тілом і двома парами великих прозорих 
крил. До неї [маківки] раз у  раз літа бджола. Бабок, мете
ликів над нею грає сила (Є. Гребінка); А над стеблиною вже 
тремтить сітчастими крилами темно-синя й блискуча в 
сяйві сонця бабка! (А. Шиян).

БАБКИ2, бок, мн., жарг. Те саме, що гроші. Сидять 
хлопці в крутих тачках, у  розкішних костюмах, при бабках 
їдуть у  нічний клуб (з газ.).

0 Бабки збивати див. збивати.
БАБКУВАТИЙ, а, е, діал. Старкуватий, зморшкуватий. 

Він став зовсім бабкуватий (Сл. Гр.); Бабкуватим облич
чям сміється сторож (М. Стельмах).

БАБЛЯТИСЯ див. бабратися.
БАБНЯ, і, ж., зневажл. Збірн. до баба1 3. — А ви, бабня, 

мені вважайте. Щоб не кліпав я перед кумами. Щоб усього 
було вдосталь (Я. Качура).

БАБОЛЮБ, а, ч., зневажл. Те саме, що бабій 1. — Я  ко
хаю іншу. — А цілусш цю?.. Джигун! Баболюб! (О. Ільченко).

БАБОНЬКА, и, ж. Пестл. до баба1 3. — Ой, бабонько, 
правда ваша! (І. Франко); Коло тину Ладуриха сусідок зби
вала: — Бабоньки! Ви гарненько придивіться, їй-бо, в Олени 
щось чортяче єсть (О. Ковінька).

БАБРАННЯ, я, с. Дія за знач, бабратися. Остогидло ме
ні оце бабрання коло хати (Сл. Гр.).

БАБРАТИ, аю, аєш, недок., рідко. 1. що, чим. Бруднити, 
мазати. Не бабрай руками! (Сл. Гр.); Козаки, щоб не бабра
ти в калюжі чоботи, хапалися руками за кілля запрути 
(Ю. Мушкетик).

2. що. Перебирати, перекидати що-небудь, порушуючи 
лад, порядок у чомусь. Оленко, полізь, доню, в погріб та 
відерце картоплі витягни. Та бери скраю, підряд, не бабрай 
усієї (В. Кучер).

БАБРАТИСЯ, аюся, аєшся, рідше БАБЛЯТИСЯ, яюся, 
яєшся, недок. 1. Бовтатися руками в чому-небудь рідкому, 
брудному. Мелашка мила руки, але руки в тісті не швидко 
обмивались. — Чого ти там бабляєшся? Мий хутчій руки...
— вже крикнула Кайдашиха (І. Нечуй-Левицький); Сиди 
цілий вік у  кухні, бабрайся у  помиях, і ніколи тобі ні приєм
ності, ні розваги... (М. Коцюбинський); А я не піду бабля- 
тися в мокрому картоплинні! (Іван Ле); Ми нидієм, ліземо в 
землю, бабраємось в гною (У. Самчук); Обома руками, 
по-робочому, він бабрався у  намулі, я к у  тісті (О. Гончар); 
* Образно. [ Микола : ]  Лю ди!.. Не мучтемене! Не бабрай- 
тесь у  моїм серці! (І. Франко); Напевно, ця людина скупана 
в крові від п 'ят аж до маківки. Вона, напевно, бабралася у  
тій крові з насолодою (І. Багряний); // Порпатися в чому-не
будь рідкому, брудному (про тварин). В калюжах бабрались 
горобці (Л. Юхвід); Був тут звичайнісінький .. вигін-пус- 
тир, де паслися гуси та в калюжах після дощу бабралися 
свині (Я. Гримайло).

2. перен., розм. Повільно що-небудь робити; копатися.
— Але скажи мені, чому бабрався властиво ваш артист 
так довго коло того портрета? (О. Кобилянська); Дунда 
знову бабрався коло якогось шитва на кріселку й сердито 
бурчав (Б. Антоненко-Давидович).

БАБСТВО, а, с., зневажл. Збірн. до баба1 3. Коли б не бо
жий чоловік, то довелось би з нудьги пропасти між плакси
вим бабством (П. Куліш).

БАБСЬКИЙ, а, е, розм. Прикм. до баба1 3; // Належний 
бабі, бабам. Дрижачі бабські тоненькі голоси розлягались 
по садку (І. Нечуй-Левицький); Ох, і перепаде мені від Сер
гія за мій бабський язик (А. Головко); 11 Власт, бабам, жін
кам; жіночий. Бабські забобони.

БАБУВАННЯ, я, с., заст. Дія за знач, бабувати1.
БАБУВАТИ1, ую, уєш, недок., заст. Бути бабою (див. 

баба1 6); приймати дітей під час пологів. Лазорчиху взяли в 
друге село бабувати (Панас Мирний); [Р и н д и ч к а:] У вів
торок я бабувала у  Зіньки Тухленкової (М. Кропивниць
кий); Горпина все життя куховарила на весіллях, бабувала 
на родинах {В. Кучер).

БАБУВАТИ2, ую, уєш, недок., розм. Доглядати малу ди
тину, виконувати роботу няньки. Поїду в Київ до онучки ба
бувати (з газ.).

БАБУВІЗМ, у, ч., філос. Утопічне вчення, основу якого 
становить ідея повної соціальної рівності всіх людей. Рух 
бабувізму названо за іменем його засновника та найпос
лідовнішого теоретика Гракха Бабефа (з наук.-попул. літ.).

БАБУВІСТ, а, ч., філос. Прихильник бабувізму. Бабуві- 
сти вважали, що лише община має бути власником усього 
національного майна, яким усі разом можуть користува
тися, щоб не було дуже багатих і дуже бідних (з навч. літ.).

БАБУЇН, а, ч. Мавпа роду павіанів родини собакоголо
вих, поширена в Центральній і Східній Африці. Цікавість 
завела мавпу в трансформатор на електростанції. Тут во
на замкнула проводи високої напруги. Бабуїн загинув (з газ.).

БАБУ іНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бабуїн. Бабуїнська їжа — 
це плоди, зерно, цибулини, пагони, комахи, дрібні ссавці 
(з наук.-попул. літ.).

БАБУНЯ, і, ж. Пестл. до баба1 1, 2. — Добре вам, бабу
ню, було тут жити на волі (Марко Вовчок); [ Ол ь г  а:] Та
ту, давно лежить від бабуні лист, а ти не прочитав 
(О. Корнійчук).
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БАБУСЕНЬКА, и, ж. Пестл. до бабуся. — Бабусенько, 
голубонько. Серце моє, ненько! (Т. Шевченко); Бабусенька 
була розумниця веіика (Л. Глібов); І згадав свою бабусень
ку... Ось іде вона в садок, Щоб нащось нарвати на зиму 
В 'язку жовтих нагідок (О. Олесь); А ще раз, бабусенько, 
розкажіть про вхід Христов до Єрусалима (Н. Королева).

БАБУСЕЧКА, и, ж. Пестл. до бабуся. Стара вже сві
том нудить, а панночка втішається: — Як славно, бабу
сечко, я к у  нас велично та пишно! (Марко Вовчок).

БАБУСИН, а, е. Належний бабусі. Казочки бабусині .. 
пластомложилися на дитячий [Чіпчин] розум (Панас Мир
ний); Від полум’я з печі бабусині лиця Червоними стали 
(М. Коцюбинський).

БАБУСЯ, і, ж. Пестл. до баба1 1,2. Взяла зілля, поклони
лась: — Спасибі, бабусю! (Т. Шевченко); — Чи воли, бабу
сю, говорять?.. — питає Чіпка в Оришки (Панас Мирний); 
За дівчиною чимчикувала стара бабуся (Іван Ле і О. Лева
да).

0  Баба (бабка, бабуся) ще надвоє ворожила (гадала) 
див. баба1.

БАБЦЯ, і, ж., розм. Бабуня. Старій бабці добре і в шапці 
(Номис); Кругом столу дітвора. Пестить бабця їх стара І 
онукам самі ласі Подає шматочки м ’яса (М. Шпак).

БАБ’ЯЧИЙ, а, е. Прикм. до баба1 3. [ Х р а п ко:] Ця 
[Галька], здається, змогла б дати мені підпомоги. Та що? 
Не баб’ячих рук це діло (Панас Мирний); В кількох кроках 
від лугу, звідки вже долинав баб ’ячий сміх і гуки, Ксеня обе
режно спинила Любу за рукав (В. Бабляк); // Такий, як у баби; 
власт. бабі, бабам. Марійка.. енергійно заходилася організо
вувати баб’яче обурення (Д. Бузько); Навіть небо похмури
лось, задумалось, заплакало дрібними, нудними баб’ячими 
сльозами (В. Винниченко); Зморшкувате баб’яче обличчя 
дідугана почервоніло від хвилювання (О. Донченко); Флор 
скривився від їїб а б ’ячого переляку (М. Малиновська).

БАВАРЕЦЬ див. баварці.
БАВАРКА див. баварці.
БАВАРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до баварці і Баварія. — Ко

ли йде худоба в лінію, то дуже добра ознака. Ей-гей, пре
красна німецька порода, чиста, як баварське пиво (М. Ів- 
ченко); Синьо й грізно йшли кованим кроком незліченні ко
лони баварської піхоти (В. Сосюра); Баварський діалект.

БАВАРЦІ, ів, мн. (одн. баварець, рця, ч.; баварка, и, ж.). 
Мешканці Баварії. Незграбний баварець шепнув, що Ма- 
тільда прожене його від себе, бо він не згоджується вести 
баварців до Єрусалима, отож обоє вони стають вільні 
(П. Загребельний); Згідно зі статистикою найбільше пива 
вживають чехи, за ними йдуть баварці — колишні онімече
ні слов ’яни (з газ.).

БАВИТИ, влю, виш\мн. бавлять; недок. Х.кого. Забавля
ти, няньчити, доглядати дітей. І досі сниться: .. Сидить Не
наче й досі сивий дід Коло хатиночки і бавить Хорошеє та 
кучеряве Своє маленькеє внуча (Т. Шевченко); Я  гуси пасла 
за сеюм і діти бавила, і пряла (І. Франко); Кармелюк по
спішав у  холодок під грушу, до внука, і радісно бавив його 
(В. Кучер); 11 Розважати чим-небудь когось. — Ви ще ніколи 
не були в Парижі? — питає [Софі]. — Ні, — кажу, — це ми 
уперше тут. — Ото усе ж вас бавитиме... (Марко Вовчок); 
[Д. М е р с е д е с:] — Пабло, нам слід піти нагору гості ба
вить (Леся Українка).

2. кого, що, діал. Затримувати, барити. Не бавте нас, не 
бавте, хутко виправляйте (Сл. Гр.).

3. діал. Те саме, що бавитися 3. Де ти бавиш, біловусе, 
де, мій ясний світе! (Ю. Федькович).

0  (1) Бавити час, рідко — розважатися, проводити до
звілля. [ Ми х а й л о : ]  Хіба неможна чесно та мило бавити 
часу без всяких зальотів? (М. Старицький).

БАВИТИСЯ, влюся, вишся;л<«. бавляться; недок. 1. чим, 
з ким і без дод. Забавлятися, гратися. Ріс я в лісі на самоті і 
бавився, як сам собі знав (Марко Вовчок); Ось уже недале
ко знайомий будинок, де .. зустріне її хлопчик, з яким зав
жди любила бавитись (А. Шиян); * Образно. Пустотливий 
вітрець з Дніпра бавився дідовою бородою (О. Донченко); 
// Весело проводити час; розважатися. Тут [у пана] Тарас 
коли не сам малював, що спаде йому на думку, то бавився 
усякими малюнками (Панас Мирний); Кавалери крутилися, 
бавилися, але ні один не освідчився (Н. Кобринська).

2. Грати в яку-небудь гру. В коника бавиться [Володя], за 
мотузочку мене прив ’яже і цьвохкає батіжком (О. Копи- 
ленко); // перен. Займатися чим-небудь несерйозно. Суддя 
старався про переведення до більшого міста, та сказали, 
щоб не бавився в політику (Н. Кобринська).

3. діал. Баритися, гаятися. Ой їдь, милий, та не бався 
(П. Чубинський); — Не бався ж довго, — мовила мати услід 
[синові] (Леся Українка).

0  Гратися (рідше грати, бавитися і т. ін.) в піжмурки 
(у жмурки) див. гратися; Гратися (рідше грати, бавитися 
і т. ін.) з вогнем див. гратися.

БАВЛЕННЯ, я, с. Дія за знач, бавити 1 і бавитися 1.
Настрою компанії додало купання й бавлення з м ’ячему не- 
веіикому ставку (із журн.).

БАВНО, присл., діал. Надто повільно. Іскристі хвильки 
бавно погойдували халабудку [слимака], а він собі лежав у  
колисці, випроставши назустріч сонячному теплу крихітні 
ріжки (В. Дрозд).

БАВбВНА, и, ж. 1. Рослина родини мальвових з насін
ням, укритим пухнастим волокном, з якого виробляють 
пряжу. Підійшов [Саїд] до вікна, біля самого виходу з ваго
на, і так вистояв до третьої зупинки ..А за  вікном квадра
ти зеленої бавовни (Іван Ле); На цей великий двір звозили 
колись зібрану бавовну, пшеницю й рис (Б. Антоненко-Дави
дович); Там із морем злилась Приазовська земля. Голубіють 
під небом Бавовни поля (М. Нагнибіда).

2. Волокно бавовни, з якого виробляють пряжу. Напнув 
[дід Юхим] на лису голову шапку, з якої виглядала подекуди 
бавовна, замотав ганчірками подрані чоботи (В. Винни
ченко); Ідуть із бавовною Вдаль ешелони (М. Нагнибіда); 
// Нитки з цього волокна. Кинула [пані Шумінська] в куток 
клубок з бавовною, розложила дроти й почала жваво ними 
перебирати (Н. Кобринська).

БАВбВНИК, у, ч. Те саме, що бавовна 1. На полі вже 
дозрів бавовник білосніжний (Н. Забіла); Бавовник є найцін
нішою і найбільш посухостійкою технічною культурою 
(з наук. літ.).

БАВбВНИКОВИЙ, а, е. Прикм. до бавовник. Скрізь, 
куди прийшла вода, розкинулись багаті врожаями бавовни
кові поля (з навч. літ.); // Вигот. з бавовнику. Бавовникова 
олія.
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БАВОВНИЦТВО, а, с. Вирощування бавовни. Я  цілком 
згоден з тим, що недавно оце було створено нове міністер
ство бавовництва (О. Гончар); На низовинних ділянках 
Азербайджану поширене бавовництво та відповідний аг
ропромисловий цикл з переробки бавовни (з навч. літ.).

БАВОВНИЦЬКИЙ, а, е. Стос, до бавовництва. Бавовниць
ка галузь.

БАВбВНИЩ Е, а, с. Поле, з якого зібрано бавовну.
БАВОВНО... Перша частина складних слів, що відпо

відає слову бавовна у 2 знач., напр.: б а в о в н о з а г о т і в 
ля,  б а в о в н о з б и р а н н я ,  б а в о в н о п р я д і н н я .

БАВОВНОЗАГОТІВЕЛЬНИЙ, а, е. Пов’язаний із заго
тівлею бавовни. Бавовнозаготівельний пункт.

БАВОВНОЗАГОТІВЛЯ, і, ж. Заготівля бавовни. Цього 
року бавовнозаготівля в Узбекистані розпочнеться пізніше 
(з газ.).

БАВОВНОЗАГОТІВНЙК, а, ч. Той, хто заготовляє ба
вовну. Бавовнозаготівники активно приступили до роботи 
(з газ.).

БАВОВНОЗБИРАЛЬНИЙ, а, е. Признач, для збирання 
бавовни. Я  об'їжджаю райони, щоб обізнатися, як ми го
тові цього року до бавовнозбиральної кампанії (Б. Антонен
ко-Давидович); Бавовнозбиральний комбайн.

БАВОВНОЗБИРАННЯ, я, с. Збирання бавовни. Бавов
нозбирання розпочалося (з газ.).

БАВОВНОКОМБАЙН, а, ч. Комбайн для збирання ба
вовни.

БАВОВНООЧИСНЙЙ, а, є. Який здійснює очищення 
бавовни. На бавовноочисних заводах бавовну-сирець очи
щають від сміття, волокно — від насіння (з навч. літ.).

БАВОВНООЧЙСНИК, а, ч. Сільськогосподарська ма
шина для очищення бавовни-сирцю й одночасного наванта
ження її в транспортні засоби. У господарстві є кілька ба- 
вовноочисників (з газ.).

БАВОВНООЧЙЩЕННЯ, я, с. Оброблення бавовни-сир
цю. Найсучасніші лінії провідних європейських фірм забез
печують високу технологію виробництва повного циклу — 
від бавовно очищення до одержання готової тканини 
(із журн.).

БАВОВНООЧИЩУВАЛЬНИЙ, а, е. Те саме, що ба
вовноочисний. Бавовноочищувальна галузь; Бавовноочи
щувальна промисловість.

БАВОВНОПРЯДЙЛЬНИЙ, а, е. Стос, до вироблення 
пряжі з бавовни. До війни у  нас було мало бавовнопрядиль
них фабрик (з газ.); Бавовнопрядильне виробництво.

БАВОВНОПРЯДИЛЬНЯ, і, ж. Фабрика, де виробля
ють пряжу з бавовни. Кількість бавовнопрядилень змен
шується (з газ.).

БАВОВНОПРЯДІННЯ, я, с. Промисловий процес виго
товлення пряжі з бавовни. Бавовнопрядіння включає опера
ції з підготовки бавовняного волокна: чесання на кардах, 
гребенечесання (з наук.-попул. літ.).

БАВОВНОРОБ, а, ч. Те саме, що бавовняр. Меткі ба
вовнороби, Стрункі і жилаві — такі вони тут всі (М. Ба
жан).

БАВОВНОСІЙНИЙ, а, е. Який вирощує бавовну. Ба
вовносійне господарство.

БАВОВНОСІЯННЯ, я, с. Процес розведення, сіяння ба
вовни. Минулого року бавовносіяння відбувалося після по
вторної культивації ґрунту (з газ.).

БАВОВНОСУШ АРКА, и, ж. Те саме, що бавовносу
шарня. При збиранні бавовни в сиру погоду сирець просу
шують на відкритому повітрі або в спеціальних бавовносу
шарках (з наук. літ.).

БАВОВНОСУШ АРНЯ, і, ж. Приміщення, в якому про
сушують бавовну-сирець або насіння бавовни. Насіння ба
вовни найкраще прогрівати заздалегідь, до сівби, в бавовно
сушарнях (з наук. літ.).

БАВОВНОТКАЦТВО, а, с. Галузь легкої промислово
сті, що займається тканням бавовни. Не менш гостро, ніж 
кадрові питання, на Херсонщині стоять проблеми відро
дження комбайно- та суднобудування, бавовноткацтва, 
боротьби з корупцією і підтопленням території (з газ.).

БАВОВНОТКАЦЬКИЙ, а, е. Признач, для ткання ба
вовни. Бавовноткацька фабрика.

БАВбВНЯНИЙ, а, е. Прикм. до бавовна. Чорні бавов
няні зернятка вискубувалися з сніжно-білих та чистих клу
бочків пуху (Іван Ле); Завдяки їм, тим дальнім горам з віч
ними снігами, на цій землі, де влітку сяє з зеніту гаряче, 
розпечене сонце й не випаде з неба жодної краплини дощу, 
розкинулись бавовняні плантації (Б. Антоненко-Давидо
вич); // Вигот. з бавовни. Олюсю закутали в бавовняну ков
дру (В. Підмогильний); Сукно, атлас, шовкові та бавовняні 
тканини, тюрбани й покривала продавалися неповним ар
шином (П. Загребельний); * Образно. Зимовий день, корот
кий і сірий, з бавовняними хмарами над верхівками сосен, 
гойдав тишу, як пухнасту білу колиску (О. Донченко).

А  Бавовняний пух див. пух.
БАВОВНЙНКА, и, ж., розм. Бавовняна тканина.
БАВОВНЙР, а, ч. Той, хто вирощує бавовну; фахівець у 

галузі вирощування бавовни. Конон Макарович подався в 
поле, до бавовнярів (О. Гончар); Бавовнярі довели високу 
ефективність агротехнічних заходів боротьби з корене
вою гниллю (з наук. літ.).

БАВОВНЯРКА, и , ж. Жін. до бавовняр. Йдуть дівчата 
рядами. Бавовнярки ідуть (М. Нагнибіда).

БАВОВНЯРСТВО, а, с. Галузь, що займається вирощу
ванням бавовни. Головною проблемою вітчизняного бавов- 
нярства є створення і впровадження у  виробництво віт
чизняних ультраскоростиглих сортів, здатних гарантувати 
отримання стабільних зборів бавовни-сирцю (з наук.-по
пул. літ.); Бавовнярство потребує достатньої річної суми 
додатніх температур (з навч. літ.).

БАВОВНЙРСЬКИЙ, а, е. Стос, до бавовнярства. Бавов- 
нярський комбайн.

БАГАЖ, у, ч. 1. Речі пасажирів, спаковані для перевезен
ня різними видами транспорту. Хлопчик здав чемодан до ка
мери схову ручного багажу (І. Багмут); Незважаючи на щи
р і протести гостя, вона взялася нести його багаж (О. Гон
чар).

2. перен. Запас відомостей із певної галузі знань, які має 
хто-небудь. За ці півгодини Каргат хотів скласти більш-менш 
повне уявлення про науковий багаж своїх нових помічниць 
(Ю. Шовкопляс); Кожного дня він повертався з школи до
дому з новим захоплюючим багажем (Іван Ле).

Відправляти / відправити багажем див. відправляти; 
Здавати / здати в багаж див. здавати.

БАГАЖНИЙ, а, е. Прикм. до багаж 1. Забувши навіть 
подякувати Ходжаеву, він [Олександр Іванович] опустив 
застиглий погляд на багажну квитанцію і довго тримав її в
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руках, не знаючи, що з нею робити (Б. Антоненко-Давидо
вич); Укладення договору перевезення пасажира та бага
жу підтверджується видачею відповідно квитка та ба
гажної квитанції, форми яких встановлюються відповідно 
до транспортних кодексів (статутів) (з мови документів); 
// Признач, для зберігання або перевезення багажу. Дата 
пішла працювати в багажний склад (С. Журахович); Р озі.. 
пошкандибала до багажних конвеєрів — забрати валізки 
(О. Забужко); Н у  знач. ім. багажний, ного, ч. Той, хто при
ймає, видає та охороняє багаж. Багажний переминається з 
ноги на ногу, подивляється на мої руки (В. Винниченко).

Багажний вагон див. вагбн.
БАГАЖНИК, а, ч. Пристрій ззаду велосипеда, мотоцик

ла або автомобіля для перевезення невеликого багажу. Ба
гажник був відкритий, біля лівого ската лежало невелике 
барильце з вином (М. Руденко); Окраєць черствого хліба 
знайшовся в багажнику мотоцикла (В. Дрозд); Гуцаючи ба
гажником, .. машина помчала між двома рядами високих 
сосон (Ю. Му шкетик).

БАГАМЕЦЬ див. багамці.
БАГАМКА див. багамці.
БАГАМЦІ, ів, мн. (одн. багамець, мця, ч.; багамка, и, 

ж.). Основне населення Багамських островів. Предки біль
шості багамців — нащадки африканських рабів, вивезених 
з Африки англійськими колонізаторами у  X V II— на почат
ку XIX cm. (з навч. літ.).

БАГАТ-ВЕЧІР, чора, ч. (з великої літери). Те саме, що 
Багатий вечір (див. вечір). Як відомо, пан-господар, ки
даючи ложку куті під стелю перед тим, як сісти за свят
кову вечерю у  Багат-вечір, просить до себе вечеряти Мо
роза, тим самим умилостивлюючи його, аби той не помо
розив (тобто “не знищив ”) майбутнього хліба (з наук. літ.).

БАГАТЕЛЬ, і, ж. Невелика інструментальна п’єса, зде
більшого для фортепіано, відносно нескладна для виконан
ня. Фортепіанний спадок Бетховена зберігає у  собі 3 збірки 
багателей, понад 20 циклів варіацій, 4 рондо, близько 40ма
леньких фортепіанних п ’єс (з наук.-попул. літ.).

БАГАТЕНЬКИЙ, а, є, розм. 1. Пестл. до багатий 1. Ой, 
коли б ти, дівчинонько, Трошки багатенька, Взяв би тебе за 
рученьку, Повів до батенька! (з народної пісні).

2. Досить багатий. — Бог посилає нам дурня, та, зда
ється, ще й грошовитого, багатенького, — додав отець 
Тарасій (І. Нечуй-Левицький); Особливо галасували бага
тенькі слободяни... Всім давати [ліс]! Тепер всі однакові 
(А. Шиян).

БАГАТЕНЬКО, присл., розм. Досить багато. Раз, увече
рі, зійшлися [офіцери].., і багатенько їх (Г. Квітка-Основ’я- 
ненко); А коней під повітками стояло багатенько, не одна 
сотня (П. Панч); У мене назбиралося багатенько книжок 
(О. Іваненко); Багатенько поганського люду зібрав султан 
проти мене (Ю. Мушкетик).

БАГАТИЙ, а, е. 1. Який має багатство, заможний; проти
лежне б і д н и й .  І сниться їй той син Іван І  уродливий, і ба
гатий, Уже засватаний, жонатий (Т. Шевченко); Ну знач, 
ім. багатий, того, ч. Те саме, що багач. Хто не служив та в 
багатого, Той не знає лиха! (з думи); Наказуй багатим за 
віку теперішнього, щоб не неслися високо і щоб надії не кла
ли на багатство непевне, а на Бога Живого, що щедро дає 
нам усе на спожиток (Біблія. Пер. І. Огієнка).

2. на що, чим. Який має багато чого-небудь. Багатий на 
лати Та на дрібні сльози — бодай не втирать! (Т. Шевчен
ко); Багатий на смачні страви, розкішний на дорогі трун
ки, обід кінчався (Панас Мирний); Різноманітними корис
ними копалинами багаті надра України (з наук.-попул. літ.); 
* Образно. Я  дивилась на тебе, мій брате; Що гадала, — не 
вимовлю зроду; Чим було тоді серце багате. Поховала я в 
тихую воду (Леся Українка).

3. Великий, достатній, повний. Звичайно, чув я, що вро
жай Зібрали ви багатий (М. Рильський); Секретар мав за 
своїми плечима багатий досвід партійного працівника і вої
на (В. Кучер); * Образно. Дороги веселі Пливуть повз оселі, І 
осінь багата Заходить у  села (М. Стельмах).

4. Розкішний, пишний, дуже гарний. Не один попадавсь 
тоді бідак, який одежиною драний, так постаттю бага
тий (Марко Вовчок); І непокірні багаті коси, і живучі мо
лоді рухи, і стан одточений — усе заговорило в Назіри заво
рожливим урочистим говором (Іван Ле).

5. перен. Цінний чим-небудь, високоякісний. Дякую і за 
обидва збірники: це такий багатий, інтересний матеріал 
(М. Коцюбинський); // Різноманітний, з великим запасом 
слів (про мову). І виходить Наталка із хати, І виносить 
вам кухоль води, І така в неї мова багата, Хоч в словник її, 
чисту, введи (Л. Забашта).

Багата кутя див. кутя.
0  Багатий (Святий) вечір див. вбчір; (1) Чим багаті, 

тим і раді — традиційна формула звертання до гостя, при
прошування користуватися всім тим, що йому пропонують 
господарі дому. — Сідайте, сідайте, — стала енергійніше 
припрошувати й Вутанька. — Чим багаті, тим і раді! 
(О. Гончару.

БАГАТЙР, я, ч., розм. Те саме, що багач. Он двір стоїть 
багатиря гладкого, Неначе городок (Л. Глібов); Земля для 
всіх. А хто її має? А хто ж її має? Пан, багатир... (М. Ко
цюбинський); [ Р о б і т н и к и : ]  — От яке наше життя!
— От до чого доводять нас багатирі! (Я. Мамонтов).

БАГАТИРКА, и, ж., розм. Жін. до багатир. А багатирка
була Марусина мати з діда-прадіда (П. Куліш); Джериха не 
вважала, що Варка була багатирка, а її син був убогий 
(І. Нечуй-Левицький); — Така багатирка з білої хати та за 
мене в курну хату пішла (Леся Українка); Багатирка Хима 
довго забивала баки парубкам (Я. Качура).

БАГАТИРНЙ, і, ж., зневажл. Збірн. до багатир. — їм 
тільки спусти, так вони й на шию сядуть, багатирня чор
това! (А. Головко).

БАГАТИРСТВО, а, с., розм. 1. Те саме, що багатство 1.
— Нехай йому з його багатирством! (Панас Мирний).

2. Збірн. до багатир. Не знали [дрогобицькі муляри] про 
те, як робітники стають докупи та організуються до ве
ликої боротьби з багатирством (І. Франко).

БАГАТИРСЬКИЙ, а, е,розм. Прикм. до багатир. — Доб
ре серце положили йому в груди; та й розуму не задурили 
багатирськими витребеньками (Панас Мирний); Іван і Ва
силь були се два багатирські сини із Соколія (Ю. Федько- 
вич); Це Костенко, багатирський син на все село (Я. Качу
ра); // Належний багатиреві. І на тих солонцях мужик бід
кається, а де краща земля — то панська або багатирська 
(Б. Антоненко-Давидович); Багатирська хата.

БАГАТІЙ, я, ч. Те саме, що багач. Багатії, бач, раділи. 
Що багатше стали (Т. Шевченко); Проти царів, проти ба
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гатіїв і духівництва .. його [Шага Руставелі] поезії люті! 
(П. Тичина); Хутір .. належав колись багатієві Карпові 
Куксі (О. Донченко).

БАГАТІЙКА, и, ж., розм. Жін. до багатій. Незадоволені 
крикливі багатійки розійшлися (В. Еллан-Блакитний); Не 
приходила дочка до матері і не прийшла. Проклята бага
тійка (В. Підмогильний).

БАГАТІЙСЬКИЙ, а, е. Прикм. до багатій. Зрідка він ди
вував громадськість своїми багатійськими вигадками 
(з газ.); // Належний багатієві. Старенькі Михайлові чобо
тята грузнуть в масну ріллю мало не за халяви, та хлопець 
вперто міряє сажнем багатійську землю (І. Цюпа).

БАГАТІННЯ, я, с. Дія за знач, багатіти. Хочу запитати 
у людей, чи варта копійчана вигода в кілька гривень того, 
щоб і далі схеми особистого багатіння перешкоджали роз
квіту нашої України як правової держави? (з газ.).

БАГАТІТИ, ію, ієш, недок. Ставати багатим (у 1,2 знач.). 
А ті, хто хоче багатіти, упадають у  спокуси.. та в числен
ні нерозумні й шкідливі пожадливості (Біблія. Пер. І. Огієн- 
ка); Як задумав Харко, задумав Харченко, задумав бага
тіти (з народної пісні); — Сам багатієш, а мені од тебе 
нема ніякої помочі, — сказав Коцюба та й пішов з двору 
(І. Нечуй-Левицький).

0 (1) Багатіти думкою (думками) — потішати себе не
здійсненними намірами, задумами, мріями і т. ін. Він смир
ний чоловік і багатіє думкою, що такий-то вже він хоро
ший, такий-то вже молодець! (Марко Вовчок); Розумний 
б ’є на те, що справді в нього є, А дурень думкою, як ка
жуть, багатіє (Л. Глібов); [ Вас иль : ]  Чого ж се я так 
роздумався?., мерщій діло робити, .. а я думками багатію 
(Панас Мирний).

БАГАТІШАТИ, аю, аєш, недок. Ставати багатшим. Бага
тішала військова скарбниця від торговельного мита й пла
ти за переїзд через мости (3. Тулуб).

БАГАТО. 1. Присл. до багатий 1, 3, 4. Вони [українські 
культурні діячі старшого віку] .. одслонили перед усіма на
родами багато обдаровану душу нашого народу (В. Самій- 
ленко); 3 обох боків портрета висять кінці багато вишива
ного рушника (М. Коцюбинський).

2. присл. У великій кількості; протилежне ма ло .  Поїдеш 
далеко. Побачиш багато; Задивишся, зажуришся, — Зга
дай мене, брате! (Т. Шевченко); // у  знач. числ. Велика 
кількість кого-, чого-небудь. Найперше майте щиру любов 
один до одного, бо любов покриває багато гріхів! (Біблія. 
Пер. І. Огієнка); Рідні пісні навіювали на нього багато 
споминів (О. Гончар); Н у знач. пред. Вужів було так бага
то, що Соломія скоро перестала звертати на них увагу 
(М. Коцюбинський); // у  знач. ім. багато, багатьох, мн. Він 
[В. Самійленко], як, мабуть, і кожен з письменників, бага
тьом подобається, а багатьом ні (М. Коцюбинський); Ба
гатьом не повернутись уж е ніколи до рідних своїх хат 
(О. Довженко).

3. у сполуч. з вищ. cm. прикм. і присл. Значно, далеко. Ті 
здорові квітки були багато кращі од квіток, що малюють 
по стінах дівчата (І. Нечуй-Левицький); [ Д і в ч ина : ]  Вона 
багато молодша від тебе? (Леся Українка).

Багато втрачати / втратити див. утрачати; (1) Багато 
хто — велика кількість людей. В публіці палка цікавість. 
Багато хто спинається, щоб краще стежити за боєм Нар- 
тала з пантерою (Леся Українка); (2) Багато що — велика

кількість предметів, явищ і т. ін. Я  усе згадала собі..; згада
ла багато чого (Марко Вовчок); Вицвіли в матері очі від че
кання, сліз і багато чого (О. Довженко); Приділяти / приді
лити увагу (багато уваги) див. приділяти.

0  (3) Багато (забагато) честі для кого, кому, перев. ірон. — 
хто-небудь не гідний когось, чогось. Багато честі для мене 
зватись правою рукою дядька, добре було б, якби мене 
можна було назвати пальцем на його руці (Леся Українка); 
Оленка зголосилася побігти за нею, але Мокроус на правах 
комсорга спинив її. — Багато честі твоїй подрузі, Оленко. 
Нехай іде собі, куди розігналася (Д. Бедзик); (4) Багато (чи
мало) води сплилб (спливло, збігло, упливло, утекло і т. ін.): 
а) дуже давно що-небудь було, відбулося; минув значний 
час з якоїсь пори, після якоїсь події. Чимало літ переверну
лось, Води чимало утекло (Т. Шевченко); Багато з того ча
су упливло води в Черемоші, багато разів приходив сюди [до 
схованки] Марусяк ізсипати свою здобич (Г. Хоткевич); 
Відтоді багато води сплило.., але пригадуються події тих 
днів так виразно, наче було це вчора (Л. Дмитерко); б) ста
лися значні зміни за який-небудь час. Півроку минуло, як ти 
розлучилась із своїм коханком. Багато води втекло за сі 
[цих] півроку; пішли за водою і твої сільські думки, твої на
дії, твої молоді жадання (П. Куліш); 3 того часу як Георгія 
водили за руку, багато води спливло. І сам він змужнів, 
став красивим, статурним (з газ.); Бйчити / побачити [ба
гато (немало)] світу (світи) див. бачити; Брати / взяти на 
себе багато (забагато) див. брати; Виливати / вилити 
сльози (багато, рідко багацько сліз) див. виливати; Ви
пити (ковтнути, сьорбнути, хильнути) [багато (чимйло)] 
лиха (горя, горенька і т. ін.) див. випивйти; Не багйто за- 
вйжить див. завйжувати; Підніматися (підіймйтися, під
носитися і т. ін.) / піднятися (підійнятися, піднестися 
і т. ін.) на голову (на багйто голів) [вище] див. піднімйти- 
ся; Попсувйти багйто (немйло, чимйло і т. ін.) крові див. 
попсувйти; Стоптйти багйто (не одну пйру, сім пар і т. ін.) 
підошов (підметок, чобіт і т. ін.) див. стоптувати; Стояти 
на голову (на багйто голів) вище див. стояти.

БАГАТО... Перша частина складних слів, що відповідає 
слову багйто у 2 знач., напр.: б а г а т о в о д и й ,  б а г а т о 
д і т н и й ,  б а г а т о е т а п н и й ,  б а г а т о с л і в н и й .

БАГАТОАДРЁСНИЙ, а, е. Який характеризується наяв
ністю кількох (багатьох) адрес. Багатоадресна передача ін
формації.

БАГАТОАДРЕСНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до багато- 
адресний. Багатоадресність та багатоманітність цілей і 
форм використання ретроспективної документної інфор
мації, зосередженої в документах Національного архівного 
фонду, обумовлюють відособленість цієї сфери від інших 
суспільних сфер і галузей (з наук, літ.); Унаслідок принципо
вої неможливості отримання значної частини необхідної 
інформації, багатоадресності та знеособленості впливу 
забруднень точна оцінка економічних наслідків антропо
генного забруднення довкілля дуже ускладнена (з наук. літ.).

БАГАТОАКТНИЙ, а, е. Який складається з кількох (ба
гатьох) актів. Багатоактна п 'єса.

БАГАТОАНТЕННИЙ, а, е. Який має кілька (багато) ан
тен; з кількома (багатьма) антенами. У перспективі на коло
вій орбіті буде створено багатоантенне кільце, яке дасть 
змогу отримувати високоточні зображення (із журн.).
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БАГАТОАРКОВИЙ, а, е, архт. Який має велику кіль
кість арок (у І знач.). Багатоаркова гребля — це контрфорс
на гребля, напірне перекриття якої складається з арок, що 
спираються на контрфорси (з наук.-техн. літ.); Багатоар- 
ковий пантеон.

БАГАТОАСОРТИМЁНТНИЙ, а, е. Який відзначається 
широким асортиментом. На конференції розглядалися пи
тання забезпечення надійності функціонування процесів і 
устаткування багатоасортиментних хімічних виробництв 
(з наук, літ.); Робота присвячена питанням автоматизова
ного управління виробництвом багатоасортиментної про
дукції молокозаводу (з наук.-попул. літ.).

БАГАТОАСОЦІАТИВНИЙ, а, е. Який зумовлює, ви
кликає кілька (багато) асоціацій. Щодо сучасного глядача, 
то він сприймає такий потік інформації, що, мабуть, спро
можний сприйняти і багатоасоціативний плакат (із журн.).

БАГАТОАСПЁКТНИЙ, а, е. Який характеризується на
явністю декількох аспектів; що стосується багатьох сторін, 
особливостей кого-, чого-небудь. Протягом тисячоліть 
об'єктивно складалася структурованість культури, при
чому багатоаспектна, вельми розгалужена та різнорівнева 
(з наук. літ.).

БАГАТОАСПЕКТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до багато- 
аспектний. Терміни “еколого-географічний ” і “геоеколо- 
гічний ” є синонімами, бо вони спрямовані на вивчення багато- 
аспектності суб сктно-об 'єктних відносин у  географічному 
просторі (з наук, літ.); Багатоаспектність чорнобильської 
проблеми стає на перешкоді вирішенню найболючіших пи
тань (із журн.).

БАГАТОАСПЁКТНО. Приел, до багатоаспёктний.
Кожному читачеві надасться можливість користуватися 
безцінним фондом Медичної бібліотеки, що багатоаспект- 
но розкривається через систему каталогів, картотек, біб
ліографічних та інформаційних покажчиків (з наук, літ.); 
У дисертації багатоаспектно розглянуто текстологічні 
питання творчості В. Винниченка, історію багатотомних 
видань його творів в Україні (з наук. літ.).

БАГАТОАТОМНИЙ, а, е, фіз ., хім. Який має кілька (ба
гато) атомів; з кількома (багатьма) атомами. Глюкоза — од
ночасно й альдегід і багатоатомний спирт (з навч. літ.).

БАГАТОБАЛЬНИЙ, а, е. Який має велику кількість ба
лів (при вимірюванні сили вітру, землетрусу і т. ін.). Бага
тобальний шторм.

БАГАТОБАРВНИЙ, а, е. З багатьма барвами; барвис
тий. Навкруги мастку лежав .. багатобарвний степ 
(О. Десняк); Плямиста, багатобарвна сорочка від шиї по
кривала все тіло (Ю. Логвин); Багатобарвна веселка; 
Н Який має різноманітне забарвлення; різнобарвний. Десь 
згори лилося сонячне світло, райдужно виграючи в багато
барвних вікнах (О. Бердник); * Образно. Базар кипів, пере
ливався райдугою багатобарвного життя (Я. Качура).

БАГАТОБАРВНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до багато
барвний. Його душа, його вдача наче увібрали в себе стого- 
лосся національної музики, багатобарвність рідної приро
ди (з наук, літ.); * Образно. Я  ж хотів би втиснути в груди 
всю багатобарвність життя (М. Івченко).

БАГАТОБАРВНО. Присл. до багатобарвний. Багато
барвно змальована природа; * Образно. В опері “Богдан 
Хмельницький" К. Ф. Данькевича сильно і багатобарвно 
звучать хори (з газ.).

БАГАТОБІТОВИЙ, а, е, інформ. Розрядність якого скла
дається з кількох бітів. Багатобітовий код; Багатобітовий 
перетворювач.

БАГАТОБІЧНИЙ, а, е. Який характеризується різнома
нітністю рис, ознак, інтересів і т. ін; різнобічний, різнома
нітний. Багатобічна діяльність.

БАГАТОБІЧНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, бага
тобічний. Багатобічність наукових інтересів.

БАГАТОБІЧНО. Присл. до багатобічний. Нема сум
ніву, що праці Драгоманова, коли стануть надбанням рід
ної йому спільноти, будуть мати великий вплив на розви
ток її політичного самоусвідомлення і будуть сприяти 
встановленню нормальних взаємин між росіянами і україн
цями, бо питання цих взаємин широко і багатобічно ви
світлив Драгоманов у  своїх працях (з публіц. літ.).

БАГАТОБОЖЖЯ, я, с. Релігія, що визнає існування ба
гатьох богів; політеїзм. Стародавньою релігією східних 
слов ’ян був політеїзм — багатобожжя (з наук. літ.).

БАГАТОБОЖНИЙ, а, е. Прикм. до багатобожжя. Усі 
ранні національні релігії були політеїстичними (від грець
кого poly — багато, teos — бог), тобто багатобожними 
(з навч. літ.).

б а г а т о б О р е ц ь , рця, ч. Спортсмен, який займається 
багатоборством. Фізичною підготовкою футболістів має 
займатися фахівець — легкоатлет або багатоборець 
(з газ.).

БАГАТОБбРКА, и , ж ., розм. Жін. до багатоббрець. У но
мінації “Легкоатлетка року " перемогла вінницька багато- 
борка (з газ.).

БАГАТОБОРСТВО, а, с. Спортивне змагання, що охоп
лює кілька видів спорту (напр., біг, плавання, стрільбу) або 
різні фізичні вправи з одного виду спорту, а також комплекс 
фізичних вправ. Змістом змагань із художньої гімнастики 
є багатоборство, що спонукає гімнасток вивчати одно
часно вєіику кількість вправ (з наук.-попул. літ.); Ковзаняр
ське багатоборство; Легкоатлетичне багатоборство.

БАГАТОБОРЧИЙ, а, е. Прикм. до багатоборство. Бага- 
тоборчий марафон розпочався.

БАГАТОВАЛЕНТНИЙ, а, е, фіз., хім. Здатний сполуча
тися з декількома атомами. Рутеній — найбільш багатова
лентний хімічний елемент; він може існувати принаймні в 
дев ’ятьох валентних станах (з наук.-попул. літ.); Багато
валентні зв 'язки.

БАГАТОВАЛЕНТНІСТЬ, ності, ж., фіз., хім. Абстр. ім. 
до багатовалёнтний.

БАГАТОВАНТАЖНИЙ, а, е. Який використовується 
для перевезення великої кількості вантажу. Конструктори 
провели дослідження систем регулювання тягових елек
троприводів для багатовантажних самоскидів (з газ.).

БАГАТОВАРІАНТНИЙ, а, е. Який має кілька (багато) 
варіантів; що використовується, здійснюється у кількох (ба
гатьох) варіантах. Використання сучасних ЕОМ дозволяє 
проводити багатоваріантні дослідження у  багатьох галу
зях науки і техніки (з наук.-попул. літ.); На думку хіміків, ге
незис нафти має (або може мати) багатоваріантне ви
рішення (із журн.).

БАГАТОВАРІАНТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до бага
товаріантний. Завдання проектування виробництва шкір
галантерейних виробів характеризується багатоваріант- 
ністю можливих рішень (з наук.-попул. літ.).
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БАГАТОВАТНИЙ, а, е. 1. фіз. Який має потужність, ви
мірювану багатьма ватами. Багатоватне джерело світла; 
Багатоватний динамік.

2. перен. Потужний, гучний, звичайно підсилений апара
турою. Енергія підіймає зал із крісел і починається багато
ватний, з одного боку, і багатоголосий, з другого боку, діа
лог (із журн.); Багатоватний рок; Спів під багатоватний 
акомпанемент караоке.

БАГАТОВЁКТОРНИЙ, а, е. Який характеризується кіль
кома (багатьма) напрямами розвитку, діяльності і т. ін. Ба- 
гатовекторна зовнішня політика.

БАГАТОВЕКТОРНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до багато- 
векторний. Україна дбає про багатовекторність зовніш
ньої політики (з газ.).

БАГАТОВЕРСТАТНИЙ, а, е. Стос, до роботи на кіль
кох (багатьох) верстатах. Багатоверстатне обслуговуван
ня.

БАГАТОВЕРСТАТНИК, а, ч. Той, хто обслуговує одно
часно кілька (багато) верстатів. В Україні масовий рух бага
товерстатників розгорнувся 1939року за ініціативою хар
ківських машинобудівників і значно поширився у  повоєнні 
роки (з навч. літ.).

БАГАТОВЕРСТАТНИЦЯ, і, ж. Жін. до багатоверстат
ник. Ткалю-багатоверстатницю було нагороджено багать
ма медалями (з газ.).

БАГАТОВЕСЛОВИЙ, а, є. Який має кілька (багато) ве
сел. Змаганням передував костюмований кортеж, який 
очолював розкішний багатовесловий корабель (з газ.); Бага
товесловий човен.

БАГАТОВИДОВИЙ, а, є. Який має декілька видів, існує 
у кількох (багатьох) різновидах. Багатовидове явище.

БАГАТОВИМІРНИЙ, а, е. 1. Який має декілька вимірів, 
здійснюється у кількох вимірах. Інструментарій багатови
мірних систем управління базами даних ефективно вико
ристовується не тільки як самостійний продукт, а й як 
аналітичний засіб для сховищ даних (з наук. літ.).

2. перен. Який характеризується багатьма особливостя
ми; який розглядається з кількох поглядів, сторін. Важливі 
для етнополітичної практики проблеми національних мен
шин сьогодні розглядаються в багатовимірних аспектах 
(з наук. літ.).

БАГАТОВЙМІРНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до багато
вимірний. Окремою проблемою є багатовимірність роз
витку основних етнонаціональних спільнот в Україні (з на
ук. літ.); Як об’єкт управління конкретна організаційна 
структура повинна виступати відкритою системою, що 
пристосовується до багатовимірності зовнішнього сере
довища (з наук.-попул. літ.).

БАГАТОВИМІРНО. Присл. до багатовимірний. Сучас
на дійсність постає в ліриці Дмитра Павличка багатови
мірно (з навч. літ.).

БАТАТОВІ КО ВЙЙ, а, є. Який існує або триває протягом 
багатьох віків. Акт Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. за
свідчив багатовікове прагнення українців до утворення мо
гутньої самостійної європейської держави (з наук, літ.); 
Досвід, перевірений багатовіковою історією християн
ства, не втрачає своєї актуальності й сьогодні (з публіц. 
літ.); Багатовікова культура українців.

БАГАТОВІДДЯ, я, с. Велика, висока вода в річці, озері і 
т. ін.; час, коли це буває. Гірська річка після рясних дощів 
гуркоче багатоводдям (із журн.).

БАГАТОВОДИЙ, БАГАТОВОДНИЙ, а, е. Який має ба
гато води; повноводий. Снували по них [вулицях] тільки то
ненькі людські течії, як ті, що попересихали од спеки, бага
товоді колись ріки (С. Васильченко); Війська і вози в кількох 
місцях убрід почали переходити по-весняному багатоводну 
річку (Іван Ле); У протоку Ла-Манш впадає Сена, недовга, 
але багатоводна ріка (з навч. літ.).

БАГАТОВбДНИЙ див. багатовбдий.
БАГАТОВОДНІСТЬ, ності, ж. Якість за знач, багато

водний. Весна і літо 1236-го року були такими дощовими, 
що похід галицьких князів на плем ’я ятвягів не вдався через 
багатоводність рік у  басейнах Прип 'яті і Західного Бугу 
(з наук.-попул. літ.).

БАГАТОВРОЖАЙНИЙ, а, е. Який дає багатий врожай. 
За сезон бджолярі качали мед не більше 2-3 разів. У бага- 
товрожайні роки збір меду може бути до 5 качань за сезон 
(з газ.); Багатоврожайне поле.

БАГАТОГАЛУЗЕВИЙ, а, е. 1. Який має багато галузей. 
Реформування соціально-економічних відносин розгля
дається не як основа, а як похідна структурних перетво
рень багатогалузевої системи спож ивчої кооперації 
(із журн.).

2. Який стосується багатьох галузей. Багатогалузева ви
ставка; Багатогалузеві терміни; Бібліотека багатогалузе
вого профілю.

БАГАТОГАЛУЗЕВІСТЬ, вості, ж. Абстр. ім. до багато
галузевий. Збереглася багатогалузевість районного спо
живчого товариства, є в ньому торгівля, переробка, гро
мадське харчування, заготівля (з газ.).

БАГАТОГОДЙННИЙ, а, е. Який триває кілька (багато) 
годин, існує протягом кількох (багатьох) годин. Багатого- 
динна виснажлива праця.

БАГАТОГОЛбвИЙ, а, е. Який має кілька (багато) голів. 
Багатоголовий змій.

БАГАТОГОЛбВІСТЬ, вості, ж. Властивість за знач, ба
гатоголовий. Характерними ознаками казкового змія у  схід
нослов'янських чарівних казках є його багатоголовість і 
гігантський зріст (з навч. літ.).

БАГАТОГОЛОСИЙ, а, е. 1. Який складається з кількох 
(багатьох) голосів. Незважаючи на ранкову годину, вулиця
ми вже йшли нескінченні колони піхоти, везли артилерію, 
обози, стояв багатоголосий гомін (П. Кочура); // Який ви
конується багатьма голосами. Раптом коло самого села лу
ною вдарила вусі кутки багатоголоса, урочиста, хвилююча 
пісня (С. Васильченко).

2. муз. Прикм. до багатоголосся; поліфонічний. Той, 
хто хоче вивчити багатоголосий народний спів, має пере
дусім звернутися до Леонтовичевих обробок (з газ.).

БАГАТОГОЛбСНИЙ, а, е. Те саме, що багатоголо
сий 1. Завоювати людські симпатії можна і завдяки краси
вому, багатоголосному співу (з газ.); Багатоголосний хор.

БАГАТОГОЛбССЯ, я, с„ муз. Одночасне звучання кіль
кох (багатьох) самостійних мелодійних голосів у хорі або 
музичних тем в оркестрі; поліфонія. Однією з основних ознак 
творчого стилю М. Д. Леонтовича є поєднання високої по
ліфонічної техніки з прийомами народного багатоголосся 
(з наук. літ.).
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БАГАТОГРАННИЙ, а, е. 1. Який має кілька (багато) 
граней. Багатогранний камінь.

2. перен. Різносторонній, різноманітний. Тайга прокида
лась, починалось невидиме зовні, цікаве, багатогранне, та
ємне життя (В. Гжицький); Своєю багатогранною твор
чістю Іван Франко вніс величезний вклад не тільки у  віт
чизняну, але й у  світову культуру (з наук.-попул. літ.).

А  Многогранннй (багатогранний) кут див. кут.
БАГАТОГРАННИК, а, ч., мат. Багатогранне геомет

ричне тіло. Правильний багатогранник.
БАГАТОГРАННІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до багато

гранний 2; різносторонність, різноманітність. Навчальні 
курси з екології мають перетворитися на час відкриття 
багатогранності і самоцінності світу природи, усвідом
лення своєї єдності з ним (з наук. літ.).

БАГАТОГРАННО. Присл. до багатогрйнний 2. Як ба
гатогранно може виявлятися людська радість! (С. Жура- 
хович).

БАГАТОГУСЕНИЧНИЙ, а, е. Який має кілька (багато) 
гусениць. Багатогусеничний конвеєр.

БАГАТОДЕННА, и, ж., розм. Проміжок часу в кілька 
(багато) днів, протягом якого відбувається якась робота; 
// Спортивні змагання, які відбуваються протягом кількох 
днів. Найпопулярніиіу багатоденку світу українець Попо
вич закінчив у  білій майці найкращого молодого перегонця 
(з газ.).

БАГАТОДЕННИЙ, а, е. Який триває багато днів. Бага
тоденні святкові дійства — звичні явища у  Давній Греції, 
Стародавньому Римі (із журн.).

БАГАТОДЁННО. Присл. до багатодённий. У невеликих 
населених пунктах і сьогодні збереглася традиція гучно, 
масово й багатоденно відзначати як радісну, так і сумну 
подію (із журн.).

БАГАТОДИСКОВИЙ, а, е. Який має кілька (багато) дис
ків. Багатодисковий культиватор; Багатодисковий про
гравач.

БАГАТОДІТНИЙ, а, е. Який має троє і більше дітей. 
Слід надавати грошову допомогу багатодітним сім 'ям у  
вигляді надбавок до заробітної плати (з газ.).

БАГАТОДІТНІСТЬ, ності, ж. Наявність у батьків трьох 
і більше дітей. — Дивіться! Вона ордена свого почепила за 
багатодітність!.. (В. Кучер).

БАГАТОДбМНИЙ, а, е: Багатодбмні рослини див. рос
лина.

БАГАТОЕЛЕМЁНТНИЙ, а, е. Який складається з кіль
кох (багатьох) елементів. Багатоелементна задача лінійно
го програмування; Складна багатоелементна система.

БАГАТОЕТАПНИЙ, а, е. Який складається з кількох 
(багатьох) етапів у процесі здійснення, створення чого-не
будь. Багатоетапна підготовка кадрів; Багатоетапний 
процес.

БАГАТОЕТАПНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до багато
етапний. Становлення конституційно-правового статусу 
місцевого самоврядування в Україні вимагає поступовості, 
багатоетапності й багатофакторності його формування 
(з публіц. літ.); Багатоцільовий характер та особливі умо
ви проведення грошової реформи визначили значну її трива
лість і багатоетапність (із журн.).

БАГАТОЖАНРОВИЙ, а, е. Який стосується багатьох 
жанрів. Драматургічна творчість О. Корнійчука багато

жанрова (із журн.); “Київська весна " — багатожанровий 
фестиваль, на концертах якого виконується не тільки сим
фонічна, камерна, хорова музика, але й пісні, джазові ком
позиції (з газ.).

БАГАТОЖАНРОВІСТЬ, вості, ж. Властивість за знач, 
багатожанровий. Стильова багатожанровість мови пре
си дозволяє простежити на мовному матеріалі важливі 
процеси і закономірності, показові для певного етапу її роз
витку (з наук. літ.).

БАГАТОЖЁНЕЦЬ, нця, ч. Той, хто одружений одночас
но з кількома жінками. Більшість арабських багатоженців 
зараз мас не більше двох дружин, а зовсім не гареми, як це 
живопишуть кінофільми (із журн.); Досвідчені багато
женці кажуть: “Хоча б не забути дати весілля!" (з газ.).

БАГАТОЖЕНСТВО, а, с. Перебування чоловіка в шлю
бі одночасно з кількома жінками. Традиції українців ніколи 
не пропагували багатоженство, навпаки, такі випадки за
суджували, бо це завжди вважалося гріхом (із журн.).

БАГАТОЖИЛЬНИЙ, а, е. 1. техн. Який складається з 
багатьох жил. Багатожильний провід.

2. перен. Дуже витривалий. Багатожильний спортсмен.
БАГАТОЖЙЛЬНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, 

багатожильний. Багатожильність забезпечує гнучкість 
електричного кабелю та стійкість до зламу (з навч. літ.).

БАГАТОЗАБІЙНИЙ, а, е, гірн. Який здійснюється одно
часно в кількох забоях. Метод багатозабійного буріння 
знайшов багатьох послідовників (з наук. літ.).

БАГАТОЗВУЧНИЙ, а, е. Який має кілька (багато) зву
ків. Остюкові закортіло побачити в себе інших жінок, по
чути з їхніх уст прекрасну вимову багатозвучних слів, за
вмерти від їхнього мелодійного сміху (Ю. Яновський); Фес
тиваль має бути різноманітним, багатозвучним і багато
голосим (з газ.).

БАГАТОЗВУЧНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, ба
гатозвучний. Коли слухаєш пісні різних виконавців, перш за 
все звертаєш увагу на оригінальність тексту та багато- 
звучність мелодії (із журн.).

БАГАТОЗВУЧНО. Присл. до багатозвучний. Поступо
во традиційні застиглі пейзажні метафори й епітети у  
письменника динамізуються, починають звучати більш 
складно й багатозвучно (з наук, літ.); Симфонія звучала ма
жорно, багатозвучно (з газ.).

БАГАТОЗВ’ЯЗНИЙ, а, е, спец. Який поєднує кілька (ба
гато) складових частин, елементів. У Донецьку існує відома 
наукова школа з проблем механіки деформівного твердого 
тіла для багатозв 'язних середовищ (з наук. літ.).

БАГАТОЗВ’ЙЗНІСТЬ, ності, ж., спец. Властивість за 
знач, багатозв’язний. Багатозв'язність характерна для 
одиниць топологічного простору (з навч. літ.).

БАГАТОЗЕМЕЛЛЯ, я, с. Наявність великої площі землі, 
придатної для хліборобства. Район родючого багатоземел
ля.

БАГАТОЗЕМЕЛЬНИЙ, а, е. Який має велику площу 
землі, придатної для хліборобства. Буковина не належить 
до багатоземельних областей, однак вже нині тут є чому 
повчитися в практиці ефективного використання землі 
(з газ.).

БАГАТОЗНАЙКО, а, ч., ірон. Людина, яка вважає себе 
знавцем багатьох речей; всезнайко. Футбольний рік подару
вав пересічним громадянам-уболівальникам та фахівцям-
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багатознайкам чимало незабутніх вражень та яскравих 
емоцій (з газ.).

БАГАТОЗНАЙСТВО, а, с., розм. Манера поведінки лю
дини, яка вважає себе знавцем багатьох речей. Про бага
тознайство сержанта знали всі (із журн.).

БАГАТОЗНАЧНИЙ, а, е. 1. Який має кілька (багато) 
значень. Особливо захоплював Петра Антоновича Щедрін. 
Він міг годинами читати дітям казки та пояснювати ба
гатозначні щедрінські алегорії (М. Олійник); До неповних 
дублетів належать слова, одне з яких однозначне, а дру
ге — багатозначне, але однією своєю семемою повністю 
збігається з однозначними (В. Русанівський); Системність 
лексичного складу сучасної мови виявляється у  всіх її еле
ментах: в організації тематичних лексичних груп, у  струк
турі багатозначного слова, у  наявності синонімічних, ан
тонімічних та інших зв 'язків (з наук. літ.).

2. Який має велике значення. — Що, власне, сталося?— ду
мав Сагайда, крокуючи вулицею Грінави. — Чому тобі та
кою особливою, багатозначною видається оця сьогоднішня 
розмова в словацькій хаті? (О. Гончар); Багатозначним є 
факт благополучного, майже одночасного приземлення 
обох космічних кораблів у  визначеному заздалегідь районі 
(з наук.-попул. літ.).

3. Який містить натяк на що-небудь; промовистий, ви
разний. Вони мовчали, але це було грізне, багатозначне 
мовчання (С. Скляренко); Обличчя Киселя стало таким ба
гатозначним, неначе він ще щось знав про Марка, але до 
якогось часу тримав це при собі (М. Стельмах); Він зробив 
багатозначну паузу (В. Владко).

4. мат. Який складається з багатьох цифрових знаків. 
Для того, щоб правильно читати і записувати багатознач
ні числа, їх розбили на класи (з навч. літ.).

БАГАТОЗНАЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до багато
значний. Цю противну машкару багатозначності і глибо
кодумності на обличчі [Киселя], що прикривала порожнечу 
в голові, Борисенко уже навчився розпізнавати (М. Стель
мах); Багатозначність поетичного слова.

БАГАТОЗНАЧНО. Присл. до багатозначний Ъ. До них 
підійшов Мечик Гайдай і багатозначно кахикнув (О. Дон- 
ченко); Петро Григорович багатозначно замугикав від за
доволення (О. Іваненко).

БАГАТОШДЕКСНИЙ, а, е. Який має кілька (багато) ін
дексів. Багатоіндексний показник.

БАГАТОЙМЁННИЙ, а, е. Який має кілька (багато) імен, 
назв. У просвітителів розум є деяка єдина і універсальна 
сила, а його ворог — багатойменний (з наук. літ.).

БАГАТОКАМЕРНИЙ, а, е. Який складається з кількох 
(багатьох) камер. Багатокамерні житла найчастіше буду
вало населення з розвинутим землеробством (з навч. літ.); 
Гастральна порожнина в коралових поліпів багатокамерна 
(з навч. літ.).

БАГАТОКАМЕРНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, 
багатокамерний. У V—IV тисячолітті до н. е. багатока- 
мерність житла землеробів була викликана господарською 
необхідністю: окремі приміщення служили для зберігання 
запасів їжі, інвентарю і виконання різноманітних госпо
дарських операцій (з наук. літ.).

БАГАТОКАНАЛЬНИЙ, а, е. У якого кілька (багато) ка
налів; який здійснюється по кількох (багатьох) каналах. Ба

гатоканальний спектрометр має великі можливості для 
визначення хімічного складу ґрунтів та рослин (з наук. літ.).

Багатоканальний зв’язок див. зв’язок.
БАГАТОКАНАЛЬНІСТЬ, ності, ж. Властивість за 

знач, багатоканальний. Багатоканальність надходження 
вхідних потоків інформації ускладнює проблему створення 
високоефективних надійних бортових систем керування 
та опрацювання інформації {з наук. літ.).

БАГАТОКВАРТИРНИЙ, а, е. Який має багато квартир 
(про житловий будинок). Жили вони у  багатоквартирній 
панельній висотці на околиці міста (з газ.).

БАГАТОКВІТКОВИЙ, а, е, бот. Який має велику кіль
кість квіток. Суцвіття соняшника — багатоквітковий ко
шик з випуклим або плоским диском (з наук. літ.).

БАГАТОКІВШЕВИЙ, а, е, техн. Який має кілька ков
шів. Багатоківшевий екскаватор.

БАГАТОКІЛОМ ЕТРбВИЙ, а, е. Який тягнеться або 
триває на відстані багатьох кілометрів. Багатокілометро
вий перехід; Багатокілометровий марафон.

БАГАТОКІМНАТНИЙ, а, е. Який складається з кількох 
(багатьох) кімнат. Він займав велику багатокімнатну квар
тиру поблизу Академії мистецтв (В. Домонтович).

БАГАТОКЛІТЙННИЙ, а, е, спец. 1. Який складається з 
багатьох клітин. У багатоклітинному організмі різні групи 
клітин виконують різну роботу (з навч. літ.).

2. у  знач. ім. багатоклітинні, них, мн., спец. Тваринні 
або рослинні організми, що складаються з великої кількості 
клітин різної будови. Губки — нижчі багатоклітинні 
(з навч. літ.).

БАГАТОКОЛІНЧАСТІ, их, мн. Клас безхребетних тва
рин, які мають довгі членисті кінцівки.

БАГАТОКОЛІРНИЙ, а, е. Те саме, що багатокольоро
вий. У безхмарну погоду часто в небі спалахує напрочуд 
гарне багатоколірне північне сяйво (з навч. літ.).

БАГАТОКОЛІРНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до багато
колірний. Про багатоколірність нашого Всесвіту чув на
віть найбільш далекий від тонкощів астрономічної науки 
обиватель (з газ.).

БАГАТОКОЛОСКОВИЙ, а, е. Який має кілька (багато) 
колосків. Багатоколосковий ячмінь.

БАГАТОКОЛЬОРОВИЙ, а, е. Який має багато кольорів. 
Комп 'ютерна навчальна система охоплює всі традиційні 
географічні матеріали, подаючи їх наочно, як-то: багато
кольорові карти, графіки, діаграми, схеми, таблиці та ін. 
(з навч. літ.); // Який виконується кількома кольорами. Ви
вчення хрестикової техніки починають з найпростіших 
узорів, переходячи поступово до складних, багатокольоро
вих (з наук, літ.); Багатокольоровий друк; Багатокольорові 
карти.

б а г а т о к о л ь о р О в і с т ь , вості, ж. Властивість за 
знач, багатокольоровий. Багатокольоровість світла 
можна продемонструвати, пропустивши його через відпо
відну призму (з навч. літ.); Багатокольоровість масок, одя
гу, обрядові танці надають звичаю колядування театраль
ності, карнавальності (з публіц. літ.).

БАГАТОКОМПОНЕНТНИЙ, а, е. Який складається з 
кількох (багатьох) компонентів. Особливу увагу сучасні до
слідники звертають на складний багатокомпонентний ха
рактер поняття “національна безпека ", що вбирає в себе
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як суб 'єктивні, так і об ’єктивні компоненти (з газ.); Бага
токомпонентне речення.

БАГАТОКОМПОНЕНТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до 
багатокомпонентний. Тенденція до впорядкованості та 
систематизації термінопонять виявляється у  прагненні 
уникнути таких небажаних явищ, як полісемія, синонімія, 
багатокомпонентність терміна, перевантаженість іншо
мовними одиницями, епоніиними термінами тощо (з наук, 
літ.); Багатокомпонентність багатьох гомеопатичних 
препаратів забезпечує їм широкий спектр дії завдяки 
взаємному доповненню й посиленню дії окремих компонен
тів (з наук.-попул. літ.).

БАГАТОКОНТАКТНИЙ, а, е. Який має кілька (багато) 
контактів. Багато контактна мережа; Багатоконтактний 
пристрій.

БАГАТОКОНФЕСІЙНИЙ, а, е. Який складається з кіль
кох (багатьох) конфесій; у якому співіснує кілька (багато) 
конфесій. Україна зробить усе для того, щоб у  її багато
конфесійному релігійному просторі не було місця непорозу
мінню та конфліктам (з газ.).

БАГАТОКОНФЕСІЙНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до ба
гатоконфесійний. Фактором культурної спорідненості 
стратегічного значення між Євросоюзом та Україною є 
багатоконфесійність переважно християнської України 
(з наук, літ.); Багатоконфесійність українського суспіль
ства є не лише засобом вираження багатоманіття куль
турного життя, але й джерелом духовного розвитку нації 
(з публіц. літ.).

БАГАТОКбРПУСНИЙ, а, е, спец. Який має кілька (ба
гато) корпусів. Багатокорпусний вулик; Багатокорпусний 
плуг.

БАГАТОКРАТНИЙ, а, е. Який повторюється багато ра
зів. Глухий гуркіт грому, повторений багатократною лу
ною, здавалося, перекочувався по крилах літака (В. Собко).

БАГАТОКРАТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до багато
кратний. Модулі забезпечують багатократність підклю
чення і з ’єднання пар лінійного кабелю з різними діаметра
ми жил та товщиною ізоляції {з наук.-попул. літ.).

БАГАТОКРАТНО. Присл. до багатократний. В парко
му теплому повітрі кожен шерхіт, кожен плюскіт наче 
помножувався багатократно і розлітався на всі боки 
(із журн.).

БАГАТОКУБбВИЙ, а, е. У якого місткість ковша, кузо
ва і т. ін. вимірюється багатьма кубометрами. Багатокубова 
вантажівка.

БАГАТОКУЛЬТУРНИЙ, а, е. Який пов’язаний із багать
ма культурами. Багатокультурний цивілізаційний простір.

БАГАТОКУТНИЙ, а, е. Який має багато кутів. Клітини 
можуть мати форму округлу, багатокутну, пластинчас
ту, зірчасту та ін. (з навч. літ.); Багатокутна фігура.

БАГАТОКУТНИК, а, ч., мат. Фігура, утворена замкну
тою ламаною лінією, ланки якої утворюють більше чоти
рьох кутів. При малому ступені його наповнення основною 
арматурою просторовий армований елемент набуває фор
ми багатокутника (з наук. літ.).

БАГАТОЛАМПОВИЙ, а, е, радіо. Який має багато елек
тронних ламп. Багатоламповий радіоприймач.

БАГАТОЛЕЗОВИЙ, а, е, техн. Який має кілька (багато) 
лез. Фрезерування здійснюється фрезою — багатолезовим 
різальним інструментом (з навч. літ.).

БАГАТОЛЕМІШНИЙ, а, е, с. г. Який має кілька леме
шів. Якщо за зиму грунт дуже ущільнюється, його пере
орюють багатолемішними плугами без полиць на глибину 
5-6 см (з наук. літ.).

БАГАТОЛЕМІШНИК, а, ч., с. г. Плуг із багатьма леме
шами. При наявності на полі гірчаку, осоту лущення краще 
робити багатолемішниками на 10-12 см (з наук. літ.).

БАГАТОЛИКИЙ, а, е. І. Який складається з багатьох 
осіб. Багатоликий колектив.

2. Який виявляється в різних формах; різноманітний. В 
основі творів С. Жураховича лежать більш чи менш значні 
явища нашого різноманітного, багатоликого життя 
(із журн.).

БАГАТОЛИКІСТЬ, кості, ж. Абстр. ім. до багатоли
кий. Треба цінувати те предивне багатство, яке являє со
бою національна багатоликість людства, різноманітність 
його національної діяльності (з газ.).

БАГАТОЛИКО. Присл. до багатоликий. На виставці 
багатолико представлено портретний жанр — такі різні 
образи, різні вирази облич (з газ.).

БАГАТОЛИСТИЙ, а, е. Який має багато листя або густе 
листя. Багатолисте дерево.

БАГАТОЛІНІЙНИЙ, а, е. Який має багато ліній, напря
мів функціонування, використання, зображення чого-не
будь. Історичний розвиток на наших землях був не прос
тою сумою різночасових подій, а складним і багатоліній
ним процесом (з наук.-попул. літ.); Багатолінійні телефонні 
системи.

БАГАТОЛІНІЙНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до багатолі
нійний. Широта охоплення життєвого матеріалу зумови
ла складність композиції твору, багатолінійність його сю
жету, різноманітність художніх засобів (з навч. літ.).

БАГАТОЛІТНИК, а, ч. Те саме, що багаторічник. 
Можна примусити довше цвісти однолітники і декотрі ба
гатолітники, наприклад сальвію, якщо своєчасно видаляти 
відцвілі суцвіття, не даючи зав ’язуватись насінню (з газ.).

БАГАТОЛІТНІЙ, я, є. Те саме, що багаторічний. Бага
толітнє дерево.

БАГАТОЛЮДДЯ, я, с. Те саме, що велелюддя. Здавало
ся, що сам срібноплинний Дністер підняв свої хвилі і влився 
уряди багатолюддя, в зал і на сцену, бо там буяла рідна ук
раїнська пісня та рокіт кобзарських струн (із журн.).

БАГАТОЛКЭДНИЙ, а, е. 1. Який складається з великої 
кількості людей. Торг на Подолі кипів, шумів, вирував. Уже 
здалеку було видно багатолюдний натовп (С. Скляренко); 
Багатолюдна демонстрація.

2. Такий, у якому живе багато людей. Повз гостроверхий 
багатолюдний будинок, де жили всі вони, сунули юрби бі
женців (О. Іваненко); Багатолюдне місто; 11 На якому в да
ний момент перебуває багато людей. Міські проспекти і 
майдани Багатолюдні і шумні (М. Упеник).

БАГАТОЛЮДНІСТЬ, ності, ж. Наявність великої кіль
кості людей. Про багатолюдність давньоруських міст свід
чить і густота забудови, яка встановлюється археологіч
ними розкопками (з наук. літ.).

БАГАТОЛЮДНО, пред. Про наявність великої кількості 
людей. Де раніше було багатолюдно, тепер стояли тільки 
де-не-де остовпілі люди та мекали вівці (О. Маковей).

БАГАТОМАНДАТНИЙ, а, е. Який відповідає принципу 
голосування за виборчими списками партій (блоків). Цен-



БАГАТОМАНДАТНІСТЬ 311 БАГАТОНАСЁЛЕНИЙ

тральна виборча комісія повинна затвердити форму і текст 
виборчого бюлетеня з голосування у  багатомандатному за
гальнодержавному окрузі, а окружні комісії — в одноман
датних округах (з мови документів); Він був одним із ліде
рів партійного списку на виборах по багатомандатному 
всеукраїнському виборчому округу (з газ.).

БАГАТОМАНДАТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до бага
томандатний. Виборчу систему було демократизовано на 
засадах багатомандатності (з публіц. літ.); При застосу
ванні мажоритарної системи дуже рідко трапляється ва
ріант багатомандатності, коли виборець має стільки го
лосів, скільки вибирається депутатів від округу (із журн.).

БАГАТОМАНІТНИЙ, а, е. Який проявляється в різних 
формах і видах. Вона любила вдивлятися в обличчя, вгаду
вати професії, біографії. Строката, багатоманітна течія 
линула перед нею (С. Журахович); // Різноманітний. М. Ко
цюбинський користується багатоманітними структура
ми речення (з наук. літ.).

БАГАТОМАНІТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до багато
манітний. Центральним поняттям в екології є багатома
нітність об ’єктів природи та їх взаємозалежність (з наук, 
літ.); Втрата багатоманітності природних умов і вра
жень, монотонність міського побуту і технологізованої 
праці, стандартизація навчання, інформації, розваг, серій
ність духовної продукції— все це призводить до емоційно
го збіднення життя, до зниження моральної чутливості 
(із журн.).

БАГАТОМАНІТТЯ, я, с. Те саме, що багатоманітність.
Лики дивилися на хлопця, неначе відбиті в багатоманітті 
збрижених вод, з ликами й постатями богів спліталися 
гнучкі віли й берегині (П. Загребельний); Спираючись на 
широке знання фольклору, Т Г. Шевченко творить свої, 
позначені яскравою індивідуальністю і високою худож
ньою майстерністю пісні, які разом з тим перегукуються з 
уст багатоманіттям фольклорних тем, сюжетів, образів 
(В. Русанівський).

БАГАТОМЕТРОВИЙ, а, е. Який вимірюється кількома 
(багатьма) метрами. Багатометрові тунелі.

БАГАТОМИЛОСТИВИЙ, а, е. Який виявляє велику, ба
гаторазову милість. Господь довготерпеливий і багатоми
лостивий, Він прощає провину та переступ (Біблія. Пер. 
1. Огієнка).

БАГАТОМІЛЬЙбННИЙ, а, е. Який складається з кіль
кох (багатьох) мільйонів. Багатомільйонні тонни перероб
лених речовин надходять у  природу у  вигляді далеко не не
безпечних для життя технологічних відходів (з наук.-по- 
пул. літ.); Правопорушення, які кояться в Інтернеті, нале
жать до категорії комп 'ютерних злочинів, які завдають 
багатомільйонних збитків (з газ.); Багатомільйонна армія; 
Багатомільйонне місто.

БАГАТОМІЛЬЯРДНИЙ, а, е. Який складається з кіль
кох (багатьох) мільярдів. Багатомільярдні запозичення. 

БАГАТОМІРНИЙ, а, е. Те саме, що багатовимірний.
Поглиблений аналіз даних проводився за допомогою мето
дів багатамірної статистики (з наук, літ.); При розгляді 
суспільства як багатомірної системної моделі культура є 
непросто її вагомою складовою частиною, а одним із фун
даментальних структурних зрізів суспільного життя 
(з наук.-попул. літ.); Людина в міфологічній прозі постає

багатомірною, світ навколо неї, не втрачаючи зовнішньої 
пізнаваності, набуває додаткової глибини (з публіц. літ.).

БАГАТОМІРНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до багатомір- 
ннй. — Якщо всі зорі не газові кулі, а магнітні лійки, отво
ри в інші простори, в нову багатомірність, то це незмірно 
збагатить пізнання Всесвіту (О. Бердник); Творча особис
тість актора своєю багатомірністю магічно наділяє 
життям все нових персонажів (з газ.).

БАГАТОМІРНО. Присл. до багатомірннй. Сучасний 
учитель повинен вміти навчати багатомірно, забезпечую
чи презентацію навчального матеріалу різними способами 
(із журн.).

БАГАТОМІСНИЙ, а, е. У якого кілька (багато) місць; 
розрахований на кілька (багато) місць. Згадує [Заболотний] 
про той випадок, коли в Андах розбився об скелі багатоміс
ний лайнер з пасажирами, і хоча всіх тоді вважали загибли
ми, .. — декотрі уціліли (О. Гончар); 1964 року відбувся за
пуск першого в світі багатомісного пілотованого косміч
ного корабля “Восход-1 ” (з навч. літ.).

БАГАТОМОВНИЙ, а, е. 1. Який користується кількома 
(багатьма) мовами. Багатомовний натовп; Н Який пишеть
ся, видається, укладається і т. ін. кількома (багатьма) мова
ми. Багатомовне видання “Кобзаря Багатомовний слов
ник.

2. Який любить багато говорити. Він ніколи не був бага
томовним з своєю жінкою (О. Копиленко).

3. Який виразно натякає на що-небудь; багатозначний. 
Одного офіцера [царської армії] назвали “тигром ”, і в цьо
му багатомовному прізвиську відкривається його лиха вда
ча, його нелюдське ставлення до солдатів (Ю. Мартич).

БАГАТОМОВНІСТЬ, ності, ж. 1. Стан, коли люди спіл
куються кількома (багатьма) мовами. Багатомовність со
ціуму.

2. Схильність людини багато говорити. Говорив [Діден- 
ко] небагато — багатомовність, звичайно, зараз неличила 
йому (А. Головко).

БАГАТОМОВНО. Присл. до багатомовний 3. Глибоко й 
багатомовно подивилися одне одному в очі й мовчки вийшли 
(Іван Ле).

БАГАТОМОДУЛЬНИЙ, а, е. Який має кілька (багато) 
модулів. Багатомодульна конструкція.

БАГАТОМОДУЛЬНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до бага
томодульний. Японська компанія представила телефон- 
конструктор, відмітною рисою якого є багатомодульність, 
що дозволяє в будь-який момент приєднувати й від 'єднува- 
ти різноманітні модулі (з наук.-техн. літ.).

БАГАТОМОТОРНИЙ, а, е. Який має кілька (багато) мо
торів. Багатомоторний літак.

БАГАТОМУЖЖЯ, я, с. Форма шлюбу, при якій жінка 
може одночасно бути одруженою з кількома чоловіками. 
Крім одношлюбності, було відоме ще східне багатожен
ство та індійсько-тибетське багатомужжя (з наук.-по
пул. літ.).

БАГАТОНАДІЙНИЙ, а, е. Який подає великі надії на 
що-небудь. — Я  сьогодні багатий, Кіро, як банк! Одержав 
місячний заробіток за працю із своїми багатонадійними ле
дарями (О. Копиленко).

БАГАТОНАСЁЛЕНИЙ, а, е. У якому проживає багато 
мешканців; який має велике населення. Донеччина є одним
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із найбільш багатонаселенихрегіонів України (з газ.); Бага- 
тонаселене місто.

БАГАТОНАСІННИЙ, а, е. Який дає велику кількість на
сіння. Кормові буряки сорту Переможець схрестили з ба
гатонасінними цукровими буряками сорту БЦ-136 (з наук, 
літ.).

БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИЙ, а, е. Який складається з 
кількох (багатьох) націй. Українські лікарі впевнено вхо
дять у  багатонаціональну сім 'ю лікарів світу (із журн.); 
// Створений різними націями. Багатонаціональна держа
ва; Багатонаціональнийрегіон.

БАГАТОНИТКОВЙИ, а, є. Який складається з кількох 
(багатьох) ниток. Шпагат — це однонитковий або багато- 
нитковий кручений виріб, який виготовляється із луб'яних 
волокон, хімічних волокон і ниток або їхнього поєднання 
(з навч. літ.).

БАГАТОНІЖКА1, и, ж. Багаторічна папоротева росли
на з повзучим коренем. У Карпатах ростуть рідкісні ске
льні рослини, такі як дзвоники карпатські, багатоніжка 
звичайна та ряд інших (з наук.-попул. літ.).

БАГАТОНІЖКА2 див. багатоніжки.
БАГАТОНІЖКИ, жок, мн. (одн. багатоніжка, и, ж.). 

Клас наземних тварин типу членистоногих з червоподіб
ним тілом і великою кількістю ніжок. Фауна кримських пе
чер небагата, але своєрідна. У колекції вона представлена 
мокрицями, ногохвістками, багатоніжками і ракоподібни
ми (з наук.-попул. літ.).

БАГАТОНОМЕНКЛАТУРНИЙ, а, е. Який складається 
з великої кількості видів виробів, що входять до номенкла
турного списку. Автор запропонував методичні основи об
ліку показників використання виробничої потужності на 
підприємстві в умовах багатономенклатурного виробниц
тва (з наук.-техн. літ.); У роботі вперше розроблено концеп
цію створення багатономенклатурних агрегатних верста
тів та їх функціональних елементів (з наук.-техн. літ.).

БАГАТООБІЦЙЛЬНИЙ, а, е. 1 . Який має багато цінних 
задатків і подає великі надії; який дає підстави розраховува
ти на значні результати. Багато хто вважає, що найбільш 
багатообіцяльними секторами економіки є нафта, банки, 
труби, енергетика та машинобудування (з газ.).

2. Який містить натяк на щось, обіцянку чогось. Реклам
ний щит запрошує подорожнього повернути ліворуч. Мов
ляв, за дев'ять кілометрів звідси, у  Красилові, є багато- 
обіцяльний “Парадиз'', що, як відомо, з французької і є рай 
(з газ.); Багатообіцяльний лист.

БАГАТООПЕРАЦІЙНИЙ, а, е. Який передбачає вико
нання кількох (багатьох) операцій. Багатоопераційна лінія.

БАГАТООПЕРАЦІЙНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до ба
гатоопераційний. Перевагою універсальних деревооброб- 
лювальних центрів є їх багатоопераційність, легкість пе
реналагодження, малі габарити і маса, простота обслуго
вування (з наук.-техн. літ.).

БАГАТООСЬОВИЙ, а, е. Який має кілька осей. В умо
вах удару з наступним проковзуванням отримуємо бага- 
тоосьовий напружений стан із переважанням стиску над 
розтягом (з наук. літ.).

БАГАТОПАЛУБНИЙ, а, е. У якого кілька (багато) па
луб. Два дні біля яітинських причалів стояли багатопалуб- 
ні європейські круїзні лайнери (з газ.); Багатопалубний лін
кор.

БАГАТОПАРТШНИЙ, а, е. У якому є кілька (багато) 
політичних партій. Багатопартійна система є одним із 
критеріїв розвиненої політичної системи суспільства та її 
атритубів (з навч. літ.).

БАГАТОПАРТІЙНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до бага- 
топартійннй. Світовий досвід переконує, що перехід від 
тоталітаризму до демократії найефективніше відбува
ється саме там, де виборча система стимулює становлен
ня багатопартійності (з публіц. літ.).

БАГАТОПАСИНКОВИЙ, а, е. Який має кілька (багато) 
пасинків (у 2 знач.). Кукурудза — багатопасинкова рослина 
(з навч. літ.).

БАГАТОПЕЛЮ СТКОВИЙ, а, е, бот. Який має багато 
пелюсток. Багатопелюсткова квітка.

БАГАТОПІЛЛЯ, я, с. Система сівозміни, при якій на тій 
самій земельній ділянці по черзі сіють кожного року різні 
культури. Вдосконалювалися знаряддя праці, поліпшувала
ся система землекористування, здійснювався перехід від 
трипілля до багатопілля (з навч. літ.).

БАГАТОПІЛЬНИЙ, а, е. Прикм. до багатопілля .Добре 
відомо, що на великих земельних масивах технологічно 
зручніше використовувати потужну сільськогосподарську 
техніку, багатопільну сівозміну, засоби хімізації тощо 
(з наук.-попул. літ.).

БАГАТОПЛАНОВИЙ, а, е. Який має кілька (багато) 
планів. Справжній твір мистецтва завжди багатоплано
вий (М. Рильський); Багатопланова паноралш.

БАГАТОПЛАНОВІСТЬ, вості, ж. Абстр. ім. до багато
плановий. У нових селах з прямими широкими вулицями мо
жуть поєднуватися і криві, і ламані, і навіть неширокі про
вулки, тобто все те, що надає селу затишку, захисту від 
вітрів, композиційної компактності, цілісності і приємної 
для ока багатоплановості (О. Довженко); Композиція ро
ману Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні? " 
відзначається багатоплановістю (з навч. літ.).

БАГАТОПЛАНОВО. Присл. до багатоплановий. На 
конференції було багатопланово розглянуто питання про 
місце і роль сім "і, освітніх та культурних закладів, трудо
вих колективів, громадських об 'єднань, усіх гілок держав
ної влади у  розбудові громадянського суспільства (з публіц. 
літ.); Найбільш повно, фундаментально і багатопланово у  
світовому садівництві визначив головне завдання промис
лового саду і промислового плодівництва Л. П. Симиренко 
(із журн.).

БАГАТОПЛЕМІННИЙ, а, е. Який складається з бага
тьох племен. Багатоплемінні держави не були міцними, бо 
тримались не на економічних зв 'язках, а на владі завойовни
ка (з навч. літ.).

БАГАТОПЛІДНИЙ, а, е. Який дає великий приплід (про 
тварин). Багатоплідна свиня; Н Який дає великий урожай 
плодів. Найкращим сортом огірків для тепличної культури 
є Клинський багатоплідний (з наук. літ.).

БАГАТОПЛІДНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, ба
гатоплідний. Багатоплідність овець.

БАГАТОПОВЕРХІВКА, и, ж., розм. Багатоповерховий 
будинок. Цегляна багатоповерхівка.

БАГАТОПОВЕРХОВИЙ, а, е. Який має кілька (багато) 
поверхів. Вони вийшли через горішні ворота і проходили 
повз багатоповерховий будинок (П. Панч).
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БАГАТОПОВЕРХбВІСТЬ, вості, ж. Властивість за 
знач, багатоповерховий; наявність у споруді кількох (бага
тьох) поверхів. Умова інвесторів — багатоповерховість 
будівель — дуже зрозуміла для пересічного громадянина з 
точки зору прибутку будівельників (з газ.).

БАГАТОПбЛЮСНИЙ, а, е. Який має кілька (багато) 
полюсів. Сприйняття реального світу через те й фор
мується багатополюсним, що є різні підходи до його зобра
ження (з газ.).

БАГАТОПРЕДМЕТНИЙ, а, е. З великою кількістю на
вчальних предметів. Багатопредметна шкільна програма.

БАГАТОПРЕДМЕТНІСТЬ, ності, ж. Наявність великої 
кількості навчальних предметів. Класно-урочна система 
характеризується багатопредметністю, що зумовлює по
стійне перевантаження учня і вчителя (з наук.-попул. літ.).

БАГАТОПРОБЛЁМНИЙ, а, е. Який містить, розробляє 
і т. ін. багато проблем. Багатопроблемна монографія.

БАГАТОПРОБЛЕМНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до ба- 
гатопроблёмннй. Багатопроблемність художнього твору

БАГАТОПРОГШНИЙ, а, е. Який має кілька (багато) 
прогонів. У роботі розглядаються мережі, в яких вузли 
зв ’язку з ’єднані між собою однопрогінними або багатопро- 
гінними радіорелейними цифровими лініями (з наук, літ.); 
Багатопрогінний міст.

БАГАТОПРОГРАМНИЙ, а, е. 1. Який має кілька (бага
то) радіо- або телепрограм для передавання на різних кана
лах мовлення. Багатопрограмний радіоприймач.

2. Здатний виконувати певні роботи за кількома (багать
ма) програмами.

БАГАТОПРОГРАМНІСТЬ, ності, ж. Властивість за 
знач, багатопрограмний. Багатопрограмність кабельного 
телебачення.

БАГАТОПРОМЕНЕВИЙ, а, е. Який має кілька (багато) 
променів. Астрономічний багатопроменевий об'єднувач, 
що працює в інфрачервоному діапазоні, встановлений не
щодавно на гігантському телескопі-інтерферометрі (з на
ук. літ.); Багатопроменевий прожектор.

БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ, а, е. Який має кілька (багато) 
профілів. В Україні створено багатопрофільний координа
ційний орган з екології для вирішення питань охорони і від
новлення довкілля (з наук, літ.); Багатопрофільний навчаль
ний заклад.

БАГАТОПРбФІЛЬНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до бага- 
топрбфільний. Загальною тенденцією розвитку старшої 
школи є її орієнтація на багатопрофільність, що передба
чає широку диференціацію, варіативність, інтеграцію за
гальної і допрофесійної освіти (з наук, літ.); Багатопро
фільність біржових операцій зумовила функціонування 
трьох основних видів бірж: товарних, фондових і валют
них (з навч. літ.).

БАГАТОПРОФїЛЬНО. Присл. до багатопрофільний.
Нове підприємство одразу стало розвиватися багатопро- 
фільно, орієнтуючись на вимоги ринку (із журн.).

БАГАТОРАЗбВИЙ, а, е. 1. Який повторюється багато 
разів. Після багаторазового поливання і підживлення корін
ня огірків часто оголюється (з наук. літ.).

2. Який може використовуватися багато разів. Багатора
зовий посуд.

БАГАТОРАЗОВІСТЬ, вості, ж. Абстр. ім. до багатора
зовий. Багаторазовість обліку документів.

БАГАТОРАЗОВО. Присл. до багаторазовий. Тема зне
славленої дівчини багаторазово повторюється.. у  Шевчен
ка (М. Рильський).

БАГАТОРАСОВИЙ, а, е. Який складається із представ
ників кількох (багатьох) рас. Багаторасове суспільство.

БАГАТОРІВНЕВИЙ, а, е. 1. Розташований на кількох 
(багатьох) рівнях. Багаторівнева автостоянка.

2. Який передбачає кілька (багато) рівнів. Багаторівнева 
класифікація; Багаторівневе завдання.

БАГАТОРІЧНИЙ, а, е. Який живе, існує або триває про
тягом кількох (багатьох) років. Для певної місцевості в резу
льтаті багаторічних спостережень можна встановити 
загальний стан погоди (з навч. літ.); Багаторічні трави; 
Н Нагромаджений протягом багатьох років. Багаторічний 
досвід.

БАГАТОРІЧНИК, а, ч. Трав’яниста або напівкущова 
рослина, яка живе протягом кількох (багатьох) років. Яч
мінь фіолетовий — багаторічник, поширений на вологих 
ділянках високогірних лук Кавказу (з наук. літ.).

БАГАТОРІЧНО. Присл. до багаторічний. Мами не по
спішають до інтернату щовечора, щоб забрати своїх ді
тей додому, адже діти тут перебувають навіть не цілодо
бово — багаторічно (із журн.); Короткометражне кіно — 
саме французька традиція, що продовжує багаторічно й 
різноманітно розвиватися (із журн.).

БАГАТОСЕКТОРНИЙ, а, е. Який має кілька (багато) 
секторів, складається з кількох (багатьох) секторів. Оновле
ний елітаризм наголошує на ефективності осіб, які перебу
вають на високих владних позиціях складного багатосек- 
торного суспільства (з наук. літ.).

БАГАТОСЕКЦШ НИЙ, а, е. Який складається з кількох 
(багатьох) секцій, складових частин. Багатосекційний бу
ровий інструмент; Багатосекційний корпус.

БАГАТОСЕРІЙНИЙ, а, е. Який складається з кількох 
(багатьох) серій. На екрані мелькали титри другої серії 
нового німецького багатосерійного детективу (Ю. Мушке- 
тик); Багатосерійний фільм.

БАГАТОСЕРШ НІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до багато
серійний. Якщо для індустріальної економіки найвизначаль- 
нішими були концентрація виробництва, зростання його 
багатосерійності та масовості, то постіндустріальний 
розвиток характеризується орієнтацією виробничого про
цесу на задоволення індивідуальних потреб споживача, ви
робництво продукції малими серіями (з наук.-попул. літ.).

БАГАТОСЙЛЬНИЙ, а, е. Який має велику потужність 
(про мотори, машини, механізми та ін.). Багатосильний 
двигун.

БАГАТОСИСТЁМНИЙ, а, е. Який має властивості кіль
кох (багатьох) систем. Приватизація — це дійсно складний, 
комплексний та багатосистемний процес, оскільки він за
чіпає корінні питання економіки, основу економічного 
укладу (з навч. літ.); Багатосистемний пристрій.

БАГАТОС1МЁЙНИЙ, а, е. Який має троє і більше дітей, 
велику сім’ю; великосімейний. Це було тихе дівча, вигнане 
з села злиднями багатосімейної родини, вигнане назавжди, 
без надії вернутись під обсмикану батьківську стріху (В. Під- 
могильний); / / у  знач. ім. багатосімейний, ного, ч.— Побо
явся, батьку. — Ти, і побоявся!? Чого!? — Що пожалієте 
багатосімейного і не пошлете в розвідку. А в мене особисті 
рахунки з фашистами (М. Стельмах).
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БАГАТОСІМЕЙНІСТЬ, ності, ж. Наявність великої 
сім’ї, трьох і більше дітей; великосімейність. Багатосімей
ність на тлі сучасної демографічної ситуації в Україні 
сприймається радше як виняток із правила (із журн.).

БАГАТОСКЛАДОВИЙ, а, е. 1. Який має кілька (багато) 
складників. Політичне порозуміння як фактор стабільно
сті режиму дуже важливе в умовах багатоскладового су
спільства (з наук, літ.); Український весільний ритуал — це 
багатоскладова релігійно-побутова драма (з наук.-попул. 
літ.); Виборча кампанія — це багатоскладовий процес, успіх 
якому може принести впровадження комплексу заходів, а 
не лише окремих політико-психологічних технологій (з пуб- 
ліц. літ.).

2. лінгв. Який складається з кількох (багатьох) складів. 
Часто порушуються правила наголошення, коли вжива
ють багатоскладові слова із суфіксом “анн ” (наприклад, 
“навчання”, “запитання”). Всі вони повинні наголошува
тися на передостанньому складі (з навч. літ.).

БАГАТОСКЛАДОВІСТЬ, вості,;ж\ Властивість за знач, 
багатоскладовий 1. Аналіз політичного процесу в Україні 
через призму теорії багатоскладовості дає можливості 
виявлення не тільки структурних особливостей соціуму, 
але й специфіки політичного процесу, ступеня його відпо
відності суспільним інтересам і характеру його протікан
ня (з наук, літ.); Програма зі світової літератури для школи 
повинна дати учневі загальноосвітнього навчального за
кладу уявлення про генезу й шляхи світового літературного 
процесу, показати його національну багатоскладовість і 
багатогранність (з наук.-попул. літ.).

БАГАТОСЛІВНИЙ, а, е. Який містить багато слів. Там, 
де інший вдався б до багатослівних пояснень,.. Ковдя лише 
відмовчувався (С. Журахович); Багатослівний виступ; 
Н Який має звичку висловлюватися надто широко, доклад
но. Багатослівний доповідач.

БАГАТОСЛІВНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до багато
слівний. Шевченківські описи вільні від надмірної багато
слівності, емоційно перенасиченої синоніміки (з наук. літ.).

БАГАТОСЛІВНО. Присл. до багатослівний. Багато
слівно, час од часу зриваючись на фальшивий пафос, Діден- 
ко став говорити (А. Головко).

БАГАТОСЛІВ’Я, я, с. Уживання без потреби в розмові, 
книзі і т. ін. великої кількості слів; багатослівність. Відчува
лося, що багатослів 'я лікареве — лише вияв господарської 
чемності (Іван Ле).

БАГАТОСОРТНИЙ, а, е. Який має кілька (багато) сортів. 
Розглянуто кінетичне рівняння для густих багатосортних 
систем заряджених твердих кульок (з наук. літ.).

БАГАТОСПОЛУЧНИКбВИЙ, а, е, лінгв. Стос, до бата- 
тосполучниковості. Багатосполучниковий зв ’язок.

БАГАТОСПОЛУЧНИКОВІСТЬ, вості, ж., лінгв. Фігу- 
ра мови, яка використовується для посилення експресії; по
лісиндетон. Багатосполучниковість розглядається у  син
таксисі складного речення (з навч. літ.).

БАГАТОСТАДІЙНИЙ, а, е. Який має кілька (багато) 
стадій. Багатостадійний процес.

БАГАТОСТОВБУРНИЙ, а, е. Який має кілька (багато) 
стовбурів. Багатостовбурне дерево.

БАГАТОСТОЛІТНІЙ, я, є. Який існує або триває протя
гом кількох (багатьох) століть. Існує думка, що в коливанні 
стоку Дніпра за останні 4 тис. років спостерігався бага-

тостолітній цикл з маловодними (до VII cm.) і багатовод
ними (до 40-хроківXXcm.) фазами (з наук, літ.); Українські 
козаки мали багатостолітній досвід володіння шаблею 
(із журн.).

БАГАТОСТОПНИЙ, а, е, літ. Який складається з кіль
кох віршованих стоп. Багатостопний ямб.

БАГАТОСТОРІНКОВИЙ, а, е. Який містить, займає ба
гато сторінок; великий за обсягом (про літературний твір, 
книгу і т. ін.). Багатосторінкова доповідь.

БАГАТОСТОРОННІЙ, я, є. 1. Те саме, що багатобіч
ний.

2. Який охоплює кілька учасників. Дво- чи багатосто
роннім правочином є погоджена дія двох або більше сторін 
(з мови документів); Україна бере участь у  міжнародному 
співробітництві на основі двосторонніх та багатосто
ронніх угод (з газ.); Багатосторонній кліринг; Багатосто
роння зустріч.

БАГАТОСТОРОННІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до бага
тосторонній. Багатосторонність суспільного життя.

БАГАТОСТРАЖДАЛЬНИЙ, а, е. Який зазнав багато 
страждань; нещасний. Багатостраждальна історія Украї
ни; Багатостраждальний народ.

БАГАТОСТРОФНИЙ, а, е, літ. Який складається з кіль
кох (багатьох) строф. Багатострофний вірш.

БАГАТОСТРУННИЙ, а, е. Який має кілька (багато) 
струн. Арфа — це багатострунний щипковий музичний ін
струмент із резонатором та педалями (з навч. літ.).

БАГАТОСТРУННО. Присл. до багатострунний. У чут
ливій душі співачки Раїси Кириченко багатострунно відлу
нювали джерела народного мелосу, оті зоряні дзвони вічних 
співомовних перлин, починаючи від колискової і до прощаль
ної мелодії (із журн.).

БАГАТОСТУЛКОВИЙ, а, е. Який складається з кількох 
(багатьох) стулок. Чудово продумана універсальна фурні
тура для двостулкових і багатостулкових вікон і балконних 
дверей (із журн.).

БАГАТОСТУПЕНЕВИЙ, а, е. Який проходить кілька 
(багато) стадій, ступенів. У вищих навчальних закладах Ук
раїни здійснено перехід до багатоступеневої і більш дифе
ренційованої системи підготовки кадрів (бакалавр, спеціа
ліст, магістр) (з наук, літ.); Мова — це багатоступенева 
ієрархічна система (із журн.); Багатоступенева система 
захисту даних від несанкціонованого доступу; Спрощення 
багатоступеневого завдання.

БАГАТОСТУПІННИЙ, а, е. Те саме, що багатоступе- 
нёвий. Багатоступінні вимірювання.

БАГАТОСТУПІНЧАСТИЙ, а, е, спец. Який має кілька 
(багато) ступенів. У 50-хроках X X cm. було запущено бага
тоступінчасту космічну ракету (з наук.-попул. літ.).

БАГАТОСТУПШ ЧАСТІСТЬ, тості, ж. Абстр. ім. до 
багатоступінчастий. Учений сформулював положення що
до багатоступінчастості застосування індукції в процесі 
наукової пізнавальної діяльності (з наук.-попул. літ.).

БАГАТОСТУПІНЧАТИЙ, а, е. Те саме, що багатосту
пінчастий. Ю. В. Кондратюк вивів основне рівняння польо
ту ракети, розглянув енергетично найвигідніші траєкторії 
космічних польотів, виклав теорію багатоступінчатихра
кет (з наук.-попул. літ.).
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БАГАТОТЕМНИЙ, а, е. У якого кілька (багато) тем. Ро
ман молодого автора багатогранний, багатотемний, по
лемічний (із журн.).

БАГАТОТИЖНЁВИЙ, а, е. Який триває кілька (багато) 
тижнів; розрахований на кілька (багато) тижнів. Багато- 
тижневий курс лікування.

БАГАТОТИРАЖКА, и, ж., розм. Друкована газета, яку 
регулярно випускає великим тиражем яке-небудь підприєм
ство, установа. Про нього не раз писали в заводській бага
тотиражці, говорили на зборах (О. Донченко).

БАГАТОТИРАЖНИЙ, а, е. Який видається, виходить 
великим тиражем, накладом. У пропаганді нового, передо
вого неабияку роль відіграє багатотиражна преса (з газ.).

БАГАТОТИРАЖНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, 
багатотиражний. Наявність електронних книг дає можли
вість одночасного використання однієї й тієї ж одиниці 
багатьма користувачами, що виключає потребу багато- 
тиражності в бібліотеці (з наук.-попул. літ.); Як і комер
ційна реклама, реклама політична завдяки своїй багатоти- 
ражності, різноманіттю, можливості повторення, лако
нізму й емоційності має значні можливості впливу на масо
ву свідомість (з публіц. літ.).

БАГАТОТИСЯЧНИЙ, а, е. Який складається з кількох 
(багатьох) тисяч кого-, чого-небудь. На майдані відбувся ба
гатотисячний мітинг (з газ.); Багатотисячна армія; 
// Вартість якого дорівнює кільком (багатьом) тисячам (гри
вень, доларів, євро і т. ін.). Багатотисячний проект.

БАГАТОТбМНИЙ, а, е. Який складається з кількох (ба
гатьох) томів. Багатотомна “Історія української літера
тури ”.

БАГАТОТОМбВИЙ, а, е. Те саме, що багатотомний.
Багатотомове зібрання зразків фольклору

БАГАТОТОННАЖНИЙ, а, е. Який випускає що-не- 
будь, що обчислюється багатьма тоннами; який використо
вує що-небудь, що обчислюється великою кількістю тонн. 
Щоразу, коли не одягнуте у  вітрила, воно [суденце] мен
шає, а зараз було аж якесь неначе сплющене, мовби аж бо
лить йому бути затиснутым поміж багатотоннажними 
океанськими вечетнями (О. Гончар); Автор запропонував 
практичні рекомендації з утилізації багатотоннажних 
відходів (з наук. літ.).

БАГАТОТОННАЖНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до бага- 
тотоннажний. Багатотоннажність судна.

БАГАТОТОННИЙ, а, е. Який важить багато тонн. Кле
пальники клепали кожух домни, обшивали її стальними ба
гатотонними плитами (О. Донченко).

БАГАТОТРАВ’Я, я, с. Велика кількість трави. Літнє ба- 
гатотрав ’я

БАГАТОТУРОВИЙ, а, е. Який складається з кількох 
(багатьох) турів (про спортивні змагання, конкурси і т. ін.). 
Багатотурові змагання.

БАГАТОУКЛАДНИЙ, а, е, екон., політ. Який має кілька 
(багато) укладів. Багатоукладна економіка; Багатоуклад
ний суспільний устрій.

БАГАТОУКЛАДНІСТЬ, ності, ж., екон., політ. Абстр. 
ім. до багатоукладний. Багатоукладність економіки.

БАГАТОФАЗНИЙ, а, е, спец. Який має кілька (багато) 
фаз проходження. Донбас є багатофазним вугільним басей
ном, який виник у  результаті неодноразових тектонічних 
зрушень (з наук, літ.); Багатофазний струм.

БАГАТОФАЗНІСТЬ, ності, ж., спец. Абстр. ім. до бага
тофазний. Доповідь була присвячена багатофазності фор
мування покривно-складчастої структури Східних Карпат 
(із журн.).

БАГАТОФАКТОРНИЙ, а, е. Який залежить від кількох 
(багатьох) чинників; який враховує кілька (багато) факто
рів. Багатофакторний механізм.

БАГАТОФАКТОРНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до бага
тофакторний. Визнаючи багатофакторність проблеми 
ліквідності банку, важливо також враховувати його інди
відуальність, виділяти головні фактори, що мають для да
ного банку найістотніше значення (з наук, літ.); Оцінка 
якості медичної допомоги проводиться за критеріями, які 
характеризують багатофакторність результатів ліку
вання (з наук.-попул. літ.).

БАГАТОФІГУРНИЙ, а, е. Який охоплює, на якому зоб
ражено кілька (багато) фігур. Народні майстри зуміли 
втілити патріотичний задум у  складній багатофігурній 
композиції килима (з наук, літ.); Ансамблі ряду міст Украї
ни прикрасились високохудожніми монументами, наприк
лад Харків — багатофігурним монументальним пам ятни- 
ком Т. Г. Шевченку (з наук. літ.).

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ, а, е. Який здатний ви
конувати кілька (багато) функцій. Екомережа є комплекс
ною багатофункціональною системою (з наук, літ.); Бага
тофункціональна насадка; Багатофункціональна природо
охоронна територія; Багатофункціональний пристрій.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. 
до багатоф ункціональний. Останнім часом істотно 
зросли вимоги до програмних продуктів (швидкодія, адап
тація, багатофункціональність) (із журн.).

БАГАТОЦИКЛІЧНИЙ, а, е. Який має, складається з 
кількох (багатьох) циклів. При роботі випробувача пластів 
у  багатоциклічному режимі надійність отримання після 
першого закритого циклу наступних досягається вимуше
ною затримкою переміщення штока вгору (з наук. літ.).

БАГАТОЦИКЛІЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до бага- 
тоцнклічннй.

БАГАТОЦИЛІНДРОВИЙ, а, е, техн. Який має кілька 
(багато) циліндрів. Багатоциліндровий двигун.

БАГАТОЦІЛЬОВЙЙ, а, є. Признач, для здійснення кіль
кох (багатьох) цілей. Багатоцільова радіолокаційна систе
ма; Багатоцільовий комп 'ют ер ний томограф; Дорожні 
машини багатоцільового призначення.

БАГАТОЧАСТбТНИЙ, а, е. Який має кілька (багато) 
частот. Багаточастотні коливання; Багаточастотні мере
жі.

БАГАТОЧАСПУГНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до бага- 
точастбтннй.

БАГАТОЧЛЕН, а, ч. , мат. Алгебричний вираз, який ста
новить суму кількох одночленів. Для наближеного розв’яз- 
ку рівняння було використано метод ортогональних бага- 
точленів (з навч. літ.).

БАГАТОЧЛЕННИЙ, а, е. Який має кілька (багато) чле
нів. Особливістю атрибутивних словосполучень в англій
ській мові є існування так званих багаточленних атрибу
тивних груп із складними семантичними звязками всере
дині групи (з наук, літ.); Українськими математиками роз
роблено метод факторизацїї багаточленних матриць над 
різними полями (з наук, літ.); Багаточленні фразеологізми.
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що мають форму предикативного словосполучення, крім 
підмета й присудка, як обов'язковий компонент мають 
також другорядні члени (з навч. літ.).

БАГАТОШАРОВИЙ, а, е. Який складається з кількох 
(багатьох) шарів; покритий кількома (багатьма) шарами чо
го-небудь. Багатошарова кіноплівка.

БАГАТОШВЙДКІСНИЙ, а, е, техн. Який працює (мо
же працювати) на кількох (багатьох) швидкостях. Багато- 
швидкісні електродвигуни.

БАГАТОШЛЮБНІСТЬ, ності, ж. Форма шлюбу, при 
якій можна бути одруженим (одруженою) одночасно з кіль
кома жінками (чоловіками); полігамія. Іслам дозволяє чоло
вікам багатошлюбність (із журн.).

БАГАТОЩбГЛОВИЙ, а, е. Який має кілька (багато) 
щогл. Із Севастополя в далекий похід вийшов особливий ко
рабель — єдиний в Україні багатощогловий вітрильник 
“Херсонес ” (з газ.).

БАГАТОЯДЕРНИЙ, а, е, спец. Який має кілька (багато) 
ядер. Багатоядерні клітини.

БАГАТОЯРУСНИЙ, а, е. Який має кілька (багато) яру
сів. Через величезний, багатоярусний театр .. я пройшов і 
зійшов на кін (Ю. Смолич); Західні Карпати мають бага
тоярусну структуру (з наук, літ.); Найвідомішою з графіч
них композицій є багатоярусна, розміщена на фрагменті 
бивня мамонта (із журн.).

БАГАТОЯРУСНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, 
багатоярусний. Для руської дерев ’яної архітектури була 
характерна багатоярусність будівель (з наук, літ.); Бага- 
тоярусність консольних стелажів дозволяє сортувати 
вантажі (з наук.-техн. літ.).

БАГАТОЯРУСНО. Присл. до багатоярусний. Утримую
чи курей у  клітках, їх розміщують у  кліткових батареях, 
які розставляють переважно багатоярусно, що дає змогу 
значно скоротити площі для утримання (з наук. літ.).

БАГАТСТВО, а, с. 1. Велике майно, цінності, гроші. А 
Ісус знов у  відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко 
отим, хто надію кладе на багатство, увійти в Царство 
Боже! (Біблія. Пер. І. Огієнка); Не той чоловік вбогий, що 
багатство стратив, а той. що не дбає ні об чім (Марко 
Вовчок); А звідки в мене те багатство візьметься, коли я 
день і ніч на панській землі роблю? (Ю. Яновський); // До
статок усього, розкіш; протилежне б і д н і с т ь .  Максим ба
жав дочку виростити в багатстві та розкоші (Панас 
Мирний); Жити в багатстві.

2. перев. мн. Сукупність матеріальних цінностей (про 
надра землі, тваринний і рослинний світ). Ще ж лежать 
під землею багатства (П. Тичина); В океанах і морях є ве
ликі багатства. Це насамперед — різноманітні тварини і 
рослини (з навч. літ.).

3. перен. Сукупність духовних цінностей, благословінь, 
дарів. О глибино багатства, і премудрості, і знання Божо
го! Які невідомі присуди Його, і недосліджені дороги Його! 
(Біблія. Пер. 1. Огієнка); А мій Бог нехай виповнить вашу 
всяку потребу за Своїм багатством у  Славі, у  Христі Ісусі 
(Біблія. Пер. І. Огієнка).

4. чого. Велика кількість, багатоманітність. Він .. захо
пився блиском та багатством європейської культури 
(М. Коцюбинський); Багатство дієслівних синонімів, які 
М. Коцюбинський часто вживає в новому значенні, допома
гає передати глибокі людські переживання (з наук. літ.).

5. перен. Щось дуже цінне, важливе, значне. Найбільше 
багатство — здоров я (прислів’я); Яка краща спадщина, 
яке більше багатство може бути для чабана, ніж цей коло
дязь .. І чабан береже його (О. Гончар).

(1) Природні багатства (запаси, ресурси і т. ін.) — су
купність матеріальних цінностей (перев. корисних копа
лин), що є в природі якої-небудь країни, області, місцевості. 
Чи не пора вже нам заговорити про економне витрачання 
природних запасів? (М. Чабанівський); Товариство отабо
рилося біля підніжжя алебастрової скелі, єдиного природ
ного багатства Веренчанки (Ірина Вільде); Бездумне вико
ристання природних багатств України загрожує існуван
ню нашого народу як популяції (з газ.).

А  (2) Національне багатство — найважливіший еконо
мічний показник країни, який у грошовому вираженні ста
новить сукупність споживчих вартостей, створених і нако
пичених суспільством протягом його виробничої діяльності. 
Земля є основним національним багатством, що перебуває 
під особливою охороною держави (Конституція України); 
На рівні народного господарства рушійним мотивом стає 
збільшення національного багатства суспільства, яке є 
економічною могутністю країни та її суспільним прогре
сом (з наук. літ.).

БАГАТТЯ, я, с. 1. Купа дров, хмизу, ломаччя і т. ін., що 
горить; вогнище. Після вечері хлопці назбирали сухого хми
зу й запалили багаття (І. Нечуй-Левицький); Нічліжани ве
черяли чим хто мав. Страви не варили, багаття не розкла
дали, бо лісу не було поблизу (М. Коцюбинський); Була ново
річна година. Зійшлися бійці до багаття (М. Нагнибіда).

2. діал. Вогонь. Крешіть, дядьку, багаття (Сл. Гр.); 
Приставляла [жінка] в печі до багаття горшки (Леся Ук
раїнка).

Класти / покласти багйття (вогонь, ватру) див. класти.
БАГАТТЯЧКО, а, с. Зменш, до багаття 1. Скоро перед 

танком затеплилось кволе багаттячко (В. Козаченко); Іноді 
для біди достатньо невеличкого багаттячка, яке мирно 
дотліває (з газ.).

БАГАТШАТИ, аю, аєш, недок. Те саме, що багатішати.
А дід собі багатшає та й багатшає (Ганна Барвінок); Київ 
все густіше заселявся і багатшав, підносився як центр ук
раїнського православ я (з навч. літ.).

БАГАТЮЩИЙ, а, е. Дуже багатий. — Чи то правда, що 
він багатющий? (І. Нечуй-Левицький); А хіба не може за
цікавити дитячих письменників така тема, як перетво
рення грандіозної піщаної пустелі у  багатющий плодород- 
ний край? (О. Донченко); Шах був у  багатющому східному 
халаті (з мемуарної літ.); Іван Якович Франко залишив піс
ля себе не тільки величезну художню і публіцистичну, але й 
багатющу наукову спадщину (з наук.-попул. літ.).

БАГАУД див. багауди.
БАГАУДИ, ів, мн. (одн. багауд, а, ч.), іст. Учасники на

родно-визвольного руху проти римського панування в Гал
лії та Північній Іспанії у III—V ст.

БАГАЦЬКИЙ, а, е, розм. Прикм. до багйч. Його Палаг- 
на була з багацького роду (М. Коцюбинський); [ Антей: ]  
Сестра моя й без посагу цінніша від всіх багацьких дочок 
(Леся Українка); Звичайно, не кепсько було б віддати Пара- 
сочку за багацького сина. Але ті багацькі синки самі шу
кають наречених з багатим посагом (Ю. Мушкетик); 11 На
лежний багачеві, багачам. Перед ним [гетьманом] гайок. За
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ним село і селянська хата, в котрій від кількох днів має 
свою квартиру. Звичайна, навіть не багацька хата (Б. Леп- 
кий); Ходить [Іван] по панських фільварках та багацьких 
маєтках, шукає роботи, а її немає (С. Чорнобривець); Коли 
своїм коханням поступився заради грошей і багацьких нив, 
чи ти тоді од мене одступився, чи сам себе навіки одма- 
нив? (Л. Костенко).

БАГАЦЬКО, присл. і в знач, числ., розм. 1. Те саме, що 
багато 2. Пером не можна написати, Не можна і в казках 
сказати, Яких було багацько див! (І. Котляревський); — До
ню моя мила, доню моя люба! багацько ти мене журила 
(Марко Вовчок); Оксаночка тепер дуже багацько говорить 
(Леся Українка); Розпитувався [Давид Мотузка] про жит
тя, розповідав багацько (А. Головко); // у  знач. пред. — У 
нього усього є багацько (П Квітка-Основ’яненко).

2. усполуч. з вищ. cm. прикм. і присл. Значно, далеко. Ма
рія думала, що вона багацько краща за Василину (І. Не- 
чуй-Левицький).

0 Виливати / вилити сльози (багато, рідко багацько 
сліз) див. виливати.

БАГАЧ, а, ч. Той, хто має багатство (у 1 знач.); багата лю
дина, багатій; протилежне б і д н я к .  Ліпше убогий, що хо
дить в своїй неповинності, ніж криводорогий, хоч він і ба
гач (Біблія. Пер. І. Огієнка); Попадавсь їм багач у  руки — 
вони його оббирали, попадався вбогий — вони його наділяли 
(Марко Вовчок); — Бачив я: Багач в дворі препишнім про
живає У злоті, сріблі, розкоші (І. Франко).

БАГАЧИК, а, ч., зневажл. Зменш, до багач. І все наше 
присихало кожний раз до багачиків (П. Козланюк).

БАГАЧІВ, чёва, чёве. Належний багачеві, багачам. Ми 
подшимо з ближніми багачевими добро його (Б. Грінченко); 
Прийшов наймит додомоньку, та не встиг і сісти, Багаче
ва жінка гуде: “Дай-но волам їсти ” (М. Сиротюк); Багаче
ва хата.

БАГАЧКА, и, ж. Жін. до багач. Федора Гинцариха була 
собі багачка на все село (Ю. Федькович); Нема гірше, сину, 
як докора багачки! Через те я не раяла б тобі багачки бра
ти (Панас Мирний); А тепер, а тепер— я багачка, Замість 
курочки — Є в мене качка! (І. Нехода).

БАГЕР, а, ч. Екскаватор, яким видобувають торф із по
кладу. У міжсезонний період наш агрегат — багер N9 9 був 
добре відремонтований (з наук.-попул. літ.).

БАГЕРМЕЙСТЕР, а, ч. Той, хто керує роботою на зем
снаряді. В рубці біля пульта управління стояв старий ба
гермейстер (С. Журахович).

БАГЕРНИЙ, а, е. Прикм. до багер. Багерний агрегат.
БАГЁТ, а, ч. 1. Пофарбована, позолочена або різьблена 

планка, з якої виготовляють рами, карнизи або яку викорис
товують для скріплення і оздоблення стелі, стін і т. ін. 
Підійшов був лахмітник .. й постукав указівцем по багету 
(Б. Антоненко-Давидович); Звідкілясь тягли шматки бруд
ної матерії.., золотих рам і багетів (І. Багряний); На фаб
риці випускається вісім найменувань художнього багета 
для картинних рам, віконних і дверних карнизів (з газ.).

2. Різновид білого хліба — довгий батон. Дуже популяр
ним елементом французької кухні є, безсумнівно, багет 
(з наук.-попул. літ.).

БАГЕТНИЙ, а, е. Прикм. до багет 1; // Зробл. з багета 
(у 1 знач.). По стінах кімнат, у  багетних рамках, були роз

вішані ф отографії(Ю . Смолич); // Який виробляє багети 
(у 1 знач.). Багетна фабрика.

БАГЕТОВИЙ, а, е. Те саме, що багетний. Стояла вона 
[Віра Павлівна], .. марно чекаючи, що хтось купить у  неї 
портрет Шевченка у  добрій багетовій рамі (Б. Антонен- 
ко-Давидович); Знайомі обличчя [артистів] усміхалися з ба
гетових рамок (Н. Рибак).

БАГІ, невідм., ч. 1. Одно- або двомісний легковий авто
мобіль із знімним відкритим кузовом і жорсткою рамою, 
признач, для змагань на пересіченій місцевості. На змаган
нях чемпіонату України з автокросу на легкових автомо
білях та багі несподівано добре виступили молоді спорт
смени (з газ.).

2. Різновид автоспорту, де використовують такий авто
мобіль.

БАГІСТ, а, ч. 1. Спортсмен, який займається багі (у 2 знач.). 
Багістів із кожним роком стає все більше (з газ.).

2. Той, хто конструює автомобілі багі.
БАГЛАЇ, ів^мн., розм. Неробство, лінощі. Баглаї— ці во

ріженьки хижі, Так послизнуть нехай і вони! (П. Грабов- 
ський); Чого не вигадають люди, коли їх змагають баглаї і 
заздрість! (О. Гончар).

0  Баглаї бити (годувати) див. бити; (1) Баглаї* напали 
(вкинулися) кого і без дод., рідко — хто-небудь не хоче 
працювати, стає лінивим, млявим. Такі мене баглаї напали 
(Панас Мирний); Баглаї вкинулись та й робити не хочеться 
(Сл. Гр.).,

БАГНЕТ, а, ч. 1. Колюча зброя, яку звичайно наса
джують на кінець дула рушниці; штик. Жандарм, що досі зі 
своїм карабіном і настромленим багнетом ішов за мною 
кроку крок, підійшов так, що порівнявся зо мною (І. Фран
ко); Потім кинулися [матроси] на ворожу піхоту з багнета
ми (В. Кучер); І дивиться пильно гвардієць вперед, Пригвин
чуючи на рушницю багнет (М. Бажан).

2. перен. Один боєць-піхотинець (при вказуванні на кіль
кість бійців). У батальйонах полку лишилося по 15-20 ак
тивних багнетів (О. Гончар).

Здіймати / здійняти на багнети (на багнёт) див. здійма
ти; Приймати (іти) / прийняти (піти) на багнети див. 
приймати.

0  (1) Схрещуються / схрестилися багнёти (мечі, списи
і т. ін.): а) (чиї) хто-небудь вступає в бій, у боротьбу проти 
ворога. Запекло схрестилися багнети нашого народу з лю
тим фашизмом (з переказу); б) виникає гостра суперечка, 
полеміка між ким-небудь або з кимсь. Критичні списи не 
раз схрещувалися над сторінками повістей Ігоря Мурато
ва (із журн.); Це була б така собі невимушена розмова прос
того майстра з главою міста, але водночас схрестилися б 
мечі двох політичних супротивників (П. Загребельний); Як 
(мов, ніби і т. ін.) аршин (палицю, багнёта) проковтнув 
див. проковтнути.

БАГНЁТНИЙ, а, е. Прикм. до багнёт 1. Багнетне віс
тря; Н Здійснюваний за допомогою багнетів. Відкритого 
багнетного бою вони [румуни] не витримували і бігли вроз
тіч (В. Кучер); Вони підводяться — борці сивобороді, Що 
знали смак нужди, дим перших барикад, Що йшли у  насту
пи, в атаки йшли багнетні (М. Бажан).

БАГНИСТИЙ, а, е. 1.3 багнищами; болотистий, грузь
кий. Багнисті береги Пляшової такі, що там ні пішки про
йти, ні конем проїхати (Я. Качура); Вершники обминули
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останній чагарник і виїхали на багнистий луг правого бере
га Вісли (3. Тулуб).

2. Укритий болотом (у 2 знач.); грязький. Багнистою ву
лицею йшов мужик (М. Коцюбинський); Деякі з них [січови
ків] відстають, падають прямо на багнистий шлях (І. Цю- 
па).

БАГНЙСТІСТЬ, тості, ж. Властивість за знач, багнис
тий. При розвідці заболочених ділянок без шару торфу 
обоє 'язково вивчають глибину шару води та багнистість 
грунту дна (з наук, літ.); Ефективній роботі з відновлення 
території, постраждалої внаслідок фосфорної аварії, пере
шкоджала багнистість місцевості (з газ.).

БАГНЙСТО, пред. Про стан, коли можна загрузнути; 
грузько. Тут дуже багнисто — не можна проїхати (Сл. 
Гр.).

БАГНИСЬКО, а, с. Збільш, до багно 1-3. Коли рот
містр ступив уже на багнисько, Кривоніс враз нахилився, 
блиснув зубами і мигцем проткнув ротмістрові груди 
(П. Панч); Край води розкопана земля, багниська, баюри, 
болото (П. Загребельний); Не гідний я, з багниська світ
ського ледь-ледь вирвавшись, до чесної братії сопричтен 
[причетний] бути (Н. Королева).

БАГНИТИ, ню, нйш, недок., що, діал. Бруднити. У цьому 
ставку мити — тільки шмаття багнити (Сл. Гр.).

БАГНИЩЕ, а, с. Те саме, що багно 1-3. У долині, м ову  
ямі. На багнищі город мріє (Т. Шевченко); — Не любиш ме
не, а я візьму з горя та й утоплюся в оцім багнищі (І. Не- 
чуй-Левицький); У повітрі вогко, аж мокро, а під ногами 
чвиркало багнище (Г. Епік); За п ’ять кроків від моєї засідки 
з грюкотом упав у  багнище бекас (Б. Антонен ко-Давидо- 
вич); А треба знати, що був тоді навкруги ліс непроходи- 
м ий.. та багнища великі (У. Самчук); А ти, натхнення,.. Не 
дай заснуть душі співцевій .. У цім багнищі, де загруз Між 
друзів і служитель муз! (М. Рильський, пер. з тв. О. Пуш
кіна).

БАГШТУВАТИ, нітую, нітуєш, недок., що, діал. 1. Те 
саме, що багнити.

2. Псувати, нівечити щось. * Образно. Хіть напала ман
друвати, Аж молодшає чуття; Годі ум багнітувати Над 
питаннями життя (П. Грабовський).

Б А Г Н б, а, с. 1. Болотисте місце; трясовина, болото 
(у 1 знач.). Прийшов приказ з волості рівняти шляхи, лаго
дить мости та насипать на багнах греблі (І. Нечуй-Левиць- 
кий); Сотні гинули від настирливого переслідування козаків 
або тонули в багні і в річці (Іван Ле); Стежка вивела на баг
на, вкриті іржею (П. Панч).

2. тільки одн. Розріджена внаслідок дощів, розтавання 
снігу і т. ін. земля на шляхах, стежках і т. ін.; болото (у 2 знач.). 
Де не взялась Свиня і стала чухать об драбину Багном обля
паную спину (Л. Глібов); В масному багні загрузали підводи 
до осей (3. Тулуб); Черевик полетів .. просто в груди, за
плескав багном бороду, новий мундир, обличчя (М. Руден
ко); 11 Велика калюжа, грязьке місце. По дворах стояли баг
на й зеленасті калюжі (М. Коцюбинський).

3. перен. Погане оточення, середовище лихих або відста
лих людей, що має несприятливий вплив на кого-небудь. 
Щось починало їй [Левантині] казати, що даремна її надія, 
що немає вона такої сили, щоб вирвати Романа з того баг
на [злодійського], в якому він опинився (Б. Грінченко); — З 
цим коханням .. неминучі перспективи потрапити тобі в

гниле багно, яке так легко використовують наш і.. вороги... 
(Іван Ле).

4. Болотяна чагарникова рослина родини вересових із 
дурманним запахом; використовується в народній медици
ні. Багно — дуже популярна народна лікарська рослина, на 
яку є попит навіть у  тих місцевостях, де вона звичайно не 
росте (з наук. літ.).

0  Вйтягти (витягнути) / витягати (витягувати) з боло
та (з багна, з калюжі, з грязюки і т. ін.) див. витягати; 
Втоптати (затоптати) / втоптувати (топтати) в багно (в 
багнюку, в болото, в землю і т. ін.) див. втоптувати1; Мі
сити (перемішувати) / перемісити болото (багнб, багню
ку і т. ін.) див. місити.

БАГНОВЙЦЯ, і, ж. 1. Болотисте місце; трясовина. Туди 
й тягтиме холодний вітер з боліт та багновиць (Сл. Гр.).

2. Болото (у 2 знач.). І трупи, й колеса, і люшні з возів Ле
тять у  рідку багновицю... (М. Старицький).

БАГНОВЙЩ Е, а, с. Те саме, що багнб 1-3. Олеся з Ми- 
хайликом лагодились іти в ліс по ягоди, а дід казав: — Гля
діть, діточки, далі від багновища, а то лихо буде (Б. Грін
ченко); Крадькома поза деревами обережно йшов Ваня до 
багновища (В. Підмогильний); Весняна вода розмила шля
хи, видовбала рови і ями, перетворила дорогу на суцільне 
багновище (М. Чабанівський).

БАГНУТИ, ну, неш, недок., діал. 1. з інфін. Дуже хотіти, 
бажати. Мій син багне йти до школи так, що ну! (Сл. Гр.); 
Він багне забути і про свій немолодий вік, і про осоружну 
хворобу (Л. Дмитерко).

2. за чим, чого. Прагнути до чого-небудь. — Добре, коли 
молодий чоловік привикає любити правду, шукає її, багне за 
новими науками (О. Маковей); “Чому ж ви не купуєте та 
не читаєте їх? ” — "Ми не такі, яких душа багне " (Б. Леп- 
кий).

БАГНУТИСЯ, неться, недок., безос., діал. Хотітися. Баг
нет ьс я бути [Семенкові].. кондуктором (В. Еллан-Блакит- 
ний); — Тобі, чернеча душе, багнеться на вольную волю 
(О. Ільченко).

БАГНЮ КА, и , ж. Збільш, до багнб 1,2. Ріки й озера ка
ламутив [Святослав], Непролазні болота й багнюки гатив 
(Панас Мирний); Незабаром розтане сніг, вкриються баг- 
нюками дороги, не один тиждень чекай, поки просохне 
(А. Шиян); Ми теж чепуримо себе, зчищаємо з ніг багнюку 
(О. Гончар).

0  Втоптати (затоптати) / втоптувати (топтати) в багнб 
(в багнюку, в болото, в землю і т. ін.) див. втоптувати1; 
Місити (перемішувати) / перемісити болото (багнб, баг
нюку і т. ін.) див. місити.

БАГОВЙННИЙ, а, е. Прикм. до баговиння. На сходах 
дому зупинись на мить Заглянути у  казку баговинну. Он 
промінь впав з-посеред верховіть І засвітив його шматком 
бурштину £0. Ольжич).

БАГОВЙННЯ, я, с. 1. збірн. Тонкі густі водорості. І ри
балка випливає, Несе на сорочку Баговиння зеленого (Т. Шев
ченко); Під прозорчастою, чистою, як сльоза, водою зеле
ніло якесь баговиння, зубчасте, тонесеньке, дрібне, як пух 
(І. Нечуй-Левицький); Щосили намагається [Ольга] швид
ше випливти на чисте плесо, та це їй не вдається, бо рясне 
баговиння міцно і владно тримає її в своїх тенетах 
(А. Шиян).
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2. Те саме, що багно 1-2; болото. Чавкають чоботи, які 
ви з трудом витягаєте з баговиння, видираєтесь на купину, 
і потім, з купини на купину перестрибуючи, наближаєтеся 
до очерету. . (Остап Вишня); До вечора луки перед поль
ським табором обернулися в баговиння, з якого коні вже на
силу витягали ноги (П. Панч).

БАГбР, гра, ч. Довга дерев’яна тичина з металевим віс
трям і гаком. Ігор вимахує якимсь багром чи довгими кліща
ми, скидаючи на землю другу бомбу (В. Кучер); Потім взяв 
[Данько] в одного з них [дядьків] багор, став промацувати 
ним дно біля кручі (О. Гончар); Ішов через лід урядник та й 
провалився. Зібрався народ. Побігли за баграми (із журн.).

БАГРА, и, ж., рідко. Те саме, що багрянець. У суті 
своїй цвіти маків демонічні .. Кроваво-вогниста багра їх 
шати змережана взорами чорними, як ніч... як гріх чор
ний... (Уляна Кравченко).

БАГРЕЦЬ, ю, ч. Те саме, що багрянець. Гомоніла зграя, 
поки сонечко не закочувалося, багряна зоря не кидала на все 
місто свій багрець і мороз не кріпчав (Марко Вовчок); Гас
не багрець від заходу сонця, синіють поля і хати (В. Кучер); 
Багрець лісів, душі моїй відрада, Хоч і жовтій, ніколи ж не 
в ’ялись (А. Малишко); Бачив, як наливаються багрецем Пи
липові щоки, як скляніють очі (Ю. Мушкетик).

БАГРИЛЬНИК, а, ч. 1. Робітник на сортуванні колод у 
запоні. Працювати багрильником.

2. Той, хто ловить рибу за допомогою багра.
БАГРИСТИЙ, а, е. Який має багровий відтінок. Чому ці 

скелі в багристих переблисках, чому гудуть сосни (О. Гон
чар); Все засмутилось на багристім лузі, Дощем-сльозами 
вкрилась сіножать (Я. Шпорта).

БАГРИТИ, йть, недок., що. Надавати чому-небудь багро
вого кольору. Сонечко сходило на ліси, на гори і .. їх багрило 
(Марко Черемшина); Осінь багрить і золотить листки 
(Б. Лепкий); // Заливати (про кров). Як зловісно блищали 
штики! Кров не раз їх багрила в бою (В. Сосюра).

БАГРИТИСЯ, йться, недок. Бути, ставати багряним. 
Десь далеко багрився виднокруг (Б. Лепкий); Там ллється 
сталь і даль багриться, Там зварника дуга Спалахує, мов 
блискавиця, Горить, мов райдуга (Л. Забашта).

БАГРІТИ, іє, недок., поет. 1. Набувати багрового кольо
ру, ставати багровим. Багріє листя; * Образно. Земля вся 
навкруг почорніла, А битва гула і гула. В димах задихались 
світати, Багріли вогнем вечори (М. Нагнибіда).

2. Виднітися, виділятися своїм багровим кольором. В 
осінній день, мов смолоскип, Багріє липа (А. Малишко); На 
дверях, крізь скляний прямокутник на бронзових гвинтах, 
багріла вивіска (В. Барка).

БАГРЙВИЙ, а, е. Густо-червоний. Ой чого ти, роже
нько, сама в городі, Рожа моя повна, червона, багрова? 
(П. Чубинський); Підіймалося сонце над степ, Мов багро
веє коло (І. Франко); Саїд схопився і щось хотів заперечи
ти, а обличчя з блідого, втомленого зробилося червоним, 
аж багровим (Іван Ле); Місяць був багровий, немов увібрав 
у себе відблиски крові (О. Полторацький); 11 Густо-червоний 
з легким синюватим відтінком. Швидким рухом зняла [Нас
тя] браслети і показала багрові синці від мотузків на руках 
(3. Тулуб).

БАГРбВІСТЬ, вості, ж. Абстр. ім. до багровий. О ру
біни червоні! А хто ж вам дав багровість і полиск огня? 
(М. Вороний).

БАГРОВІТИ, ію, ієш, недок. 1. Набувати багрового ко
льору, ставати багровим. Польські сенатори з подивом і 
обуренням переглянулись, потім почали багровіти (В. Ма
лик); — Бреше вона! — вигукнув піп, багровіючи від сорому 
і злості (А. Шиян); Багровіють ліси, золотяться луги, річ
ка рожевіє, ніби соромиться чогось (Б. Лепкий); Як роз
топлений метал, воно [сонце] багровіло й тануло за гори
зонтом (Іван Ле).

2. Виднітися, виділятися своїм багровим кольором. Та
чанка його, багровіючи килимами, стоїть впоперек колій 
просто на рейках (О. Гончар).

БАГРОВО. Присл. до багровий. Палав огонь в печі і 
жовто, і багрово (М. Рильський); Уже зоря цвіте багрово, 
Немов знамено вдалині (Я. Шпорта).

БАГРЯНЕЦЬ, нцю, ч. Густо-червоний, пурпуровий ко
лір. Вигравали густим багрянцем китиці горобини (А. Ши
ян); Де-не-де по лісах уж е прохоплювалось перше полум я 
осіннього багрянцю (О. Гончар); * У порівн. На білих крилах 
червоніє кров, Мов на снігу зорі вечірньої багрянець (Леся 
Українка).

БАГРЯНИЙ, а, е. Густо-червоний, пурпуровий. І ви
йшов назовні Ісус у  терновім вінку та в багрянім плащі. А 
Пілат до них каже: Оце Чоловік! (Біблія. Пер. І. Огієнка); 
Розжеврене, червоне сонце низько Спустилося, багряним 
світлом грало По деревах, по квітках і по річці (Леся Ук
раїнка); Шумлять багряні прапори (В. Сосюра); Багряні се
режки вовчих ягід схожі на коштовні самоцвіти, що хтось 
розвішав на кущах (П. Кочура).

БАГРЯНЙСТИЙ, а, е. Який має багряний відтінок. На 
суворому небі неспокійно бовдурились багрянисті дими 
(П. Козланюк); Сонце вставало над верхів ’ям лісу, кидаючи 
багрянисті полиски на славутицький плин (О. Бердник); 
Здається, сама земля горить по обріях, тривожним багря
нистим світлом виповнює всю цю вітряну степову ніч 
(О. Гончар).

БАГРЯНИТИ, йть, недок., що. Надавати чому-небудь 
густо-червоного, багряного кольору. Очі Іванові наливались 
кров'ю, кров багрянила йому лице, зачервонілася навіть по
тилиця (Ю. Смолич); * Образно. Одна [сила] — це та, що 
світ ще вчора багрянила. Це — глум напасників, це — зрад
ницька війна (М. Рильський).

БАГРЯНИТИСЯ, йться, недок. Те саме, що багритися. 
Червона заграва стояла над лівим берегом Дніпра, і навіть 
крига .. теж багрянилась і наче мерехтіла (Ю. Смолич); 
Повітря було сухе й давлюче, небокрай багрянився над дніп
ровськими луками урочисто (О. Бердник); Вийду світан
ком: багряниться обрій (Я. Шпорта).

БАГРЯНИЦЯ, і, ж. Довгий верхній одяг з дорогої тка
нини багряного кольору, який у старовину носили монархи. 
Вояки ж, сплівши з терну вінка, Йому [Ісусу Христу] покла
ли на голову, та багряницю наділи на Нього (Біблія. Пер. 
І. Огієнка); І в багряниці довгополій Ходив [Саул] по храми
ні, ходив (Т. Шевченко); — Королівно, ясна панно, стану ва
шому належить багряниця і корона, а не ся буденна одіж 
(Леся Українка); * У порівн. І знову захід — наче багряниця 
(Л. Костенко).

БАГРЯНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до багряний. Вся
земля — в шерхітливій багряності (О. Гончар).

БАГРЯНІТИ, іє, недок. 1. Набувати багряного кольору, 
ставати багряним. Руський червоний щит .. проти ранково-
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го сонця багрянів, мов стяг (В. Малик); Все дужче багря
ніють хмари (А. Шиян); На клумбі ще багряніли чорнобрив
ці впереміж з каннами (М. Малиновська).

2. Види ітися, виділятися своїм багряним кольором. Мов 
над Бугом, багряніють маки. І, мов Дніпро, розлився тут 
Дунай (Л. Дмитерко).

БАГРЯНО. Присл. до багряний. Небо на заході багряно 
світилося в останньому промінні сонця (М. Руденко); Степ 
ще раз майнув багряно і упав до ніг сірою киреєю (Ю. Муш- 
кетик); // пред. На вулиці від прапорів аж багряно, І музика 
грає давно (І. Нехода).

БАГРЯНЬ, і, ж., поет. Багрянець, багряний колір. Ти 
[Київ] для мене, як пісня крилата Над багрянню прапорів 
твоїх (В. Сосюра); 1 бригадиру в теплу рань Ходить отут, 
у  чистім полі, Де в сизих росах стерні голі. Де лісу ближньо
го багрянь (Я. Шпорта).

БАДАН, у, ч. Рід рослин родини ломикаменевих — бага
торічні трави з м’ясистим кореневищем, розеткою великих 
листків та червоних або білих, у суцвіттях, квітів. Щоб на
дати страві з м 'яса особливого смаку й аромату, під час 
тушкування додають цибулю, петрушку, селеру, моркву, а 
також лавровий лист, перець, листя бадану, кмин (з на- 
ук.-попул. літ.).

БАДДЯ, і, ж., рідко. 1. Великий цебер. Тягне він [хло
пець] здорову, важку баддю, повну води, а в очах аж позеле
ніє від великої натуги... (М. Коцюбинський); Над криницею 
лунко дзвенить баддя срібними сережками, з-за садів під
німається молочний туман, обпинаючи ноги деревам 
(М. Стельмах).

2. Посудина для витягання руди або землі з шахти; це
бер. Ми зранку йшли на нашу заявку — золото глибоко тоді 
залягало — і до обіду сиділи під землею, довбаючи породу. 
Звичайна баддя витягала пісок на поверхню, там же ми його 
й мили (Ю. Яновський); 3 вишки у  шахту раз по раз спуска
лася баддя, яка виносила на поверхню вапнякуватий грунт 
впереміш з камінням (В. Минко).

БАДИЛИНА, и, ж. Стеблина якої-небудь рослини. Вона 
вирвала бадилину нехворощі і гнала додому худесенькі ове
чата (І. Нечуй-Левицький); Широке поле, як морська даль, 
сріблилося шовковими шатрами павутиння, посланого на 
тернових кущах та на пожовклих бадилинах будяків і кін
ського щавлю (Іван Ле); Кузьма сидів у  березі або лягав на 
простелену свиту, затискав зубами суху осінню бадилину 
(Ю. Хорунжий); Ця бадилина в її руках пахла минулим, дав
нім, Ярининим дитинством, дівуванням і газдівством: 
квітка клопоту і ненависті (Б. Харчук); * У порівн. Як са
мотньо! Стоїш тут [на полонині] маленький, як бадилина 
в полі (М. Коцюбинський); Душа моя тремтіла, як бадили
на на вітрі (Ю. Мушкетик).

БАДИЛИНКА, и, ж. Зменш, до бадилина. Вітер пішов 
по полю, траву гнув, бадилинки зривав (М. Трублаїні); Ша
ман дмухнув на червоний жар і кинув туди кілька бадилинок 
(І. Білик).

БАДИЛЙННЯ, я, с. Збірн. до бадилина. На могилах.. 
древніх валах та ровах вже ожила, non 'ялася вгору перша 
весняна трава, скрашуючи торішнє почорніле бадилиння 
(І. Цюпа); Згрібши усе бадилиння, Петрана побачила на 
землі в ямках гнізда куріпок (М. Малиновська).

БАДИЛЛЯ, я, с., збірн. Стебла і листя трав’янистих і ко
ренеплідних рослин. Хлопці тим часом як вихор ускочили в

кукурудзу і тільки зашелестіли високим бадиллям (І. Фран
ко); Соняшники давно пообрізувані. Стирчить саме руде 
бадилля (3. Тулуб); Прив ’яле бадилля пожовкло й вилягло. 
Та під кожним кущем вродило мало не піввідра добірних 
картоплин (А. Шиян).

БАДИЛЛЯЧКО, а, с. Зменш, до бадилля. Як підкрадеть
ся до мене [будяка] Те бадиллячко зелене, Чи бур’ян, чи ло
бода, — Через мене всім біда (Л. Глібов); Андрій збирав сухе 
бадиллячко (І. Чендей).

БАДІКА, и, ч., діал. Старший віком чоловік; дядько 
(у 2 знач.). Літній вечір спускався сивим соколом додолу, 
прохолоджував зрошених потом бадіків (Марко Черемши
на); За візком ступає повільно високий бадіка (П. Козла- 
нюк).

БАДМ ІНТбН, у, ч. 1 . Спортивна гра з воланом (у 1 знач.) 
і ракетками. На Олімпійському стадіоні водночас можуть 
тренуватися футболісти, легкоатлети, баскетболісти, 
волейболісти, тенісисти, гравці у  бадмінтон і настільний 
теніс (з наук.-попул. літ.); Любителів бадмінтону ви зу
стрінете скрізь. Цей вид спорту здобув у  нас широку попу
лярність (з газ.).

2. Набір приладдя для такої гри. Купити дитячий бад
мінтон.

БАДМІНТОНІСТ, а, ч. Гравець у бадмінтон. Цього разу 
золоті медалі бадмінтоністи розіграють у  Москві (з газ.); 
Переможцями командної першості на чемпіонаті стали 
бадмінтоністи “Буревісника ” (з газ.).

БАДМ ІНТОШ СТКА, и, ж. Жін. до бадмінтоніст. Ко
манда бадмінтоністок.

БАДМ ІНТбННИЙ, а, е. Який використовується у бад
мінтоні. Бадмінтонна ракетка.

БАДЬОРЕНЬКИЙ, а, е. 1. Пестл. до бадьорий. Одержа
ла від тебе двійко славних і бадьореньких листів (із журн.).

2. Досить бадьорий. Тепер я вже стиха насвистував 
щось бадьореньке (В. Нестайко).

БАДЬОРЕНЬКО. Присл. до бадьоренький. Хитнув Ти- 
хін головою. Так я, мовляв, і знав, і похнюпився. Давид ба
дьоренько: — Та не хили ти голови так, Тихоне (А. Голов
ко); А дяк нічого, підтягнув ременика, ще й бадьоренько го
монить домене (Л. Костенко); Ява бадьоренько рвонув упе
ред (В. Нестайко).

БАДЬбРИЙ, а, е. Сповнений енергії, сили; жвавий. І спи
нився Ісус та й сказав: І кличуть сліпого та й кажуть йо
му: Будь бадьорий, устань, Він [Ісус Христос] кличе тебе 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); — Осе так заснулось! — промовив 
я, почуваючи себе таким бадьорим та дужим, та й почав 
мерщій вставати (Панас Мирний); Ми молоді, захоплені, 
бадьорі, герої ми, і скромні і прості (В. Сосюра); //Який ви
ражає жвавість, свідчить про енергію, силу. Гримаса жалю 
та каяття перекосила не по літах бадьоре лице (Іван Ле); 
Секретар.. бадьорим кроком іде їй назустріч (А. Хижняк); 
// Веселий, пожвавлений. Із-за саду долітає бадьорий робо
чий гомін: співають дівчата, гукають біля скотини хлопці 
(С. Васильченко); Бадьора пісня лине Над берегом крутим 
(М. М. Тарновський); // Який надає енергії, сили. Пильнуй
те й моліться, щоб не впасти в спокусу, бадьорий бо дух, 
але немічне тіло! (Біблія. Пер. І. Огієнка); Бадьорий холод 
сповняє цю дику чашу, холодні води спадають по сірих ка
міннях, і п ’ють їх дикі олені (М. Коцюбинський); Ранок був 
ясний, бадьорий (3. Тулуб).
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БАДЬОРИСТИЙ, а, е. Сповнений жвавості, молодець
кого завзяття. Старий Карапет вивів проти Саіба своє 
міцносиле, бадьористе, хоч невелике військо (І. Нечуй-Ле- 
вицький); Виговський увійшов в залу свіжий, бадьористий, 
з веселими думками в голові (Леся Українка); / /рідше. Який 
виражає бадьорість. — Знайомтесь, товариші, — бадьо
ристим тоном спробував розвіяти напружену атмосферу 
Гречкун (Ю. Бедзик).

БАДЬОРИСТО. Присл. до бадьорйстий. Усі стояли ні
би на повсякденній сторожі і мусили бадьористо й невси
пуще стерегти себе од усякої напасті (Леся Українка); Ци
ган вдарив смичком, підморгнувши товаришам, які бадьо
ристо відгукнулися водночас (О. Гончар); * Образно. 
Стежка бадьористо збігала на долину (Ю. Бедзик).

БАДЬОРИТИ, рю, рйш, недок., кого, що і без дод. Нада
вати енергії, сили; створювати бадьорий настрій. Море ди
хає; свіжий, солоний віддих його.. пестить обличчя, бадьо
рить груди (М. Коцюбинський); В ранковім повітрі було 
холоднувато, і той холодок ранковий бадьорив, змушуючи 
людей і тварин рухатись шпарко (І. Багряний); // Заохочу
вати до чого-небудь. Тільки дивовижною силою волі тримав 
[Захар] свою увагу на окопі, відповідав бійцям, бадьорив їх, 
мобілізуючи на птьність (Іван Ле); Крекчучи, я почав види
ратися по драбині, а він [бандит] бадьорив мене ззаду дер
жаком автомата (І. Муратов).

БАДЬОРИТИСЯ, рюся, рйшся, недок. Намагатися три
матися бадьоро, мати бадьорий вигляд. А диво-цариця, Мов 
та чапля меж птахами, Скаче, бадьориться (Т. Шевчен
ко); На них [возах] сиділи дядьки, одні з них бадьорилися, 
перемовлялися між собою, інші, обіпершись ногами об війя, 
куняли, зморені сном (Григорій Тютюнник); Я  бадьорився, 
намагався розігнати туман смутку, що горнув мені душу, а 
все марно (Я. Гримайло); // Триматися по-молодецькому. 
Дід Корній — значно старіший. Йому вже за шістдесят. 
Але він ще бадьориться (В. Козаченко); * Образно. Хата 
хоч стара була, та як полагодив був Остап,.. то вона мов і 
бадьорилася (Панас Мирний).

БАДЬОРІСТЬ, рості, ж. Стан за знач, бадьорий. Тільки 
чорні блискучі очі надавали бадьорість і енергію видові і 
всій його постаті (І. Нечуй-Левицький); Свіжа вода повер
тала йому [бійцеві] бадьорість і веселий настрій (І. Цюпа).

БАДЬОРІШАТИ, аю, аєш, недок. Ставати бадьорішим. 
Вона трохи бадьорішала й хапалася скінчити за ніч розпо
чаті сорочки (Л. Яновська); Він завжди бадьорішав, коли 
бачив Гуляйвітра (В. Дрозд).

БАДЬЙРО. Присл. до бадьбрий. Дарка співала.. так ба
дьоро, голосно, завзято (Леся Українка); Усім нам ця прогу
лянка була приємна, почували ми себе бадьоро (М. Трублаї- 
ні); * Образно. Свіжий сніжок .. бадьоро рипів під ногами 
(С. Добровольський); // у  знач. пред. Про наявність бадьо
рого настрою. Рушаю далі — тепер бадьоріше. Тепер є пев
ність. Я  скоро побачу панну Анелю (М. Коцюбинський).

БАЄВИЙ, а, е. Прикм. до бая; // Пошитий з баї. Славна 
була то жіночка .. У червоному очіпку, у  зеленій юпочці 
баєвій (Марко Вовчок).

БАЄЧКА, и , ж. Зменш, до байка1. Навчає баєчка велико
го й малого (Л. Глібов); Ґалаґан у  обмін на свою відмову да
рував нам баєчку (Ю. Мушкетик); Роза ловила на собі чиїсь 
то осудливі, то побожні погляди і думала: про неї ця баєчка 
чи ні (Р. Іваничук).

БАЄЧНИЙ, а, е. Прикм. до бййка1 1. У другій половині 
XIX cm. в українській літературі формується новий сати
ричний баєчний жанр (з наук. літ.).

БАЖ АЛЬНИЙ, а, е. Який вказує на бажаність здійснен
ня певної дії або процесу. У “Граматиці ” М. Смотрицько- 
го дієслово має три особи, причому наказовий і бажальний 
спосіб не мають форм першої особи однини (з наук, літ.); 
Бажальний спосіб дієслова згадується в науковій праці 
І. Ужевича (з навч. літ.).

БАЖАНИЙ, а, е. Якого бажають, чекають, до якого праг
нуть. Настала бажана неділя (І. Нечуй-Левицький); 
[ С в і ч к а ; ]  Вийди ж скоріше, о друже бажаний, Вийди на 
тихий мій гук (І. Кочерга); Намагалась [княгиня Ольга] за
снути, але бажаний спокій не йшов до неї, думки заважали 
спочити (С. Скляренко); // Який відповідає чиїм-небудь 
уподобанням, смакам, інтересам, поглядам. Найдалі за мі
сяць я пришлю Вам рукописи і бажаний мені порядок опо
відань (М. Коцюбинський); Вона сильно любила життя — 
світле, радісне, сповнене сонцем бажаної роботи (А. Три
пільський); Ну знач. ім. бажане, ного, с. Те, чого хто-небудь 
бажає, до чого хтось прагне. Наші батьки уникали сонця, 
ми, навпаки, шукаємо його. Так довільно змінюються у  лю
дей уявлення про добро й зло, про корисність і шкоду, про 
бажане й небажане (В. Домонтович); Коли чогось дуже ба
жаєш, то бажане здається простим, можливим (з ме
муарної літ.).

БАЖ АНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до бажаний. Актив
но підтримуючи демократичні зміни у  країні, представни
ки окремих політичних сил висловлюються також за ба
жаність політреформи (з газ.); У Європі спостерігається 
рух до більшої інтеграції, хоча думки деяких європейців, 
особливо британців, розділилися стосовно її бажаності 
(з газ.).

БАЖАННЯ, я, с. 1. Прагнення, потяг до здійснення чо
го-небудь; хотіння. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому не
хай виявляються Богові ваші бажання молитвою й прохан
ням з подякою (Біблія. Пер. І. Огієнка); А в Чіпчинім серці 
вже ворушилося бажання верховодити (Панас Мирний); 
Розказав я дідусеві Про бажання школярів Коло шахти 
“Кочегарки ” Парк садить для шахтарів (Г. Бойко); Втом
лених цілодобовим маршем піхотинців охопило бажання 
швидше пересісти на коней (О. Гончар).

2. Висловлювана ким-небудь думка про бажаність здій
снення чого-небудь; побажання. Прийміть найгарячіші ба
жання Вам усього найкращого (М. Коцюбинський).

3. Любовний потяг, пристрасть. Мої очі кричали, пекли, 
штурмували, щоб у  них глянуть, щоб прочитати в них муку, 
кохання, бажання (М. Коцюбинський); Тоді було це на сві
танні... щока і огневе плече... Лилось нестримане бажання 
од золотих її очей (В. Сосюра).

БАЖАНО, пред. Хочеться, хотілося б. [Д. Ж у а н:] Що ж  
вам бажано, прехороша пані? (Леся Українка); Бажано, 
навіть потрібно, щоб між автором оригіналу і переклада
чем була внутрішня спорідненість (М. Рильський).

б а ж Ат и , аю, аєш, недок. 1. чого або з інфін. Прагнути, 
мати бажання здійснити, одержати, здобути що-небудь; хо
тіти. І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть 
їм і ви (Біблія. Пер. І. Огієнка); Серце моє трудне. Чого ти 
бажаєш, що в тебе болить? (Т. Шевченко); 3 великими 
труднощами встановили чергу для тих, хто бажав висло
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витися (О. Донченко); // кого, розм. Хотіти, щоб хтось був 
поруч. Засумує [Маруся] і слізоньки хусточкою обітре, і 
бажа [бажає] батенька, щоб розвів її тугу (Г. Квітка-Осно- 
в’яненко).

2. кому чого або з інфін. Висловлювати побажання про 
здійснення чого-небудь. Бажаю Вам всього найкращого і 
найлюбішого в світі (Панас Мирний); І  Господи! чого тіль
ки він [дід] не бажав панам, як тільки не кляв їх! (М. Коцю
бинський); Взявши чарку, [жінка] саме щось проказує до 
господаря, певно, щастя йому бажає та довгого віку... 
(А. Головко); // Хотіти чогось для кого-небудь. [ О л і м п і а 
да  І в а н і в н а : ]  Всякий своєму рідному добра бажає (Леся 
Українка); Ми ж до всіх народів — у  добрі й привіті. Миру 
їм бажаєм, миру у  всім світі (П. Тичина).

0  Чогб [тільки] душа бажає (хбче, прагне і т. ін.) / за
бажає (захоче, запрагне і т. ін.) див. душй.

БАЖАТИСЯ, ається, недок., безос., чого або з інфін. Хо
тітися. Сього Анхизу не бажалось, Щоб попрощатися з 
синком (І. Котляревський); Кайдашисі дуже бажалось на 
старість полежати та одпочити (І. Нечуй-Левицький); Я  
сто літ проживу. Та бажається більше прожити (С. Кри- 
жанівський).

БАЖАЮЧИЙ, чого, ч. Той, хто бажає здійснити, одер
жати, здобути що-небудь. Всі тільки ніченьку й ждуть. 
Щ об.. Щедро і сміло бажаючим сипала В вічі снодійні ма
ки (Я. Щоголів); Бажаючих виконувати роль піонера й пар
тизанів знайшлося багато (О. Донченко).

БАЗ, у, ч. 1. Навіси з легкими стінками для утримання 
сільськогосподарських тварин у степових районах відгін- 
ного тваринництва.

2. У донських та кубанських козаків —  двір, подвір’я.
БАЗА, и, ж. 1. архт. Нижня розширена частина, цоколь

на основа, підніжжя колон, стовпів, пілястрів, що бере на 
себе силу тиску і рівномірно розподіляє її по площині.

2. тільки одн., чого. Основа, ґрунт, на яких виникає або 
розвивається те чи інше явище; сукупність умов, необхід
них для існування, розвитку, результативності чого-небудь. 
Реєстр укладається на базі пам 'яток писемності відповід
них історичних періодів (з наук, літ.); // Сукупність матеріаль
них ресурсів, необхідних для розвитку чого-небудь. Право- 
наступництво настає також у  разі ліквідації юридичної 
особи-роботодавця і створення на базі майна цієї особи ін
шої юридичної особи, яка продовжує ту саму діяльність, 
що проводилася юридичною особою, яка ліквідована (з газ.); 
Експериментальна база дослідження.

3. Місце скупчення, зберігання товарів, матеріалів, си
ровини, використовуваних для забезпечення якого-небудь 
району, підприємства і т. ін. Ви чули про Караганду? Це ву
гільний басейн, що має стати третьою, після Донбасу й 
Кузбасу>, вугільною базою (О. Донченко); // Склад, місце збе
рігання різних продуктів, товарів. Овочева база; І І Територія 
із зосередженою на ній військовою технікою, спорудами, 
складами для обслуговування військових частин. — Основні 
бойові сили цього району будуть: кораблі одеської морської 
бази Чорноморського флоту і частини Приморської армії 
(В. Кучер); // Установа для тимчасового обслуговування ко
го-небудь (екскурсантів, туристів, фізкультурників та ін.). 
Наявність широкої сітки спортивних баз забезпечує даль
ше зростання рядів фізкультурників (з наук.-попул. літ.).

4. техн. Відстань між осями коліс автомобіля, залізнич
ного вагона та інших колісних транспортних засобів. Завдя
ки короткій колісній базі і ручному регулюванню насосів тя
гового привода навантажувачі з гідрооб'ємною передачею 
мають ряд принципових особливостей (з наук.-техн. літ.).

5. фіз. Компонент структури транзистора. Базою тран
зистора служить його середня область, розташована між  
емітерним і колекторним р-п переходами (з навч. літ.).

(1) Китобійна база —  велике судно спеціальної кон
струкції для перероблення китових туш і зберігання про
дуктів з них. Після важких часів Другої світової війни на 
Чорноморському суднобудівному заводі були побудовані уні
кальні китобійні бази, науково-промислові судна (із журн.);
(2) Кормова база —  запаси кормів для тваринництва, а та
кож джерела їх здобування та виробництво. Для розвитку 
тваринництва вирішальне значення має міцна кормова ба
за (з газ.); (3) Опбрна база —  постійне місце розташування 
чого-небудь, пункт зберігання матеріалів, устаткування, 
продуктів і т. ін. — Винести лінію окопів на півтори сотні 
метрів уперед, ближче до дороги. Тоді фільварок з його 
спорудами стане нашою опорною базою, нашим тилом... 
(Є. Доломан).

Д  (4) Артикуляційна база,лінгв. —  навики вимовляння 
звуків якої-небудь мови. Артикуляційна база мови — зумов
лені фонетичною системою певної мови навики вимовляння 
звуків у  носіїв даної мови (з навч. літ.); (5) База даних — 
упорядкований набір логічно взаємопов’язаних даних, що 
використовується спільно та признач, для задоволення 
інформаційних потреб користувачів. ІЦля створення авто
матизованої системи науково-технічної інформації необ
хідно розробити ефективні процедури автоматизованого 
відбору інформації з міжгалузевих і галузевих баз даних 
(з наук. літ.).

БАЗАЛЬНИЙ, а, е. Основний; який є частиною основи; 
розташований в основі або звернений до неї. Базальна мем
брана; Базальне зерно; Базальне тільце.

БАЗАЛЬТ, у, ч. Вулканічна гірська порода щільної або 
дрібнозернистої структури, перев. темного (чорного або 
темно-сірого) кольору. З-під руки посипалися іскри. Впав на 
сніг шматок базальту (О. Бердник); Земна кора має тов
щину в 30-60 кілометрів і складається з гранітів, базаль- 
тів і осадових порід (з наук.-попул. літ.); * У порівн. На його 
[чорного раба] валькуватих, мов з базальту, тесаних руках 
красуня з льоху (У. Самчук).

БАЗАЛЬТОВИЙ, а, е. Прикм. до базальт. Вважають, 
що на дні Тихого океану залягають безпосередньо базаль
тові породи (з наук.-попул. літ.); // Зробл. з базальту. Базаль
тове волокно за своїми якостями набагато переважає 
скляні нитки (з наук.-попул. літ.).

БАЗАЛЬТОЇД, а, ч. Камінь вулканічної гірської породи 
щільної або дрібнозернистої будови. Генетична спорідне
ність родовищ ісландського шпату і базальтоїдів знахо
дить пояснення у  сприятливому складі летких компонентів 
основної магми (з наук. літ.).

БАЗАМЕНТ, у, ч. Нижня частина п ’єдесталу, статуї або 
фундаменту в будинках.

БАЗАНІТ, у, ч. Гірська порода магматичного походжен
ня. Базаніт використовується як сировина для кам’яного 
литва та матеріал для облицювальних робіт (з навч. літ.); 
Родовище базаніту.
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БАЗАР, у, ч. 1. Торгівля (перев. приватна) продуктами 
харчування або предметами широкого вжитку (часто в пев
ні дні тижня) на площі або у спеціально збудованому при
міщенні. В неділю, в місто на базар Жінки возили свій то
вар (І. Нехода); // Місце, де відбувається така торгівля. Вже 
їй можна, коли захотіла, і по базару самій походити (Г. Квіт- 
ка-Основ’яненко); Утоптала стежечку Через яр, Через го
ру. серденько, На базар (Т. Шевченко); Тепер базар був мер
твий. Огидливо стирчали гнилими кроквами напівзруйно- 
вані ятки (Б. Антоненко-Давидович); 11 Час такої торгівлі. 
— У базар то й чоловіка попадеш, бо в базар людей най
більше (Марко Вовчок); Н у  знач, присл., кого, перен., розм. 
Дуже багато. Базар люду насходилось (Т. Шевченко).

2. Організована торгівля спеціальними товарами в певні 
сезони або періоди найбільшого попиту на них. Книжковий 
базар; Шкиїьний базар.

3. перен., розм. Шум, гам, голосні безладні розмови. Ха
та з дітьми — базар (прислів’я); А я не люблю, коли на бу
дівельному майданчику базар і смітник (В. Кучер).

(1) Блошиний базар (ринок) — місце, де продають ста
рі, використані речі, а також валюту, зброю і т. ін. Я  люблю 
блошині базари, бо це, як на мене, унаочнене трепетання 
буттєвих субстанцій (Ю. Андрухович); На блошиному 
ринку можна придбати пап 'є-маше, дерево, пластик, тка
нини і мережива для вбрань, нерідко антикваріат (з газ.);
(2) Пташиний базар (ринок): а) (тільки базар) місце на 
морському березі, на острові, на скелях, де оселяються ве
личезною масою птахи. Хоча цей скелястий, похмурий, 
майже без дерев острів і звався пташиним базаром, проте 
там ніхто нічого не продавав і не купував .. Просто там 
завжди збиралася величезна кількість різних птахів 
(0. Іваненко); б) місце, де продають тварин. Якось я пішов 
на пташиний базар і купив своїй коханій маленького спа
нієля (із журн.); На пташиному ринку в ряд продавців коше
нят та щенят затесався якийсь молодик, котрий продавав 
їжаченя (з газ.).

0 Як сірко в (на) базарі див. сіркб.
Б АЗАРИН К А, БАСАРЙНКА, и, ж., заст. Хабар, пода

рунок. Ти базаринку любиш брати, А людям в нужді пома
гати Не дуже, бачу, поспішивсь (І. Котляревський); Од па
нів тікали [кріпаки] в козаки, давали військовим дряпіжкам 
басаринки, щоб записали в “компут козачий ” (Панас Мир
ний).

БАЗАРИЩЕ, а, с. Місце, де завжди буває базар. Як 
пішов дідище да на базарище (П. Чубинський); На базари
щі стояв гамір (С. Воскрекасенко); Все було новим, незвич
ним для хлопців: і неозорий простір неспокійного моря, і 
візантійські триреми під велетенськими вітрилами, і го
мінливі базарища на майданах чужинецьких городищ 
(0. Бердник); Двадцять снігів стануло відтоді, коли востан
нє танцював на запорозькому базарищі (Ю. Мушкетик).

БАЗАРНИЙ, а, е. 1. Прикм. до базар 1. Невдовзі підруч
ники з електротехнічної справи потрапили до крамнички 
базарного букініста (М. Бажан); // Признач, для базару. 
Завтра день базарний (Панас Мирний); Ішов шум від базар
ної площі, як від поводі (С. Тудор); // Який перебуває, відбу
вається, продається на базарі. Поміж возами, поміж базар
ного люду гукає дід до своїх хлопців.. приказ (С. Васильченко); 
Брів [Проць] до містечка на базар і, не маючи що продава
ти, прислухався до різношерстих базарних розмов (В. Баб-

ляк); Базарні пиріжки; Н у  знач. ім. базарний, ного, ч.: 
а) той, хто продає або купує на базарі .До Щербинівки йшла 
пішки з базарними (Іван Ле); б) (заст.) службовець (у мину
лому — наглядач), що слідкує за порядком на базарі. Тесть 
на тому ж базарі змолоду працював двірником, потім, поки 
не проштрафився, — довгі роки базарним (І. Сенченко); Ну 
знач. ім. базарне, ного, с. Плата з того, хто продає, за місце 
на базарі. Довго вона [баба Секлета] сварилася тоді, але ба
зарне заплатила (Є. Кравченко).

2. перен. Грубий, вульгарний. Базарні лайки і гармидер.. 
ще клекотіли в ньому (М. Коцюбинський).

0  Базарна баба див. баба1; Г^іш (копійка, шаг) ціна [в 
базарний день] див. ціна; Не вартий (не варт) [і] [лама
ного] гроша (карбованця, |щербатої] копійки, шага, ше
ляга, Імідного] п 'ятака) [в базарний день] див. вйртий.

БАЗАРУВАЛЬНИК, рідше БАЗАРЮ ВАЛЬНИК, а, ч.. 
розм. Той, хто продає або купує що-небудь на базарі. Найза- 
повзятливіші базарувальники та перекупки почали швидко 
збирати свій немудрий крам і розбігатися вусі боки (В. Ко
заченко).

БАЗАРУВАЛЬНИЦЯ, рідше БАЗАРЮ ВАЛЬНИЦЯ, і,
ж., розм. Жін. до базарувальник, базарювйльник. Пота
ланило: одна з базарувальниць, дуже жвава жіночка, всу
нула мені за гривеник огірків, сказала традиційне “їжте на 
здоров’я ” (В. Логвиненко).

БАЗАРУВАННЯ, рідше БАЗАРЮВАННЯ, я, с., розм. 
Дія за знач, базарувати і базарювати. Все те юрмище, по
кинувши роботу й навіть базарування, як ніколи густо при
сунуло на кумедію (О. Ільченко); Чи не думає він завтра до 
нас на базарювання приїхати? (В. Кучер).

БАЗАРУВАТИ, ую, уєш, рідше БАЗАРЮВАТИ, юю, 
юєш, недок, розм. Продавати або купувати на базарі. Чи ви 
добре сьогодня базарювали? (Сл. Гр.); Йдемо ми з ним якось 
з міста; я базарувала, а Семен з людського гомону бадьо
рості набирався (О. Кониський); І  базарював трохи [Кири
ло Тарасович], і в районі вчора на празнику був (В. Кучер); 
Чи базарювати збираєтесь, чи ще яка причина занесла вас 
сюди в такий неспокійний час (Б. Антоненко-Давидович); 
Ще сторічною ходила моя бабуся базарувати, проте сьо
годні її вже не слухаються ноги, стали підводити зір і слух 
(із журн.); Селяни почали базарувати о шостій ранку (з газ.).

БАЗАРУВАТИСЯ, ується, рідше БАЗАРЮВАТИСЯ, 
юється, недок., безос., розм. Ітися, вдаватися — про продаж 
або купівлю на базарі. [Д а ш а (до Полі):] Як вам тут база- 
рується, тітонько? [Поля: ]  Та нічого, як бачите, спрода
лася: тільки три віники зосталось... (О. Гончар);— А почо
му нині м 'ясо? Не знаєте? Хм! Поки вам базарювалося, 
тут поліція приходила (Б. Харчук); Ну як базарювалось? — 
Та все спродав! (Ю. Логвин).

БАЗАРЧИК, а, ч. Зменш, до базар 1. Ніщо не минуло, по
ки маєш хвилину і спокій згадати готель в Карачаєвську, 
листяний запах дощу за вікном, гори і сутінь,.. бузковий від 
диму шашличні базарчик (Є. Пашковський); Свіжі гриби на 
офіційних ринках мають перевіряти санветлабораторії, 
чого неможна^ очікувати від стихійних базарчиків (з газ.).

БАЗАРЮ ВАЛЬНИК див. базарувальник.
БАЗАРЮ ВАЛЬНИЦЯ див. базарувальниця.
БАЗАРЮВАННЯ див. базарування.
БАЗАРЮВАТИ див. базарувати.
БАЗАРЮВАТИСЯ див. базаруватися.
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БАЗАРЯНИН, а, ч., розм., рідко. Той, хто базарує. По на
коченому санному шляху.. базаряни швидко приїхали в Тур
ку (С. Чорнобривець).

БАЗГРАНИНА, и, ж., зневажл. Невміла писанина. Ша
новний друже!.. Готуйтесь читати препогану базгранину, 
бо на кращу не спроможусь (Леся Українка); За вечерею пе
реходимо на "модерне мистецтво ”, якого вона також не 
визнає. На її думку, це лиш безглузда базгранина телячого 
хвоста (У. Самчук).

БАЗГРАННЯ, я, с.. зневажл. Дія за знач, базграти.
БАЗГРАТИ, аю, аєш, недок., що, зневажл. 1. Невміло, 

погано писати. У нас розвелося чимало критиканів, які 
сьорбають дешеву каву на своїх незатишних кухнях і баз- 
грають нищівні статейки з приводу і без (з газ.).

2. Писати погані вірші.
БАЗЁДОВИЙ, а, е: А  Базёдова хворбба див. хворбба.
БАЗИДІОМІЦЕТИ, ів, мн., біол. Клас вищих грибів, у 

яких органом спороношення є базидія. Базидіоміцети фор
мують базидії, на яких утворяться базидіоспори (з наук, 
літ.).

БАЗИДІЯ, ї, ж., біол. Спороносний орган розмноження в 
базидіоміцетів, який, як правило, складається з чотирьох 
одноклітинних спор. Під час сівби теліоспори потрапля
ють у грунт, де проростають, утворюючи базидію з бази- 
діоспорами (з наук. літ.).

БАЗИЛІАНИ, ів,мн., іст. 1. Ченці католицького ордену, 
створеного у Візантії на основі статуту богослова Василія 
Великого (IV ст.); василіани. З XI cm. базиліани почали по
ширювати свій вплив в Україні (з навч. літ.).

2. Ченці греко-католицького ордену, заснованого на ук
раїнських і білоруських землях після Берестейської унії. 
Сирітський монастир базиліанів, який донедавна мав лише 
кількох няньок-підприємців, нарешті, знайшов рідну ма
му — міську владу, яка згадала про його культурно-істо
ричну цінність (із журн.).

БАЗИЛІАНСЬКИЙ, а, е, іст. Прикм. до базиліани. У
1833 році базиліанський монастир з училищем у  Каневі здо
був статус повітового, а монастирська церква стала пра
вославною і соборною (з наук.-попул. літ.).

БАЗИЛІК, у, ч. Кущова або напівкущова трав’яниста 
рослина родини губоцвітих. У дощову погоду і спекотні 
вітряні дні базиліку не збирають, бо дуже знижується ви
хід ефірної олії (з наук, літ.); Деякі види базиліку ефіроносні 
й мають промислове значення — їх використовують як пря
нощі, ароматизатори, а також застосовують у  медицині 
(з наук.-попул. літ.).

БАЗИЛІКА, и, ж. Антична і середньовічна будівля, що 
має форму витягнутого прямокутника, поділеного всереди
ні двома поздовжніми рядами колон. Здається мені, що я в  
якомусь храмі. Якась велика базиліка, якийсь готичний 
храм (І. Нечуй-Левицький); Фортеці охороняли колись 
древній Рим, .. його величні храми, палаци, форуми, бази
ліки, пам ятники, багатства (С. Скляренко).

БАЗИЛІКИ, ів, мн. Виданий у другій половині IX ст. звід 
законів^ шістдесяти книгах грецькою мовою.

БАЗИЛІКОВИЙ1, а, е. Прикм. до базйліка. Злиття за
хідної ренесансної та місцевої будівельних традицій у  
структурі Успенської церкви у  Львові проявилося у  бази
ліковому плані й архітектурному декорі та в традиційних 
купольних завершеннях (із журн.).

БАЗИЛІКОВИЙ2, а, е. Прикм. до базилік. В Італії нас 
пригощали спагеті з базиліковим соусом, у  складі якого, як 
нам пояснили, були червоний соус, болгарський перець та 
зелень базиліку (із журн.); Базилікова олія пригнічує каш- 
льовий рефлекс, виявляє бронхоспазмолітичну та антисеп
тичну дію (із журн.).

БАЗИПЕТАЛЬНИЙ, а, е, біол. Спрямований від верхів
ки до основи. Базипетальним називають розвиток бічних 
гілок або частин органів, внаслідок якого наймолодші час
тини містяться ближче до основи (з наук. літ.).

БАЗИС, у, ч. 1. Сукупність основних елементів будь-якої 
системи. Опираючись на математичний і філософський 
базис загальної теорії систем, конструктивна метафізика 
повинна генерувати універсальну математичну теорію 
власних світів абстрактних систем (з наук. літ.).

2. екон., філос. Сукупність виробничих відносин, що ста
новлять економічну структуру суспільства. Матеріальний 
базис суспільства, його економічний лад визначають і соці
ально-політичний характер та духовне обличчя націй (з пуб- 
ліц. літ.).

3. перен. Те саме, що база 2. Уподібнення пісні птаху 
часто стає базисом метафор та порівнянь О. Олеся (з на
ук. літ.).

4. архт. Те саме, що база 1.
5. мат. Упорядкований набір векторів у лінійному про

сторі, лінійною комбінацією яких подається будь-який век
тор цього простору. Кількість векторів базису не зале
жить від вибору базисних векторів і дорівнює розмірності 
простору (з навч. літ.).

6. спец. Відстань по прямій лінії між двома точками, з 
яких спостерігач визначає напрям до предмета при тріангу
ляційних вимірюваннях. Відстань між нулями лінійок за
лишається незмінною і відповідає виміряному базису (з на
ук. літ.).

А  (1) Ортогональний бйзис, мат. — набір попарно ор
тогональних елементів простору, лінійною комбінацією 
яких можна представити будь-який елемент цього просто
ру. Побудова ортогонального базису системи векторів;
(2) Ортонормований базис, мат. — ортогональний базис, 
який складається з одиничних векторів. Декартова сис
тема координат з ортонормованим базисом називається 
прямокутною декартовою системою координат (з навч. 
літ.).

БАЗИСНИЙ, а, е. Прикм. до базис. У проектуванні 
взуття прийнято конструктивну сітку із системою базис
них ліній, які на умовній розгортці представляють проекції 
поперечно-вертикальних перетинів колодки (з наук, літ.); 
Базисні положення програми.

БАЗИФІКАЦІЯ, ї, ж. Процес збагачення гірських порід 
залізом, магнієм, кальцієм з одночасним виносом натрію, 
силіцію. Базифікація сприяє перетворенню континенталь
ної земної кори на океанічну (з наук.-попул. літ.).

БАЗИФІЛ див. базифіли.
БАЗИФІЛИ, ів, мн. (одн. базифіл, а, ч.), біол. Організми, 

які добре розвиваються в лужних ґрунтах і водах. До бази- 
філів відноситься більшість степових та пустельних видів 
рослин (з наук. літ.).

БАЗИФІЛЬНИЙ, а, е, біол. Прикм. до базифіли. Бази- 
фільні організми.
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БАЗІКА, и, ч. і ж., зневажл. Той, хто любить багато гово
рити, базікати. І чого цей базіка все язиком меле? (Сл. Гр.); 
Хома Микитович від природи чоловік неговіркий. І  базік не 
терпить (Я. Гримайло).

БАЗІКАЛО, а, ч. і с., зневажл. Те саме, що базіка. Горо
бець, піжон! Базікало нещасне! (В. Підмогильний); Тоді во
на засміялася й сказала, що вона тільки пожартувала, щоб 
переконатися, чи вмію я держати язик за зубами, чи, мо
же, я базікало (Л. Смілянський); — Тю на тебе! — відгукну
лася люта Марта. — Помовч вже, базікало! (Ю. Смолич); 
Він таки не був базікалом (Ю. Му шкетик).

БАЗІКАННЯ, я, с., зневажл. Дія за знач, базікати. Не 
всяке речення є думкою. Ось чому треба уникати базікання, 
яке часто займає багато місця в сценаріях і ні про що не го
ворить (О. Довженко); Данило, побоюючись, щоб вона знов 
не почала своє довге базікання, втрутився й собі (О. Копи- 
ленко).

БАЗІКАТИ, аю, аєш, недок., що, про що і без дод., зне
важл. Говорити багато, беззмістовно, про щось неістотне, 
не варте уваги. Панич не слухав, що п яний коваль базікав 
(Панас Мирний); — І навіщо б ото я базікав отаке язи
ком9.. (С. Васильченко); Та держи невід, бісів сину! Ба
зікаєш, а риба низом тікає (3. Тулуб); Гомонять [заробітча
ни], базікають всячину, хто їде, хто повертається (А. Го
ловко); // фам. Взагалі говорити. "Так себто я брешу? — 
тут Вовк йому гукнув. — Чи бач! Ще і базікать стало... Та
кого ще поганця не бувало!.. " (Л. Глібов); Довго вони базіка
ли, доказуючи один одному те, в чому вже й так всі вони бу
ли певні (Леся Українка); Може, ви робите винахід світової 
ваги і, не помічаючи цього, базікаєте далі про механічне 
оживлення органів (О. Донченко); — Ідіть спокійно і не ба
зікайте. Ми вартові, і нам заборонено встрявати в розмови 
з незнайомими (П. Козланюк); // Говорити те, чого не можна 
розголошувати. Лука додає пошепки: — Казала [пані], зав
тра прийде в Мозолівку, тільки не базікайте (П. Панч).

БАЗІКНУТИ, ну, неш, док., зневажл. Однокр. до базіка
ти. Я краще промовчу, щоб не базікнути зайвого (із журн.); 
Головне базікнути, а там хоч трава не рости (з газ.).

БАЗЛУК, а, ч. Підкова з гаками, яку прив’язують до взут
тя, щоб ходити по льоду.

БАЗОВИЙ, а, е. Прикм. до база 2, 3. Однією з нових 
форм організації науково-дослідної і конструкторської ро
боти є базові лабораторії (з наук.-попул. літ.); Базова осві
та.

Базова школа див. школа.
БАЗОФІЛ див. базофіли.
БАЗОФІЛИ, ів,лш. (одн. базофіл, а, ч.), біол. Одна з форм 

зернистих лейкоцитів крові, цитоплазма яких містить 
структури, забарвлювані лужними барвниками. Стовбуро
ві клітини дають початок всім типам клітин крові, у  тому 
числі й базофілам (з наук, літ.); Базофіли утворюються в 
кістковому мозку (з наук. літ.).

БАЗОФІЛІЯ, і, ж., біол. Здатність клітин і тканин рос
линних та тваринних організмів забарвлюватися основни
ми (лужними) барвниками, що зумовлюється кислими 
властивостями забарвлюваних структур.

БАЗОФІЛЬНИЙ, а, е, біол. Який фарбується лужними 
барвниками. У тварин, які одержували розчин оцтовокис
лого свинцю, в крові були знайдені еритроцити з базо- 
фільною зернистістю (з наук. літ.).

БАЗУВАННЯ, я, с. 1. Дія за знач, базувати і базуватися.
Ракети-перехоплювачі наземного і повітряного базування 
не повинні мати швидкості понад 5,5 км/с (з газ.).

2. У системах обробки інформації — спосіб динамічного 
виділення пам’яті для розміщення даних.

БАЗУВАТИ, ую, уєш, недок., що. Робити що-небудь на 
якійсь базі (у 2 знач.), основі, ставити що-небудь на якусь 
основу, базу; ґрунтувати. Братання між українцями і поля
ками було небезпечним для австрійського цісаря, який саме 
і базував своє управління багатонаціональною імперією на 
ворожнечі між народами (Р. Горак); Твори Валерія Шевчу
ка продовжують традиції української класичної літерату
ри, яка свою поетику базувала на увазі до людини, співчут
ті до неї (із журн.).

БАЗУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок. 1. на чому. Ґрунтува
тися на чому-небудь, мати щось за основу. Сучасні демо
кратичні процеси в Україні базуються на природному праг
ненні народу до творення власного, незалежного від зовніш
ніх впливів соціокультурного середовища і самоорганізації 
(з наук, літ.); Історична правдивість поеми “Гайдамаки " 
базується насамперед на історичних піснях і легендах про 
Коліївщину (з наук.-попул. літ.).

2. Мати базу (у 3 знач.). Тепер там [у Ялті] базувались 
підводні й надводні кораблі (Д. Ткач).

БАЗУКА, и, ж., військ. Ручний протитанковий реактив
ний гранатомет. Базука часто використовувалася в афган
ській війні (із журн.).

БАЗЯ, і, ж., дит. Вівця, ягня, ягнятко.
БАЙ1, я, ч. Великий землевласник, скотар або лихвар у 

Середній Азії. Міцна брама з маленькою хвірткою й добри
ми засувами, вбудована в зовнішню стіну, і високий сірий 
дувал, що відмежовував двір від сусідів, надавали володін
ням бая вигляду чи то маленької фортеці, чи в'язниці 
(Б. Антоненко-Давидович); Бай друзів наскликав, Тож ви
пить є потреба (Я. Шпорта).

БАЙ2, невідм., дит., рідко. Спати; спи; // Приспів у дитя
чих колискових піснях. Йди, мисливцю лютий, Баюньки, 
бай, Зайця-побігайця Не бий, не стріляй! (А. Малишко).

БАЙБАК див. бабйк.
БАЙБАКбВИЙ див. бабаковий.
БАЙБАРА, й, ж., діал. Довгий батіг у пастухів. Замекали 

вівці, заляскали байдарами підпасичі (А. Головко); У селі є 
вигін, на якому пасуться телята, свині, гуси, вівці, кози, і 
коли голова сільради Гнат Рева їде куди-небудь.., то нака
зує кучерові, одноокому Кузьмі, розганяти їх байдарою, 
щоб не задавити котрогось (Григорій Тютюнник).

БАЙБАРАК, а, ч. Верхній чоловічий або жіночий сукня
ний одяг чи кожушок, критий сукном. — Якось я раз зібра
лась на музики, Взяла новенький синій байбарак (В. Самій- 
ленко); Чуйкевич бере шаблю з кута, вдягає хутром підби
тий байбарак і виходить на подвір’я (Б. Лепкий); Одягне
ний у  сукняний байбарак домашнього виробу, дідок мав 
святковий вигляд (О. Кундзич).

БАЙБАРИС, у, ч. Народна назва барбарису. Настій з 
байбарису вживається в народній медицині, ягоди викорис
товуються в кондитерському виробництві (з наук.-попул. 
літ.).

БАЙБАРИСОВИЙ, а, е. Прикм. до байбарйс. Байбари
совий джем.

БАЙБАЧбК див. бабачок.
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БАЙ-БЁК, у, ч., фін. 1. Викуповування цінних паперів.
2. Форма кредиту у вигляді товарообмінної операції, за 

якої розрахунок за постачання обладнання здійснюється 
продукцією, виробленою на цьому обладнанні.

БАЙ ГУ Ш див. байгуші.
БАЙГУШІ, ів, мн. (одн. байгуш, а, ч.). Киргизькі збід

нілі верстви населення. Матроси якраз зібрались на обід, 
чогось там ждали, і серед них показував якісь химерні 
вправи байгуш.. — Хто він, цей бідолаха?— спитав Тарасу 
кухаря. — Киргиз, який залишився біля укріплення (Василь 
Шевчук); Байгуші відомі нам з картин Тараса Шевченка 
(з навч. літ.).

БАЙДА, порідко. 1. ч. і ж. Безтурботна, гуляща людина, 
гульвіса. Всім до мене байдам байдуже (М. Бажан).

2. тільки ж., іст. Довбаний човен. Байда тихенько пливла 
за течією (І. Багряний); Ближче і далі по морю видніють .. 
фелюги, байди і ледве примітні при воді каюки, баркаси — 
всі виходять у  відкрите море (О. Гончар).

3. тільки ж., діал. Шматок, грудка чого-небудь ламкого 
або крихкого (хліба, цукру, дерева). Галаган маю в хустині 
зав’язаний, булок повні пазухи та й цукру добру байду 
(В. Стефаник).

0 Байдики (байди, діал. гандри) бйти див. бити.
БАЙДАК, а, ч. 1. заст. Великий човен, яким плавали по 

річках і морях. Ой заграй, заграй, синесеньке море, Та під 
тими байдаками, Що пливуть козаки (Т. Шевченко); — Без 
голоти теж не проживеш, — заговорив він примирливо. 
— .. Хто дуби та байдаки ганятиме Дніпром? (3. Тулуб); 
Січ мала свій флот з човнів, які звалися чайками, або байда
ками (з наук. літ.).

2. діал. Те саме, що бййда 3. Д ід .. бив сокирою байдаки й 
стругав ложки (Ю. Яновський).

БАЙДАКбВИЙ, а, е, заст. Прикм. до байдак 1. Байда
кове днище.

БАЙДАРА, и, ж. Великий промисловий човен, обшитий 
шкірою (на річках і морях Західної Азії та Далекого Сходу). 
Посунули по синій хвилі .. Байдару та баркас чималий 
(Т. Шевченко).

БАЙДАРКА, и, ж. 1. Зменш, до байдара. По затоці сну
вали байдарки (Леся Українка); Там [у Зеленому Камені] 
виробляли байдарки, що славилися своєю легкістю та 
швидкістю (М. Трублаїні); Неподалік тихо стукнулася об 
берег байдарка (Р. Іваничук).

2. Спортивний човен для одного або кількох веслярів, що 
веслують дволопатевими веслами. Він уявляє її собі по то
му фото, що найбільше було йому до вподоби: на березі мо
ря, біля байдарки, з веслом у  руці... (О. Гончар); Змагання з 
веслування на байдарках і каное входили до програми спар
такіади (з наук.-попул. літ.).

БАЙДАРОЧКА, и, ж. Зменш, до байдарка. З першого 
разу на легкій байдарочці не попливеш. Один неправильний 
рух — і ти вже під водою (із журн.).

БАЙДАРОЧНИК, а, ч. Спортсмен, який бере участь у 
змаганнях на байдарках. Весняна регата байдарочників і 
каноїстів була репетицією перед олімпіадою (з газ.).

БАИДАРОЧНИЦЯ, і, ж. Жін. до байдарочник. У передос
танній день афінської Олімпіади проводились змагання 
байдарочниць на байдарках-двійках (з газ.).

БАЙДАЧНИЙ, а, е, заст. Те саме, що байдакбвий. Бай- 
дачне весло.

БАЙДИКИ, ів, мн.: 0  Байдики (байди, діал. гандри) 
бйти див. бйти.

БАЙДИКУВАННЯ, я, с., розм. Дія за знач, байдикувй-
ти. Тепер у  мене знов робочий період після недовгого періо
ду байдикування (Леся Українка); Вчитель запідозрив учня 
в байдикуванні і лінощах (Ю. Збанацький).

БАЙДИКУВАТИ, ую, уєш, недок., розм. Нічого не ро
бити, нічим не займатися. Яким почав байдикувати й зале
жуватись (І. Нечуй-Левицький); День у  день тинявся він 
без діла, байдикуючи по станції (Я. Качура).

БАЙДУЖЕ. 1. Присл. до байдужий 1. Вставав [Лазар] 
серед ночі і йшов на роботу, байдуже, холодно, без цікавості 
(М. Коцюбинський); Що людям до жалю чужого? — Одні 
позіхали, байдуже мовчали, А другі тікали від нього (Леся 
Українка); Чи міг Вася байдуже писати про бійця, який 
пробивався з ним трансільванськими лісами..? (О. Гончар);
* Образно. Осіння ніч байдуже шамотіла десь за тином 
опалим листям (О. Донченко).

2. у  знач. пред. Все одно, однаково, не має значення. Бай
дуже, якії в картині обводи. Аби малювання майстерне 
(В. Самійленко); Дівчата в ясних убраннях Усміхаються 
ясно — Не мені, та байдуже! (М. Рильський); 11 Не беру (не 
береш і т. ін.) до уваги. [ М а р ’ я н а  (спохватившись):] За
слухалась вас та й байдуже, що пора уже додому (С. Василь
ченко); // Не журюся, не турбуюся (не журишся, не тур
буєшся і т. ін.). В сусіда моя матусенька, А батько й байду
же (Я . Щоголів);— А я про своє [пальто] байдуже, — додав 
Власов, лягаючи прямо на траву (Панас Мирний).

3. у  знач, пред., кому до кого — чого, про кого — що. Не 
цікавить, не обходить кого-небудь щось. Дарма, про все йо
му [ведмедикові] байдуже. Лежить та ласує медком 
(Л. Глібов); Розтовстів наш котик дуже — До мишей йому 
байдуже (Г. Бойко); Віднині в них одна дорога. А до люд
ських теревенів їм байдуже (М. Руденко).

БАЙДУЖИЙ, а, е. 1 . до кого — чого і без дод., рідко на 
що. Який не звертає уваги на кого-, що-небудь, не виявляє 
зацікавлення. Владко був маломовний і байдужий (І. Фран
ко); Ганна Іванівна слухала уважно: вона ніколи не була бай
дужою до справ чоловіка (Ю. Шовкопляс); Бродять лісом 
хлопчаки малі, До дощу травневого байдужі (М. Руденко);
* Образно. П иш ні.. мавзолеї самітно сіріють на полі, між  
будяками й грузом, важкі, великі, байдужі, як ті святі та 
хани, що спочивають під ними (М. Коцюбинський); // Який 
виражає незацікавленість, безсторонність. Він повернувся 
до нас і обвів усіх байдужим поглядом людини, що дивилась 
не на близьких людей, а на якісь мертві речі (Олесь Досвіт
ній); // Який не виявляє співчуття; нечутливий, нечуйний. 
Він зняв її руки з своїх плечей, байдужий.. до сліз і запізніло- 
го каяття (А. Шиян); // Який не відчуває кохання до ко
го-небудь. Самійло Вихор зробився якийсь байдужий і на
віть холодний до Марії (В. Кучер); Н у  знач. ім. байдужий, 
жого, ч. Нечутлива, нечуйна людина, яку ніщо не цікавить, 
не хвилює. Скажи мені, фантазіє дивна,.. Як научить бай
дужих почувати? (Леся Українка).

2. кому. Який не викликає до себе інтересу, не цікавий, не 
важливий для кого-небудь. Як живий стоїть [батько] в 
очах — в далекому дитинстві сиротою підпаском, сиро
тою ковальчуком — усім чужий, всім байдужий, ніким не 
пожа,іуваний (А. Головко); І цей вечірній холодок Байдужий 
нам. Йдемо веселі (М. Шпак).
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3. спец. Який не піддається жодному впливові; індифе
рентний. Якщо при переміщенні тіла центр ваги лиша
ється на тому самому рівні, то така рівновага назива
ється індиферентною, або байдужою (з навч. літ.).

БАЙДУЖІСІНЬКИЙ, а, е, розм. Цілком, зовсім байду
жий (у 1, 2 знач.). — Бачу, що й ви до Насті байдужісінькі 
(В. Речмедін); Тут, у  чужому місті, в чужій країні.. серед 
чужих, байдужісіньких до них людей, все, все буде інакше 
(0. Іваненко).

БАЙДУЖІСІНЬКО, розм. 1. Присл. до байдужісінь
кий. Він собі дививсь байдужісінько, наче крізь сон, на цю 
сцену (І. Нечуй-Левицький).

2. у  знач. пред. Те саме, що байдуже 2. Хай усі знають, 
що йому все байдужісінько, крім школи (О. Донченко).

БАЙДУЖІСТЬ, жості, ж. Стан і властивість за знач, 
байдужий 1. Байдужість доччина дражнила її (І. Нечуй- 
Левицький); В голосі Ярослави відчувалося куди більше ба
йдужості, ніж зацікавлення (Л. Дмитерко); Павло обманю
вав себе удаваною байдужістю. Він не міг заспокоїтись. 
Марійка заволоділа всім його єством (А. Хижняк); * Образ
но. Я не співець чудовної природи з холодною байдужістю 
ії(П. Грабовський).

БАЙДУЖІТИ, но, ієш, недок. Ставати байдужим (у 1 знач.). 
Яка гарна людина! — кажемо собі. А стрічаємося частіше, 
так тая краса чомусь байдужіє... (Б. Лепкий); Ми часом 
байдужіли до себе, заношувались.., а він [командир загону] 
завжди з 'являвся до нас свіжий, чистий, бадьорий (В. Зем
ляк).

БАЙДУЖКИ, розм. 1. присл. Те саме, що байдуже 1.
2. у знач. пред. Те саме, що байдуже 2. — Не холодно, 

Блаженко? — питається старший лейтенант. — Байдуж
ки (0. Гончар); Вона, Христя, готова була б половину жит
тя оддати, аби видряпатись на своє хазяйство, а йому [чо
ловікові] байдужки! (Грицько Григоренко).

БАЙДУЖЛИВИЙ, а, е, рідко. Те саме, що байдужий 1. 
* Образно. А сонце цілує (байдужливе сонце!) ї ї  [пальми] 
чарівничий наряд (П. Грабовський).

БАЙДУЖЛИВО, рідко. Присл. до байдужливий. Вона 
й привіталася, і снідання подала, .. та все якось наче нед
байливо, якось байдужливо (Марко Вовчок).

БАЙДУЖНИЙ, а, е. Те саме, що байдужий 1. Він відвер
нувся, силкуючися надати свойому [своєму] лицю згірдний і 
байдужний вигляд (І. Франко); Згорда поглядають вони 
[чумаки] довкола, певні в своїх силах, байдужні до всяких 
життєвих незгод (М. Коцюбинський); Знов [Рустам] при- 
сьорбнув чаю, куточком ока простежив за Саїдом, який 
своєю байдужною мовчанкою починав лякати таджика 
(Іван Ле).

БАЙДУЖНІСТЬ, ності, ж. Стан і властивість за знач, 
байдужний. Тіло терпне.., напівсолодка втома обхоплює 
людину, байдужність закрадається в серце... (М. Коцю
бинський); Я тільки байдужності боюся, бо вона — як пус
тиня (Б. Лепкий); Люди .. гинули мільйонами при байдуж
ності пересиченого начальства (В. Барка).

БАЙДУЖНІТИ, по, і'єш, недок. Ставати байдужним. Я  
ані не чув про неї, ані не мав змоги бачитись з нею, тим 
більше, що сам, як здавалось мені, я чи не байдужнів до неї 
(0. Кобилянська).

БАЙДУЖНО. Присл. до байдужний. Олеся привіта
лась до всіх дуже байдужно .. й сіла коло стола (І. Не

чуй-Левицький); Кирило лишився сам і байдужно дивився, 
як ніч обгортала садок (М. Коцюбинський); * Образно. Хай 
сонце байдужно по небу пливе. Проте його любить усе, що 
живе (В. Самійленко).

БАЙДУЖО, присл. Те саме, що байдуже 1. Слова ті бри
нять зовсім не так байдужо, як звичайна розмова (Леся 
Українка); Очі її [Олі] були червонуваті, дивилися якось 
байдужо (В. Винниченко); Минали його байдужо, бо та
ких, як він, .. було тут багато (О. Гончар).

БАЙК, а, ч. Мотоцикл (перев. дорогий) іноземного ви
робництва. Він класно їздить на байку! А ти класно тан
цюєш! (з мови реклами).

БАЙКА1, и, ж. 1. Невеликий віршований або, рідше, 
прозовий повчальний твір алегоричного змісту. Моя байка, 
добрі люди, У пригоді, може, буде (Л. Глібов); М. Стариць- 
кий перекладав на українську мову поезії Лєрмонтова, Ога- 
рьова, Пушкіна та байки Крилова (з наук.-попул. літ.).

2. розм. Вигадка, розповідь про те, чого насправді не бу
ло, не може бути. Ми [апостоли] сповістили вам силу та 
прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро ви
думаними байками, але бувши самовидцями Його величі 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); То байка, що Іван був дев 'ятнадця- 
тий в батька, а Анничка двадцята, їхня родина була невели
ка (М. Коцюбинський); —  Я  не знаю, люди, що ми слухали: 
правду чи байку? (М. Стельмах).

0  Розказувати байки див. розказувати.
БАЙКА2, и, ж. М’яка бавовняна, рідше вовняна тканина 

з ворсом; бая. Хороша була та Катря .. Плахта на їй шов
кова, .. корсет зелений з байки або з сукна (Марко Вовчок); 
Витяг [Федот].. два відрізи на шинелю, три пари нових га
ліфе, білу байку на онучі (Григорій Тютюнник).

БАЙКАР, я, ч. Складач, автор байок. В Чернігові похова
но одного з найталановитішихукраїнських поетів, байкаря 
Л. Глібова (М. Коцюбинський); Стати хорошим ліриком, 
публіцистом чи байкарем не можна без загальної широти 
уявлень, справжньої сучасності світоглядних і художніх 
переконань (з газ.).

БАЙКАРСТВО, а, с. Складання байок; байкарська твор
чість. Байка Сковороди про Козеня і Вовка створена на езо
півський сюжет, але оброблена вона письменником, безпе
речно, оригінально і є зразком давнього українського бай
карства (з наук, літ.); Народний тваринний епос стано
вить першоджерело байкарства (з навч. літ.).

БАЙКАРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до байкар. Байкарський 
хист; // Який складається з байок. Байкарська спадщина 
Л. І. Боровиковського.

БАЙКЕР, а, ч. Член неформальної молодіжної групи мо- 
тоциклістів-любителів. На відміну від звичайних мотоцик
лістів у  байкерів мотоцикл є частиною способу життя. 
Характерним також є об 'єднання з однодумцями на основі 
цього способу життя (із журн.); Під час відкриття ралі 
найколоритнішими фігурами були байкери, які провели свій 
парад (із журн.); Якось довелося спілкуватися з байкером, 
який зізнався: “їздив раніше верхи, але покинув це і пересів 
на байк після того, як зрозумів, що кінь розумніший за ме
не " з̂ газ.).

БАЙКЕРКА, и, ж. Жін. до байкер. Картинно знявши шо
лом мотоцикліста, байкерка підійшла до репортерів (з газ.).

БАЙКЕРСТВО, а, с. Неформальний молодіжний рух, 
який об’єднує байкерів; належність до цього руху. Щоб
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краще зрозуміти феномен байкерства, треба вникнути в 
історію розвитку мотоциклів (з газ.).

БАЙКЕРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до байкер. Знайти зо два 
десятки пристойних мотоциклів — теж не проблема, як і 
пару нормальних неголених байкерських пик (Ю. Андрухо- 
вич); Байкерський рух.

БАЙКОВИЙ, а, е. Прикм. до байка2; // Вигот., пошитий 
з байки. У байковій юбці — Вона мені все на думці (П. Чу- 
бинський); Мати поправила байкову пелюшку, віддала ди
тину Мірошниченкові (М. Стельмах).

БАЙКбВИЙ, а, е. Прикм. до байка1 1. Ще в Греції існува
ла байкова традиція вже в VIII-VII cm. до н. е. (з наук. літ.).

БАЙК-ШбУ, невідм., с. Шоу за участю байкерів. У День 
Кис ви ни Хрещатику відбулося грандіозне байк-шоу (з газ.).

БАЙЛбВА, и, ж. Виносне дишло у плуговій упряжі.
БАЙОНЁТ, а, ч., техн. З ’єднання двох деталей, при яко

му деталь із виступом входить у деталь з вирізом, де стопо
риться при повороті. Байонет застосовують для кріплення 
деталей у  патронах металорізальних верстатів, об Акти
вах фотоапаратів, багнетів у  гвинтівках та ін. (з навч. 
літ.).

БАЙОНЁТНИЙ, а, е, техн. Прикм. до байонет. Для про
мивання всієї гідравлічної системи обприскувача залива
ють) бик чисту воду, знімають бийонетні головки форсу
нок, розпилювачі та фільтри (з наук.-техн. літ.); Цей фо
тоапарат має байонетне кріплення (із журн.).

БАЙРАК, у, ч. Ліс у яру, в долині або яр, порослий лісом, 
чагарником. Ой, не шуми, луже, зелений байраче, Не плач, 
не журися, молодий козаче (П. Чубинський); Лісів стало 
менше, тільки по долинах траплялися невеликі байраки 
(І. Нечуй-Левицький); Вже перед самим заходом сонця чо
ловік .. завів коні в гпибокий байрак, міцно прив’язав їх до 
дерева (М. Стельмах).

БАЙРАМ, у, ч. (з великої літери). Назва релігійного свя
та у мусульман. — Ти приходь до нас на свято Байрам, тоді 
ми барана завжди ріжемо (3. Тулуб); Вона гуляє на Байра- 
мі, як на Великдень у  селі (В. Сосюра); На перший день Бай- 
раму випускають побожні беї пташок з клітин на волю... 
(Р. Іваничук).

БАЙРАЧНИЙ, а, е. Прикм. до байрак. Байрачні чагар
ники густішали, заважаїи швидкій їзді (Іван Ле); // Харак
терний для байраку. Степова зона характеризується наяв
ністю лісової рослинності байрачного типу (з наук. літ.).

БАЙРАЧОК, чку, ч. Зменш, до байрак. Недовго й дожи
далися: іде Роман, та просто в байрачок (Б. Грінченко); 
Ось і байрачок з дубами в рудому, побитому морозом листі 
(3. Тулуб). ,

БАЙРОНІЗМ, у, ч. Літературна течія початку XIX ст., що 
виникла під впливом творчості англійського поета Байрона; 
характеризується романтичним індивідуалізмом, зобра
женням розладу між поетом і суспільством, розчарованіс
тю. Байронізм англійської інтимної лірики.

БАЙРОНІЧНИЙ, а, е. Стос, до байронізму. Романтизм 
був напрямом широким і багатогранним, протестуючим і 
бунтарським, скорботним і рвійним, охрещеним за ім ’ям 
великого англійського поета, його зачинателя, "байроніч- 
ним ” (з наук, літ.); Байронічна поезія.

БАЙСТРЮК, а, ч., заст., зневажл. Позашлюбний син. 
За cu\t на бендюгах плететься Байстрюк Авентій попадич 
(І. Котляревський); — Бач, а хлопці казали, що в мене бать

ка не було... байстрюк! — кажуть (Панас Мирний); — Який 
лист? Я  й не бачив ніякого листа. — Ах ти ж, байстрюк! 
Не бачив? — Матюха вп ’явся поглядом в Ількові засльозені 
очі (А. Головко).

БАЙСТРЮЧА, ати, с., заст., зневажл. Те саме, що бай
стря. Воно ж мале та ще й напівсирота, або, як Бубиренчи- 
ха каже, “байстрюча ”, хоча ми цього слова уникаєм, влов
люючи в ньому образу (О. Гончар).

БАЙСТРЮЧИЙ, а, е, заст., зневажл. Прикм. до бай
стрюк. Але і вранці Левантини не було. Сипала [Стручиха] 
тоді прокльонами, мов горохом з решета: — А, ідолова бай
стрюча порода! Саме перед жнивами кинула, сучого виводу 
дівка! (Б. Грінченко).

БАЙСТРЮЧКА, ж., заст., зневажл. Позашлюбна дочка. 
Відколи парубкував, тільки одна дівчина й припала йому бу
ла трохи до вподоби — то була вбога сирота, байстрючка, 
наймичка Левантина, тиха, боязка і ніжно-гарна (Б. Грін
ченко); Скрутне настало для Сльки життя. Бригадирова 
проходу не давала. До клубу не показуйсь — викляне, обки
дає багном привселюдно: — Байстрючка!.. Оце вас такого 
в школі вчили? Як чоловіків чужих відбивати? (О. Гончар).

БАЙСТРЮЧбК, чка, ч., заст., зневажл. Зменш, до бай
стрюк. — Ти, небого, не журися, бо як уродиш файного 
байстрючка, то маєш силу, тебе, бідну, і так ніхто не во- 
зьме, а він виросте дужий на твоїх грішних руках (В. Сте- 
фаник); — А де ж твій байстрючок?.. — Цить, гаде! — ви
рвалося в Марійки. — Не смій про це! (У. Самчук).

БАЙСТРЯ, яти, с., заст., зневажл. Позашлюбна дитина. 
— А я, неначе навісна, .. З байстрям розхристана бреду. 
Сміються люди надо мною, Зовуть покриткою, дурною 
(Т. Шевченко); Вона хоч ласку чию бачила?.. Без батька, без 
матері, байстря... живе тут собі з милості (В. Винничен
ко); Вона.. висварила Марту, що Марта має привести бай
стря. Так їй і треба. Але від кого та дитина? (Б. Харчук).

БАЙСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бай1. Тобі слугуватимуть 
двадцять джигітів з ханських та байськихродин, вони ж і 
охоронятимуть тебе відрозбійників-татів, якими повнить
ся степ (В. Малик); // Належний баєві. Посеред двору висо
чіла широка шопа, і в затінку її, рятуючись від спеки, спо
чивали байські коні (Б. Антоненко-Давидович).

БАЙТ, а, ч., інформ. Одиниця обсягу інформації, яка до
рівнює 8 бітам. При використанні сучасних методів коду
вання інформації один символ тексту — це один байт. Тоді 
на сторінці підручника міститься близько 2500 байтів ін
формації, а у  всьому підручнику — близько 500 тисяч бай
тів (з наук.-попул. літ.); // В обчислювальній техніці — час
тина машинного слова, яка, як правило, складається з вось
ми бітів і в комп’ютері обробляється як одне ціле. В основу 
алгоритму стиснення за ключовими словами покладено 
принцип кодування лексичних одиниць групами байтів фік
сованої довжини (з навч. літ.); Одного байта досить для за
пису двох десяткових цифр (з навч. літ.); Якщо для зберіган
ня кожного елемента даних вхідної послідовності з десяти 
цифр відводиться один байт, то вся послідовність займа
тиме десять байтів пам ’яті (з навч. літ.).

БАЙТАЛА, и, ч. і ж., рідко. Незграбна, неповоротка лю
дина.

БАЙТОВИЙ, а, е, інформ. Прикм. до байт. Байтова ко
манда.

БАЙХОВИЙ, а, е: А  Байховий чай див. чай.
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БАК1, а, ч. Велика закрита металева ємність для зберіган
ня, перевезення рідин, відходів і т. ін. Танк чомусь не спа
лахнув, як звичайно, може, тому, що бак з пальним зостав
ся неушкоджений... (І. Багряний); У високих зеїених баках 
були запаси бензину, нафти, масла (В. Собко); Лежить за 
іржавими коліями великий залізний бак зваленої водокачки 
(Григір Тютюнник).

БАК2, а, ч., мор. Передня (носова) частина судна. Вах- 
тенні на салінгах, на баці, біля бортів, очі всіх спрямовані 
на південь (О. Довженко); Бак на судні служить для захис
ту верхньої палуби від заливання на зустрічній хвилі, а та
кож для підвищення плавучості та для розміщення служ
бових приміщень (з навч. літ.).

БАКАЙ, я, ч., розм. 1. Вибій з водою, калюжа на дорозі; 
баюра. їдуть наші молодцями, Навмання, скрізь манівця
ми; Бакаї.. їм ніпочім (І. Манжура); А деякі шофери то й 
самі норовили грюкнути машиною в бакай коло своєї хати 
чи біля воріт куми (В. Кучер).

2. Глибока яма в річці, ставку. Вона [річечка] повирива
ла на своєму шляху глибокі темні бакаї, і в них, вистав
ляючи круглі, як веретена, спини, плавала форель (П. Загре- 
бельний).

БАКАЛАВР, а, ч. 1. іст. Найнижчий науковий ступінь у 
старовинних і деяких сучасних західноєвропейських уні
верситетах. Здобуття Юрієм Дрогобичем у  1470 р. ступе
ня бакалавра, а в 1472 — магістра свідчить про його науко
ві здібності й неабияку наполегливість у  подоланні трудно
щів (з наук. літ.).

2. іст. Звання викладача в духовних академіях Росії і 
України до 1869 р. Другого дня пішла чутка між студента
ми, що Воздвиженського .. мали навіть замір зоставити 
при академії бакалавром (І. Нечуй-Левицький).

3. Той, хто здобув чотири- або п’ятирічну вищу освіту, 
склавши іспити чи захистивши бакалаврську роботу. Бака
лавр — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти осо
би, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула 
базову вищу освіту (з мови документів); Державне замов
лення на бакалаврів; Навчальна програма з української мо
ви для бакалаврів.

БАКАЛАВРАТ, рідше БАКАЛАВРІАТ, у, ч. 1. Форма 
чотири- або п’ятирічного навчання студентів, яка забезпе
чує вищу базову освіту та ступінь бакалавра за результата
ми бакалаврської роботи або державних іспитів.

2. розм. Відділення, факультет у вищому навчальному 
закладі з такою формою навчання. Закінчити бакалаврат їй 
не вдалося (із журн.).

БАКАЛАВРАТСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бакалаврат. На
відміну від більшості західних університетів, які готують 
на бакалавратському рівні "просто філолога ", а суто пе
дагогічну спеціалізацію надають лише в магістеріумі, в 
Україні підготовка вчителя-словесника є циіеспрямованою 
і, відповідно, інтенсивніїиою (з наук.-попул. літ.); Студен
ти отримали методичні вказівки для виконання економіч
ної частини бакалавратських робіт (з газ.).

БАКАЛАВРІАТ див. бакалаврат.
БАКАЛАВРСТВО, а, с. Перший науковий ступінь у сис

темі вищої освіти. Бакалаврство — ланка у  здобутті вищої 
освіти, яку умовно можна прирівняти до середньої спеціаль
ної (із журн.); Запровадження бакалаврства у  вищих навчаль

них закладах вимагає докорінного перероблення навчальних 
планів (з газ.).

БАКАЛАВРСЬКИЙ, а, е. Стос, до бакалавра і бакалав- 
рату. Матеріали дисертації можна використати також 
для написання підручників, навчальних посібників, мето
дичних рекомендацій, бакалаврських та магістерських ро
біт (з наук, літ.); При розробці освітньо-кваліфікаційних 
програм бакалаврської підготовки, на жаль, не дотримано 
єдиного підходу до змісту нормативних дисциплін (з навч. 
літ.).

БАКАЛІЙНИЙ, а, е. Прикм. до бакалія. Тут.. нема кра- 
мів, окрім бакалійних (Леся Українка); // Признач, для тор
гівлі бакалією. Вона була звичайна собі сільська дівчина, 
працювала в бакалійній крамниці (А. Шиян); Чужі купці 
привозили здебільшого металеві вироби, мануфактурний 
та бакалійний крам (з наук. літ.).

БАКАЛІЙНИК, а, ч. Торговець бакалійними товарами. 
Повертаючись з лікарні, бакалійник з тривогою думав про 
собаку-шукача (А. Шиян).

БАКАЛІЙНИЦЯ, і , ж. Жін. до бакалійник. Одній бака
лійниці я щодня приносив яблука, які заробляв, віддавав їй 
усі, а вона мені давала крупи, вермішелі (з мемуарної літ.); 
Мама героїні роману була бакалійницею, що вплинуло на 
лексикон доньки, зробивши його вельми специфічним 
(із журн.).

БАКАЛІЯ, ї, ж. 1. Група харчових продуктів і предметів 
широкого споживання, таких, як цукор, крупи, чай, мило і т. ін. 
Пан Куценко років 25-30 був волосним писарем, а жінка йо
го торгувала бакалією (Б. Грінченко); — В лавці моїй все є: і 
бакалія, і дьоготь, і вина всякі (А. Шиян).

2. Крамниця чи частина крамниці, в якій продаються 
харчові продукти та предмети широкого споживання. Не
довго думав і зайшов зараз же у  велику бакалію. Там було 
кілька покупців (Б. Грінченко); Він ще й досі живий і ще й 
досі держить свою бакалію! (Б. Антоненко-Давидович).

БАКАЛЯР, а, ч., заст. 1. Учень середньої школи XVII — 
першої половини XIX ст. Сюди, поганці-бакаляри! (І. Котля
ревський); А бакалярів розігнали За те, що шапки не ламали 
У Острій брамі (Т. Шевченко).

2. Те саме, що бакалавр 2. Це був з тих старих ще па
нотців, з тих, що у  бакалярів вчились (А. Свидницький); 
// Дячок, що вчив дітей. Казав мені бакаляр промовити: "аз, 
аз ". А як же я не вимовив — він по пиці раз, раз! (із журн.).

БАКАН, у, ч. 1. Лакова фарба різних кольорів. Серед 
чорних баканів найчастіше використовуються бакани з 
чорнильних горішків і синього сандалу (з наук.-попул. літ.).

2. Яскраво-червона фарба, що отримується поєднанням 
органічних фарбників із різноманітними мінеральними ре
човинами. — Боже мій. Боже, які фарби! Тут вохри, запев
не, і на копійку не пішло, а все мідянка та бакан (М. Риль
ський, пер. з тв. М. Гоголя); * Образно. Осінь змережила 
землю мазками вохри, бакану й кадмію (3. Тулуб).

БАКАРА1, невідм., с., заст. Азартна гра в карти. Багато 
зразу схопилося і закричали: — У єралаш! преферанс! вінт! 
бакара! — Столи знову загули, і гост і.. розсілися різатись 
у  карти (Панас Мирний).

БАКАРА2, невідм., с. Особливо цінний сорт кришталю; 
вироби з такого кришталю, які виготовляють у м. Бакара у 
Франції.
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БАКАЮВАТИЙ, а, е, розм. З бакаями (про дорогу). По
під кручею вився вузький шляшок, вибоїстий і бакаюватий 
(І. Нечуй-Левицький); Машина зношена, зЪдилась на ба
каюватих будівельницьких дорогах (О. Гончар).

БАКЕЛІТ, у, ч., хім. Синтетична смола, яку використо
вують як електроізоляційний матеріал для просочування 
деревини, паперу, тканин і т. ін. Для ізоляції електродів за
стосовують гумовий лак, пластичні речовини, бакеліт 
(з наук, літ.); Діючи на фенол формаліном, одержують син
тетичну смолу під назвою бакеліт (з газ.).

БАКЕЛІТОВИЙ, а, е, лсім. Прикм. до бакеліт. Дельта- 
деревина — березова фанера (шпон), просочена бакеліто
вою смолою (з навч. літ.); // Вигот. з бакеліту. Застосовуючи 
хвилястий шпон і прозору бакелітову плівку, з сосни можна 
виробляти першокласну оздоблювальну фанеру (з наук.-по- 
пул. літ.).

БАКЕН1, а, ч. Укріплений на якорі плавучий навігацій
ний знак пірамідальної, конічної або ін. форми для позна
чення фарватеру і мілин. Треба було знову засвітити бакен 
біля входу в бухту (М. Трублаїні); — Ґав не лови, а дивись на 
мої бакени, коли не хочеш наскочити на мілину (О. Дончен- 
ко); Вздовж течії миготіли білі й червоні бакени (С. Жура- 
хович).

БАКЕН2 див. бакени.
БАКЕНБАРД див. бакенбарди.
БАКЕНБАРДА див. бакенбарди.
БАКЕНБАРДИ, ард, мн. (одн. бакенбарда, и, ж. і заст. 

бакенбард, а, ч.). Волосся від скронь уздовж щік до виголе
ного підборіддя. Панок, що перший збив йому циліндер з го
лови, вже хопив його за довгі бакенбарди обома руками 
(І. Франко); Сіверцев замислився. Його хлоп’яче обличчя, 
обрамлене ранніми бакенбардами, одразу стало старшим 
(О. Гончар).

БАКЕНИ, ів, мн. (одн. бакен, а, ч.), заст. Те саме, що ба
кенбарди. Латинським учителем був вже немолодий чоло
вік, Заторський звався; ходив з бакенами (А. Свидниць- 
кий); Чорно-сині бакени його [Ганса Штора] були розтріпа
ні, волосся скудовчене (В. Винниченкої.

БАКЕННИЙ, а, е. Прикм. до бакен1. Минувши знайомий 
бакенний вогник, катер саме йшов у  густій сутіні попід 
очеретом, коли неподалік раптом почулися виплески 
(О. Гончар); Яскраво горіли білі й червоні вогні бакенних ліх
тарів (П. Загребельний).

БАКЕННИК, а, ч. Робітник, що обслуговує бакени (див. 
бакен1). На старих світлинах ще можна побачити хатки 
дніпровських рибалок і бакенників (із журн.).

БАКЕНЩИК, а, ч. Те саме, що бйкенник. Де-не-де сну
вали своїми легкими човниками бакенщики (О. Гончар); їде 
бакенщик проти хвилі І запалює ліхтарі (П. Дорошко).

БАКИ1, ів, мн. Те саме, що бакенбйрди. Руді рідкі баки, 
мов гичка з пшенички, спускалися з запалих щік (Панас 
Мирний); В сьомому класі вже ясно виявилося, що Федько 
Луговий — шатен і що вуса й баки в його чорняві (Остап 
Вишня).

БАКИ2, ів,лш.: 0  Відбило бйкн (пам’ять) див. відбивй- 
ти; Забнвйтн / забити бйкн див. забивйти.

БАКЛАГ, БОКЛАГ, а, ч. Те саме, що баклйга. Він зупи
нився біля криниці, набрав у  боклаг води (О. Стороженко); 
Боярські слуги.. звивалися,.. наповнюючи шипучим медом і 
яблучником подорожні боклаги (І. Франко); Під столом ва

лявся порожній боклаг (Панас Мирний); Ганно, пора вино
сити цим людям ловкий баклаг (Г. Колісник).

БАКЛАГА, БОКЛАГА, и, ж. Невелика дерев’яна, кера
мічна або металева плоска дорожня посудина, барило для 
зберігання води або іншої рідини. Потяг Охрім з двома бак
лагами до криниці (Г. Квітка-Основ’яненко); Цибулько, не 
мовивши слова, поставив баклагу (А. Головко); // Невелика 
металева, сплюснута з боків пляшка, яку носять при поясі у 
походах. І  рушив він, гвинтівка та баклага Весь скарб його, 
на битву йшли сини (А. Малишко); Запасалися канатами, 
водою. Ті, що не мали баклаг, одержували їх у  старшини 
(О. Гончар); Федоська витягла з печі горщик, ополоником 
налила в баклагу окропу, заткнула і подала (М. Олійник).

БАКЛАЖАН, а, ч. 1. Однорічна овочева рослина родини 
пасльонових з плодами довгастої форми фіолетового кольо
ру. [Л и к е р і я С т е п а н і в н а:] Он там, на грядках, Хари- 
тониха обполює баклажани (М. Кропивницький); Бакла
жани та перці більш вибагливі до тепла, ніж помідори 
(з наук. літ.).

2. Плід цієї рослини. Я  ж полола й поливала твій город. 
Отже, будуть у  тебе й сині баклажани, і огірки, і квасоля, і 
дині... (3. Тулуб).

3. рідко. Те саме, що помідбр. На рундуках скрізь здорові 
купи червоних баклажанів (І. Нечуй-Левицький); На гряд
ках часом іще позалишались баклажани, великі, червоні, 
аж горять (І. Микитенко).

БАКЛАЖАННИЙ, а, е. Прикм. до баклажйн. За смугою 
капусти темнів лан густого баклажанного стебла (В. Ко
заченко); // Вигот. з баклажанів. Недостиглі плоди бакла
жанів використовують для приготування баклажанної ік
ри (з наук.-попул. літ.); // Який має колір баклажана. Мимо 
поспішають “шишки ”... вибриті до баклажанноїсиньості 
(В. Барка).

БАКЛАЖАННИК, а, ч., розм. Людина, яка займається 
вирощуванням баклажанів. Між Олешками і Голою Прис
танню — Кардашинський лиман і Кардашин, в якому, за 
відомостями задніпровських баклажанників, білі не стоя
ли, лише невеличкий пост (Ю. Яновський); Мій брат три
валий час працював баклажан ником (з газ.).

БАКЛАЖАНОВИЙ, а, е. Те саме, що баклажйнний. 
— Тепер наш — сказав тут Матрос, підіймаючи на руку 
кавуна, до якого пристала в дорозі баклажанова плівка, 
пісок (І. Микитенко).

БАКЛАЖКА, и, ж. Зменш, до баклйга. Сулії, тикви, 
баклажки. Все висушили [троянці] без остатку (І. Котля
ревський); Хочеться пити, а води немає або така тепла в 
баклажках, що аж гидко у  рот взяти (В. Винниченко); 
Ніяких харчів з собою не мали [козаки], а з речей — тільки 
порожні баклажки для води (Іван Ле); Вже хлопці стоять у  
шоломах і зброї. Баклажки при боці, куди подивлюсь 
(А. Малишко).

БАКЛАН, а, ч. Водоплавний птах середньої величини 
родини бакланових звичайно чорного кольору з металічним 
відблиском. Море ані дихне, як дзеркало: пролетить баклан 
над морем — і одбивається в воді (М. Коцюбинський); На 
малому лимані кричать чайки й десь важко сідають бакла
ни (М. Хвильовий); Страшні, потворні баклани .. летіли 
цілими зграями поснідати вранці рибою  (О. Іваненко).

БАКЛАНОВІ, вих, мн. Родина водоплавних птахів се
редньої величини звичайно чорного кольору з металічним
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відблиском. До родини бакланових належать баклан вели
кий, баклан чубатий і баклан малий (з наук. літ.).

БАКС див. бакси.
БАКСИ, ів, мн. (одн. бакс, а, ч.), жарг. Долари США. 

Облицювальна плитка з Іспанії, паркет з Італії, сантехніка 
з Еміратів, .. вікна-металопластик і мансардні вікна по 
триста баксів за штуку — усе це разом було названо пан
сіонатом “Корчма “На М ісяці" — саме так, з асиметрич
ними лапками посередині, це писалося (Ю. Андрухович); 
— / хто платив за вашу подорож? — Звичайно, сторона, 
що запрошує! Сто сорок баксів добових! (Є. Кононенко).

БАКТЕРИЗАЦІЯ, ї, ж., спец. Дія за знач, бактеризува
ти. Бактеризація насіння огірків прискорює плодоношення 
на 6-7 днів (з наук. літ.).

БАКТЕРИЗбВАНИЙ, а, е, спец. Дієпр. пас. до бактеризу
вати. Перед посівом ячмінь був бактеризований мікробним 
препаратом, що справило позитивний вплив на азотнийре- 
жим грунту (з наук, літ.); // у  знач, прикм. Бактеризовані 
рослини стійкіші проти ряду захворювань, а це поліпшує 
фітосанітарний стан агроценозів (з наук, літ.); // бактери- 
збвано, безос. пред. Для експерименту лінійні та гібридні 
рослини люцерни було бактеризовано еталонним і новими 
штамами еспарцету (з наук. літ.).

БАКТЕРИЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, спец. 
Піддавати дії бактерій що-небудь (насіння, молоко, ґрунт 
і т. ін.). Перед посівом насіння люцерни бактеризували, що 
дало приріст урожаю (з наук. літ.).

БАКТЕРИЦИД, у, ч., біол., мед. Речовина, здатна вбива
ти і розчиняти бактерії та інші мікроорганізми. Знайдені но
ві сполуки, що мають практичний інтерес як фунгіциди, 
бактерициди, стимулятори росту рослин (з наук. літ.).

БАКТЕРИЦЙДНИЙ, а, е, біол., мед. Здатний убивати і 
розчиняти бактерії та інші мікроорганізми. Цибуля-ріпка 
містить різні мінеральні солі, органічні кислоти, а також 
ефірні масла, що мають бактерицидні властивості (з на
ук. літ.); Бактерицидна дія; Бактерицидні речовини.

БАКТЕРИЦИДНІСТЬ, ності, ж., біол., мед. Власти
вість за знач, бактерицйдний. Бактерицидність добре ви
митої шкіри в 15-20 разів вища, ніж брудної (з навч. літ.); 
Вода, оброблена кременем, гармонійно поєднує у  собі смак і 
свіжість джерельної води, чистоту й структуру талої, 
бактерицидність срібної {уз журн.).

БАКТЕРІАЛЬНИЙ, а, е, біол. Прикм. до бактерія. Бак
теріальна клітина; Н Який містить бактерії. Бактеріальні 
добрива містять не поживні речовини, необхідні рослинам, 
а бактерії, які в процесі своєї життєдіяльності ство
рюють у  ґрунті засвоювані форми азотних і фосфорних 
сполук (з наук, літ.); // Який викликається бактеріями. При 
лікуванні бактеріальної дизентерії широко застосовуєть
ся синтетичний антибіотик синтоміцин (з наук. літ.).

БАКТЕРІЄМІЯ, ї, ж., вет., мед. Наявність бактерій у 
крові людей і тварин при багатьох інфекційних захворю
ваннях. При захворюванні на черевний тиф бактерії з ниж
ніх відділів кишковика потрапляють до кров яного русла і 
розмножуються там, унаслідок чого розвивається бакте
ріемія, з якою збігається початок лихоманкового періоду 
(з наук.-попул. літ.).

БАКТЕРІЇ, ій, мн. (одн. бактерія, ї, ж.). Мікроскопічні, 
перев. одноклітинні організми, які характеризуються від
сутністю оточеного оболонкою клітинного ядра. Бактерії,

як і всякі інші живі істоти, підпадають під закон мінливос
ті (з наук, літ.); Особливе значення мали дослідження Пас
тера про роль певних видів бактерій у  лікуванні заразних 
хвороб людей і тварин (з наук.-попул. літ.); * Образно. Бак
терії занепадництва занадто рано потрапляють до його 
молодого поетичного організму, і часто пристойний моло
дий автор уважає за свій обов 'язок пожуритися (Б. Анто
ненко-Давидович).

Д  (1) М аслянокйслі бактерії, біол. — бактерії, які, 
зброджуючи цукор, утворюють масляну та оцтову кислоти, 
гази та ін. й спричинюють псування молока, сиру і т. ін. 
Маслянокислі бактерії можуть розвиватися тільки в без- 
кисневому середовищі (з навч. літ.); (2) Силікатні бактёрн*, 
біол. — бактерії, які руйнують багаті на калій необхідні для 
рослин речовини, що містяться в ґрунті. Силікатні бактерії 
широко випробовуються в науково-дослідних установах як 
бактеріальне добриво (з наук, літ.); Складні мінеральні спо
луки фосфору і калію в ґрунті можуть руйнуватися си
лікатними бактеріями (з наук.-попул. літ.).

БАКТЕРІЙНИЙ, а, е, біол. Те саме, що бактеріальний. 
У практиці сільського господарства широко застосовую
ться бактерійні добрива (з наук.-попул. літ.).

БАКТЕРІОВЛОВЛЮВАЧ, а, ч. Апарат для виділення з 
повітря мікроорганізмів з метою дослідження його бакте
ріальної зараженості. В аспіраційному бактеріовловлювачі 
повітря просмоктується через бактеріальні фільтри, рід
кі поживні середовища або над поверхнею твердих пожив
них середовищ (з наук.-техн. літ.).

БАКТЕРІОЗ, у, ч. Інфекційне захворювання рослин, тва
рин і людей, викликане бактеріями. Бактеріоз огірків відо
мий також під назвою кутастої плямистості (з наук, літ.); 
У технологію ветеринарного захисту птахівницьких гос
подарств впроваджено режим санації повітря пташників 
з метою профілактики бактеріозів (з наук, літ.); Перший 
аналіз на бактеріоз можна робити після того, як дитині 
виповниться місяць (з наук.-попул. літ.).

БА К ТЕРібЗН И Й , а, е. Прикм. до бактеріоз. Новий пре
парат перешкоджає розвитку бактеріозних, грибкових і цві
левих культур (з наук, літ.); Об ’єктами дослідження дисер
танта були збудники бактеріозного в 'янення цибулі (з наук, 
літ.).

БАКТЕРІОЛІЗ, у, ч„ біол. Руйнування бактерій, розчи
нення їхньої оболонки в імунному організмі під впливом 
бактеріолізинів, бактеріофагів. Бактеріоліз може бути 
спонтанним або зумовленим неспецифічною дією фермен
тів, фізичних і хімічних факторів (з наук. літ.).

БАКТЕРІОЛІЗИН див. бактеріолізйни.
БАКТЕРІОЛІЗИНИ, ів, мн. (одн. бактеріолізйн, у, ч.), 

біол. Антитіла, які утворюються в організмі внаслідок іму
нізації його бактеріями і які розчиняють ці бактерії. Від
криття бактеріолізинів (1898) належить видатному мікро
біологу Миколі Федоровичу Гамалії (з наук.-попул. літ.).

БАКТЕРібЛОГ, а, ч. Фахівець із бактеріології. Тут [в 
Одесі] працювали великий фізіолог Сеченов, всесвітньо 
уславлений бактеріолог Мечников (В. Кучер).

БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ, а, е. Стос, до бактеріології, по
в’язаний із застосуванням хвороботворних бактерій. В Ук
раїні мікробіологія почала розвиватися з 1886 року, коли 
І. І. Мечников заснував в Одесі бактеріологічну лаборато
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рію (з наук.-попул. літ.); // Пов’язаний із застосуванням хво
роботворних бактерій. Бактеріологічна зброя.

БАКТЕРІОЛОГІЯ, ї, ж. Наука про бактерії, способи і 
можливості їх використання та боротьбу з ними. — Нам 
бактеріологія доводить, що є такий живий вірус — бакте
ріофаг, він антагоніст мікробів— знищує їх (М. Стельмах); 
Медична бактеріологія; Сільськогосподарська бактеріологія.

БАКТЕРІОНОСШ , я, ч. Людина або тварина, яка є но
сієм хвороботворних бактерій, але не виявляє ознак захво
рювання. Бактеріоносії також мають проходити вакци
націю (з навч. літ.).

БАКТЕРІОНОСЇЙСТВО, а, с. Форма інфекційного про
цесу, для якої характерне паразитування збудника в організ
мі людини або тварини за відсутності виражених симптомів 
хвороби. Бактеріоносійство особливо небезпечне серед ме
дичного персоналу лікарень, оскільки носії можуть стати 
джерелом внутрішньогоспітальних інфекцій (з навч. літ.).

БАКТЕРІОСКОПІЧНИЙ, а, е. Стос, до бактеріоскопії. 
У лабораторній практиці основними методами індикації 
та ідентифікації різних мікобактерій є бактеріоскопічний, 
культурапьний і біологічний методи дослідження (з наук, 
літ.); Основним методом установлення діагнозу туберку
льозу є бактеріоскопічний (з навч. літ.).

БАКТЕРІОСКОПІЯ, і, ж. Вивчення, дослідження бак
терій за допомогою мікроскопа. Стандартним методом 
виявлення хворих на туберкульоз є бактеріоскопія мокро
тиння (з навч. літ.).

БАКТЕРІОСТАЗ, у, ч., біол. Затримка або цілковите 
припинення росту та розмноження бактерій, зумовлене 
несприятливими факторами. Відсутність необхідних умов 
для росту бактерій (вологості, температури і т. ін.)може 
викликати бактеріостаз (з навч. літ.).

БАКТЕРІОСТАТИЧНИЙ, а, е, біол. Стос, до бактеріо
стазу; який затримує ріст і розмноження бактерій. Уже 
існують перев 'язувальні матеріали із знеболювальними та 
кровоспинними властивостями і сильною бактеріоста
тичною дією (з наук. літ.).

БАКТЕРІОТРОПІН див. бактеріотропіни.
БАКТЕРІОТРОПІНИ, ів, мн. (одн. бактеріотропін, у, ч.), 

вет., мед. Антитіла, які утворюються у сироватці крові лю
дей, тварин при інфекційних захворюваннях. Бактеріотро
піни використовують у  виробництві лікувальних і профі
лактичних сироваток (з наук.-попул. літ.).

БАКТЕРІОТРОФІЗМ, у, ч., біол. Форма живлення ви
щих рослин при симбіозі за допомогою бактерій-симбіон- 
тів. Класичним прикладом бактеріотрофізму є взаємодія 
бобових рослин з бульбовими бактеріями (з наук. літ.).

БАКТЕРІОФАГ див. бактеріофаги.
БАКТЕРІОФАГИ, ів, мн. (одн. бактеріофаг, а, ч.), біол. 

Віруси, які мають здатність руйнувати бактерії та інші мік
роорганізми. У кінці XIX  — на початку XX  cm. стало відо
мо, що в природі існують також віруси, які вражають бак
терії і при цьому викликають розпад їхніх клітин. Ці віруси 
отримали назву бактеріофагів — “пожирачів бактерій ” 
(з наук, літ.); Бактеріофаги широко поширені в природі: 
скрізь, де є бактерії, вдається виявити і бактеріофаги, які 
в них паразитують (з наук.-попул. літ.); Інтерес до бакте
ріофагів виріс у  зв 'язку з можливістю їх застосування про
ти широко поширених стійких до ліків форм патогенних 
бактерій (з навч. літ.).

БАКТЕРІОФАГІЯ, ї, ж., біол. Знищення бактерій бак
теріофагами. Бактеріофагія також є свого роду інфек
цією, пов’язаною із проникненням фага до бактеріальної 
клітини (з навч. літ.).

БА К ТЕРІО Ф бБІЯ , ї, ж., мед. Нав’язливий страх зара
ження мікробами. Люди, що страждають від бактеріофо- 
бії (бацилофобії), бояться доторкнутися до будь-яких ре
чей в громадських місцях. Вони не можуть взятися за ручку 
дверей без рукавичок, бояться користуватися банкомата
ми і т. ін. (з наук.-попул. літ.).

БАКТЕРІОХЛОРОФІЛ И, І В ,  М Н . ,  біол. Пігменти пурпу
рових і зелених бактерій, що зумовлюють їх здатність до 
фотосинтезу. Хлорофіли та бактеріохлорофіли поглина
ють світло в діапазоні 650-1035 нанометрів (з наук. літ.).

БАКТЕРІОЦЙДНИЙ, а, е, біол., мед. Те саме, що бак
терицидний. Бактеріоцидний пластир.

БАКТЕРІУРІЯ, ї, ж., вет., мед. Виділення бактерій із 
сечею, зумовлене деякими інфекційними захворюваннями. 
Одним із ризиків пієлонефриту в осіб старшого віку є без- 
симптомна бактеріурія (з наук. літ.).

БАКТЕРІЯ див. бактерії.
БА К ТЕРбІД  див. бактероїди.
БА К ТЕРбІД И , ів, мн. (одн. бактероїд, а, ч.), біол. 

1. Специфічні форми бактерій, що утворюються при їх про
никненні в корені бобових рослин. Бактероїди характери
зуються високим умістом глікогену і жиру, активною фік
сацією молекул азоту (з наук.-попул. літ.).

2. Рід анаеробних бактерій, які не утворюють спор; деякі 
види — хвороботворні. Бактероїди живуть у  слизових обо
лонках порожнини рота, кишечника, статевих органів лю
дини (з навч. літ.).

БАКТРІАН, а, ч. Двогорбий верблюд родини верблюдо
вих, який як дика тварина зберігся в Азії; пристосований до 
існування в умовах пустель і сухих степів. Свою назву бак
тріан отримав від назви стародавньої області Бактрїї в 
Середній Азії (з наук.-попул. літ.); У зоопарках бактріани 
довго не живуть (з газ.).

БАКУН, у, ч. Сорт міцного простого тютюну. Спасибі за 
тютюн, бо се турецький, не бакун (Сл. Гр.); Дід закашляв
ся. — У тебе, Максиме, й бакун такий, як характер: усіх 
бджіл мені подушиш (П. Панч).

БАКУНбВИЙ, а, е. Прикм. до бакун. Невдовзі з-за спи
ни війнуло бакуновим димом (І. Нижник); Курить [Гнат] 
довго, затягається міцним бакуновим димом (У. Самчук).

БАКХІЙ, я, ч., літ. В античному віршуванні — трискла
дова стопа, що має один короткий склад і два довгі. За по
рядком розміщення наголосу стопа бакхія є висхідною, 
тобто закінчується наголошеним складом (з навч. літ.).

БАКША, і, ж., діал. Баштан. Кого і до ратуші приве
дуть, піймавши на бакші з огірками (Г. Квітка-Основ’янен- 
ко); Влітку дід Гусак наймався глядіти бакші, таку нас на
зивали баштани, а ми ходили до нього красти кавуни 
(І. Сенченко).

БАКШ ЙШ , у, ч., розм., заст. Дарунок; хабар. — Бак
шиш треба дати... ви не знаєте, що то бакшиш? .. хабар... 
як не дамо, одвезуть раба Божого [Остапа] у  Рені, до мос
калів. А ті не погладять по головці, ой, ні... (М. Коцюбин
ський); Бакшишами в Туреччині можна було добитися всьо
го (3. Тулуб); Я  пам ятаю місто на Босфорі.. І хлопчаків, що 
за малий бакшиш Стрибають в воду (Л. Первомайський).
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БАКШТАГ, а, ч., мор. 1. Снасті на судні, які підтри
мують збоку і ззаду щогли, димові труби і т. ін. Причиною 
аварії стала неуважність команди щодо оснащення яхти, 
адже не витримав навантаження бакштаг, який підтри
мує щоглу (із журн.).

2. Курс вітрильного судна під час вітру, що дме ззаду і 
збоку. Вітрило зі складною щоглою у  козацькій чайці вико
ристовувалось при сприятливому вітрі (в основному на 
курсах фордевінд чи бакштаг) (із журн.).

БАКШТЁЙН, у, ч. Сорт голландського сиру. Бакштейн — 
це м ’який сир із коров ячого молока з характерним арома
том, який зараз дуже популярний в Австрії та Німеччині 
(із журн.).

БАКШ ТбВ, а, ч , мор. Кінець троса, який випускають з 
корми судна, що стоїть на якорі, з метою кріплення судно
вих катерів та шлюпок на воді. Спущені на воду гребні суд
на тримаються на бакштовах, позаду від корми (із журн.).

БАЛ1, у, ч. Велике гуляння з урочистостями, забавами, 
танцями. Приїхавши од Турна з балу, Пальонки дома ковто- 
нув (І. Котляревський); За балом бал у  генерала. За генераль
шею чимала Орда панів і паничів (Т. Шевченко); Був справ
жній маскарадний бал, дуже людний і парадний (М. Коцю
бинський).

(1) Костюмований бал — бал, учасники якого одягнені в 
маскарадні костюми. Увечері відбувся костюмований бал 
(з газ.).

0 3 корабля [та] на бал див. корабель; Правити бал 
див. правити1.

БАЛ2, а, ч. 1. Одиниця виміру сили, інтенсивності яко- 
го-небудь природного явища (вітру, землетрусу і т. ін.). З 
моря дув сильний вітер, не менш як п ять-шість балів 
(Ю. Смолич); — Купаїися в морі. Був шторм. Невеликий. 
Чотири бали (Ю. Мушкетик).

2. Виражена цифрою оцінка знань і поведінки учня. 
Меншого баїа як п ’ять ніколи не одержував (О. Донченко); 
— А цього року іспиту не витримали? — Ні, витримав. 
Набрав три п 'ятірки і дві четвірки. Двадцять три бали 
(В. Собко); Проблема переходу на 12-бальну систему поля- 
гала не стільки в зміні кількості балів, скільки в зміні самої 
суті підходу до навчальної праці дитини (з наук, літ.); Рей
т ингові бал; Н Цифрова оцінка успіхів у спортивних зма
ганнях. За виконання вільних вправ гімнастка одержала 
найвищу оцінку — 10 балів (з газ.); При підрахунку резуль
татів слалому штрафні бали переводяться у  штрафний 
час (один бал відповідає одній секунді) (з газ.).

(1) Високий бал — оцінка, що відбиває найкращі успіхи 
або найкращу поведінку. 25 щасливчиків завдяки високим 
балам на іспитах вибороли право безплатно поїхати поїз
дом додому у  рамках акції “Квиток до мами " (з газ.);
(2) Низький бал — оцінка, що відбиває незадовільні ус
піхи або незадовільну поведінку. В його білеті завжди ряс
но рябіє низькими балами (М. Стельмах); (3) Прохідний 
бал — мінімальна сума балів абітурієнта на вступних екза
менах, що дає йому право зарахування до навчального зак
ладу. Я не вельми сподівався на його допомогу, а все ж хо
тілося бодай поговорити з кимось, хто добре обізнаний на 
інститутських справах, розпитати, який нині конкурс, 
який прохідний бал, на що найбільше звертають увагу 
(Ю. Мушкетик).

БАЛАБАИКА, и, ж., діал. Балалайка. Луш няу танцях, 
як не перерветься, музику перетанцьовує; Пацюк на язиці, 
як на балабайці, вибиває (Панас Мирний); Десь за стіною 
грали на балабайці (В. Винниченко); Молодий боєць уже не 
в силі був розплутати — існує перед ним сонце, обриси не
далекого міста, бренькіт балабайки .. чи це він все ще 
снить (Л. Смілянський).

БАЛАБАН1, у, ч. Трав’яниста рослина родини хресто
цвітих із суцвіттями білих квіток. По дорозі до хати дядько 
зірвав кілька квіточок браток [братків], балабану і заніс їх 
тітці (М. Коцюбинський); — Воду в глечику треба трима
ти до весни .. Коли ж .. бджоли гарненько облетяться, на 
цій воді треба зварити їм мед і зілля; роївник, матошник 
[маточник], ракова шийка, балабан (М. Стельмах).

БАЛАБАН2, БАЛОБАН, а, ч. Великий хижий птах ро
дини соколових сірувато-бурого забарвлення з білими пля
мистими грудьми. Назву “балабан ” для різновиду сокола 
наводить у  своєму словнику Б. Грінченко (з наук, літ.); На 
Керченському півострові гніздяться такі червонокнижні 
види птахів, як дрофа, степовий журавель, балобан, чорно
голова вівсянка та інші (з наук, літ.); Сапсан відносно неве
ликий за розмірами та масою, а отже, має вищий рівень 
обміну речовин, ніж кречет чи балобан (з навч. літ.).

БАЛАБЁНИК, а, ч. Невеликий млинець. У 1933 р. на Пе
реяславщині під час голодомору готували балабеники з су
хого товченого щавлю і баланду з бурякової гички (з ме
муарної літ.).

БАЛ АБбН, а, ч., розм. 1. Брязкальце, бубонець. І грали 
балагульські балабони, І машталір хитавсь на передку 
(М. Рильський); Швидко проїхали санки, запряжені парою 
гарних коней з балабонами (У. Самчук).

2. Те саме, що балакун. — Геть мені, балабоне, з воза! 
— обурився Марко (М. Стельмах).

БАЛ АБбНЧИ К, а, ч. , розм. Зменш, до балаббн 1.1 дзво
ник, і балабончики, і на скрипці музика ріже (Ганна Бар
вінок); Очікували поїзда десятки візників із дзвониками та 
балабончиками на кінських шиях, на наритниках, навіть на 
віжках (Іван Ле).

БАЛАБУХ див. балабуха.
БАЛАБУХА, и, ж. і рідко БАЛАБУХ, а, ч. 1. Те саме, 

що гуля. Під плечем така балабуха (Сл. Гр.); З тих балабух, 
що понависали над очима, полилася якась мутна вода (Па
нас Мирний).

2. Невелика булочка. Син заразом вихилив питво, хекнув 
.. і почав запихати рота ще теплою балабухою (М. Стель
мах); * У порівн. — А жіночка в нього яка? — своє товче 
Івга. — Кругла та пухла, немов балабуха (І. Цюпа).

БАЛАБУШКА, и, ж. Зменш, до балабуха 2. [X и м а:] 
Чи коржа і балабушки печете вже? (М. Кропивницький); 
Завелось у  хаті деяке хазяйствечко; у  неділю повелись пи
ріжки, балабушки; одно слово — Горпина зажила добре 
(Л. Яновська).

БАЛАГАН, у, ч. Легка будівля для тимчасового користу
вання (торгівлі, виставки і т. ін.); рундук. Коло дверей і 
кругом балагану гомонять люди (С. Васильченко); Тріпо
тіли од вітру хисткі стіни легкого балагана (О. Ільченко); 
// Тимчасове дерев’яне приміщення для театральних або 
циркових вистав на площі, вулиці. Як з-під землі виростали 
рундуки, балагани, каруселі (О. Гончар); Люблю, коли у  нас 
під балаганом Гучна юрба хвилює ураганом І тиснеться до
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цих дверей вузьких (М. Лукаш, пер. з тв. Й.-В. Гете); Н перен. 
Щось несерйозне, блазнівське, невпорядковане. "А може б 
вам, шановні земляки, свого власного театру? .. Тільки щоб 
був це справжній театр, не балаган, з артистами як слід, 
репертуаром тощо " (Б. Лепкий).

БАЛАГАНИТИ, ню, ниш, недок., розм., рідко. Поводи
тися несерйозно, створюючи багато галасу. У середніх кла
сах хлопці часто балаганили (із журн.).

БАЛАГАННИЙ, а, е. Власт, балаганові, пов’язаний з ба
лаганом. Теперішні “трупки " про художню постановку не 
мають і гадки, з народу вони глузують, вони зневажають 
його своїм знеповажливим виконанням, вони перевелися на 
балаганних комедіантів (Л. Старицька-Черняхівська); Не
зважаючи на свої далеко не молоді літа й опецькувату по
стать, він був напрочуд верткий, прикро кривлявся і зага
лом скидався на якогось балаганного блазня (Б. Антонен
ко-Давидович).

БАЛАГАННІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, бала
ганний. Український етнографічно-побутовий театр кін
ця XIX  — початку XX  cm. — театр, який вийшов із народу, 
де поєднались гра, автентичний та вторинний фольклор, 
побут, обряди, етнографізм, “балаганність ” тощо (з на- 
ук.-попул. літ.); У фільмі балаганність, ставлення до сю
жету й персонажів наче до порожнього місця, на яке нани
зуються безцільні жарти, проявились повністю (з газ.).

БАЛАГАНЧИК, а, ч. Зменш, до балаган. Балаганчик за
ревів, загримів, зарокотав. Вискочив циган, метнувся перед 
публікою і пропав за тиром... (М. Хвильовий); Лубок і бала
ганчик не нижче явище, ніж поважний театр, а просто ін
ше явище (із журн.).

БАЛ АГУЛА, и , заст. 1. ж. Критий дорожній віз. Балагу- 
ла ледве примітно підіймалась на пригорки, то знов спуска
лась у  неглибокі долини (І. Нечуй-Левицький); Часом колеса 
вскакували в баюрину, тоді нас підкидало, й ми підлітали 
аж до верху балагули (Валерій Шевчук).

2. ч. Візник на такому возі. Не пішов я до кузні, тільки 
заплатив балагулі й привіз доктора з міста (П. Козланюк); 
Волошин сторгував забрьоханого балагулу, й драбчасті, 
благенькі конячки затьопали в талому снігу обшарпаними 
волочиськими вулицями (Б. Антоненко-Давидович); Якось 
надвечір до хати Олійника під 'їхав найнятий смілянський 
балагула (Ю. Хорунжий).

БАЛАГУЛЬСЬКИЙ, а, е, заст. Прикм. до балагула. На
шляху задзвенів балагульський дзвоник, промчали коні, п я- 
на весільна пісня покотилася попідвіконню (М. Стельмах); 
// Належний балагулі (у 2 знач.). Велика балагульська брич
ка підкочувалась під один з багатших домів (М. Коцюбин
ський).

БАЛАГУР, а, ч., розм., рідко. Той, хто любить балагури
ти; балакун. Один з Троянської ватаги .. Сміленький був і 
балагур (І. Котляревський); Сам урядник, видно, штукар ве
ликий та балагур. Анекдотів знає тьму (С. Васильченко).

БАЛАГУРИТИ, рю, риш, недок., розм., рідко. Говорити, 
розмовляти про щось весело, дотепно, пересипаючи мову 
жартами. Щось балагурили довгенько (І. Котляревський); 
Вони, сидячи 0на порож ній бочці, балагурили далі 
(І. Франко); — Час дорогий... ніколи тут балагурити... 
(І. Чендей).

БАЛАДА, и, ж. 1. Віршовий твір на героїчну, легендарну 
або казкову тему. Поет написав би, може, баладу, може,

поему, може, пісню... А моя зброя — сміх! Я  глузую, кепкую, 
а частенько просто собі усміхаюсь (О. Вишня); Балади, а 
також багато пісень, поем, зокрема поеми Т. Г. Шевченка, 
поєднують риси і епосу, і лірики (з наук. літ.).

2. Музичний твір епічного характеру для голосу або ін
струмента. [Р і ч а р д:] Забув слова, а голос пам ятаю, — бу
вало часто батенько співав... А мати ненавиділа балади... 
(Леся Українка); Охрипло, слабовито Співав він, — а таких 
зворушливих балад Я  ні від кого вже не чув (М. Рильський).

БАЛАДНИЙ, а, е. Прикм. до балада. Не знаю, чи буде 
цікаво, як я пошлю туди [в журнал] пісні баладного змісту 
(Леся Українка); Пісні про Нечая, Морозенка, Супруна, 
Максима Залізняка та інших народних героїв мають вираз
ний баладний характер (з наук. літ.).

БАЛАКАНИНА, и, ж. Довга, багатослівна розмова або 
висловлювання. В Сахноурвався терпець. Незрозуміла Галь- 
ванескова балаканина дратувала й злостила її (Ю. Смо- 
лич); І  тільки з виступів .. зрозуміла нарешті Сташка, що 
вся ота балаканина оберталася довкола індивідуальних і 
колективних договорів друкарських робітників з власника
ми друкарень (Ірина Вільде); * Образно. Товщина твору є 
сумнівна цінність, швидше хиба. В своїй творчості я всіма 
силами боровся з балаканиною (С. Васильченко); // збірн. 
Поверхові, беззмістовні висловлювання, балачки про що- 
небудь. Набридла хлопцеві ця балаканина (К. Гордієнко); 
Передвиборна балаканина; Пуста балаканина; Н Легка, не
вимушена розмова. їм так хотілося розважитися дотеп
ною балаканиною (Ю. Бедзик).

БАЛАКАНКА, и, ж., розм. Балакання, розмова. Кузня 
мого тата .. була... місцем збору, нарад та приязної бала- 
канки для всіх сусідів (І. Франко); їй лучалося лиш дуже рід
ко забігти на яку там балаканку (О. Кобилянська).

БАЛАКАННЯ, я, с. Дія за знач, балакати 1. Заки грома
да змогла розібрати дотепно, що робити, над'їхав комісар; 
то вже не було часу на балакання (Н. Кобринська); // Те, що 
хтось говорить. Без мене, може, розгадали Чудне балакан
ня моє (Л. Глібов); — Що я маю слухати їх нудного бала
кання? (І. Франко); Саме тепер була [Анна] для всіх жінок і 
дівчат найцікавішим предметом, а дальша доля поважної 
дівчини неабияким предметом балакань і вгадування 
(О. Кобилянська); Бурдун, не діждавшись кінця балакання, 
перейшов до діла (Б. Антоненко-Давидович).

БАЛАКАТИ, аю, аєш, недок. 1. про кого — що і без дод. 
Те саме, що розмовляти. А мельник той був чоловік дуже 
понурий.. і балакати не любив (Марко Вовчок); Посходили- 
ся люди, балакають (Л. Мартович); В хаті старі балакали 
про свої справи (І. Нечуй-Левицький); Без хвилювань, без 
мук з тобою я балакав (М. Рильський); // що. Говорити, ка
зати. — Сьогодні Зінька така сумна була. Питала мене, чи 
правда, що ото балакають? (А. Головко).

2. розм. Володіти мовою. Народ письменний страх. Бу
вав у  всяких школах, Один балакає на сотні язиках (Є. Гре
бінка); Ось уж е їй восьмий пішов, а вона ще й балакати не 
навчилась (Панас Мирний).

БАЛАКАТИСЯ, ається, недок., безос., розм. Мати ба
жання, охоту розмовляти. — Чого ж ви мовчите? — Та 
якось не балакається (Сл. Гр.); А у  дорозі, бач, балакається 
много (Ю. Федькович); // Легко точитися, вестися (про роз
мову). Вітерець листом шешелить, бджола гуде.., то воно
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й балакається — точиться розмова, точиться... (Марко 
Вовчок).

БАЛАКИ, ак,.іш., розм. Балачки. Третій підходе до короля 
з тими ж самими балаками (П. Чубинський); Повів [абат] 
його [Феронда] в монастирський двір і разом з іншими чен
цями потішався його дурними балаками (М. Лукаш, пер. з 
тв Д. Боккаччо).

БАЛАКЛИВИЙ, а, е. Те саме, що балакучий. Балакли
вий був чоловік, веселий, громадський (Марко Вовчок); Він 
мало говорив та багато пив і все зупиняв свою, не в міру ба
лакливу жінку (Грицько Григоренко); У численних музичних 
програмах українського телебачення ведучі виступають в 
образі балакливого тінейджера (з газ.).

БАЛАКЛІЙ, лія, ч., розм., рідко. Те саме, що балакун. 
Слова типу буркун, варава, балаклій, щебетій та подібні 
їм наші пращури перетворювали колись у  прізвиська, а зго
дом — у  прізвища (з наук. літ.).

БАЛАКУН, а, ч., розм. Балакуча людина; базіка. В ліка
реві, що схилився до хворого, нічого не зосталося від того 
балакуна, який п ’ять хвилин тому торочив абищо, не ду
маючи (Ю. Шовкопляс); // зневажл. Людина, яка любить 
багато говорити про що-небудь, не виконуючи того на ділі.
— У, пустомолот! — злісно подумала вслід йому дівчина ..
— Самі розмовочки й резолюції! Балакун (О. Донченко).

БАЛАКУХА, и, ж., розм. Жін. до балакун. — Яка чу
десна ця балакуха господиня! (О. Іваненко); Задзвонив дзві
нок— здригнув її. Не питаючись, хто й чого, відчинила две
рі. Стояла двірничиха. У фартуху. Звичайна собі балакуха 
(Б. Харчук).

БАЛАКУЧИЙ, а, е. Який любить багато балакати, який 
багато говорить. Та, здається, на йому [Лушні] й шкура го
ворила, такий балакучий (Панас Мирний); Бжеський був 
надто балакучий і за келехом міг розпатякати багато зай
вого (3. Тулуб); Він [шинкар] і бігав від столів до ванькирчи
ка, і прислухався до розмов своїх гостей. А вони підпивали і 
ставали все балакучіші (П. Конура).

БАЛАКУЧІСТЬ, чості, ж. Властивість за знач, бала
кучий. Я, либонь, ще не зарекомендував себе балакучістю 
(Б. Антоненко-Давидович); Замула відзначався балакучіс
тю. Слова з нього сипалися, як полова та остюки з-під мо
лотарки (І. Волошин); Роман Петрович, незважаючи на 
свою балакучість, за кілька днів так жодним словом і не 
натякнув на те, що він думає про їхні відносини (В. Коза
ченко); Мене дратували Воронюкова балакучість і цей на
товп, і ця картина, якої я не бачив (Г. Усач).

БАЛАЛАЄЧКА, и, ж. Зменш, до балалайка. А ввечері 
він сміється, танцює, на балалаєчці виграє (із журн.).

БАЛАЛАЄЧНИЙ, а, е. Прикм. до балалайка. В Одесь
кому кадетському корпусі, сформованому наприкінці X IX cm., 
були струнний, духовий і балалаєчний оркестри, театр 
(з мемуарної літ.); Балалаєчний супровід.

БАЛАЛАЄЧНИК, а, ч. Музикант, що грає на балалайці. 
Тих, хто бажав навчатись грати, було чимало. Значилося 
серед них і прізвище Федора Кабанця, який виявив бажання 
стати балалаєчником (Ю. Збанацький).

БАЛАЛАЙКА, и, ж. Російський народний щипковий 
музичний триструнний інструмент із декою у формі три
кутника. Іван приніс з другої кімнати балалайку і вдарив го
пака (О. Десняк); Вечорами вже молодь забігає до хати, 
балалайка побренькує, пісні гудуть (О. Гончар).

БАЛАЛАЙКОВИЙ, а, е. Прикм. до балалайка. Бала- 
лайкові струни.

БАЛЛМКАННЯ, я , с ., діал. Дія за знач, баламкати 1 і 
звуки, утворювані цією дією. Мідне баламкання наче пли- 
ве-хилитається в затужавілій тиші (В. Речмедін); 3 ветхої 
дерев’яної дзвіниці линуло журливе, одноманітне балам
кання... (І. Нижник); 3 города долинуло баламкання дзвонів 
(Ю. Винничук).

БАЛАМКАТИ, аю, аєш, недок., діал. 1. Бити в дзвін; 
дзвонити. На дзвіниці .. монотонно баламкав одинокий 
дзвін (В. Гжицький); На цвинтарі співали дівчата... Весь 
час в неладі баламкали дзвони (У. Самчук); Десь аж під рах
манними хмарами .. мелодійно баламкали дзвони (І. Ниж
ник).

2. Недбало махати. А впорожні йшла [Улянка] помалу, 
човгаючи ногами і безсило баламкаючи руками (Леся Ук
раїнка); Гей, гей! Сів на ліжку і баламкав ногами (Б. Леп- 
кий).

БАЛАМУТ, а, ч. Х.розм. Той, хто сіє неспокій серед лю
дей, підбурює на якісь учинки; бунтівник. А воєвода вже 
кричить: — Це ж баламут! Чому він вчить! Таких крамоль
ників за грати Давно уже пора саджати (Л. Забашта); 
// Той, хто поводиться задерикувато, чия поведінка вихо
дить за межі норми; бешкетник. Переді мною був не той 
Павло, безжурний співун і баламут, якого я звик бачити 
(Ю. Збанацький).

2. розм. Той, хто залицяється до жінок, настирливо дома
гаючись взаємності в коханні; спокусник, зальотник. Бала
муте, вийди з хати; Хочеш мене закохати, Закохати та й 
забути, — Всі ви, хлопці, баламути! (з народної пісні); [ В о 
д я ник : ]  Ти, клятий баламуте, ще знатимеш, як зводити 
русалок! (Леся Українка).

3. діал. Риба макрель; скумбрія. Невід був повнісінький 
баламутів, осятрів, білуги (І. Нечуй-Левицький).

БАЛАМУТА, и, ч., розм., рідко. Те саме, що баламут 1,2. 
— У волості скажи кому слід, щоб цього баламуту [Ярему] 
мотузками скрутили, бо він дорогою дряпоне в ліс (П. Ко- 
чура); І  знову він заговорив тоном провінціального баламу
ти: — Віднині я житиму надією, що ми з вами ще побачи
мось (Ю. Шовкопляс).

БАЛАМУТИТИ, учу, утиш, недок., розм. 1. що, рідко. 
Робити неспокійним, каламутити (воду, олію і т. ін.).

2. кого і без дод. Хвилювати кого-небудь, сіяти неспокій 
серед когось. Театр понад два тижні баламутив публіку, 
обіцяючи виставу п ’сси “Украдене щастя ” (І. Франко); Він 
[Юзько] останнім роком зчаста баламутив маму й не все 
бував там, як казав дома (О. Кобилянська); 11 Підбурювати 
на якісь учинки; бунтувати. “Бунтар, кричить [пан], гайда
мака! Він мені людей баламутить ” (М. Коцюбинський); 
[ Я к и маха: ]  Баламутить [Шевченко] Моїх селян! Кри
чить на все село, Що я не маю права віддавати У рекрути 
Івана Смоляка (1. Кочерга); [1-й с о л д а т : ]  Тут він один 
цілий полк баламутить (О. Корнійчук); // без дод. Поводи
тися задерикувато, робити таке, що виходить за межі норм 
поведінки. [О р и с я:] Таточку! Що се за комедія? Що він 
тут баламутить? (І. Франко); — Ти що ж це баламутити 
задумав, не слухатися старших? (А. Шиян).

3. кого, що. Залицятися, настирливо домагаючись взаєм
ності в коханні. Баламуте всього світа [світу], баламутиш 
мої літа: як приїдеш, мене любиш: як поїдеш, то й забудеш
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(Сл. Гр.); — Ти навіщо мого чоловіка баламутиш? — запи
тала Віра (А. Шиян).

О (1) Баламутити голову (голови) кому, несхв.: а) зваб
лювати, спокушати кого-небудь. — Ось забирайся, парубче, 
звідси та не баламуть голови заміжнім жінкам, — виказа
ла [Федора] сердито... (В. Дарда); б) підбурювати кого-не
будь на здійснення чогось (перев. негативного); бунтувати. 
— Окаянна сірома нишпорить усюди по Вкраїні да баламу
тить голови поспільству. Хіба не чув ти поголоски про чор
ну раду? (П. Куліш); (2) Баламутити світом — порушувати 
узвичаєний спосіб життя; тривожити, бентежити. А молоді 
робили своє: баламутили світом, шукали нових доріг, бунту
вати проти старосвітських забобонів (В. Речмедін); — Не 
баламутьте, мамо, світом. Доконче вам треба розтриво
жити всіх... (М. Стельмах).

БАЛАМУТИТИСЯ, учуся, утишся, недок., розм. 1. Пе
ребувати в стані неспокою, бути неспокійним. Повільніше 
билося серце, вже не так гарячково баламутилась кров у  
розслаблених жилах (І. Цюпа); // перев. безос. Втрачати яс
ність, чіткість; паморочитися. Бачила виразно, щоЯцеві по
чало баламутитися в голові (І. Франко).

2. Поводитися неспокійно, хвилюватися; виявляти непо
кору. Було із-за чого баламутитися людям: зовсім нікчемні 
ціни виставили наймачі в цей перший день ярмарку (О. Гон
чар).

БАЛАМУТКА, и, ж., розм. Жін. до баламут 1, 2. Кра
щою її подружкою була непосидюча, сміхотлива, свавільна 
баламутка Антося (О. Донченко); * Образно. Масляниця — 
баламутка: обіщала масла й сиру, та не хутко (Номис).

БАЛАМУТНИЙ, а, е,розм. 1.рідко. Неспокійний, кала
мутний. Налетіли баламутні хмари, закрили жар-птицю 
(Л. Дмитерко); * Образно. В голові баламутний хаос (Іван 
Ле і О. Левада).

2. Бентежний, непокірливий. Такий вчинок учителів ви
разно доводив, що він — чоловік баламутний (Б. Грінченко); 
Вміли вони [майстри] те, чого Олекса не вмів, і це, видно, 
завдавало йому різних думок. Бо щодень частіше задирав 
баламутну свою голову вгору, де .. працювали молоді май
стри (О. Гончар); // Який викликає неспокій, тривогу. Її 
[Ярославу] теж зачепили за живе баламутні Бунчукові 
слова (Л. Дмитерко).

БАЛАМУТНО,/?оіи../жко. 1. Присл. до баламутний 1; 
тривожно, неспокійно.

2. Несправедливо. Декуди говорять: скривився як середа 
на п ’ятницю, — але то вже баламутно, бо середа не має 
чого кривитися на п ’ятницю, бо обі [обидві] однаково пісні 
(Сл. Гр.).

БАЛАМУТСТВО, а, с., розм. ДІЇ, поведінка баламута. 
[ Калеб: ]  То мусить він із нею одружитись. Громада ба
ламутства не попустить (Леся Українка); — Гляди, щоб за 
баламутство і розбій не забряжчав іржавими кайданами 
до самого Сибіру (М. Стельмах); — Баламутство припини, 
з голови Зіньку викинь (А. Шиян).

БАЛАМУЧЕННЯ, я, с., розм. Дія за знач, баламутити 2,3. 
Преса іноді займається баламученням громадської думки, 
приховуючи дійсні події та спотворюючи факти (з публіц. 
літ.).

БАЛ АН, а, ч., діал. Коротка колода. Здоровенний вуйко 
катав балани на пилорамі (з мемуарної літ.).

БАЛАНДА, й, розм. 1. ж. Дуже рідка пісна юшка. Завели 
до товарних вагонів і повезли на захід. Мене було призначе
но в обслугу — носити бранцям баланду, окріп. На станції 
Кременній я втік... (Микола Чернявський); Нарешті при
везли й стали роздавати вечірню баланду, в камері всі заво
рушились (Б. Антоненко-Давидович).

2. ч. і ж., діал. Сварливий балакун.
0 Травйти баланду див. травйти3.
БАЛАНІТ, у, ч., мед. Запалення шкіри головки статевого 

члена. Баланіт починається з появи відчуття печіння та 
свербежу в ділянці головки статевого члена (з наук.-попул. 
літ.).

БАЛАНОГЛбС див. баланоглоси.
БАЛАНОГЛОСИ, ів, мн. (одн. баланоглбс, а, ч.). Рід 

морських тварин типу кишководишних. Баланоглоси поєд
нують ознаки голкошкірих і хордових (з наук.-попул. літ.); У 
Середземному морі баланоглосів дуже багато (з навч. літ.).

БАЛАНС1, у, ч. 1. бухг. Порівняльний результат прибут
ків і видатків при завершенні розрахунків, а також відо
мість, у якій зафіксовано цей підсумок. — У твоїх вікнах, 
на службі, ще світилося... — Баланс підбивали. Морока та 
й годі... (В. Кучер).

2. чого, який. Співвідношення між взаємозв’язаними 
частинами, сторонами чого-небудь, між тим, що надходить 
і що витрачається. В ’яне вся рослина або окремі її частини. 
Основна причина — порушення балансу води в рослині (з на
ук. літ.); Серед радіоактивних елементів, розпад яких по
повнює баланс тепла Землі, найважливіші уран, торій, ка
лій, рубідій і самарій (з наук.-попул. літ.); Докорінно поліп
шено структуру паливного балансу, на нову технічну базу 
переведено електроенергетику (із журн.).

3. Усталена рівновага будь-яких політичних сил, суспіль
них груп, поглядів і т. ін. Підтримувати баланс між зако
нодавчою та виконавчою владою.

Д  (1) Активний баланс — обліковий показник, у якому 
прибутки перевищують витрати. Серед промислово розви
нених країн найбільший активний баланс прибутків від іно
земних інвестицій має Японія (із журн.); (2) Балйнс банку — 
надісланий банком клієнтові документ з показниками по
точного рахунку на певну дату. Баланс банку, як і баланс 
підприємства, складається з активів і пасивів (із журн.); 
(3) Баланс вартості — сукупність окремих балансів, усі 
показники яких виражені у грошовій формі. Сумарний ба
ланс вартості вказує на те, що пальне, отримане з понов
люваних біологічних джерел, може бути дешевшим у  вало
вому економічному розрахунку (з наук, літ.); (4) Баланс ви- 
робнйчих потужностей — спеціальний баланс, який ха
рактеризує динаміку виробничих потужностей. Прискорене 
старіння шахтного фонду в Україні призвело до формуван
ня негативного балансу виробничих потужностей (з пуб
ліц. літ.); (5) Баланс державного бюджету — співвідно
шення грошових прибутків та видатків держави. Інстру
ментом здійснення фіскальної політики є сукупний баланс 
державного бюджету (із журн.); (6) Баланс доходів і ви
датків — фінансовий баланс, у розділах якого зазначені 
джерела та величини прибутків і видатків. Баланс доходів і 
видатків складається на підприємствах і розраховується 
на рік із розбивкою за кварталами (із журн.); (7) Баланс 
обігових коштів — форма відображення процесів надхо
дження і використання обігових коштів підприємства;
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(8) Баланс підприємства (праці) — система показників, 
що характеризують трудові ресурси, їх наявність за видами 
зайнятості і суспільних груп. У світі вже спостерігається 
тенденція до того, щоб відображати інтелектуальний ка
пітал у балансі підприємства (з наук.-попул. літ.); Баланс 
праці дає можливість зіставляти потребу в робочій силі 
та визначати джерела її задоволення (з навч. літ.); (9) Бух
галтерський балйнс — система взаємопов’язаних показ
ників, яка характеризує в узагальненому вартісному виразі 
стан коштів підприємств, організацій, установ на певну да
ту (кінець місяця, кварталу, року). Бюджетний облік необ
хідний для забезпечення збереженості бюджетних коштів 
через відображення всіх операцій, виконуваних через бюд
жет, у бухгалтерських документах, складання бухгалтер
ського балансу й звіту про виконання бюджету (з навч. 
літ.); (10) Водний баланс — а) співвідношення між надхо
дженням і витратою води на певній території протягом пев
ного періоду часу, враховуючи кількість опадів, танення, 
випаровування та стоку водних басейнів. Осушення торфо
вих боліт з наступною трансформацією внутрішньорічно- 
го і багаторічного водного балансу веде до утворення більш 
посушливого клімату (з наук, літ.); Чорне море мас пози
тивний водний баланс (з наук.-попул. літ.); б) співвідношен
ня між кількістю води, що надійшла до організму, і кількістю 
води, виведеної з нього. У людини, як і в більшості інших 
живих істот, організми на 80 % складається з води. Тому 
його водний баланс не може бути порушений без ризику 
важких наслідків для його клітин (з наук, літ.); Потужний 
коктейіь з енергетичного комплексу, вітамінів і мікроеле
ментів екстрактів рослин відновлює водний баланс, роз
гладжує дрібні зморшки, робить шкіру більш пружною і 
бархатистою, знімає сліди втоми (із журн.); (11) Заключ
ний баланс — складений на підставі інвентаризації усіх 
матеріальних цінностей і розрахункових взаємовідносин 
річний баланс, що є найповнішим і найточнішим відобра
женням фінансово-господарського стану підприємства. Що
денно після підведення заключного балансу банк друкує ре
єстри розрахункових документів (з навч. літ.); (12) Звітний 
баланс — бухгалтерський баланс, складений на певну дату. 
У звітних балансах установи комерційних банків показу
ють дані в розгорнутому вигіяді (з навч. літ.); (13) Пасйв- 
ний баланс — обліковий показник, у якому витрати переви
щують прибутки. Якщо надходження платежів перевищує 
видатки, платіжний баланс вважають активним; у  про
тилежному випадку — пасивним (з навч. літ.); (14) Тепло
вий баланс — співвідношення наявних ресурсів тепла з їх 
витратою, а також сума потоків тепла, що надходять та від
ходять від земної поверхні. За допомогою методу матема
тичного моделювання досліджено вплив різних чинників на 
температурний режим і тепловий баланс дискових гальм 
(з наук, літ.); Основний гюбальний ефект збільшення кон
центрації вуглекислого газу в атмосфері — це її вплив на 
тепловий баланс Землі (з наук. літ.).

БАЛАНС2, а, ч. Деталь годинникового механізму, приз
нач. для регулювання ходу. У майстерні виявили пошко
дження баланса (з газ.).

БАЛАНСЕР, а, ч. 1. Акробат, який балансує на канаті, ку
лі й т. ін. У сучасному цирку на моноциклі виступають ак
робати, жонглери, баїансери, музиканти (з газ.).

2. мн. Органи опори і прикріплення у личинок більшості 
хвостатих земноводних. Інша назва балансерів — опорні 
нитки (з навч. літ.).

БАЛАНСИР, а, ч. 1. Довга жердина, за допомогою якої 
акробат-танцівник на канаті зберігає рівновагу. Номер з ба
лансирами особливо сподобався мені (з газ.).

2. техн. Важіль у машині, признач, для передачі руху 
поршня або для рівномірного розподілу ваги; // Головний 
регулятор, який замінює маятник у механізмі годинника. 
Годинниковий балансир.

БАЛАНСИРНИЙ, а, е. Прикм. до балансйр; який має 
балансир. Канатоходець вправно маніпулював балансир
ною жердиною, встигаючи підморгувати глядачам (з газ.); 
Поршневий балансирний двигун.

БАЛАНСОВИЙ, а, е. Стос, до балансу (див. баланс1), 
який характеризує його. Балансове співвідношення полі
тичних сил; Балансовий прибуток; Балансовий рахунок 
банку.

А  Балансова вартість див. вартість; Балансовий звіт 
див. звіт.

БАЛАНСОМІР, а, ч. Прилад для вимірювання різниці 
між прибутком і витратою променистої енергії земної по
верхні або якої-небудь точки атмосфери. Отримання точ
них даних експерименту без балансоміра неможливе 
(з навч. літ.).

БАЛАНСУВАЛЬНИЙ, а, е. Стос, до балансування, при
знач. для балансування. Балансувальна машина.

БАЛАНСУВАННЯ, я, с. Дія за знач, балансувйти. Вся 
вища нервова діяльність складається з постійного чергу
вання або, краще сказати, балансування цих трьох основ
них процесів: збудження, гальмування і розгальмовування 
(з навч. літ.); // перен. Тонке балансування на противагах 
створює стійкість передусім самої держави (з газ.).

БАЛАНСУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. Зберігати рівнова
гу, роблячи відповідні рухи тілом, руками. Далі ми нагля
діли гачену соломою узеньку стежку, що тяглася од фірт- 
ки до старенького ганку, і, балансуючи руками, один за од
ним пішли до господи (С. Васильченко); “Ми всі скидаємось 
тепер на тих циркачів, що балансують на слизькому кана
ті під банею цирку без рятівної сітки внизу... " (Б. Антонен
ко-Давидович); Лариса ловко стрибнула на ребро опалубки 
і, балансуючи, мов на тросі, подріботіла до стіни (О. Гу- 
реїв); * Образно. У-у, йолопи, дикарі [дикуни] прокляті! Ще 
за культурних людей себе мають, злісно проводжав він 
кожну пару, балансуючи серед них (В. Винниченко); Не 
скаже за, не скаже й проти, Від нього правди ждати всус. 
Немов циркач отой на дроті. Усе життя він балансує 
(С. Воскрекасенко); Балансувати між життям і смертю — 
річ нелегка (Д. Бедзик); Балансувати між інтересами по
літичних партій.

2. що. Доводити до правильного співвідношення взаєм
но зв’язані частини, сторони чого-небудь, надходження і 
витрати чогось. Роль секції коригування вбачається у  тому, 
щоб балансувати рахунки вводу-виводу (з наук, літ.); Балан
сувати бюджет; Балансувати співвідношення політичних 
сил.

3. що, техн. Зрівноважувати обертальні деталі машини, 
механізму. Балансувати колеса автомобіля.

БАЛАНТИДІАЗ, БАЛ АН ТИ ДібЗ, у, ч., вет., мед. Ін
фекційне захворювання людей та деяких тварин, зокрема
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свиней, що спричиняється балантидіями і характеризується 
виразковим ураженням товстого кишечника із порушенням 
його функцій. Патологічний процес при балантидіазі роз
вивається в результаті розмноження паразитів у  ткани
нах товстої кишки, іноді в дистальній частині тонкої киш
ки, внаслідок чого утворюються виразки. За клінічним про
тіканням розрізняють гострий і хронічний балантидіаз 
(з наук.-попул. літ.); Балантидіоз належить до інвазійних 
хвороб (з навч. літ.); При хронічному балантидіозі у  поро
сят діагностується відставання у  рості й розвитку 
(з навч. літ.).

БАЛАНТЙДІЙ, я, ч., біол. Найпростіший організм класу 
інфузорій, який паразитує в товстому кишечнику людей, 
тварин, утворюючи в ньому виразки.

БАЛАНТИДібЗ див. балантидіаз.
БАЛАСТ, у, ч. 1. Додатковий вантаж (пісок, камінь і т. ін.) 

на судні або аеростаті для надання їм потрібної стійкості 
при недостатньому корисному вантажі, а також для регулю
вання висоти польоту повітроплавальних апаратів. Щоб 
піднятися вище, з кулі скидають спеціально взятий для 
цього баїаст і ци,и полегшують її (з навч. літ.).

2. с. г. Домішка до дуже дрібного насіння для забезпе
чення рівномірного висіву його. Якщо невелику кількість 
білої гірчиці на гектар висіяти звичайною сівалкою не 
можна, то до неї як баласт додається просяна лузга, тир
са (з наук. літ.).

3. перен. Що-небудь непотрібне, зайве. Майже всяке па
ливо складається з двох частин: горючої і негорючої (ба
ласту) (з наук, літ.); // Людина, яка не дає ніякої користі, є 
тягарем для кого-небудь. Тоді вона була .. нареченою, а те
пер вона була б ”міщанкою ”, “баластом ” (В. Винниченко); 
Нарвало на нозі, ходити не можу, баластом у  кулеметному 
взводі неохота бути (М. Шеремет).

4. Верхній шар залізничного полотна з піску, гравію, 
шлаку і т. ін., на який кладуть шпали. Поїзд, збиваючи стов
пи дрібного баласту й сміття, швидко підходив до перону 
вокзалу (Іван Ле).

БАЛАСТЕР, а, ч. Машина для укладання і знімання ба
ласту залізничного полотна, ремонту і пересування колій 
і т. ін. Без баластера ремонт колій був неможливий (з газ.).

БАЛАСТНИЙ, а, е. Прикм. до баласт. Ефірні масла міс
тять тільки близько 10 % летких сполук, що зумовлюють 
характерний аромат ефірного масла, решта 90 % припа
дає на баластні речовини (з навч. літ.); Баластна вага.

БАЛАСТОВИЙ, а, е. Те саме, що баластний. Баластові 
предмети — перше, від чого звільняють судно у  разі небез
пеки (з газ.); Баластові цистерни.

БАЛАСТООЧЙСНЙЙ, очисна, очисне. Признач, для 
очистки від баласту. Баластоочисний процес.

БАЛАСТУВАННЯ, я, с. 1. Завантаження морського, річ
кового та іншого судна баластом (у 1 знач.) для надання йо
му стійкості. Низькоякісне литво йде на виливання ванта
жів для баластування суден (з газ.); Баластування танке
ра.

2. Покривання залізничного полотна баластом (у 3 знач.). 
Баластування колії.

БАЛАСТУВАТИ, ую, уєш, недок., що. Покривати заліз
ничне полотно баластом (у 3 знач.). Міжколійні проміжки 
на станційних коліях заповняють тим самим щебенем, 
яким баластують колії {з навч. літ.).

БАЛАТА, и, ж. 1. Південноамериканське тропічне дере
во родини сапотових.

2. Загуслий молочний сік цього дерева, за властивостями 
і складом близький до гутаперчі. Балату активно викорис
товують у  технічній промисловості для ізоляції підводних 
кабелів, виготовлення стійких до хімічного впливу резер
вуарів, прокладок і т. ін. (з газ.).

БАЛАФ бН, а, ч. Музичний ударний інструмент, набір 
дерев’яних пластинок, поширений у країнах Західної 
Африки.

БАЛАХбН, а, ч. Просторий і довгий одяг, що надіва
ється поверх усього для захисту від пилу, вітру і т. ін. З по
возки зскочив Гануш, увесь закутаний в білий, довгий до 
землі, балахон (І. Нечуй-Левицький); Дмитренко скинув з 
плечей верхнього балахона, струснув пил (Панас Мирний); 
// Маскувальний одяг. Із ворожого стану обділився гур
ток.., 5-6 душ у  білих балахонах (С. Васильченко); Вони 
[стрільці] одяглись у  білі балахони, щоб бути непримітни
ми на снігу та кризі (М. Трублаїні); 11 Широкий, не підігна
ний у талії одяг узагалі. Вона стоїть в своєму білому бала
хоні, щурить сірі очі (В. Винниченко); Одяг на обох черни
цях був однаковий: плаття-балахони з грубого сірого сукна 
(Ю. Смолич).

БАЛАХбНИСТИЙ, а, е. Вільний, просторий, безфор
мний, як балахон (про одяг). Більшість жінок критично 
оцінюють свою зовнішність і намагаються сховати свої 
недоліки під довгим або балахонистым одягом (з газ.).

БАЛАХбННИЙ, а, е. Прикм. до балахбн. На урочистій 
церемонії вручення дипломів магістрів дівчата були вдягне
ні в довгі мантії балахонного крою (із журн.); Періодично 
виникає мода на балахонні блузки (з газ.).

БАЛАХЙНЧИК, а, ч. Зменш, до балахбн. Стилісти 
одягли юну співачку у  милий джинсовий балахончик 
(із журн.); Гладенько поголений красень у  модному балахон- 
чику посміхався з телеекрана (з газ.).

БАЛАЧКА, и, ж., розм. 1. Те саме, що розмбва 1. Іприй
шли вони до мене 3 серцем щирим для балачки (В. Самій- 
ленко); В сусідньому купе були чутні балачки (П. Панч); 
// рідше. Пуста, беззмістовна балаканина. Осла взнаєш по 
вухах, ведмедя — по кігтях, а дурня по балачках (прис
лів’я); — Досить балачок. Треба діло робити. Час не 
стоїть (А. Головко).

2. тільки одн., заст. Говірка, діалект. [Гнат:] Знайомий 
голос і балачка чисто запорозька. Хто ти? (І. Карпен- 
ко-Карий); [ П р о к у р а т о р : ]  Був іонійський діалект, ат
тичний, ще не знаю там який, — що не письменник, то й 
балачка інша, — але гартованої міцно м ови .. немалы греки 
зроду (Леся Українка).

Вступати (заходити, встрявати, втручатися і т. ін.) / 
вступйти (зайтй, встряти, втрутитися і т. ін.) в розмову 
(рідше до розмови, розм. у балачку) див. вступати1; Роз
водити балачки див. розводити.

0  Справляти (точйти) балачку див. справляти.
БАЛБЁС, а, ч., розм. Розумово обмежена, тупа людина; 

йолоп. Відкрутили з товаришем у  інвалідній колясці фару, а 
потім звернули н а .. Гриня, двієчника й балбеса (Ю. Му шке
тик); На останній парті він почував себе балбесом (з газ.).
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БАЛДА1, й, ж., розм. Великий з довгим держаком молот. 
[Га н д ж а:] Хе-хе, була колись така техніка. Один свердло 
держить, другий балдою його забиває (Ю. Мокрієв).

БАЛДА2, й, ч. і ж., зневажл. Нерозумна, тупа людина. 
— З одного боку, звичайно... Квантова механіка... Лазери... — 
брякнув Вася Деркач і, пустивши очі, почервонів. — Балда! 
Ручаюсь, що він поняття не має, що таке квантова меха
ніка, що таке оті лазери. І зараз боїться, щоб хтось його 
не спитав (В. Нестайко); Новачок — балда. Не знає елемен
тарного (з газ.).

БАЛДАХІН, а, ч. Накриття, переважно з дорогої тканини 
з оздобами, над троном, ліжком, носилками, катафалком і т. ін. 
Потім Патланта покадили... Під балдахіном положили 
(І. Котляревський); 3 одного боку .. стояв трон з кріслом, 
завішаний зверху аж до стелі червоним оксамитовим бал
дахіном з золотими торочками (І. Нечуй-Левицький); Мов
чки лягла [Настя] під пишно оздоблений балдахін (3. Тулуб); 
Чотири стовпи підтримують балдахін над султанським 
троном (Р. Іваничук).

БАЛЕРИНА, и, ж. Артистка балету; танцівниця. [Са-  
н я:] Вам он навіть любов уявляється в постаті якоїсь ба
лерини (Леся Українка); Катя і Рита навперебій торохтіли 
про балерин і про “Лебедине озеро " (Н. Забіла); На святко
ву сцену барвистими метеликами випурхнули наймолодші 
балерини (з газ.).

БАЛЕРИНКА, и, ж. Зменш, до балерйна. Очі глядачів 
не відривалися від тендітної постаті юної балеринки, яка 
невагомо, наче безтілесно, легким серпанком витала на 
сцені (з газ.); * Образно. Кружляють у  повітряному танку 
невагомі снігові балеринки (М. Руденко).

БАЛЕРУН, а, ч., розм. Артист балету; танцівник. На гас
тролі поїде ціла трупа — 120 осіб, серед яких балерини, ба- 
леруни, симфонічний оркестр, художники і технічні пра
цівники (з газ.); Стрункий балерун; * У порівн. А вишибала 
цілує ручки нареченій, розкланюється, як балерун (А. Кри- 
жанівський).

БАЛЕТ, у, ч. 1. Вид театрального мистецтва, що поєднує 
танець, музику і драматургійний задум. Це був удар. А для 
дівчини, що з дитинства мріє про балет і вважає себе не
абиякою красунею. — подвійний (Г. Усач); Драматичні те
атри, театри драми і музичної комедії, опери та балету, 
дитячі театри працюють на господарському розрахунку 
(з наук.-попул. літ.).

2. Театральна вистава, зміст сюжету якої розкривається 
засобами танцю, міміки й музики. — А мені здається, що я 
на якійсь оригінальній опері чи балеті.., — шепотіла Ватя 
(І. Нечуй-Левицький); Якщо вас виховували в українській 
родині, якщо ви знаєте трохи українську історію і культу
ру, вам буде приємно прогулятися вулицями міста, ще раз 
побачити історичні місця, українську виставу чи балет 
(А. Михайленко); // Музичний твір, що становить основу 
такої вистави. Вони сідали в перших рядах і чекали, коли від- 
звучить недовга увертюра до балету (М. Бажан); Компози
тор А. Кос-Анатольський розповів про свою роботу над ба
летом “Хустка Довбуша ” (з мемуарної літ.); Балет компо
зитора Кирила Данькевича “Лілея ” вражає своєю мелодій
ністю (з газ.).

3. Колектив артистів, виконавців цієї вистави. До зали .. 
впорхнув гурт славнозвісного Батилового балету (Н. Коро
лева); Так мова повстає і ніби річка плине Про жанри, про

пейзаж, про різних малярів, Про композиторів, балет і те
норів (М. Рильський, пер. з тв. А. Міцкевича).

(1) Балет на льоду — вид мистецтва, в якому танці вико
нуються на ковзанах. Плавне ковзання, стрімкий політ, ди
наміка рухів разом з акторською майстерністю дали мож
ливість створити чудове й оригінальне мистецтво — ба
лет на льоду (з наук. літ.).

БАЛЕТКА див. балетки.
БАЛЕТКИ, ток, мн. (одн. балетка, и, ж.). Легкі туфлі 

без підборів. Ноги в легких вовняних шкарпетках, обуті в 
лосеві балетки (В. Кучер); На табірному подвір 7 з ’явля
ється така собі “Дошка юних забудьків ”, на якій висять на 
гвіздочку чиїсь забуті труси, чиїсь балетки, чийсь картуз... 
(О. Гончар).

БАЛЕТМЕЙСТЕР, а, ч. Фахівець-хореограф, що здій
снює постановку танців у балеті. [А л і н а:] Ходімо ти, нев- 
даха-балетмейстер! (В. Собко); У пошуках нової форми 
балетмейстери зверталися до традицій національного му
зично-драматичного театру (із журн.).

БАЛЕТМ ЕЙСТЕРСЬКИЙ, а, е. Власт. балетмейстеро
ві, пов’язаний з діяльністю балетмейстера. Завдяки балет
мейстерському талантові К. Голейзовського балет став 
для Одеси таким самим улюбленим видовищем, як і кіно 
(із журн.).

БАЛЕТНИЙ, а, е. Прикм. до балет. Вона одвернулась. 
Цей поворот був меткий, рвучкий, разючий. Її прекрасна 
фігурка виконала цей рух з балетною досконалістю  
(У. Самчук); 3 глибоким знанням діла, пересипаючи свою 
розмову технічними термінами з анатомії й балетного 
мистецтва, Корвин говорив про окремі м 'язи, про форму 
ступні, відмінність ніг у  танцюристок (В. Домонтович); 
Балетна вистава; Балетна трупа.

БАЛЕТНИК, а, ч., розм. Артист балету. Працювати ба- 
летником.

БАЛЁТНИЦЯ, і, ж., розм. Жін. до балётник; балерина. 
— Помайбі, балетнице! — гукнув Гриб ізненацька (П. Коз- 
ланюк).

БАЛЕТОЗНАВЕЦЬ, вця, ж. Фахівець із теорії та історії 
балету. Найчастішими гостями перших рядів Оперного те
атру є таки балетознавці (з газ.).

БАЛЕТОЗНАВСТВО, а, с. Розділ мистецтвознавства — 
теорія та історія балету. Балетознавство студенти вивча
ють на спецкурсі (з навч. літ.).

БАЛЕТОЗНАВЧИЙ, а, е. Стос, до балетознавства. Ви
вчення архівних матеріалів, балетознавчих досліджень дає 
підстави твердити про трансформацію традиційних ка
нонів балетної вистави на професійній сцені (із журн.); 
СержЛифар заснував у  Парижі Інститут хореографії та 
кафедру історії й теорії танцю в Сорбонні, написав чимало 
балетознавчих досліджень і захоплюючих автобіографіч
них повістей (із журн.).

БАЛЕТОМАН, а, ч. Людина, що захоплюється балетом 
як глядач і часто відвідує балетні вистави. Балетомани від
бувають свого роду службу. Вони не пропускають жодно
го спектаклю (з мемуарної літ.).

БАЛЕТОМАНІЯ, ї, ж. Надмірне захоплення балетом як 
видовищем. Бібліоманія та балетоманія — найшляхетніші 
з усіх відомих людських пристрастей (із журн.).
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БАЛЕТОМАНКА, и, ж. Жін. до балетоман. — Не така 
еже я балетоманка, мені опера більше подобається 
(із журн.).

БАЛЕТОМАНСЬКИЙ, а, е. Власт, балетоманові. Бале
томанські дискусії.

БАЛИ, ів, мн., діал. Розмови, балачки. Всі ж не з балами 
стояли. Всі були по ділу тут (І. Котляревський); [ Прі -  
с ь к а:] Так чуєш, Максиме, яке діло. [ Ма к с им: ]  Нема коли 
слухати мені ваші бали (С. Васильченко).

0 Точйти (розводити) / поточйти ляси (баляси, балян
драси, бали) див. точйти1.

БАЛИК, у, ч. 1. Просолена і пров’ялена (інколи ще й 
прикопчена) спинка великої червоної риби. Од Дніпра і До
ну [везли] всяку рибу, кав'яр, балики (О. Стороженко); Вчо
рашній обід був для мене незвичайним: сардини, балик, ма
риновані карасі, раковий холодець (М. Коцюбинський); Ба
ликом називають спинну частину риби, зрізану нижче ос
нови ребер (з наук.-попул. літ.); Балик із товстолобика не 
поступається осетровим (з газ.).

2. Прикопчений шматок м’яса. Балик курячий; Балик 
свинячий сирокопчений.

БАЛИКОВИЙ, а, е. Прикм. до балйк. Баликові вироби; 
Баликові товари.

БАЛИЧОК, чку, ч. Зменш, до балйк. А я діткам м 'ясця 
купила,рибки і баличку осетрового (із журн.).

БАЛ І СТА, и, ж. Машина для метання колод, каміння і т. ін., 
яку використовували в давнину при облогах фортець. Ромеї 
.. посилали вниз тисячі стріл, ліспи гарячу смолу, .. їхні ба- 
лісти метали й метали гостре каміння (С. Скляренко); Ба- 
ліста викидає каміння і великі стріли по кривій траєкторії 
(з навч. літ.).

БАЛІСТИК, а, ч. Фахівець із балістики. Рух космічного 
об 'екта контролювали балістики центру управління польо
тами (з газ.); Над розкриттям злочину і відтворенням 
траєкторії кулі працювали трасологи, балістики та інші 
експерти-криміналісти (з газ.).

БАЛІСТИКА, и, ж. 1. Розділ теоретичної механіки, що 
вивчає рух важкого тіла, кинутого під кутом до горизонту. 
Закони балістики.

2. Наука, що вивчає закони руху артилерійських снаря
дів, мін, авіабомб, куль при стрільбі (у каналі ствола вогне
пальної зброї і після вильоту назовні). Молодий Бонапарт 
написав спеціальну працю з балістики, тобто про метання 
ядер (з навч. літ.); Балістика останнім часом зробила знач
ний крок уперед щодо ідентифікації мисливської зброї 
(із журн.).

БАЛІСТИТ, у, ч. Особливий вид бездимного пороху, 
який використовується як тверде ракетне паливо, а також у 
вогнепальній зброї. 1887року Альфред Нобель одержав ба
лістит, який відразу взяли на озброєння великі армії Захід
ної Європи (з наук.-попул. літ.).

БАЛІСТЙЧНИЙ, а, е. Стос, до балістики. Балістичний 
метод заснований на спостереженні за рухом пробного 
тіла, що вільно падає в поле сили ваги Землі (з навч. літ.); 
Балістичний гравіметр.

А  Балістйчна ракета див. ракета; Балістйчна траєк
торія див. траєкторія; М іжконтинентальна балістйчна 
ракёта див. ракета.

БАЛІСТОКАРДІОГРАФІЯ, і, ж. Метод вивчення ско
рочувальної функції серцевого м’яза шляхом графічної ре

єстрації зміщень тіла людини, зумовлених скороченням 
серця, виштовхуванням крові в аорту й легеневі артерії та 
рухом крові по великих судинах. Хворому була проведена 
балістокардіографія (з газ.).

БАЛ ІС ТО Ф бБІЯ , ї, ж. Хворобливий страх перед пред
метами, які можна метнути, завдавши шкоди кому-, чо- 
му-небудь. Ризик розвитку балістофобії.

БАЛІЯ, ї, ж. Широка і низька посудина для прання 
білизни. Стояла велика балія, обік неї лежали два праники 
(І. Франко); Як стояла [Варвара] біля балії з солдатською 
білизною, так і кинулася назустріч [Вихору] (В. Кучер).

БАЛКА1, и, ж. Яр з пологими схилами. Вийшов [Мак
сим] в поле геть од шляху, У балку спустився (Т. Шевчен
ко); Унизу були глибокі балки, зарослі садами й виноградни
ками (М. Івченко); Криниця в балці, журавель при ній. Тут, 
кажуть, воду пив колись Шевченко (М. Рильський); Село 
лежало в довгій, покрученій, розгалуженій балці (І. Рябо- 
кляч).

БАЛКА2, и, ж. Дерев’яна колода, залізобетонний або за
лізний брус, що є основою перекриття будівлі, настилу 
(стелі, підлоги і т. ін.). Стіна тріснула, розійшлася, балки 
підгнивали — падали (Панас Мирний); Не пан ставив бу
динки. Мужичі руки складали до бруса брус, до балки балку, 
і все те мусить тепер служити на користь людям (М. Ко
цюбинський); Теслярі, зчищаючи кору, обтісували сокирами 
довгі лати, товсту балку сволока і крокви (В. Козаченко).

БАЛКА3, и, ж., жарг. Місце (іноді базар), де торгують 
контрабандними товарами; чорний ринок.

БАЛКАНІЗАЦІЯ, і, ж. Політичний і етнокультурний 
феномен безперервного поділу колись спільного державно
го чи регіонального об’єднання внаслідок поглиблення су
перечностей, мовних і релігійних відмінностей між його 
частинами (за назвою Балканського півострова). Феномен 
балканізації торкається в першу чергу гірських районів 
(з наук.-попул. літ.); Термін “балканізація " набув особливої 
популярності після статті прем 'єра Великої Британії Гор- 
дона Брауна, присвяченій трьохсотліттю об'єднання Ан
глії і Шотландії, де він обіцяв не допустити балканізації 
Об'єднаного Королівства (із журн.); Крім самого Балкан
ського півострова, де вкрай болючого процесу балканізації 
зазнала колишня Югославія, а раніше Австро-Угорщина, 
цей феномен т оркнувся держ ав Закавказзя та ін. 
(із журн.).

БАЛКАШСТ, а, ч. Фахівець із балканістики. Послами у 
балканські країни призначають, як правило, досвідчених 
дипломатів, авторитетних балканістів (з публіц. літ.); 
Балканіст зразу впізнає серед річок України назви фракій
ського і дакійського походження, бо зможе пояснити їх 
(із журн.).

БАЛКАНІСТИКА, и, ж. Сукупність гуманітарних наук, 
які вивчають мови, літературу, історію і культуру народів, 
що населяють Балканський півострів. Інститут слов яно- 
знавства і балканістики.

БАЛКАНСЬКИЙ, а, е. Стос, до Балкан. Саме в період 
80-х років XIX cm. балканські кризи були всеохопними і мали 
болгарський, балканський і міжнародний аспекти (з наук, 
літ.).

БАЛКАР див. балкари.
БАЛКАРЕЦЬ див. балкари.
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БАЛКАРИ, БАЛКАРЦІ, ів, мн. (одн. балкар, а і балка
рець, рця, ч.; балкарка, и, ж.). Один із кавказьких народів 
тюркського походження. За часів “хрущовської відлиги ” 
деякі депортовані народи, зокрема балкарці, змогли повер
нутися на свої землі (із журн.).

БАЛКАРКА див. балкари.
БАЛКАРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до балкари і балкарці.

Народний поет Кабардино-Балкарії Кайсин Кулієв активно 
пропагував балкарською мовою твори української літера
тури, зокрема Т Шевченка (з навч. літ.); Балкарська грома
да.

БАЛКАРЦІ див. балкари.
БАЛКЕР, а, ч. Спеціалізоване судно для перевезення 

вантажів (руди, вугілля, зерна і т. ін.) насипом. Великотон
нажний балкер; Днищові секції балкера; Екіпаж балкера.

БАЛ КЕРНИ Й, а, е. Прикм. до балкер. Існують реальні 
проекти розвитку українського балкерного флоту та кон
тейнеровозів (із журн.); Фахівці підтвердили, що проект 
нового ба.ікерного терміналу був екологічно безпечним 
(з газ.).

БАЛКОВИЙ1, а, е. Прикм. до балка1. Південна частина 
Полтавської рівнини може бути представлена тільки за
плавами річки Ворскли та балковими лісами, де доцільно 
створити національний парк (з наук.-попул. літ.).

БАЛКОВИЙ2, а, е. Прикм. до балка2. Балкова конструк
ція; Балкова система мосту; Балкове покриття.

БАЛКАН, а, ч. 1. Прибудований до зовнішньої стіни бу
динку виступ із перилами чи невисокими стінками, який 
сполучений дверима з внутрішнім приміщенням. Скляні 
двері виходять на великий балкон з видом на море (М. Ко
цюбинський); На нашім другім поверсі Балкон, неначе сад, — 
Пахучі квіти в горщиках І дикий виноград (І. Муратов); 
Пляшка води, що не випили ввечері ми, Замерзла вночі на 
балконі (М. Вінграновський).

2. У театрі — місця для глядачів у середніх і верхніх яру
сах. Катя й Оленька оглядали ложі обох ярусів, крісла, 
стільці, балкон (О. Ільченко).

БАЛКбННИЙ, а, е. Прикм. до балкон. Якась сіренька 
пташка сіла на балконну огорожу й цвіркнула (Б. Антонен
ко-Давидович); Іван Залізняк міцно сіпнув за ручку балкон
них дверей, але вони не піддалися (В. Собко); Марія схопи
лася з низенького балконного ослінчика, на якому завжди 
сиділа коло Саші (О. Іваненко); В голубому отворі балкон
них дверей з кімнати видно гілки яблуні, що посхилялися че
рез поруччя (М. Малиновська).

БАЛКОНОВИЙ, а, е. Те саме, що балконний. Біжить 
[Любов] до балконових дверей, одчиняє обидві половинки 
(Леся Українка).

БАЛКбНЧИК, а, ч. Зменш, до балкон 1. І море було 
майже поряд! З балкончика його було видно (О. Іваненко); 
Вона [дорога] вела до химерного двоповерхового будинку з 
гострими шпилями і різьбленими балкончиками (В. Коза
ченко).

БАЛ-МАСКАРАД, ~у—у, ч. Великий танцювальний ве
чір, учасники якого одягнені в особливі спеціально виготов
лені костюми та маски (казкові, етнографічні і т. ін.). Зазви
чай діти жваво готують костюми до новорічного балу- 
маскараду (з наук.-попул. літ.); Святковий бал-маскарад.

БАЛОБАН див. балабан2.

БАЛОВИЙ, а, е. Прикм. до бал2 2. Балова система оці
нювання успішності.

БА Л О В СТВІ, а, с., розм. Те саме, що балощі. Балов
ство ніколи до добра не доводить (Номис); — Діти люб
лять веселощі, — сказала вчителька. — А гурток — зовсім 
не баловство (О. Донченко).

БА Л бН , а, ч. 1. Скляна, металева або гумова посудина 
круглої чи циліндричної форми, признач, для зберігання та 
перевезення газів або рідин. Біля будки майстра стояв си
ній сталевий балон з киснем (В. Собко); У багатьох відда
лених від великих центрів місцевостях саме балони стали 
першим кроком до загальної газифікації (з газ.); * У порівн. 
Яка страшна трагедія! Елегантні пані і ще елегантніші 
дівчата ходили в грубезних валянках, в ганчір ’яних потвор
них бурках, що виглядали на ногах, як балони, набиті клоч
чям і повикривлювані в різні боки (І. Багряний).

2. Гумова автомобільна, велосипедна, тракторна і т. ін. 
шина, яка наповнюється повітрям. Билися об каміння гумові 
балони, дерев яні кузови кидало на поворотах, наче іграш
кові, гуркіт моторів то ставав глухішим, то хвилинами 
здіймався до виючих нот (Ю. Бедзик).

3. Газонепроникна оболонка аеростата, наповнена гаря
чим повітрям або газом, легшим за повітря. Французи Мон- 
гольф'є Жозеф (1740-1810) і Етьєн (1745-1799) першими 
сконструювали балон, наповнений гарячим повітрям, який 
здійснив політ 1783 р. (з навч. літ.).

4. Колба для розміщення електродів електровакуумного 
або електронного приладів.

БАЛОНЁТ, а, ч., ав. Спеціальний балон із повітрям, який 
уміщають всередині оболонки аеростата для підтримання в 
ній необхідного тиску газу і збереження її зовнішньої фор
ми. Без балонета політ аеростата неможливий (із журн.).

БАЛбН Н ИЙ , а, е. Прикм. до балон. Балонний катетер; 
Н Здійснюваний за допомогою балонів. Після війни в Украї
ні дуже поширилась так звана балонна газифікація, тобто 
газифікація скрапленими газами (з наук.-попул. літ.); 
// Признач, для виготовлення балонів. Балонний цех.

БАЛ бН ЧИ К , а, ч. Зменш, до балон 1, 4. Санітарка взя
ла гумовий балончик (Ю. Смолич).

(1) Газовнй балончик — невеликий балончик з їдким га
зом подразнювальної або сльозогінної дії. Надзвичайно ді
євим засобом самозахисту (до того ж компактним і зруч
ним для носіння й використання) є газові балончики (з газ.).

БАЛОТУВАЛЬНИЙ, а, е. Признач, для балотування. 
Балотувальні урни.

БАЛОТУВАННЯ, я, с. Дія за знач, балотувати. У Греції 
парламентарям, які до балотування в законодавчий орган 
служили в армії, після закінчення повноважень назавжди за
боронено повертатись до служби у  Збройні сили (із журн.); 
У містечку Яворові жителька не дала згоди на балотування 
її в депутати, залишивши письмову відмову (з газ.).

БАЛОТУВАТИ, ую, уєш, недок., кого. Вирішувати пи
тання про обрання кого-небудь шляхом голосування. Бало
тувати кращих студентів до студради.

БАЛОТУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок. 1. Висувати 
свою кандидатуру для балотування, бути претендентом на 
якусь виборну посаду. У 1919р. Є. С. Федоров дав згоду ба
лотуватися в дійсні члени Академії наук (з наук.-попул. 
літ.); Люди відчувають свою причетність до управління, 
якщо кандидати, які балотуються до органів влади, пропо
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нують щось дійсно нове стосовно функцій органів влади 
(з наук.-попул. літ.); Якщо службовцям забороняється обій
мати посади в державних відомствах протягом 3 років від 
дня їх звільнення, то щодо депутатів такої заборони знову 
балотуватися в депутати не передбачено (із журн.).

2. Пас. до балотувати.
БАЛОЧКА1, и, ж . Зменш, до балка1. Бистроокий, він 

зразу підглядів Івася, що приткнувся за буртою у  балочці 
під широкою лопушиною (Панас Мирний); А от понад ба
лочкою примружився хутірець (І. Микитенко); Тут коло 
нас така зеїена балочка, там озеро, не видно йому дна 
(Л. Костенко).

БАЛОЧКА2, и, ж. Зменш, до балка2. Міцність зразків 
балочок виміряли на механічному пресі (із журн.).

БАЛОЧНИЙ, а, е. Прикм. до балка2. Балочне перекриття.
БАЛОЩІ, ів,мн. 1. Дія за знач, балувати 1. — І в кого во

на така вдалась?.. Охо-хо, все то балощі! (Леся Українка).
2. Дія за знач, білуватися; пустощі, пустування. — Ні

чого, правдонько, убожество — не опорок. Балощі, лінощі... 
ото опорок (А. Тесленко); Та й цю дочку, Одарку, якось не 
догледів: за балощами дитячими випорснула з-під батьків
ського впливу (Іван Ле); — Хіба ти що, не ловив ніколи вуд
кою або переметом? — .. Ні, не визнаю. Я  сільський жи
тель, а в селі це балощами вважається (П. Загребельний).

БАЛТА, и, ж., діал. Вузька легка сокира із тонким лезом. 
Василь Мельник хотів показатися перед новими побрати
мами й вискочив наперед. Дістав по голові балтою й одразу 
скрутився (Г. Хоткевич); Янко шаленів. Регочучи й хекаючи, 
він бив балтою по черепах, по спинах, по руках, наче перед 
ним були нелюди, а дрова (Р. Іваничук).

БАЛТИ, ів, лін. Група споріднених народів (латишів, ли
товців, зниклих пруссів, ятвягів і т. ін.), що жили на півден
но-східному узбережжі Балтійського моря. Відомо, що на 
Наддніпрянщині були великі області, де слов ’янам переду
вали давні балти. Це дуже близька слов ’янам парость ін
доєвропейців (з газ.).

БАЛТЙСТ, а, ч. Фахівець із балтистики. На Волині є озе
ро Пульмо, назву якого провідний український балтист Ана
толій Непокупний пов ’язував саме з ятвягами (з наук, літ.); 
Литовською мовою він цікавився ще зі студентських років, 
потім став досвідченим балтистом (із журн.).

БАЛТИСТИКА, и, ж. Сукупність гуманітарних наук, 
які вивчають мови, літературу, історію і культуру народів, 
що населяють південно-східне узбережжя Балтійського мо
ря. В аспірантурі Інституту мовознавства ім. О. О. По
тебні НАН України також готують фахівців із балтисти
ки (з наук.-попул. літ.).

БАЛТІЄЦЬ див. балтійці.
БАЛТІЙКА див. балтійці.
БАЛТІЙСЬКИЙ, а, е. Прикм. до балтійці і Балтика. — Так, 

знаєш, хочеться ще хоч раз би все те побачити... І шпиль 
Петропавловки, і баїтійських морячків на набережній з 
дівчатами (О. Гончар); Гідронімія Верхньої Наддністрян
щини відноситься до епохи, коли на цій території слов’ян
ська гідронімія ще не розмежувалась із балтійською (з наук, 
літ.); У XI столітті від Київської Русі відокремився біло
руський народ, який створив білоруську державу зі столи
цею в Полоцьку, де схрещувалися східнослов'янські елемен
ти з балтійськими племенами (з наук. літ.).

БАЛТІЙЦІ, ці в, мн. (одн. балтієць, йця, ч.; балтійка, и, ж.). 
1. Жителі країн Балтії. Після Другої світової війни значна 
кількість балтійців змушена була покинути свої домівки і 
виїхати на чужину (з публіц. літ.); Створення оператора 
передавальної мережі — радикальний крок, який мають 
зробити балтійці (із журн.).

2. Особовий склад Балтійського флоту. У боях під Ленін
градом вправно діяли моряки-балтійці, артилеристи, тан
кісти (з наук.-попул. літ.); Військову зиму балтійці проси
діли в казармах, оскільки флот вмерзнув у  кригу (із журн.).

БАЛУ-БАЛУ, невідм., розм. Звуконаслідування на озна
чення довгої, багатослівної, беззмістовної розмови, балака
нини. Зійдуться [мужики], дивись, посідають де попало, 
балу-балу, слово за словом... (М. Сиротюк); Ну знач. пред. Я  
тут балу-балу, а тісто біжить по столу (прислів’я).

БАЛУВАНИЙ, а, е. 1. Дієпр. пас. до бйлувати. Не балу
вана людською увагою і ласкою.., Мотя особливо цінувала 
щирість і відвертість в людях (В. Козаченко).

2. у  знач, прикм. Розбещений, вередливий. [ О л і м п і а 
да  І в а н і в н а : ]  От балувана! [ Любов : ]  Хто ж винен, 
тіточко? (Леся Українка); — Ой, тут же не діти, а бісеня
та... Ану такі балувані, такі вреднющі (Є. Кравченко).

БАЛУВАТИ, ую, уєш, недок., кого. 1. Надмірно пестити 
когось, потурати кому-небудь у його бажаннях і примхах.
— Балує тебе мати, балує! — гладячи рукою по голові, ка
зав батько (Панас Мирний); [ Л ю б о  в:] Мене ж балували, а 
не виховували (Леся Українка); Є батьки, які надмірно ба
лують молодь, роблячи погану послугу і дітям, і суспіль
ству (з газ.); * Образно. Життя ніколи не балувало Лешне- 
ра (В. Собко).

2. перев. чим. Виявляти увагу до когось, робити кому-не
будь щось приємне. Мені так приємно, коли дістаю од те
бе більшого листа. А ти мене не балуєш (М. Коцюбин
ський); Ніколаєв .. поглядав із заздрістю на ставлення то
варишів до Келембета: його цим ще ніхто не балував... 
(Ю. Яновський).

БАЛУВАТИ, ую, уєш, недок., розм. Гуляти на балах; 
бенкетувати. Хто змолоду балує, той під старість стар
цює (прислів’я).

БАЛУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок. 1. з ким і без дод. 
Пустувати, гратися. Євця.. сьогодні ранком прийшла доме
не, як я ще лежала, і ми з нею довго балувались (Леся 
Українка); Після цього ті учні, які найбільше кричать та 
балуються на перервах, зажурились (О. Донченко); // Пово
дитися грайливо (про тварин). — Ну ти! не балуйсь! —лас
каво сказав Котовський до коня (П. Тичина).

2. чим, на чому, розм. Займатися чим-небудь для розваги.
— Сад* балуюся дробовичком (О. Донченко); — Як же його 
грати, коли я зроду ні на чому не грав? На бубоні колись мо
лодим балувався (Є. Кравченко).

БАЛУХАТИЙ, а, е, вульг. Те саме, що банькатий. Як чо
тири багнети, дивились на нього [Борового] буравчики Ва
дима і мутні, раптом почервонілі, балухаті очі Корости- 
левського (Я. Гримайло); Примітним було Андріянове сизо- 
червоне балухате обличчя (А. Хижняк); Нерухомі балухаті 
очі [Никифора] в п ’ялися в сонце (Микита Чернявський).

БАЛУХИ, ів, мн., вульг. Те саме, що баньки. Він увесь 
став багровий, балухи наллялись кров ’ю (Олесь Досвітній).

0  Лупити [свої] бчі (баньки, балухи, зіньки) див. лупити.
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БАЛЦАНКА, и, ж., рідко. Металева посудина з вузьким 
отвором для зберігання рідин (гасу, олії і т. ін.). Подвір я бу
ло закидане старими побитыми балцанками, ганчір 'ям та 
іншим мотлохом (І. Микитенко).

БАЛЬ, ю, ч., діал. Бал (див. бал1). Кажуть, голод в їх [му
жиків] почався, — якщо правда, дуже жаль. Я  б зібрався, 
розпитався, але ж нині маю баль... (Леся Українка).

БАЛ ЬБбА 1, невідм., ч. і с. Грошова одиниця Панами, яка 
дорівнює 100 сентесимо. Грошова одиниця держави Пана
ма бсиьбоа дорівнює одному долару США. Панама не ви
пускає банкнот і немає центрального банку (з наук.-попул. 
літ.).

БАЛЬБОА2, невідм., ч. Особливий вид парного танцю, 
який не вимагає спеціальних навичок для виконання. Баль
боа виник у  Каліфорнії серед простих людей, які не могли 
спокійно слухати свінг. Для них цей танець був способом 
спілкування. У ньому багато свободи та імпровізації 
(із журн.); На заняттях ми намагаємося показати різнома
нітні можливості бальбоа, але остаточний вибір, як саме 
танцювати, — за партнерами (із журн.); Бальбоа — це та
нець насамперед для тих, кому до вподоби діалог під ста
рий та добрий свінг (з газ.).

БАЛЬЗАКІВСЬКИЙ,а, е: Бальзаківськнй вік див. вік.
БАЛЬЗАМ, у, ч. 1. Напіврідка запашна, з домішкою ефір

них олій смола деяких рослин, що має застосування в тех
ніці, медицині, парфумерії. Ось ви бачите смеречину. Така 
собі деревинка незавидна, а вона ж дає так званий бальзам 
для оптичної промисловості (М. Чабанівський); Бджоли
ний клей містить в основному різні смоли, бальзами й вос- 
ки, ефірні олії (із журн.); // Розчин рослинних смол в ефірній 
олії; мазь, вигот. з лікарських рослин. — С у нас м ’які завої і 
бальзами на рану гойний (Леся Українка); // Назва деяких 
лікувальних настоїв. Посередині [кімнати] стояв ст іл,.. на 
ньому батарея пляшок — шампанське, коньяки, ризький ба
льзам (О. Бердник); Бальзам Біттнера; * У порівн. Повіт
ря було чисте, чудове, пахуче, що, бачилось, так і лилося 
цілющим бальзамом у  груди (І. Франко); Ваші слова спли
вають бальзамом у  зболілу душу (Уляна Кравченко); Він чи
тав і перечитував повні теплого співчуття листи, він вби
рав у себе кожне слово, наче цілющий бальзам (3. Тулуб).

2. перен. Цілющий засіб, що приносить полегшення, 
втіху, заспокоєння. Вдихнув [Забейко] на повні груди зроше
ного, свіжого повітря — що за розкіш жити й могти вди
хати отакий бальзам! (Ірина Вільде).

0 (1) |Як (мов, ніби і т. ін.)\ бальзам на рану (на душу, 
для душі і т. ін.) кому, чию, чиєї— те, що заспокоює, під
тримує, спасає, втішає. Ця новина Тарасові була немов баль
зам на рани (Василь Шевчук); Дивно влаштоване життя. 
Стільки неприємностей за день, а пахощі дині — ніби баль
зам на хвору душу (М. Циба); Ваша перемога, панове, — то 
наїміпший бальзам для мого тіла і душі (В. Чемерис); їй по
відомили, що приїжджає Максим. Це було, як бальзам на 
рану — тепер син порадить, що робити, як далі жити 
(з газ.).

БАЛЬЗАМІН, у, ч. Декоративна садова та кімнатна рос
лина родини бальзамінових, що має м’ясисте стебло та яс
краві квіти. Скільки квітів, і які різні! Петунія, красоля, кру
чені паничі, резеда, бальзамін, півонії (Ю. Смолич); Стеб
ловими живцями розмножують традесканцію, бегонію, ге
рань, бальзамін (з навч. літ.).

БАЛЬЗАМІНОВИЙ, а, е. 1. Прикм. до бальзамін. Ба
льзаміновий оцет; Бальзаміновий цвіт.

2. у  знач. ім. бальзамінові, вих, мн. Родина трав’янистих 
дводольних рослин із соковитими стеблами. Плід бальза
мінових — це зазвичай соковита коробочка, при розкритті 
якої насіння розкидається (з наук.-попул. літ.); Ще в мину
лому столітті вчені виявили одну з важливих особливостей 
бальзамінових — орнітофілію (із журн.).

БАЛЬЗАМІЧНИЙ, а, е. 1. Прикм. до бальзам 1. Пах
тіло .. бальзамічною смолою гірських сосен (3. Тулуб); 
11 Який виділяє бальзам (про рослини). У заплавних умовах 
добре росте тополя бальзамічна (з наук. літ.).

2. перен. Який своєю дією нагадує бальзам; цілющий. 
Власна одіж тяжіла йому на тілі, мов стокілові штаби, а 
від бальзамічного весняного повітря ставало йому душно 
(І. Франко).

БАЛЬЗАМНИЙ, а, е. Те саме, що бальзамічний 1. За
хист надав суду низку неспростовних фактів того, що ба
льзамний сироп є саме біологічно активною добавкою, а не 
алкогольним напоєм (з газ.).

БАЛЬЗАМОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до бальзамувйти.
Тіла графів Корецьких були бальзамовані і зберігалися у  
церкві, яку згадує Т. Шевченко у  повісті “Варнак ” (з наук.- 
попул. літ.).

БАЛЬЗАМОВИЙ, а, е. Прикм. до бальзам. І станеться, 
як ти [цар Давид] почуєш шелест ніби кроків на верховіт
тях бальзамових дерев, тоді вийдеш на бій, бо то вийшов 
Бог перед тебе, щоб побити філістимський табір (Біблія. 
Пер. І. Огієнка); Найцінніший лист у  горіха волоського в пе
ріод ще активного зростання дерева, коли у  нього спосте
рігається найсильніший бальзамовий аромат (з наук.-по
пул. літ.); Деревина кедра має характерний бальзамовий запах, 
щільна, приємного рожевого кольору (з навч. літ.); Бальза
мове повітря; Бальзамовий гай; Бальзамовий грог із чаєм; 
* Образно. Бальзамовий дар кохання.

БАЛЬЗАМУВАЛЬНИЙ, а, е. Признач, для бальзаму
вання. Бальзамувальний засіб.

БАЛЬЗАМУВАЛЬНИК, а, ч. Той, хто здійснює бальза
мування. Геродот пише, що бальзамувальник пропонує ро
дичам померлого кілька способів муміфікації, а ті, відповід
но до свого фінансового становища, обирають найбільш 
прийнятний (з наук.-попул. літ.).

БАЛЬЗАМУ ВАЛ ЬНИЦЯ, і, ж. Жін. до бальзамуваль
ник.

БАЛЬЗАМУВАННЯ, я, с. Дія за знач, бальзамувати.
Бальзамування — це спосіб зберегти труп від розкладу та 
загнивання (Ю. Смолич); Безумовно, фантастична збере
женість мумій завдячує передусім невідомим сьогодні люд
ству способам бальзамування (з наук.-попул. літ.).

БАЛЬЗАМУВАТИ, ую, уєш, недок., кого, що. Просочу
вати труп бальзамічними та іншими антисептичними речо
винами, щоб зберегти його від розкладання. Єгиптяни баль
замували тіло померлого (з навч. літ.).

БАЛЬЗАМЧИК, у, ч., розм. Зменш, до бальзам. То ти 
забув, що я тобі бальзамчику в чай налив? (із журн.); Баль- 
замчик так гарно пахне чорною смородиною (з газ.); Баль- 
замчик для рук.

БАЛЬЇ, невідм., ч., іст. Королівський чиновник у серед
ньовічній Франції; глава судово-адміністративного округу. 
Посада бальї— вищої адміністративної особи у  певній під
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порядкованій йому області — була скасована у  часи Фран
цузької революції (з навч. літ.).

БАЛЬНЕО... Перша частина складних слів, що відпо
відає слову бальнеологічний, напр.: б а л ь н е о л і к а р н я ,  
б а л ь н е о т е р а п і я .

БАЛЬНЕОГРЯЗЕЛІКАРНЯ, і, ж . Лікувально-профі
лактична установа, в якій проводиться лікування мінераль
ними водами та цілющими грязями. Головна база кафедри 
для проведення навчальної та лікувальної роботи — Київ
ський міський шпиталь інвалідів Великої Вітчизняної війни, 
міська бальнеогрязелікарня, лікарня Мінського району сто
лиці та науково-методичний центр “Медичні інноваційні 
технології”, а також Інститут проблем медичної реа
білітації (з газ.).

БАЛЬНЕОГРЯЗЕЛІКУВАЛЬНИЙ, а, е. Пов’язаний з 
бальнеогрязелікуванням. Бальнеогрязелікувальний курорт; 
Бальнеогрязелікувальні процедури.

БАЛЬНЕОГРЯЗЕЛІКУВАННЯ, я, с. Лікування міне
ральними водами та цілющими грязями. Основні види оздо
ровчих заходів у  Євпаторійському клінічному санаторії — 
кліматотерапія, таласотерапія, бальнеогрязелікування 
(із журн.).

БАЛЬНЕОГРЯЗЬОВИЙ, а, є. Пов’язаний з лікуванням 
мінеральними водами та цілющими грязями. Феодосія — 
причорноморський кліматичний і бальнеогрязьовий курорт, 
визначальними оздоровчими чинниками якого є сухий теп
лий клімат, цілющі грязі та мінеральні води (з наук.-попул. 
літ.).

БАЛЬНЕОЛІКАРНЯ, і, ж. Лікувально-профілактична 
установа, признач, для здійснення бальнеотерапевтичних 
процедур перев. з природної мінеральної води. Понад двад
цять років у  Києві єдина в Україні міська курортна бальнео
лікарня профспілок України надає діагностичну, консуль
тативну та лікувальну допомогу всім верствам населення 
(із журн.).

БАЛЬНЕОЛІКУВАЛЬНИЙ, а, е. Пов’язаний з бальнео- 
лікуванням. Значні запаси мінеральних водних ресурсів да
ють змогу розвивати на узбережжі Азовського моря в За
порізькій області бальнеолікувальну курортно-оздоровчу 
зону (з наук.-попул. літ.).

БАЛЬНЕОЛІКУВАННЯ, я, с. Лікування за допомогою 
природних і штучно виготовлених мінеральних вод. Лікуваль
на база санаторію “Дніпро ” досить потужна — бювет 
мінеральних вод, зали лікувальної фізкультури і тренажер- 
ний зал, фізіотерапевтичні кабінети, бальнеолікування М і
неральні, перлинні, морські, хвойні ванни, підводний душ- 
масаж та інші процедури) (із журн.).

БАЛЬНЕЙЛОГ, а, ч. Фахівець із бальнеології. Індивіду
альний лікувальний режим призначає лікар-бальнеолог від
повідно до стану здоров я пацієнта (з газ.).

БАЛЬНЕОЛОГІЧНИЙ, а, е. Стос, до бальнеології. На 
Чорноморському узбережжі розташований один з кращих 
бальнеологічних курортів (І. Цюпа); Незабаром евакуйова
на Віра Павлівна опинилась у  далекому сибірському селищі, 
де перед війною був невеликий бальнеологічний курорт, і 
стала працювати лікарем у  військовому шпиталі (Б. Анто
ненко-Давидович); Унікаїьпість рекреаційних та бальнео
логічних ресурсів дозволяє перетворити Карпати в лікуваль
ний, курортно-туристичний комплекс світового значення 
(з газ.); Сучасна бальнеологічна клініка.

БАЛЬНЕОЛОГІЯ, ї, ж. Розділ курортології, що вивчає 
фізико-хімічний склад мінеральних вод та грязей, їх вплив 
на організм людини, а також лікувально-профілактичне за
стосування різних процедур із грязями, прісною, мінераль
ною та морською водою. У болгарській Албені винятково 
поєднуються море, спорт і розваги, бальнеологія та широ
кий спектр медичних послуг. Цей болгарський курорт задо
вольнить людей будь-якого віку (із журн.).

БАЛЬНЕОРЕАКЦІЯ, ї, ж. Реакція організму на водо
лікувальні та грязелікувальні процедури. Санаторні спо
стереження фізіотерапевтів над бальнеореакцією орга
нізму людини дають усі підстави вважати, що загальне 
грязелікування недоцільно призначати одночасно з бальнео
логічними та іншими процедурами низьких температур 
(з наук.-попул. літ.).

БАЛЬНЕОТЕРАПЕВТ, а, ч. Лікар або фахівець із баль
неотерапії. Мюллер Франц — відомий німецький невропа
толог і бальнеотерапевт (з наук, літ.); У лікувально-оздо
ровчому центрі працюють фахівці, які навчалися в Таїлан
ді, Китаї та Японії. Серед них дієтолог, бальнеотерапевт, 
фізіотерапевт (з газ. ).

БАЛЬНЕОТЕРАПЕВТЙЧНИЙ, а, е. Стос, до бальнео
терапії. Бальнеотерапевтичний курорт “Березівські міне
ральні води ”, що розташований на території нинішнього 
Дергачівського району в Харківській області, було відкрито 
1862 року (з наук.-попул. літ.); Сюди, у  Моршин, що за 8 км 
від Стрия, до бальнеотерапевтичного курорту, який добре 
знаний у  світі своїми багатими на мінеральні води джере
лами, можна дістатися електричкою або маршруткою 
(із журн.); Професору третьому поколінні Ю. В. Андрашко 
створив міжрегіональний реабілітаційний бальнеотера
певтичний центр з лікування псоріазу та інших хронічних 
дерматозів (із журн.).

БАЛЬНЕОТЕРАПІЯ, і, ж. Застосування природних і 
штучно виготовлених мінеральних вод та спеціальних гря
зей з лікувальною і профілактичною метою. У дитячому 
реабілітаційному центрі Одеського обласного благодійно
го фонду лікарі використовують фізіотерапію, бальнеоте
рапію, лікувальну фізкультуру, акупунктуру (з газ.); Про
йти курс бальнеотерапії.

БАЛЬНЕОТЕХНІК, а, ч. Фахівець з обладнання та екс
плуатації бальнеотехнічних споруд. Петро Миколайович — 
бальнеотехнік з великим досвідом. Цей майстер добре зна
ний серед фахівців, які забезпечують життєдіяльність ук
раїнських оздоровниць (з газ.).

БАЛЬНЕОТЕХНІКА, и, ж. 1. Розділ санітарної тех
ніки, який вивчає технічні й медичні умови та розробляє ме
тоди правильного використання мінеральних вод і цілющих 
грязей. У розвитку вітчизняних оздоровниць великого зна
чення набуває стан і перспективи досліджень у  галузі баль
неотехніки (з наук.-попул. літ.).

2. Сукупність технічних засобів, пов’язаних із постачан
ням та підготовкою для лікувального використання мінераль
них вод і грязей із збереженням їхніх фізико-хімічних влас
тивостей. Створення новітніх технологій забезпечить 
функціонування систем бальнеотехніки в санаторно-ку
рортних закладах України (із журн.).

БАЛЬНЕОТЕХНІЧНИЙ, а, е. Стос, до бальнеотехніки. 
Під час будівництва бальнеотехнічних споруд у  мальовни
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чому лісовому куточку, що за 22 км від Житомира, було збе
режено велетенські дуби та сосни (з газ.).

БАЛЬНИЙ1, а, е. Прикм. до бал1. З її лиця ні на хвилину 
не сходила та бальна, празникова веселість, яку він прик
мітив на її лиці зараз при вході в залу (І. Нечуй-Левицький); 
Кунсткамера, статуї, французькі танці й компліменти, а 
перед вікнами бального залу людські голови на палях тор
чать і сморід з них зливається з запахом дорогих, загранич- 
нихпарфум [парфумів] (Б. Лепкий); Київська музична укра
їнська академія танцю.. Цей навчальний заклад унікальний 
тим, що він єдиний у  Європі, де викладаються всі види тан
цю• класика, модерн, джаз, степ, спортивні бальні танці 
(з газ.); // Признач, для балу. В скрині вона знаходила ще 
старі бальні вбрання з шовку й атласу, багато стрічок, 
корсети, піде'язки, силу різних дрібниць і цяцьок, що колись 
так привітно вкрашали її кімнати (М. Івченко); Бальні сук
ні дівчат утворювали химерний карнавал яскравих барв і 
кольорів (О. Донченко).

БАЛЬНИЙ2, а, е. Прикм. до бал2. Районування й оцінка 
території проводилися на базі ключових інтегральних фак
торів досліджуваних територіальних одиниць з викорис
танням бального принципу (з наук, літ.); Бальна система 
оцінювання знань.

БАЛЬНІСТЬ, ності, ж. Показник інтенсивності коли
вання чого-небудь, а також сили вітру і землетрусу, що ви
мірюються у балах. Бальність землетрусу

БАЛЬОВЙЙ, а, є, діал. Прикм. до баль. Вона була в білій.. 
больовій сукні (Леся Українка); Больовий фрак на нім 
(І. Франко); Як угляділа [Зося] усякий крам: матерії, стріч
ки, квітки, як розговорилась з Теодозею про больові убори й 
як їх робити, то зараз минув смуток, ніби його і не було 
(І. Нечуй-Левицький); Машини поволі під 'їжджали до вхо
ду готелю, висипали на хідники одягнених у  больові сукні 
жінок і від їжджали в невідоме шукати для себе приста
новища (У. Самчук).

БАЛЮВАТИ, юю, юєш, недок., діал. Балувати; бенкету
вати. Отоді приходь. Іване, В мене балювати!.. (С. Рудан- 
ський); В дворі b  паном день у  день Балює [староста], бавить
ся, полюс (І. Франко); Як балювати, то балювати і підем у  
привокзальний буфет, там я вчора бачив оливки, з Греції 
привезли (М. Стельмах).

БАЛЮВАТИСЯ, ююся, юєшся, недок., діал. Те саме, що 
балювати. Балювалися раз пани. Але запросили межи себе 
одного мужика — може, аби посміятися з нього (з казки); 
Ов, довго щось балюються панотчикові гості! (І. Франко).

БАЛЮСТРАДА, и, ж. Поручні балконів, галерей і т. ін., 
утворені з ряду фігурних стовпчиків або колонок, з’єдна
них зверху перекладиною. Покрівля галереї рівна, з балюс
традою (Леся Українка); На терасі надзвичайне видовище: 
з краю, біля балюстради, наставивши до сонця одно своє 
око, стоїть на стільці Сонячна машина (В. Винниченко); 
Ліда встала з крісла, спершись на балюстраду, і дивилася 
вниз на асфальтовану вулицю (М. Трублаїні); За горіховою 
масивною балюстрадою посередині мавзолею стоїть са
мотня кам’яна гробниця (П. Загребельний).

БАЛЮСТРАДНИЙ, а, е. Прикм. до балюстрада. Ба
люстрадні конструкції та огорожі відіграють велику ху
дожню роль в архітектурі: вони оживляють будинки та ін
ші споруди, прикрашають фонтани й каскади, виблискую

чи на сонці та створюючи ефект краси, святковості й 
гармонії (із журн.).

БАЛЯНДРАСИ, і в, мн., розм. Пусті, веселі розповіді, 
розмови про щось незначне, несерйозне, смішне. Хазяйка 
кишки порве од її баляндрасів (Г. Квітка-Основ’яненко); В 
вагоні через дверці два купе .. Сміх, жарти, баляндраси... 
(І. Франко); Навіть дідок-чабан, покинувши баляндраси, 
журно хитав головою (Яків Баш); Харко потрапив у  пасту
хи за свої ж таки баляндраси, за кпини над сотником 
(Ю. Мушкетик).

0  Баляндраси понестй / нестй див. понестй; Точйти 
(розводити) / поточйти ляси (баляси, баляндраси, бали) 
див. точйти1.

БАЛЯНДРАСИТИ, ашу, асиш, недок., розм. Вести пус
ті, беззмістовні розмови, марнуючи час, або розмовляти, 
розповідати про що-небудь (перев. на дозвіллі). Ті [паруб
ки] було зійдуться на вечорниці.. та як стануть баляндра- 
сить, то й мертвий би розреготався... (О. Стороженко); 
Він [Тимко] був зайнятий своїми думками і навіть не чув, 
про що баляндрасить Марко (Григорій Тютюнник).

БАЛЯНДРАСНИК, а, ч., розм. Той, хто любить балян
драси точити; балакун. Ну, дід Катеринка таки свого до
скочить, бо ж повинен уже колись доскочити оцей балакун, 
баляндрасник і реготайло, для якого нічого на світі свято
го нема (Є. Гуцало); Дивно було, що цей дотепний балян
драсник, веселий і гостинний товариш, зараз у  такому пох
мурому настрої (О. Іваненко).

БАЛЯНДРАСНИЦЯ, і, ж., розм. Жін. до баляндрас
ник. Вона була відомою на селі веселухою й баляндрасницею 
(з газ.).

БАЛЯСИ1, ів, мн. Виточені фігурні стовпчики поручнів 
балкона, сходів і т. ін., а також поручні, що відгороджують 
одне місце від іншого. Перед балясами тягнулась довга ла
ва свідків (І. Франко); Затріщали баляси, і повалився Пегас 
зі своїм хазяїном у  прірву (Ю. Щербак).

БАЛЯСИ2, ів, мн., перен., розм. Пусті, веселі балачки, 
розмови; баляндраси, теревені. Михайла ображали бридкі 
баляси про жінок (з газ.).

0  Точйти (розводити) / поточйти ляси (баляси, балян
драси, бали) див. точйти1.

БАЛЯСИНА, и, ж. Виточений фігурний стовпчик по
ручнів балкона, сходів і т. ін. В монументальному живописі 
є приклади характерного оздоблення: різьблені балясини 
та кульки, різьблені ніжки лав та крісел (з наук.-попул. 
літ.).

БАЛЯСИНКА, и, ж. Зменш, до балясина. Ось уже дів
чина зійшла на легкий, обгороджений балясинками рундук 
(М. Стельмах).

БАЛЯСНИК, а, ч., розм. Те саме, що баляндрасник. До 
прогулянки він ласий, С на мед чутливий нюх. Зветься плю
шевий балясник, Цей ведмедик.. [Вінні-Пух] (загадка).

БАЛЯСНИЦЯ, і, ж., розм. Жін. до балясник.
БАМБУК, а, ч. Висока гнучка тропічна і субтропічна де

ревоподібна злакова рослина з порожнистим колінчастим 
стеблом і видовженим листям. Хащі півтораметрового са
халінського бамбука тяглися на протилежному боці річки 
(О. Донченко); * У порівн. Перебродимо через просо, висо
ке, як бамбук, ряснисте (О. Гончар).

БАМБУКОВИЙ, а, е. Прикм. до бамбук. Вдалі .. мрі
ють цілі ліси бамбукові Бенгалю (І. Франко); Вже третій
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день вони.. живуть у  приморському містечку, серед бамбу
кових зарослів (М. Руденко); // Зробл. з бамбука. У руках 
старого довге бамбукове вудлище (В. Гжицький); Він 
[Уточкін] сидів у  своєму бамбуковому кріселку .. й на щось 
скаржився (Б. Антоненко-Давидович); Ізнову Яшкозавмер 
над бамбуковими вудочками (із журн.).

А  Бамбуковий ведмідь див. ведмідь.
БАМ БУЛА1, и, ч., зневажл. Великий, огрядний і 

перев. неповороткий, незграбний чоловік, хлопець. Він 
[Тимко] навіть дихання затамував. Тільки підвів угору очі. 
‘7 чому крига під ними не завалиться? Он які бамбули! ” 
Червоні розпашілі пики схилились до нього (Ю. Логвин); 
// Тюхтій. У Матвія Матвійовича з одної циркової програ
ми, баченої ще замолоду, лишився в пам ’ят і.. сорокалітній, 
обважнілий, стягнений корсетом і неохайний бамбула з юх
тово лисніючим обличчям (І. Волошин).

БАМБУЛА2, и, ж. 1. Ударний музичний інструмент аф- 
роамериканського походження. Бамбула нагадує барабан, 
схожий на бамбуковий бочонок з натягнутою на ньому во
ловою шкірою (з наук.-попул. літ.); Бамбула як музичний ін
струмент у  першій половині XIX cm. була дуже поширена в 
чорношкірих жителів Нового Орлеана (з газ.).

2. Негритянський танець, який виконують у супроводі 
барабана. Танець бамбула наприкінці XIX cm. був витісне
ний з Парижа танцями японських виконавиць (з наук.-по
пул. літ.).

БАМІЯ, ї, ж. Однорічна трав’яниста тропічна й субтро
пічна рослина родини мальвових заввишки від 30-40 см до 
2 м з товстим стовбуром і світло- або темно-зеленим лис
тям, яку використовують у кулінарії. Страва з бамії по
дається разом з дуже гострим томатним соусом (з наук.- 
попул. літ.); Найчастіше вживані у  вірменській кухні бакла
жани, перець, помідори, бамія, квасоля, сочевиця (з наук.- 
попул. літ.); Плоди бамії можна їсти в будь-якому вигляді: 
свіжими— у  різноманітних салатах, а також тушковани
ми, вареними, смаженими. Крім того, їх консервують, су
шать, заморожують (із журн.); Бамія по-єгипетському.

БАМКАННЯ, я, с., розм. Дія за знач, бамкати і звуки, 
утворювані цією дією. Раптом чути уривчасте бамкання: 
б 'ють на сполох (І. Кочерга); Таке веселе бамкання бува хіба 
що під Вечикдень (О. Ільченко); Над селом поповзло три
вожне бамкання великого дзвона (К. Гриб).

БАМКАТИ, аю, аєш, недок., розм. Гудіти, дзвеніти від 
ударів (про дзвін, годинник). Номер верстається трохи ра
ніше, ніж бамкнула дванадцята година (з газ.); // Бити, уда
ряти з певними інтервалами у дзвін або в що-небудь мета
леве. Люди сходяться на вечерю. Починає бамкати дзвін 
(У. Самчук); Хто ж там із старих дзвонарів бамкав оце за
раз? (О. Ільченко).

БАМКНУТИ, ну, неш, док., розм. Однокр. до бймкати.
Церковний дзвін якось самотньо й плаксиво бамкнув 
(П. Козланюк).

БАМПЕР, а, ч. Передня чи задня частина корпуса авто
мобіля, що виконує роль протиударного захисту і є елемен
том автомобільного дизайну. Розвертаючись, пожежник 
бампером вдарив Голобородькового “жигуля ”, вм ’явши йо
му багажник (В. Яворівський); Під час ДТП лівий бампер 
зігнувся, крило автомобіля деформувалося (з газ.).

Б АМПЕРНИЙ, а, е. Прикм. до бймпер. Інститут стра
хування для безпеки на дорогах у  США не тільки аналізує

статистичні дані, але й проводить власне тестування що
до руху авто за правилами, які дуже схожі на європейські. 
Не забувають страхувальники і про бамперний стандарт 
(з наук.-попул. літ.); Славнозвісний американський бампер
ний стандарт 1978 р., відповідно до якого під час зіштов- 
хнення авто зі швидкістю 5 миль/год бампери повинні захи
щати від пошкоджень елементи, що впливають на безпеку, 
під тиском виробників було пом’якшено в 1982 р.: швид
кість знизили до 2,5 миль/год (із жури.); Бамперний плас
тик важко фарбувати (із журн.); Бамперний елемент: 
Бамперний кронштейн.

БАНАЛІЗАЦІЯ, ї, ж. Властивість і стан за знач, бана- 
лізувйти. Баналізація зла — прийняття зла як даності і на
віть необхідності — починається саме з насадження соціу
му згори механістичного самосприйняття, з витворення у  
людини свідомої потреби уніфікувати своє власне его до 
рівня статистичної одиниці у  сірій забобонній масі (з наук, 
літ.); Баналізація зла породжується толерантністю до ге
ноциду, що, у  свою чергу, викликає ланцюгову реакцію його 
розповзання (з публіц. літ.); Баналізація брехні має руйнів
ний вплив на суспільство (з газ.).

БАНАЛІЗОВАНИЙ, а, е. 1. Дієпр. пас. до баналізувйти. 
У доробку митця майже два десятки документальних 
стрічок, велика частина з яких — про знакових для україн
ської культури персонажів, часто недостатньо оцінених 
або й, навпаки, баналізованих надто частим апелюванням 
(із журн.); // баналізовано, безос. пред. Треба домагатися 
того, щоб мистецтво не було баналізовано всепоглиналь- 
ним ринком (з газ.).

2. у  знач, прикм. Який розраховано на невибагливі сма
ки; спрощений, примітивний. Сьогодні типова танцюваль
на вечірка зберігає більше рис “кислотного тесту ” 1960-х, 
однак зміст “дискотечного ” освітлення втрачений. Це 
приклад переходу індивідуального досвіду розуміння дій
сності у  баналізоване загальне розуміння (з наук.-попул. 
літ.); Баналізований стиль.

3. у  знач, прикм. Позбавлений оригінальності через по
вторення (про думку, висловлення і т. ін.). Думка про те, що 
ми — діти історії, гарна, але така вже баналізована. Со
рок років їй, не менше (з газ.).

БАНАЛІЗУВАННЯ, я, с. Дія за знач, баналізувйти. Ми
лосердя Христа не є дешевим актом милості, не означає 
баналізування зла. Христос несе у  своєму тілі й на своїй ду
ші весь тягар зла, всю його нищівну силу (із журн.); Бана
лізування негативного впливу екологічної ситуації на люди
ну може призвести до незворотних наслідків (з газ.).

БАНАЛІЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. Робити 
що-небудь примітивним, простим, звичайним, позбавляю- 
чи глибини і складності. —  А питання раси? — продовжу
вав Дейвісон. — Між нами багато знавців цієї проблеми. Не 
треба її уникати... Ані баналЬувати... (У. Самчук); Не по
трібно применшувати наслідки екологічних катастроф, 
баналізувати їх (з газ.); Навряд чи варто спрощувати та 
баналізувати загальноцивілізаційні проблеми, у  тому числі 
й такими методами, як примітивний показ насильства на 
екрані (з газ.).

б а н а л із у в Ат и с я , ується, недок. Пас. до баналізу
вйти. Найстрашніше у  житті — коли зло так чи інакше 
баналізується (із журн.).
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БАНАЛІТЕТ, у, ч., іст. У країнах Західної Європи — 
право, за яким феодал вимагав у залежних селян виконання 
певної роботи за плату, визначену самим феодалом. Бана- 
іітет скасовано під час Французької революції XVI11 сто
ліття (з наук.-попул. літ.).

БАНАЛЬНИЙ, а, е. Позбавлений виразності через часте 
повторення; неоригінальний. Він танцював з нею кілька ту
рів, обмінявся кількома банальними фразами (І. Франко); 
Чижик підкинув до підборіддя скрипку., і зацигикав баналь
ну полечку (П. Панч); Звичайно, банальні, заяложені рими 
не можуть нікого зворушити (з наук, літ.); Банальне су
дження; // Буденний, звичайний. Вже й черемха розпус
кається — Хоч банальна, а така, Що безсило опускається І 
в деструктора рука (М. Рильський); Тіло вимагає: дай мені 
аш два о, тобто бана.іьної водички (О. Бердник).

БАНАЛЬНІСТЬ, ності, ж. 1. тільки одн. Абстр. ім. до 
банальний. П. Тичина як вогню боявся банальності, зне
особлення ритмічного звучання (з наук. літ.).

2. Давно відома неоригінальна думка; часто вживаний 
вираз. Продекламував [тип] якусь чергову банальність над
то театральним голосом (М. Хвильовий); — Всі ми вік 
живемо і більшу частину його вчимося, щоб кінець кінцем 
уміти доладно висловлювати чужі думки, позичені банальнос
ті (Іван Ле); Порівняння великого міста з живим організ
мом, попри всю банальність, цілком доречне (з наук.-попул. 
літ.); Кожне переживання, кожна думка втратила свіжість 
і стала банальністю (з газ.); * Образно. Банальність — це 
думка, ujo вийшла на пенсію (із журн.).

БАНАЛЬНО. Присл. до банальний. За столом був 
[Никодим] привітний і банально дотепний (П. Колесник); 
— А життя ж має свої терни, висловлюючись банально 
(Іван Ле); Тутешні виборці не схильні банально “продава
тися”, як безпринципні люмпени (із журн.); Найпопуляр- 
ніша причина бід, хоч як банально це не звучить, — необе
режне поводження з вогнем (з газ.); Ну знач. пред. З чого ж 
почати [книгу]? Може, з чайки, яка одиноко в ’ється, наче 
когось шукає на дні морському?.. Ні, то банально (В. Ку
чер); Робити помилки, які вже були зроблені, — це просто 
банально (з газ.).

БАНАЛЬСЙТ, у, ч. Мінерал білого кольору, який нале
жить до рідкісних польових шпатів. Банальсит має ромбіч
ну сингонію (з наук, літ.); Марія закінчила Московський держ
університет за спеціальністю геохімія і вже встигла від
крити “свій”мінерал — банальсит (з газ.).

БАНАЛЬЩИНА, и, ж., розм. Що-небудь банальне, не- 
оригінальне, буденне. Він дуже легко сприймав критику, 
навіть не дослухаючись до глибинного змісту слів, вважаю
чи їх звичайнісінькою банальщиною (з газ.); Хтось, можли
во, подумає, що то був просто танець, але в цьому танці 
він подарував мені шматочок себе, шматочок щастя. Не
хай це все банальщина, але я його кохаю (з газ.).

БАНАН, а, ч. 1. Пальмоподібна тропічна рослина родини 
бананових з величезним листям, великим суцвіттям і дов
гастими солодкуватими плодами з товстою шкіркою жовто
го або зеленувато-жовтого кольору. Закам 'янів на бананах 
широких порепаний лист (Леся Українка); Така собі непо
казна [яблунька] серед розкішних пальм та бананів (А. Го
ловко); Банан сягає заввишки 7 м  (з навч. літ.); Банан — 
теж трава, тільки гігантська (із журн.).

2. Плід цієї рослини. Слуга приніс лускаті ананаси й 
жовті банани (О. Донченко); Парадоксально, але екзотич
ні банани тепер купити простіше, ніж українські яблука 
(з газ.).

БАНАНОВИЙ, а, е. 1. Прикм. до банан. Чи є тут, на цих 
холодних вулицях і завалених банановими шкірками мостах, 
життя? (з газ.); Бананова республіка; Бананове листя; Ба
нановий нектар.

2. у  знач. ім. бананові, вих, мн. Родина однодольних 
великих трав’янистих рослин, що поширені в тропічних 
районах Африки та Азії. Бананові мають велике листя, 
піхви якого перекриваються та формують помилкове стеб
ло, внаслідок чого ці рослини стають схожі на дерева 
(з наук.-попул. літ.); У родині бананових є овочеві, десертні 
та кормові види й сорти (із журн.).

БАНАНОВбЗ, а, ч. Спеціально обладнане судно, при
знач. для перевезення бананів. Після війни першим серйоз
ним науково-дослідним судном Інституту океанології був 
переобладнаний т рофейний суховант аж -банановоз 
(із журн.); Назад з Маніли Антон повертається на банано- 
возі. Досвідчені друзі сказали йому, що банановоз — це су
пер. Майже безкоштовно. Багато місця (з газ.); Банановоз 
дрейфує.

БАНАТКА, и, ж. Сорт пшениці. Волами возили банатку 
і українку до портів Чорного моря (Л. Смілянський).

БАНГЛАДЕШ ЕЦЬ див. бангладёшць
БАНГЛАДЕШКА див. бангладёшць
БАНГЛАДЕШЦІ, ів, мн. (одн. бангладёшець, шця, ч.; 

бангладёшка, и, ж.). Мешканці країни Бангладеш; пред
ставники народу цієї країни. Затримано нелегальних міг
рантів — бангладешців (з газ.).

БАНДА, и, ж. 1. Озброєна група злочинців, які чинять 
пограбування, розбої, вбивства. [Гр е к:] То винні все закони 
ваші римські — заборонили чесні товариства.., от маєте 
тепер злочинні банди! (Леся Українка); — Одного злодія 
піймали були з конем аж під Полтавою на ярмарку.. Хотіли 
самосуд над ним учинити. А він став проситися: всіх, ка
же, викажу, усю банду, тільки щоб не вбивали (А. Головко); 
Одного разу на село напала банда (О. Бердник); // зневажл. 
Про озброєний загін, диверсантів або ворожі війська. Всі 
народи віддавали свої сили на те, щоб розгромити фашист
ські банди, які напали на нашу Батьківщину (з газ.).

2. розм. Ватага, юрба, гурт. Часто серед ночі .. хату 
сповняла ціла банда якогось непевного люду (М. Коцюбин
ський); Капітана Гранта ціла банда розшукувала на чолі з 
лордом, а ти — сам, однісінький (О. Бердник).

3. муз. Оркестр з духових і ударних інструментів, який 
використовується в деяких операх під час дії на сцені або за 
нею. Граючи, видобувся він на капельмейстра глиницької 
банди, а що був добрим українцем, то її батько, священик, 
приймав його з патріотизму частіше в себе і з часом, доро
га пані, з часом... (О. Кобилянська); В улицях Стамбула 
військові банди грали, полки Сулеймана на торжество 
скликали... (О. Назарук); Видовищність класичної опери й 
балету полонила. Півроку працював [валторніст] у  банді — 
оркестрі, що бере участь у  виставі (із журн.).

БАНДАЖ, а, ч., спец. 1. Хірургічний пояс чи еластична 
пов’язка для підтримання в нормальному положенні частин 
тіла. Незабаром мені мають робити гіпсовий бандаж, і 
маю в ньому пробути місяць (Леся Українка); Шофер три
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мав в зубах кінець бандажа і пробував завинути розірвану 
кулеметним набоєм руку (Б. Лепкий); Більрот, оглянувши її 
[Лесю] та обмацавши довгими холодними (аж досі брид
ко!) пальцями, прийшов до висновку, що ніякої операції не 
потрібно. Він наклав на стегно гіпсовий бандаж... 
(М. Олійник); Грижовий бандаж; Н Взагалі пов’язка. Сах- 
но послабила пута й, дарма що поранений дуже опинався, 
змінила йому бандаж на рані (Ю. Смолич); Особливі муки і 
страждання терпіли поранені: пилюка проникала крізь 
примітивні бандажі і перев ’язки (із журн.).

2. Металеве кільце (пояс, обід), яке насаджують на час
тини машин для їх зміцнення або подовження терміну вико
ристання. Насадка бандажів — виключно складний процес 
(Яків Баш); Широкі бандажі важких лафетів під гаубиця
ми народжували на брукові рівномірний незграбний звук 
(Л. Смілянський); За новою конструкцією колеса рейкового 
транспортного засобу гребінь колеса кріпиться до банда
жа через гумовий елемент, який дозволяє переміщатися 
йому в поперечному напрямі (з наук, літ.); З 80-90-х років 
XIX cm. у  зв ’язку з появою фабричних плугів та культива
торів традиційні знаряддя обробітку грунту зазнали вдос
коналення. Так, у  плугах дерев 'яна полиця була замінена за
лізним відвалом, чересло почали кріпити бандажем із гвин
тами і гайкою (з навч. літ.); Спільними зусиллями на від
різок пошкодженої труби вдалося накласти бандаж, 
локалізувати прорив і відновити водопостачання міста в 
нормальному режимі (з газ.); Витік газу ліквідовано (на 
місце пошкодження накладено свинцевий бандаж) та про
водиться відкачка газу з пошкодженої ділянки газопроводу, 
після чого будуть проведені зварювальні роботи (з газ.); 
Зварювальний бандаж.

3. Спеціальна шина або стрічка для обв’язування або 
закріплення гілок, стовбурів і т. ін. (про дерева, кущі і т. ін.). 
Стратифікацію, закалку і посадку щеіьіень виконували за 
технологією вирощування щеплених виноградних саджан
ців із застосуванням бандажа при щепленні (з наук, літ.); 
Бандаж надійно фіксує прищеплені компоненти на перших 
етапах зрощування, сприяє утриманню вологи, чим захи
щає калюс щеплення від висихання (з наук, літ.); Бандажі 
виготовляють заздалегідь з урахуванням діаметра стовбу
ра в місці кріплення (з навч. літ.); Щоб продовжити життя 
старих дерев, їхні “рани " чистять, дезінфікують. Якщо ж 
вони глибокі, на стовбур або гілку в місці пошкодження 
накладають бандаж — замотують ганчіркою, змоченою в 
гарячій оліфі (з газ.); Бандаж необхідно змінювати впро
довж декількох років, поки рана цілком не заросте. Дупла 
чи порожнини в стовбурах пломбують цементом (з газ.).

БАНДАЖИСТ, а, ч. 1. Те саме, що бандажник. Казав 
бандажист, що апарат буде стоїти [коштувати] 70 ма
рок (Леся Українка).

2. Той, хто накладає бандаж.
БАНДАЖИСТКА, и, ж. Жін. до бандажист 2. Спокійно 

й упевнено бандажистка наклала спеціальну пов ’язку на 
ушкоджену ногу гірника (з газ.).

БАНДАЖНИЙ, а, е, спец. Прикм. до бандаж. На знімку 
видно, що дві кістки значно розійшлись одна від одної, тре
ба було їх якимсь чином з'єднати. Знайшли бандажний 
пояс, почали розпарювати в гарячій воді стегно, а майстер 
узявся за справу. Через місяць дівчина почала ступати на 
ногу (з газ.); При бандажуванні стовбура в нижній його

частині потрібно стиснути бандажну обв'язку забиван
ням між нею і стовбуром щонайменше двох клинків (з мови 
документів); Для стягнення розщепленого стовбура старо
го дерева виконали монтаж сталевого бандажного обруча 
(з газ.); Бандажна стрічка; Бандажні кільця; Н Признач, 
для виготовлення бандажів. Знімали могутні колеса, щоб 
віддати їх на обточку до бандажних верстатів (О. Дон- 
ченко); Слід розглянути характеристики бандажних і ро
торних сталей (з наук, літ.); Бандажна майстерня.

БАНДАЖНИК, а, ч., спец. Той, хто виготовляє бандажі. 
Бандажник третього розряду повинен знати будову спе
ціальних пристроїв та контрольно-вимірювальних прила
дів для визначення температури нагрівання бандажів 
(із журн.); До переліку важких робіт і робіт, пов 'язаних зі 
шкідливими та небезпечними умовами праці, який затвер
джено Міністерством охорони здоров'я України, внесено 
також професію бандажника (з газ.).

БАНДАЖ бВАНИЙ, а, е, спец. 1. На який накладають 
бандаж. Досліджено просторове деформування гнучких 
елементів конструкцій морського призначення: гнучких 
приєднаних до судна-носія армованих шлангів, бандажова- 
ного трубопроводу при спіральному навиванні бандажа 
(з наук.-техн. літ.); Бандажована нога.

2. У якому використовується бандаж. Бандажованийро
тор.

БАНДАЖУВАННЯ, я, с., спец. Дія за знач, бандажува-
ти. Базове навчання за пілотним проектом на стрийському 
заводі ковальсько-пресового обладнання стосується насам
перед ручного й машинного бандажування (із журн.); Щоб 
отримати нові саджанці винограду, щеплення необхідно 
виконувати на розвинених боках пагона. Для ізолювання 
компонентів щеплення від вологи бажано використовува
ти поліетиленову плівку завтовшки 15 мкм, яку накла
дають способом бандажування (з наук, літ.); Для звалюван
ня дерев бензиномоторними пилками необхідно використо
вувати такі допоміжні звалювальні засоби: сокира, гідро- 
клин чи гідродомкрат,.. прядив 'яний канат чи ланцюг.. для 
бандажування дерев та стягування завислої на них ламані 
(з мови документів); Бандажування потрібно виконувати.. 
при звалюванні грубих нахилених дерев, дерев з однобічним 
розвитком крони або одностороннім вкриттям її снігом 
(льодом) (з мови документів); Бандажування ноги для збе
реження потрібного положення.

БАНДАЖУВАТИ, ую, уєш, недок., що і без дод., спец. 
Накладати бандаж. Переді мною впала куля, і нараз почув 
гук вибуху, безвладно повалився на землю і відчув наче мені 
відірвало ногу. Я  почав собі бандажувати ногу (з публіц. 
літ.); Ми побігли до будинків, бо там лежали поранені. Я  по
чав бандажувати (з газ.); Для запобігання розколюванню і 
розщепленню відземкової частини товстомірних дерев з 
внутрішньою гнилизною або надколеними відземками необ
хідно відземкову частину стовбура бандажувати пря
див 'яним канатом.. або ланцюговим бандажем (з мови до
кументів).

БАНДАНА, и , ж. Яскрава хустина особливого крою (пе
рев. шовкова або бавовняна) з нанесеним на ній зображен
ням, яку зав’язують здебільшого на голові або на шиї. Кла
сична бандана — це квадратна за формою хустинка тем
но-синього кольору. А от сучасні “пов 'язки на голову " дуже 
різноманітні за кольорами та їх відтінками, а також
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можуть мати ще й форму трикутника (із журн.); Бандану 
носять навіть на руці як браслет (із журн.); Бандана — не 
просто звичайна хустинка. Нею можна обмотати релпнь 
джинсів або ж зав 'язати волосся, зібравши його у  “хвос
тик" (з газ.).

БАНДАННИЙ, а, е. Прикм. до бандана. Банданна по- 
в 'язка.

БАНДАНОВИЙ, а, е. Те саме, що банданний.
БАНДВАГЕН, а, ч. Стрічковий транспортер, який вико

ристовують у гірничих розробках. Бандваген рухався по
вільно.

БАНДВАГбН, а, ч. 1. У США — політична партія, яка 
домоглася популярності й перемогла на виборах; // Група 
осіб, чию передвиборчу програму широко підтримує насе
лення. Бандвагон постав із практики передвиборчих кам
паній в Америці (з газ.).

2. Система технологій, засобів, методів і т. ін., яку вико
ристовують політичні сили для перемоги на виборах. Тех
ніка бандвагона зазвичай апелює до почуттів лояльності й 
націоналізму, а також до прагнення людини бути на боці 
переможців (із журн.); Техніка бандвагона та авторитет
ний аргумент взаємопов ’язані. Обидві техніки спрямовані 
переважно на тих, хто вважає себе прихильниками певної 
ідеї і приймає відповідні рішення, бо саме так роблять інші 
(з газ.).

3. перен. Поширення, широке застосування, впрова
дження чого-небудь (перев. про ідеї, теорії, методи). Напри
кінці 60-х років XX  cm. теорія інформації перетворилася на 
своєрідний бандвагон від науки. Вона виникла як спеціа
льний метод у  теорії зв ’язку й одразу посіла значне місце в 
популярній та науковій літературі (з наук, літ.); У крипто
графами спостерігаємо явище, схоже на бандвагон у  тео
рії інформації, про що писав 1959 року К. Шеннон, бо ви
рішення багатьох проблем щодо захисту інформації цілком 
покладають на криптографію, яка нині є обоє 'язковим еле
ментом навчання не лише в курсах із теорії зв ’язку та тео
рії інформації, а й у  викладанні дискретної математики й 
алгебри (з наук. літ.).

4. заст., рідко. Фургон або машина з оркестром. У музеї 
циркового мистецтва широко представлений реквізит 
старого цирку-шапіто. Тут можна побачити й різьблені 
дерев 'яні фігурки артистів у  бандвагоні пересувного цирку, 
що нагадували про давні мандрівки артистів степами Ук
раїни (із журн.).

БАНДЕРИЛЬЄРО, невідм., ч. Озброєний бандерильєю 
піший боєць у кориді. На арену прудко вистрибнув смагля
вий бандерильєро й одразу замиготів криваво-червоною 
плахтою (із журн.).

БАНДЕРИЛЬЯ, і, ж. Прикрашений стрічками малень
кий спис, який використовують під час кориди. Бандерилья 
миттєво встромилася в шию бика, і він, нелюв сліпа буря, 
кинувся на свого ворога (із журн.).

БАНДЕРІВЕЦЬ див бандерівці.
БАНДЕРІВКА див. бандерівці.
БАНДЕРІВСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бандерівці і банде- 

рівщина. Перебіг подій на фронті змусив бандерівський 
провід і ГК УПА обрати стратегію “двофронтової боро
тьби " — проти більшовицької Москви і нацистського Бер
ліна (з наук, літ.); Роман Шухевич був одночасно головноко
мандувачем УПА та керівником ОУН(б). Таке зосереджен

ня влади в одних руках засвідчувало, що вождівство й моно- 
партійність залишалися одним з основних принципів функ
ціонування бандерівського руху (з наук, літ.); До кінця 1942 — 
початку 1943 р. бандерівські боївки обмежувалися спора
дичними диверсійно-терористичними акціями проти нім
ців (з навч. літ.); Бандерівське підпілля; Бандерівський зв ’яз- 
ковий; Бандерівські провідники.

БАНДЕРІВЦІ, ів, мн. (одн. бандерівець, вця, ч.; бандё- 
рівка, и, ж.). Члени військово-політичних формувань кон
трольованої ОУН(р) Української повстанської армії у Захід
ній Україні в 40-50-х роках XX ст. на чолі зі С. Бандерою. 
Загибель від рук агента КДБ Є. Коновальця, кардинальна 
зміна політичної ситуації у  Східній Європі, визрівання на
цистсько-більшовицького конфлікту, а також особисті ам
біції— все це зрештою призвело до розколу українських на
ціоналістів на дві ворогуючі фракції— бандерівців і мельни- 
ківців (з наук, літ.); Протистояння бандерівців і мельників- 
ців зробило-таки свою чорну справу в русі національного 
опору (з наук.-попул. літ.); // Прихильники національно- 
визвольного руху 40-50-х років XX ст. у Західній Україні. 
Старенький ветеран війни приніс сивоокій бандерівці квіти: 
вона врятувала йому життя в жорстокі воєнні роки (з газ.).

БАНДЕРІВЩ ИНА, и, ж., розм. Назва національного 
руху в Західній Україні на чолі зі Степаном Бандерою у 
30-50-х рр. XX ст. За часів Другої світової війни на порядку 
денному політичного життя в Україні постала бандерів- 
щина (з публіц. літ.); “Вишневі ночі" Б. Харчука підніма
ють ще більш вибуховий пласт нашої історії— так звану 
бандерівщину (з газ.).

БАН ДЕРбЛЬ, і, ж. Вид поштової кореспонденції — пе
ресилання друкованої продукції (книг, журналів, газет), а 
також дрібних предметів у паперовій обгортці. На київську 
адресу Отави прийшла бандероль, у  якій він знайшов таб
лиці Вільперта... (П. Загребельний); Отримавши банде
роль, дівчина не одразу взялася її розпаковувати, насоло
джуючись передчуттям очікуваного дарунка (із журн.).

БАНДЕРОЛЬКА, и, ж. Зменш, до бандероль. Режисер 
не тільки гроші в пачках не став перераховувати, але на
віть до самих пачок не доторкнувся. Лише відзначив про се
бе, що в чемоданчику може вміститися набагато більше 
таких бандерольок (із журн.); Мені поштою вже давно від
правили книжку, яку замовила й повністю оплатила, але 
бандерольку я й досі не отримала (з газ.).

БАН ДЕРбЛЬН ИЙ , а, е. Прикм. до бандербль. Банде
рольний пакет.

БАНДЖЙСТ, а, ч. Музикант, який грає на банджо. Із пер
шого складу колективу залишились тільки двоє — бан- 
джист і піаніст, який очолює колектив (із журн.); Найвідо- 
міший джазовий банджист світу грав, демонструючи вір
туозну техніку (з газ.).

БАНДЖО, невідм., с. Струнний щипковий музичний ін
струмент північноамериканського походження з круглою 
пласкою декою; набув великого поширення в джаз-оркес
трі. Верещали банджо, .. ухав тромбон, .. щось свистіло, 
щось видзвонювало (І. Багряний); Внизу, на містку через ка
нал, джаз-банда непризовного віку дерла горлянки під гіта
ру і банджо (А. Крижанівський); Американське банджо.

БАНДЙТ, а, ч. Озброєний грабіжник, розбійник. Напру
жено вслухалася [Федора Михайлівна] в голоси, вони вже 
чулися в сінях. Може, бандити? (П. Панч); Бандити при
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ступили до розбитих вікон і прислухалися (О. Бердник); 
// зневажл. Той, хто належить до банди, ворожого війська; 
шпигун, диверсант і т. ін. Смерть бандитам! Смерть фа
шистам! Сміливо на бій! (І. Гончаренко).

БАНДИТЙЗМ, у, ч. Злочинна діяльність озброєних банд, 
що чинять пограбування, розбої, вбивства. — Насамперед 
треба вирвати в бандитизму жало, вирвати йому язика 
(Б. Антоненко-Давидович); Я  пройшов усі фронти. Я  зни
щував бандитизм (Б. Харчук); Насилля — то збурення ці
лості, то бандитизм у  безмежжі (О. Бердник).

БАНДИТКА, и, ж. Жін. до бандйт. Почали приборкува
ти бандитку і наморочилися з нею найбільше (із журн.).

БАНДИТСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бандйт. Очевидно, у  
бандитської ватаги була своя розвідка, надійні вуха і очі 
(І. Цюпа); Коли в ’язні, трохи розсунувшись, дали місце сіс
ти на нарах Свграфові Фірсовичу, він з острахом і цікавіс
тю став розглядати камеру, шукаючи очима характерних 
бандитських пик (Б. Антоненко-Давидович); [Ольга : ]  Та 
краще буду я .. героєвою удовою, аніж бандитською жо
ною (С. Голованівський); Основні механізовані сили німців 
тікали на Прагу, інші, не встигаючи за ними, звертали з ма
гістральних шляхів у  глухіші місця, розсипалися лугами-бе- 
регами, заривалися в скирти сіна, вовками бродили полісах, 
гуртуючись у  бандитські ватаги (О. Гончар).

БАНДИТУВАТИ, ую, уєш, недок. Чинити пограбуван
ня, розбої, вбивства; бути бандитом. Бандитував [Хоро
шун] у  повному розумінні цього слова (І. Багряний); Затри
мали хлопців на залізниці, де вони бандитували вже протя
гом місяця (з газ.).

БАН Дб1, невідм., с. І. Обруч або пов’язка з тканини (пе- 
рев. на голові, рідше на сукні). Золотий обруч з її волосся — 
бандо — був з Лєрмонтовим на дуелі. Він узяв його, мабуть, 
не випадково. Катерина Биховець була гарна і рисами свого 
обличчя нагадувала ту, кого він кохав (з наук.-попул. літ.); 
Моя коса розпустилася, і бандо впало (із журн.).

2. Цупкий нетканий матеріал, що є основою для декору
вання штор. На фігурні бандо можна пришити або наклеї
ти різноманітні за формою та кольором аплікації (з навч. 
літ.); Бандо використовують для пошиття як вертикаль
них, так і горизонтальних м ’яких ламбрекенів — усе зале
жить від смаку, бажання та фантазії людини (із журн.); 
Зазвичай бандо повністю прикриває карниз, має фігурний 
ниж ній край і мож е доповню ват ися драпуванням  
(із журн.).

БАНДб2, невідм., с. Вид бойового мистецтва, яке пропа
гували буддійські монахи. На відміну від тайського боксу в 
боях із бандо немає жодних обмежень (з наук.-попул. літ.); 
Сучасна техніка бандо має дев’ять основних складників: 
дев ять способів переміщення у  просторі, дев 'ять типів 
удару ногами, дев 'ять способів удару кулаками, дев 'ять ос
новних напрямків атаки та оборони, дев 'ять прийомів від
риву супротивника від землі (із журн.); Бандо нерідко нази
вають бірманським карате або бірманським боксом (з газ.); 
Тренуються та змагаються в сучасному бандо у  чорній 
формі, яка символізує колір пантери (з газ.); Після Другої 
світової війни, коли Бірма отримала незалежність, у  країні 
було створено спортивну федерацію з бандо (з газ.).

БАНДУРА, и, ж. Український народний багатострунний 
щипковий музичний інструмент з декою овальної форми 
родини лютневих. Взяв би я бандуру та й заграв, що знав, —

Через ту бандуру бандуристом став (з народної пісні); За
порожець, підгорнувши ноги, виграє на бандурі, а біля його 
стоїть, настороживши вуха, прив'язаний до дуба кінь, 
ніби слуха ту музику (О. Стороженко); Так вдармо піснею! 
Торкнем бандуру! Хвала герою, воїну, буй-туру! (П. Тичи
на); А я саме хотів.. торкнути струни цього вічного дива — 
бандури (О. Бердник).

БАНДУРЙСТ, а, ч. 1. Музикант, який грає на бандурі, 
або співак, який акомпанує собі на бандурі. У Василя теж 
була своя “хвороба " — пристрасть до бандури. У шкільно
му гуртку бандуристів його ставили навіть за приклад 
(Яків Баш); У Миргороді митець О. Сластіон встановив 
тісні контакти з місцевими бандуристами й лірниками 
(з наук.-попул. літ.); Капела бандуристів.

2. етн. В Україні з давніх часів — мандрівний народний 
співець, який акомпанував собі на бандурі й нерідко сам 
складав пісні та думи; кобзар. Бандуристе, орле сизий! Доб
ре тобі, брате: Маєш крила, маєш силу, Є коли літати 
(Т. Шевченко); І  довго лунала з майдану дрібна швидкомов
ка підків і веселий гомін струн старого бандуриста (3. Ту- 
луб).

БАНДУРЙСТА, и, ч., заст. Те саме, що бандурйст. Йпо
сусідніх селах знали бандуристу.. Всюди його пісню, щиру і 
огнисту, Мир невередливий слухати любив (Я. Щоголів).

БАНДУРЙСТКА, и, ж. Жін. до бандурйст 1. Кульміна
цією концерту став виступ тріо бандуристок (з газ.); Са
модіяльна народна капела бандуристок.

БАНДУРКА, и, ж. Зменш, до бандура. Зробив [Котик] 
собі бандурку, узяв мішок і молоток і пішов до лисиччиної 
хатки (з казки); Ішло два козаки степом, надибали дерево й 
сіли в холодку. Один на бандурці пограває, а другий слухає 
(з переказу).

БАНДУРНИЙ, а, е. Прикм. до бандура. Сучасне профе
сійне бандурне мистецтво.

БАНДУРНИК, а, ч. 1. Майстер, який робить бандури. Як 
музично обдарованому Антону Чорному бандуру подарува
ли. Зробив її відомий майстер-бандурник Антоній Латин
ський. Отатив видатки великий український ентузіаст 
Микола Богуславський (з наук.-попул. літ.).

2. розм. Те саме, що бандурйст. Молоді козаки Антін 
Чорний, Іван Куліш та Зенон Конограй просто обожнюва
ли бандуру. Деякі з них навіть носили її, я к у  стародавні ча
си — за течима, як носять рушницю— без футляра, — щоб 
усі бачили, що перед ними кобзар-бандурник! (з наук.-по
пул. літ.); Про Федора Холодного кобзарі говорили, що рів
ного йому не було й, можливо, не буде: бандурник він хоро
ший — своїм духом грає (із журн.).

БАНДУРОНЬКА, и, ж., поет. Зменш, до бандура. Ой, 
голосно ж бандуронька грає, Струна струні стиха промов
ляє: Ой, де ж тії козаки гуляють? (з народної пісні).

БАНДУ РОЧКА, и, ж., поет. Зменш, до бандура. Чоти
ри чотирнички, п 'ята бандурочка, шостий простий, сьо
мий гострий (загадка).

БАНДФОРМУВАННЯ, я, с. Скорочення: бандитське 
формування. Розгром бандформувань; Численні бандфор- 
мування.

БАНДЮГА, и, ч. і ж., зневажл. Бандит. Виявилось, що і 
люди знайшлися в селі хороші та відважні, й бандюги не 
страшні й не невловимі (П. Козланюк); Виросте й стане во
лоцюгою, сутяжником, а то й бандюгою (Ю. Мушкетик);
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Дорослих бандюг засудили, а цей тут ночами б'ється в 
кошмарах (О. Гончар).

БАНЕЛКЖИ, ів, діал.: О Плестй банелюки (плетёни- 
ки) див. плестй.

БАНЕ ПОДІБНИЙ, а, с. Який має вигляд, форму бані 
(див. баня2); подібний до бані, схожий на неї. Цікавими в ар
хітектурному плані є усатівські кургани, які складалися з 
кромлехів, банеподібних центральних споруд і спеціально 
встановлених кам 'яних стел (з наук. літ.).

БАНЕР, а, ч. Рекламний плакат, прапорець і т. ін. із сим
волікою певної фірми або торговельної марки .Для виготов
лення візиток і банерів не потрібна потужна поліграфічна 
база (з газ.); // Реклама на веб-сторінці, за допомогою якої 
користувач може потрапити на веб-сайт рекламодавця. 
Інтернет-видання підготувало спеціальний банер і розміс
тило його на самісінькому верху початкової сторінки сай
ту (з газ.); Банери розміщують на різних інтернет-ресур- 
сах для того, щоб зацікавити потенційних відвідувачів 
(з Інтернету).

БАНЕРНИЙ, а, е. Прикм. до бйнер. Банернамережа для 
професіоналів.

БАНЕЧКА, и, ж. Зменш, до банька2 2. У городі Смолен
ську сім тріумфальних брам, з вежами й вежечками, з ци
булястими куполами й баньочками [банечками], розмальо
ваними й позолоченими, аж за очі бере (Б. Лепкий).

БАНЗАЙ, виг. Японський вигук, що відповідає україн
ським “хай живе”, “слава” і т. ін. Лукич, зрозумівши, до чого 
йдеться, якось раптово прибадьорився, плече й голова пе
рестали сіпатися, щосили фальцетом крикнув “банзай!", і 
з шеренги побачили, що він біля стінки, як підкошений, па
дає на коліна, а потім повільно звалюється набік (із журн.); 
Із вигуком "банзай!"японці на війні йшли в атаку (з газ.).

БАНЙТ див. баніт.
БАНИТИ, ню, ниш, недок., діал. 1 .кого, що. Мити .Довго 

напередодні мама банила йому голову лугом, материнкою 
(Ю. Яновський).

2. кого, перен. Бити. — Гамселити [панів], — підказав 
Покивай .. — Банити! (О. Ільченко); // Лаяти. — От же лу
каве зілля, — .. без угаву банив чоловік свою жінку (Яків 
Баш).

БАНІ АН див. баньян.
БАНІТ, БАНЙТ, а, ч., заст. Людина, оголошена поза за

коном; вигнанець. [ А н н а:] А хто баніт, той, звісно, уті
кач (Леся Українка); Кожен братчик повинен позиватися в 
братському суді, а за порушення статуту виключають із 
братства, тобто відлучають від церкви. Тоді він — банит, 
людина поза законом (3. Тулуб).

БАНІТА, и, ч., рідко. Те саме, що баніт. [Ту р с ь к и й:] 
Скривдили тебе, ясновельможний пане! Банітою, паливо
дою об 'явлено, до двору не пускають, у  Варшаві жить за
бороняють! (І. Карпенко-Карий).

БАНІТУ ВАТИ, ую, уєш, недок., кого. 1. заст. Засуджу
вати кого-небудь на вигнання. — Правильно! Банітувати! 
Вигнати його [підскарбія Морштина]! — підтримали коро
ля посли. — Хай зразу ж іде звідси! Він не годен сидіти по
ряд з нами! (В. Малик).

2. діал. Дуже сильно лаяти кого-небудь. [ Дома ха : ]  Ма
мо! краще мене банітуйте, а не паскудьте моєї дружини! 
(М. Старицький); Василь.. радо слухав, якмати банітувала 
сестру (Панас Мирний).

БАНІЦІЯ, і, ж., заст. Покарання, що полягає в оголо
шенні людини поза законом, засудженні її на вигнання. 
Придушивши повстання Северина Наливайка (1594-1596рр.), 
польський уряд наклав на козаків баніцію, тобто оголосив 
їх поза законом (з наук. літ.).

БАНК1, у, ч. 1. Установа, що концентрує грошові кошти і 
накопичення, надає кредити, здійснює грошові розрахунки, 
облік векселів, емісію грошей та цінних паперів, операції з 
золотом, іноземною валютою і т. ін. їх багатство не в самій 
хаті: є в їх земля, є гроші в позиках та в банках, — згорить 
хата, то вони нову побудують та й знов почнуть хазяйну
вати (Б. Грінченко); Продали тютюн, доляри [долари] пок
лали в банк під відсотки (Ю. Винничук); Банки самостійно 
розробляють порядок бухгалтерського обліку операцій з ви
користанням платіжних карток з урахуванням особливос
тей внутрішньобанківської платіжної системи (з мови до
кументів); Банки приділяють велику увагу операціям з вико
ристанням пластикових карток у  системі безготівкових 
розрахунків (із журн.); Депозитний банк; Державний банк 
України; Ощадний банк.

2. Приміщення, де розташовано такий заклад. Біля банку 
знов повно люду. Знов сварня, знов гармидер (У. Самчук); 
Площа в Хусті невелика, частину її зайняв пам 'ятник з 
трибуною, і панству довелось потиснутись — до костьолу 
в один бік і до банку — в другий (С. Скляренко).

А  Активні операції банку див. операція; (1) Акціонер
ний банк — банк, створений на гроші акціонерів для здій
снення фінансової діяльності. Акціонерний банк активно 
працює на фондовому ринку України (із журн.); Балйнс 
банку див. балйнс1; (2) Інноваційний банк — банк, що 
спеціалізується на наданні фінансової допомоги винахідни
кам. До складу комерційних інноваційних банків входить ба
гато обласних відділень (з газ.); (3) Іпотечний банк — 
банк, який надає довготермінові кредити під заставу неру
хомості. Верховна Рада розглянула законопроект “Про дер
жавний іпотечний банк”(з газ.); (4) Комунальний банк — 
банк, що надає позички на комунальне господарство. На на
раді було обговорено пропозиції щодо створення комуналь
них банків та їх взаємодії з органами місцевого самовряду
вання (з газ.); У 1923 році засновано Київський сільгосп- 
банк, а в 1924 році відкрито Київський місцевий комуналь
ний банк (з газ.).

0  Лежйти в банку див. лежйти.
БАНК2, у, ч. 1. Фонд яких-небудь даних, що зберігаються 

в науковому центрі та використовуються з певною метою 
(інформаційною, пошуковою і т. ін.). Суспільний банк ін
формації є динамічним і нечітким (з газ.); Банк вакансій; 
Банк рефератів.

2. Систематизоване зібрання органів і тканин людини 
або тварин, а також клітин різних організмів або рослин, які 
використовуються для практичних та дослідницьких цілей. 
Практично здорова людина може здати кров та покласти 
її в банк крові. І  за потреби, а від цього не застрахований 
ніхто, їй будуть вливати її ж власну кров (з газ.); Для на
дання невідкладної допомоги використовують найсучас
ніші препарати крові. Було створено резервний банк крові 
необхідної групи (з газ.).

А  (1) Б анкдйних— сукупність інформаційних показни
ків, сконцентрованих в одному місці, доступному для ко
лективного користування. Величезний внесок у  формування



БАНК3 3 5 2 БАНК-ЕМ1ТЁНТ

банків даних у  галузі океанографії зробили українські науко
во-дослідні інститути (з наук.-попул. літ.); (2) Банк модё- 
лей — набір математичних моделей, що сприяють, зокрема, 
прийняттю оптимальних маркетингових рішень; (3) Банк 
програм — сукупність програм або пакетів програм, що 
використовуються централізовано для однієї предметної 
області; (4) Гённий банк <Банк гёшв>: а) сховище закон
сервованого насіння рослин для збереження різноманіття 
рослинного світу. Першочерговим завданням збереження 
природного генофонду рослин є створення генних банків 
(з наук, літ.); На будівництво генних банків в усьому світі не 
шкодують ніяких коштів (з газ.); б) база даних про ДНК 
громадян країни. Кожен громадянин може добровільно 
зробити аналіз ДНК у  генетичній лабораторії, який буде 
передано на зберігання в генний банк (із журн.).

БАНК3, у, ч. 1. Назва азартної гри в карти; банчок. Грати 
в банк.

2. Сума грошей, поставлена на кін у картярській грі. 
* У порівн. Вибух власної гранати вплинув на старшого 
сержанта, як зірваний банк на картяра (П. Панч).

Держати (тримати) банк див. держйти; Прометати 
банк див. прометати.

БАНКА1, и, ж. 1. Скляна, металева і т. ін. посудина пе- 
рев. циліндричної форми. Я  тобі ще банку варення дам, ко
ли миром (В. Підмогильний); У них знайдено .. по кілька 
скляних банок, у  яких лежить якась пахуча біла й рожева 
мазь (В. Кучер); // Бляшана коробка для консервів; бляшан
ка. Сажнєв великим кишеньковим ножем вигорнув у  миску з 
банки консерви (Д. Ткач).

2. звичайномн. банкй, банок,мед. Невеликі грушоподіб
ні скляночки з потовщеними вінцями, які застосовуються 
для того, щоб викликати приплив крові на окремих ділян
ках тіла. Коли приступ минув, ми почали ставити банки 
(М. Олійник); Багатовіковий досвід народної медицини аку
мулював знання про різні способи лікування: гартування, 
розтирання, гірчичники, банки (з наук.-попул. літ.); Відтяж
ним засобом, який діє на кровообіг, є банки (з навч. літ.).

(1) Майонёзна банка — скляна банка місткістю 250 мл. 
По 100 г селери, петрушки, кольрабі, моркви, цвітної капус
ти пропустити через м 'ясорубку, перемішати, щільно на
топтати у  скляні банки (півлітрові або майонезні) (з на
ук.-попул. літ.).

Д  (2) Лейденська банка, фіз. — лабораторний прилад 
для нагромадження електрики. Великою подією в науці було 
винайдення так званої лейденської банки, цього першого 
конденсатора електричної енергії {з наук, літ.); Після того, 
як винайшли лейденську банку, почали спостерігати елек
тричний розряд (з навч. літ.).

БАНКА2, и, ж., геол., мор. Підвищення морського дна, 
мілина в морі. Часто черепашки налягають одна на одну й 
утворюють підводні підвищення — банки (з наук, літ.); 
Морські риби скупчуються на порівняно невеликих глибинах 
поблизу материків і на мілинах, так званих банках (із журн.).

БАНКА3, и, ж., мор. Дошка, яка надає шлюпці або човну 
поперечної міцності й одночасно служить сидінням для 
веслярів. Біля молодого на лавці, яка в моряків називається 
банкою, біліла в темряві дерев'яна милиця (В. Кучер); 
Шлюпка стрибнула вгору, вниз, хвиля покрила з головою лю
дей. Володя відчув, що він уже не сидить на банці і його но
ги не торкаються днища (О. Донченко).

БАН КАБРбШ , а, ч. Машина в бавовнопрядильному ви
робництві, на якій виготовляють напівфабрикат для пряжі. 
Банкаброш — закономірний результат розвитку й постій
ного вдосконалення прядильного виробництва та інженер
них пошуків (із журн.).

БАН КАБРбШ Н И К, а, ч. Робітник, який працює біля 
банкаброша.

БАН КАБРбШ Н И Ц Я, і, ж. Жін. до банкаброшник.
БАНК-АКЦЕПТАНТ, ~у-~а, ч. Банк, який взяв на себе 

зобов’язання оплатити рахунок. Ризики експортера, який 
формально надає комерційний кредит імпортеру, перекла
даються на банк-акцептант (з наук, літ.); Здійснюючи зов
нішньоекономічні операції з використанням банківського 
акцепту, експортер може, не відсилаючи тратту для ак
цептування, відразу врахувати її у  своєму банку, а вже ос
танній передає вексель у  банк-акцептант (з навч. літ.).

БАНК-ГАРАНТ, ~у—«а, ч. Банк, що поручився за свого 
клієнта; видає гарантії за дорученням і за рахунок клієнта, а 
також за рахунок банків-кореспондентів. Міжрегіональний 
банк виступає банком-гарантом побудови нового мосту 
(з газ.).

БАНК-ДЙЛЕР, ~у-~а, ч. Комерційний банк, який висту
пає продавцем державних цінних паперів на фондовому 
ринку. Великий банк-дилер може мати депозити в інозем
ній валюті в інших банках, які розташовані у  фінансових 
центрах, де ця валюта є внутрішньою (з наук, літ.); У ме
жах національного ринку банк-дилер при купівлі-продажу 
цінних паперів безпосередньо взаємодіє з клієнтом (з наук, 
літ.); Відповідно до угоди про комплексне обслуговування 
банк-дилер відкриває банку-інвестору розрахунковий раху
нок на біржі для здійснення фінансових операцій (з навч. літ.).

БАНК-ЕКВАЙР, БАНК-ЕКВАЙРЕР, ~у—а, ч. Уповно
важений банк — член платіжної системи, що здійснює пер
винне оброблення трансакцій та проводить із комерсанта
ми, які входять до сфери його діяльності, всі операції з карт
ками. Банк-еквайр перераховує на поточні рахунки комер
сантів кошти за товари та послуги, приймає, розподіляє 
та розсилає квитанції, а також розповсюджує листи з пе
реліком банківських платіжних карток, операції з якими 
призупинено (з наук.-попул. літ.); Донедавна банк-еквайрер 
лише зрідка мав збитки через шахрайські операції в його 
торгово-сервісній мережі (з газ.).

БАНК-ЕКВАЙРЕР див. банк-еквайр.
БАНК-ЕМ1ТЁНТ, ~у-~а, ч. 1 . Банк, який випустив в обіг 

грошові знаки, цінні папери чи платіжно-розрахункові до
кументи. Банк-емітент видає платіжну картку клієнтові 
після ретельної перевірки його фінансового стану та оцін
ки кредитоспроможності (з навч. літ.); Банк-емітент є ос
новною стороною, фінансово зобов’язаною оплатити до
кументи, що відповідають умовам акредитиву. Тому як 
банк-емітент повинен виступати відомий і досить надій
ний банк (з мови документів).

2. Уповноважений банк, який є членом платіжної систе
ми, обслуговує карткові рахунки та видає банківські пла
тіжні картки, а також проводить розрахунки з торговцями. 
Платник подає до банку-емітента заяву для отримання 
чекової книжки, а також платіжне доручення на депону
вання коштів (з мови документів); Банк-емітент перевіряє 
правильність оформлення чека та перераховує кошти на 
рахунок чекотримача (з мови документів).



БАНКЕТ 3 5 3 БАНКОМЁТ

БАНКЕТ1 див. бенкёт.
БАНКЕТ2 див. банкёти.
БАНКЕТ3, а, ч., пуд. Земляний або кам’яний насип для 

якої-небудь споруди. У рамках проекту щодо облаштуван
ня Тузли передбачається провести берегоукріплювальні ро
боти, завершити будівництво дороги та банкета і верто
літного майданчика (з газ.).

БАНКЁТИ, ів, мн. (одн. банкет, а, ч.). Закриті ящики в 
житловому приміщенні корабля, де зберігається одяг мат
росів. — За&іяньте в банкети, боцмане, що там робиться? 
Сором! (Д. Ткач).

БАНКЕТИК див. бенкётик.
БАНКЕТКА, и, ж. М’яка лавочка, невеликий диванчик 

без спинки. Важливе значення в комплексі туристичних 
послуг має меблювання приміщень для проживання. У кож
ній кімнаті є банкетка, стіл журнальний, крісло для відпо
чинку (з газ.).

БАНКЕТНИЙ див. бенкетний.
БАНКЁТОЧКА, и, ж., розм. Зменш, до банкётка. Бан- 

кепючка авторської роботи; Плетена банкеточка.
БАНКІВНИК, а, ч. Той, хто тримає банк (див. банк3), 

банкує під час гри в карти.
БАНКІВСЬКИЙ, а, е. Прикм. до банк1. Повинна бути 

серйозно переглянута система банківського кредитування 
(з газ.); Банківська гарантія; Банківська система; Банків
ський капітал; Банківський процент; Банківські кредити; 
Таємниця банківських вкладів.

БАНКІР, а, ч. Власник банку або акціонер, який володіє 
великою кількістю банківських акцій. Був це один із знач
ніших львівських банкірів (І. Франко); У столичному Палаці 
культури “Україна” відбулася церемонія нагородження лю
дей року, де відзначили найуспішніших політиків, бізнесме
нів, банкірів (з газ.); Збанкрутілий банкір.

БАНКІРКА, и, ж., розм. Жін. до банкір. “Це дивно — 
скільки німкень воліють не замислюватися про способи 
здійснення банківських внесків тільки через те, що не хо
чуть розмовляти з байдужим банкіром у  строгому ділово
му костюмі, який не має жодного уявлення про їхні потре
би ”, — каже винахідлива банкірка (з газ.); Серед жінок-де- 
путатів є педагоги, бізнес-леді, лікарі, банкірки і держ- 
службовці (з газ.).

БАНКІРОЧКА, и, ж., розм. Зменш.-пестл. до банкірка.
Особисто я вдягаюся так, як мені зручно. А ти, банкірочко, 
в будь-якому вбранні будеш прекрасна (із журн.).

БАНКІРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до банкір. Банкірський 
форум став першим кроком у  встановленні та налагоджен
ні більш тісних і плідних контактів між банкірами регіону 
(з газ.); Глава нового банку— людина молода, ділова, ринко
во орієнтована, з багатим управлінським і банкірським до
свідом (з газ.); // Належний банкірові. — Я .. мав жінку, 
четверо дітей й банкірську контору (М. Коцюбинський); 
Банкірський офіс.

БАНК-КОРЕСПОНДЁНТ, ~у-~а, ч. Банк, який на під
ставі кореспондентського договору виконує доручення ін
шого банку у справах платежів та розрахунків. У дорученні 
на відкриття акредитиву мають бути такі дані: форма 
акредитиву, спосіб передачі повідомлення про відкриття, 
вказівка на банк-кореспондент бенефіціара тощо (з мови 
документів).

БАНКНбТ див. банкноти.

БАНКНбТА див. банкноти.
БАНКНОТИ, оті в і от, мн. (одн. банкнот, а, ч. і банкно

та, и, ж.). Різновиди грошових знаків, які випускають в 
обіг центральні банки відповідно до потреб народного гос
подарства (теоретично забезпечені золотом, дорогоцінними 
металами та іншими активами державного банку). Маня 
живо вхопила банкнот, сховала його і .. вибігла з кімнати 
(І. Франко); Нащо кому старого невальорного [безвартісно- 
го] банкнота (Б. Лепкий); В шухляді лежали банкноти по 
десять доларів (П. Панч); Як запевняє міністерство фінан
сів, нові банкноти важче підробити (з газ.); Банкноти но
вого зразка.

БАНКНОТНИЙ, а, е. Прикм. до банкноти. Розроблено 
комплексну методику техніко-криміналістичної експерти
зи справжніх та підроблених банкнот іноземних держав, 
яка включає дослідження банкнотного паперу, фарб, ак
тивних елементів захисту (з наук.-попул. літ.); Банкнотну 
фабрику Національного банку України відкрито в Києві 
1994 року (із журн.).

А  Банкнотний обіг див. обіг.
БАНКО1, невідм., с. Ціна або курс, за яким банк здійснює 

продаж і купівлю цінних паперів.
БАНКО2, невідм., с. Будівельний матеріал із суміші гли

ни з соломою, який використовують у країнах тропічної 
Африки для спорудження хатин і мечетей. Із банко побудо
вано мечеті в Малі (з наук.-попул. літ.).

БАНКОВИЙ1, а, е. Прикм. до банк1. Внизу [в нижній 
шухляді] готівка, книжечки податкові і банкові (І. Фран
ко); Банкова система може бути ефективним джерелом 
утворення капіталу тільки за умови вільних фінансових 
ринків (з наук, літ.); В Україні сьогодні розвинута потужна 
банкова інфраструктура (з газ.); Банкове діловодство; 
Банкове право; Банкові чеки.

БАНКОВИЙ2, а, е. Прикм. до банка1. 1. В усьому світі 
банковий масаж визнано ефективним антицелюлітним за
собом (із журн.); Банкове пиво; Банковий сік; Банкові кон
серви.

2. перен., розм. Пов’язаний із вмістом банки (перев. про ал
когольні напої). Фахівці-наркологи стверджують, що таке 
явище, як банковий алкоголізм, у  нас уже з ’явилося (з газ.).

БАНКОМАТ, а, ч. Електронний пристрій, який може без 
участі оператора виконувати основні касові функції (при
ймання депозитів, зняття готівкових коштів з рахунку, пере
каз коштів на рахунок, надання виписки про стан рахунку 
і т. ін.) за допомогою платіжної картки. Обслуговування 
держателів платіжних карток через банкомат здійсню
ється відповідно до чинного законодавства України, поло
ження та нормативно-правових актів Національного бан
ку України щодо організації касової роботи в банках Украї
ни (з мови документів); Потрібну суму можна зняти в 
будь-якому кінці міста, де є банкомати, уникаючи готівко
вого розрахунку (з газ.); Отримувати зарплату через бан
комат.

БАНКОМАТНИЙ, а, е. Стос, до банкомата, пов’язаний з 
банкоматом. Банкоматні операції.

БАНКОМЁТ, а, ч. Гравець у карти, який тримає банк 
(див. банк3 2). За кілька хвилин між ними розпочалася азарт
на гра в польський банчок, у  якій банкомет дає партнерам 
по три карти (із журн.).



БАНК-ПРАВОНАСТУПНИК 3 5 4 БАННИК3

БАНК-ПРАВОНАСТУПНИК, ~у—а, ч. Банк, який 
внаслідок реорганізації приймає майнові права та обов’яз
ки банку, що реорганізується. Якщо банк-правонаступник є 
учасником Єдиної інформаційної системи "Реєстр позичаль
ників”, то він протягом 10 днів з дня затвердження пере
давального (роздільного) балансу має надати інформацію 
про ненадійних позичальників банку, що реорганізувався, від 
свого імені (з мови документів).

БАНКРбТ див. банкрут.
БАНКРбТСТВО див. банкрутство.
БАНКРОТУВАННЯ див. банкрутування.
БАНКРОТУВАТИ див. банкрутувати.
БАНКРУТ, рідко БАНКРОТ, а, ч. 1. Юридична або фі

зична особа, яка розорилася і неспроможна оплатити свої 
зобов’язання. Річинського по смерті оголошено банкротом 
(Ірина Вільде); Про визнання боржника банкрутом прий
мається постанова арбітражного суду, в якій признача
ються ліквідатори з представників зборів кредиторів, бан
ків, фінансових органів, а також Фонду державного майна, 
якщо банкрутом визнано державне підприємство або орга
нізацію (з навч. літ.); Необхідні спільні заходи щодо перевір
ки фінансово-господарської діяльності підприємств і ус
танов, які мають значну заборгованість перед бюджетом 
і оголосили себе банкрутами (із журн.); Органи державних 
податкових інспекцій переважно обмежуються проведен
ням перевірок лише підприємницьких структур, що не спла
тили належні платежі й оголосили себе банкрутами 
(із журн.); На сьогодні металургійний комбінат — банкрут 
(з газ.).

2. перен. Той, хто зазнав повної невдачі, краху в своїй 
діяльності. Кожен з нас і всі ми колись у  житті були бан
крутами: чи то через особисті помилки, чи то через неста
чу моральних сил, чи просто через власні лінощі (з газ.); 
// Організація, компанія, партія і т. ін., які виявилися в чо- 
му-небудь неспроможними. Соціологія — банкрут, проте 
має багато прихильників. Соціологія повинна бути групою 
методів, а не наукою суперечностей! (із журн.); Ця партія 
врешті зазнала поразки на виборах і, мабуть, таки стала 
політичним банкрутом (з газ.).

(1) Злісний банкрут (банкрбт) — особа, яка ухиляється 
від сплати боргів, видаючи себе за неспроможного боржни
ка. Я  не банкрот, принаймні не злісний (Леся Українка).

БАНКРУТСТВО, рідко БАНКРбТСТВО, а, с. 1. Уста- 
новлена судом неспроможність боржника (юридичної чи 
фізичної особи) виконати свої боргові зобов’язання; фінан
совий крах. Вашому синові грозить банкротство, позбав
лення всього маєтку (І. Франко); Банкрутство іноді вико
ристовується як засіб ухилення від погашення боргових зо
бов’язань (з газ.).

2. чого, перен. Неспроможність, провал у чому-небудь; 
крах планів і надій. З великою переконливістю говорить 
С. Тудор про неминуче банкрутство тієї літератури, яка 
перебуває під владою реакційних антинародних тенденцій 
(з наук. літ.).

БАНКРУТУВАННЯ, рідко БАНКРОТУВАННЯ, я, с.
Дія за знач, банкрутувати. Нацбанк сьогодні виступає не 
за закриття (чи банкрутування) "малих” банків, а за їх 
присдниння до бііьших фінансових установ або злиття з 
ними (із журн.); Уже через рік-півтора оздоровлене держ- 
підприємство теоретично може погасити свою заборго

ваність перед ініціатором санації. Але повернути надані 
кредити через банкрутування держпідприємства іноді вза
галі не видається можливим (із журн.); Штучне банкруту
вання.

БАНКРУТУВАТИ, рідко БАНКРОТУВАТИ, ую, уєш, 
недок. Ставати банкрутом, зазнавати фінансового краху. 
[ Ш п і  цкопф: ]  Скажіть мені, .. через що властиво бан
кротує пан Чирняк? (І. Франко); — Ідеї ваші не мають 
ґрунту в Галичині! Ось причина того, що всі ваші видання 
банкрутують (П. Колесник); В умовах кризи банкрутують 
нежиттєздатні економічні форми (з наук.-попул. літ.); 
Банки банкрутують лише через розкрадання і недостатню 
фаховість (з газ.).

БАНКУВАТИ, ую, уєш, недок. Здавати карти партнерам, 
маючи в своєму розпорядженні банк (див. банк3 2). Він 
банкує, щось приказуючи до кожної карти (Ю. Яновський); 
— Гра триває! Геннадію Сергійовичу, твоя черга банкува
ти (П. Кочура); Циган банкував, б ’ючи усі карти підряд 
(А. Дімаров).

БАН ЛбН , у, ч. 1. М ’який трикотаж із тонких синтетич
них ниток. Банлон отримують із синтетичних ниток, які 
підлягають гофруванню завдяки тепловій обробці у  спеціаль
ній камері (з наук.-попул. літ.).

2. Виріб із такого трикотажу. Показ мод засвідчив, що 
весною ми знову носитимемо батон (з газ.).

БАНЛбНОВИЙ, а, е. Прикм. до банлон. Батонові ви
роби.

БАННИЙ1, а, е. Прикм. до баня1 1. Проектної потуж
ності вся конструкція якраз і досягає в сцені загального ку
пання, що завершує другий акт. Це справжня банна оргія, 
піна збивається хмарами, гола трупа хлюпочеться у  вели
чезних тазах, ріки води заливають кін (з газ.); Купую бан
ний рушник, а на ньому етикетка з адресою вітчизняного 
виробника (з газ.); Банний комтект; Банний халат; // Ви
значений для миття в бані. Настав банний день (О. Гончар); 
* У порівн. Якщо політика — брудна справа, то вибори — 
банний день. Зрозуміло, що той, хто вивів цю чудову фор
мулу, користувався аж ніяк не українськими реаліями 
(з газ.).

БАННИЙ2, а, е. Прикм. до баня2. Після X  cm. банні ком
позиції Таврики збагаттися двома новими варіантами 
т а нових схем, що мали вигляд вписаного хреста з майже 
повністю ізольованими кутовими об 'ємами (з наук. літ.).

БАННИЙ3, а, е, діал. Сумний, тужливий, журливий. З 
неприємним і банним почуттям Ваня лягав спати, і хоч ко
ло нього сиділа мама або бабуся, він знав, що з ’являться
з-під ліжка чорні лапи [собаки Жучка] (В. Підмогильний).

БАННИК1, а, ч. Циліндричної форми щітка на довгому 
держаку для прочищання і змащування дула гармати. Бійці 
до них [мінометів] звертались, як до панянок, тільки на 
"ви”. — Дозвольте перевірити ваш приціл... — Дозвольте 
вас протерти банником (О. Гончар).

БАННЙК2, а, ч. Працівник бані, який обслуговує відві
дувачів. Входить [Бассім] в лазню .. Втім до нього набли
жавсь Той, що вслугує, банник (І. Франко).

БАННИК3, а, ч., фольк. Уособлення нечистої сили, що за 
народними віруваннями живе за пічкою в лазні. Банник зав
дає великої шкоди тим, хто приходить до лазні пізно ввече
рі або вночі (з наук.-попул. літ.).
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БАННИЦЯ1, і, ж. Жін. до банник2. — Митися прихо
дять переважно по обіді чи після роботи, — розповідає 
тридцятирічна банниця (з газ.).

БАННИЦЯ2, і, ж. Листковий пиріг з овочами і бринзою. 
На весь світ відома улюблена страва болгар — банниця 
(з газ.); Підсолена банниця з кислим молоком за популярніс
тю подібна до борщу в українців (з газ.).

БАННІСТЬ, ності, ж., діал. Сум, туга, журба. Тиха бан- 
ність засмоктала усередині. Тепер Баня зовсім певен був, 
що Жучок помститься (В. Підмогильний).

БАННО, пред., діал. Шкода, жаль, сумно. Банно, милий, 
мій миленький, банно, А вже ж моє біле личко ціловане дав
но (П. Чубинський); То так йому банно було за своєю не
нею, що сама лишається (Марко Черемшина); — Мені зда
ється, що тужно і банно йому за кимсь (Я. Галан).

БАНОЧКА, и, ж. Зменш, до банка1. Порох витяг звідти 
[з груби] недогарок шабашкової свічки, каламар з помадної 
баночки, перо (Панас Мирний); На підлогах замість кили
мів валялось сміття.., порожні баночки з-під крему для ли
ця (І. Микитенко); Василько склав їх [черв’яків] у  стару ір
жаву баночку з-під консервів (Григір Тютюнник); Майже в 
усіх дітей у  руках баночки з рибками (з газ.).

БАНОЧНИЙ, а, е, рідко. Те саме, що банковий2.
БАНСРІ див. бансурі.
БАНСУРІ, БАНСРІ, невідм., ч. Індійський духовий ін

струмент, повздовжня флейта. Маестро гри на бансурі ши
роко відомий любителям індійської музики у  всьому світі. 
Завдяки феноменальному таланту його ім ’я та бансурі 
стали синонімами (із журн.).

БАНТ, а, ч. Вузол з вільними петлями й кінцями; зав’яза
на таким вузлом стрічка або стьожка, що використовується 
перев. як прикраса. Дрижав чудовий бант на талії з чорно
го кружева та білих шовкових стрічок (І. Нечуй-Левиць- 
кий); Над нею [тумбочкою] висіла гітара з пишним голубим 
бантом (В. Кучер); У неї на ногах дразливо виблискували но
ві черевики з широкими стрічками-шнурочками, зав'язани
ми подвійним бантом (Л. Юхвід).

БАНТА, и, ж. Те саме, що бантина. Борошняний пил ви
сіву повітрі, а стіни [млина], банти і постав були обсипані 
ним, як снігом (М. Коцюбинський).

БАНТЕНГ, а, ч. Ссавець підродини бичачих, водиться у 
Південній Азії; дикий бик. Ареал поширення бантенга не
значний: у  дикому вигляді він зустрічається лише на остро
вах Ява і Калімантан (з наук, літ.); Колись бантенг був по
ширений в лісах усіх островів Малайського архіпелагу та на 
півострові Індокитай (з наук.-попул. літ.); Вид лобастих 
биків — бантенг — знаходиться на межі зникнення, він за
несений до Міжнародної Червоної книги (з навч. літ.); Одо
машнений бантенг відомий під назвою балійськоїхудоби, бо 
походить з острова Балі, одного з островів Малайського 
архіпелагу (із журн.).

БАНТИК, а, ч. Зменш, до бант. Балабушиха причепурила 
свою дочку, попришпилювала бантики (І. Нечуй-Левиць- 
кий); Особливо подобались анархові .. [у Катрі] біленька 
блузка, а на шиї вічний бантик котиком (М. Хвильовий); В 
білій шовковій блузці з .. оксамитовим бантиком на грудях 
вона була строга (В. Кучер); * Образно. Замахали розпачли
во перед очима бантики залізничного мосту (Б. Антонен
ко-Давидович).

Губи (губки) бантиком див. губа1.

БАНТИНА, и, ж. Поперечна балка між кроквами. Під 
стелею на бантинах лежали колодки й сушились в диму 
(І. Нечуй-Левицький); Улас розшукав книжку в бур 'яні і за
ховав за бантиною (Григорій Тютюнник); На товстелезних 
бантинах прилипли люди й щось кричали звідти (В. Винни
ченко); // Взагалі поперечина. Перед піччю на бантині су
шиться шмаття (Леся Українка); * Образно. Сонячне про
міння креслило бантини на горищі (В. Дрозд).

0  (1) На бантину, зі сл. з а л и ш и т и с я ,  з о с т а т и с я  
і т. ін. — повіситися. [Т и м о х а (з сльозами):] Пропало чо
тирнадцять з полтиною ні за цапову душу!.. Одне тепер 
зосталось мені: коли не в річку, то на бантину!.. (М. Кро- 
пивницький).

БАНТИННЯ, я, с. Збірн. до бантина і банта. Усе бан
тиння, крокви в зарубках (А. Головко).

БАЙТОВИЙ, а, е. Прикм. до банта. Байтовий кран.
БАНТУ, невідм. 1. ж. Найпоширеніша група мов корін

ного населення центральної та південної частини Африки. 
Одна з найбільших мов банту — суахілі — має писемність 
(з навч. літ.).

2. ч. і ж., мн. Загальна назва народів, які живуть у різних 
країнах Африки (Ангола, Заїр, Танзанія, Мозамбік, Замбія) і 
говорять такими мовами. Для більшості народів банту ха
рактерна дво- та багатомовність (з наук. літ.).

БАНТУ СТАН див. бантустйни.
БАНТУ СТАНИ, ів,л/к. (одн. бантустан, у, ч.). До 1994 р. 

території, виділені для темношкірого населення в Півден
но-Африканській Республіці (у рамках політики апартеїду). 
В економічних відносинах бантустани були слабо розвинені 
та призначалися для регулювання притоку чорних робітни
ків у  контрольовану білими економіку Південно-Африкан
ської Республіки (з наук.-попул. літ.).

БАНТУСТАНІЗАЦІЯ, ї, ж. Політика уряду Південно- 
Африканської Республіки, спрямована на утворення власне 
африканських самокерованих територіальних одиниць. 
Якщо ви знаєте історію, вам легко пригадати зразок для 
наслідування. Більшість перемре з голоду (бантустаніза- 
ція — наш метод!), зводячи нанівець переваги непристой
ного рівня народжуваності серед мешканців “пустих " зе
мель (з публіц. літ.).

БАНТУСТАНІЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., кого, 
що. Насильно розділяти населення країни, створюючи спе
ціальні самокеровані території для корінних мешканців. 
Спроба бантустанізувати Західний Берег річки Йордан та 
Газу, що були окуповані 1967року, матиме в Палестині та
кі самі наслідки, як і в Південній Африці (з публіц. літ.).

Б АНУ ВАТИ, ую, уєш, недок., за ким — чим і без дод., 
діал. Сумувати, журитися. — Почав я банувати. А найгірше 
за Марією (М. Коцюбинський); Наче за мерцем, за Петри
ком банувала [баба] (Марко Черемшина); — Діду, ви не ба- 
нуйте. От побачите, що все буде наше: і земля, і заводи, всі 
ліси і полонини, — говорить Василько дідові (А. Турчин- 
ська).

БАНУШ, а, ч., діал. Кукурудзяний куліш на овечому са
лі. Тут [при волах] уже не покушаєш .. ані бриндзи, ані ба- 
нуша (І. Франко); У святкові дні пастухи готували бануш 
(з наук.-попул. літ.); // Кукурудзяна каша на сметані. Кож
ного дня на столі й голубці, і локша в молоці, а той бануш — 
дуже смачна мамалига, зварена у  сметані (І. Муратов).
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БАНЧбК, чка, ч. Назва азартної гри в карти. Грати у  
банчок.

БАНЩИК, а, ч., розм. Те саме, що банник2. Коропов 
пройшов у  чоловічу роздягалку й попросив банщика піддати 
пари (В. Земляк); Банщик почав розносити клієнтам бере
зові вінички (з газ.).

БАНЩИЦЯ, і, ж., розм. Жін. до банщик. 66-річна бан
щиця працює в лазні 16 років (з газ.); Ветераном цього неве
личкого побутового підприємства по праву вважається 
банщиця Анастасія Якимівна. Вона працює тут з першого 
дня відкриття лазні (з газ.).

БАНЬ, невідм., ч. Розмінна монета Румунії та Молдови, 
яка становить 1/100 лея.

БАНЬГУ, невідм., ч. Китайський ударний інструмент, 
невеликий однобічний барабан. Звук на баньгу створюють 
дві бамбукові палички (із журн.); У театральному оркестрі 
той, хто грає на баньгу, виконує функції диригента, орга
нізовуючи та підтримуючи ритм (із журн.).

БАНЬКА1, и, ж. Зменш, до баня1 1. Ще донедавна тут 
була славнозвісна банька, затишна така, чистенька (з газ.).

БАНЬКА2, и, ж. 1. Зменш, до баня2 1. Показується біла 
мурована брама, з-за якої визирають кулясті чорні баньки 
церкви з золотими зірками (М. Коцюбинський).

2. Кулястий або опуклий предмет, здебільшого порожній 
усередині; куля, кулька. Он величезні скляні баньки, немов 
три сонця, висять над трьома вокзальними дверима (Панас 
Мирний); Віра.. витягла руку й нервово мняла [м’яла] бань
ку (В. Винниченко); * У порівн. Котивсь [хлопчик Іван] .. 
маленький і білий, наче банька кульбаби (М. Коцюбин
ський); // Булька, бульбашка. Зі стріхи струмочками дзюр
котить вода, гомонить і творить великі чисті баньки 
(У. Самчук); * У порівн. Чоловік на світі, як банька на воді 
(Номис).

3. розм. Глиняна чи скляна циліндрична посудина або 
кругла пляшка; банка, пляшка, глек. Той тільки пив воду з 
копанки, хто приходив з банькою (А. Свидницький); — В 
горлі посуха! але ми зараз порадимо на це, — казав Лука, 
присовуючи до себе чималу баньку з винам (М. Коцюбин
ський); 1 тільки й спочиву, що у  старої Ганьки Води напи
тися з полив’яної баньки (М. Рильський); їхали не впорож
ні, на возі лежали якісь клунки, а між тим видно баньку, що 
в ній був мед (У. Самчук).

4. діал. Очне яблуко. Олексій Іванович був чоловік не
абиякий: височенного зросту, плечистий, рукатий, циба
тий, .. вуси, руді та довгі, униз загнулися, очі — бульками, з 
червоними жилочками на білих баньках (Панас Мирний).

0  Аж носом баньки дме див. дути; Лопатися / лопнути, 
як (мов, ніби і т. ін.) мйльна булька (бульбашка, банька 
і т. ін.) див. лопатися; Пускйти мйляну баньку див. пус
кати; (1) Як (мов, ніби і т. ін.) мйльна банька, зі сл. 
з н и к н у т и, п р о п а с т и іт. ін. — швидко, безслідно. По
тім розлетілося все, щезло, мов мильна банька (А. Крушель- 
ницький); По довгій годині прокинулися [втікачі] від голос
них вигуків: — Тут вони! Тут! Страшне то було пробу
дження! Мрія про волю зникла, як мильна банька (В. Гжиць- 
кий).

БАНЬКАТИЙ, а, е, груб. 1. Надто опуклий, витріщений 
(про очі). — Бряжчать карбованці! — аж крикнув Копро-

нідос, і його здорові, банькаті очі аж закрутились (І. Не- 
чуй-Левицький); Банькаті, віджилі очі кидають знайоми
ми блискавками генія (В. Винниченко); Банькаті, немов аж 
підпухлі очі боярина ніби хотіли проникнути в душу (Іван 
Ле); А сова тільки глипає з дупла банькатими очима та ще 
більше сердиться (Б. Антоненко-Давидович).

2. Який має такі очі; витрішкуватий. Гетьман подібний 
до матері, чорнявий,.. банькатий, широконосий (В. Винни
ченко); Галина Петрівна враз упізнала банькату англійку 
(О. Донченко).

БАНЬКИ, ньбк, мн., груб. Очі. — Чого ви, братця, так 
баньки повитріщали? (Є. Гребінка); Він [цар] вилупив бань
ки з лоба — і все затрусилось (Т. Шевченко); Ось стоїть 
цей Радченко на куцих ногах і вилупив баньки, готовий ви
лаятись... (Б. Антоненко-Давидович); Андрущенко, розпус
тивши кучері, все нахабніше глипає посовілими баньками в 
Настин бік (О. Гончар); * Образно. Осіння ніч шемрала нав
коло у  мряці, моргала жовтими баньками електроламп 
(О. Донченко).

0  Бодай посліпйло [банькй] див. посліпйти; Вйдерти 
(повидирати, вйдряпати, вйдрати) / видирати(видряпу
вати) очі (банькй) (з лоба] див. видирати; Вйтріщити 
(вйвалити, вйрячити, вйлупити, вйбалушити і т. ін.) / 
витріщати (вивалювати, вирячати, вилуплювати, виба
лушувати і т. ін.) очі (банькй, рідко бульки) див. ви
тріщати; Лупйти [свої] очі (банькй, балухи, зіньки) див. 
лупйти; б ч і (банькй) повитріщати див. повитріщати.

БАНЬКУВАТИЙ, а, е, груб. Трохи банькатий, із вит
ріщеними очима. Питання стають лаконічніші. В баньку
ватих свіжих очах павутиниться задума (В. Винниченко); 
Від нервозності її банькуваті очі ставали каламутні 
(П. Кочура); — Я  їх [ворогів] не боюся. Отого банькувато
го Бенедикта та лякатимусь! — огризнувся Людомир 
(А. Хижняк).

БАНЬХУ, невідм., ч. Китайський струнний смичковий 
інструмент. Відомі три різновиди баньху — високого, серед
нього і низького регістрів (з наук.-попул. літ.); Баньху видає 
надзвичайно гучний звук, голос баньху дзвінкий, напруже
ний, ідеально підходить для виконання жвавих, енергійних 
мелодій (з наук.-попул. літ.); Традиційний баньху викорис
товують переважно для акомпанування в музичній драмі 
(з наук.-попул. літ.).

БАНЬЙН, БАНІАН, а, ч. Назва двох видів величезних 
фікусів з повітряними коренями, які служать підпорами для 
могутньої крони. Фікус еластичний на волі утворює із 
стовбура і гілок повітряне коріння, перетворюючись на ве
летенський баньян (із журн.).

бАня1, і, ж. 1. Те саме, що лазня. Показався і місяць 
з-за гори — повний, червоний, неначе в бані паривсь (Панас 
Мирний); Сходили на базар, помилися у  бані (В. Сосюра); 
* У порівн. Тепло, я к у  бані (Номис).

2. тільки одн., перен., розм. Прочуханка, прочухан. Явдо- 
ху б ют ь:. — Звели лишень покинути Явдоху, нехай відпочи
не після такої бані (Г. Квітка-Основ’яненко); — Знову була 
йому [Гаркуші] баня? (В. Кучер).

3. Прилад для рівномірного нагрівання чого-небудь га
рячою водою, парою, повітрям і т. ін. Нагріту на водяній 
бані масляну рідину наносять на вологе волосся (із журн.);
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Якими саме унікальними пристроями обладнана лаборато
рія? — Це насамперед дистилятор, водяні бані, вакуумний 
насос, дві сушильні шафи, муфельна піч (з газ.).

О Завдати бані див. завдавати; (1) Кривава баня — 
кровопролиття, нещадна різанина. З усіх боків двору пова
лило варягів сила-силенна, і закипіла кривава баня перед 
очима в князя і посадника (П. Загребельний).

БАНЯ2, і, ж. 1. Опуклий дах, що має форму півкулі; ку
пол. Підійшли [некрути] ближче, побачили верховини цер
ков — і з золотими банями, і з блакитними (Панас Мирний); 
Пройшов [Григорій] тихо й засмучено, уважно вдивляю
чись у  церкву, що пишалась на сонці веіикозірчатими баня
ми (М. Івченко); Вже показалась на обрії синя смуга.. лісу і 
жіночий монастир на горі з позолоченими банями (А. Ши- 
ян); Оплески бризнули, хвилею вдарили в стіни, у  двері і по
пливли над верхів’ями Ботанічного саду, золоченими банями 
Володимирського собору... (М. Олійник); * У порівн. Високі 
крислаті верби зеленою банею нависли над вуличкою 
(М. Коцюбинський).

2. перен. Про сферичну поверхню або предмет такої фор
ми. /  росте вона [рожа] сама одинока, під скляною банею 
чистої блакиті (Н. Кобринська); /  тоді раптом, майже ко
ло самої земіі, над ним [льотчиком] виникла баня парашута.. 
Приземлення було вдалим (Ю. Яновський).

БАНЯК, а, ч„ розм. Чавунний горщик; казан. Було й 
дітям частенько повнісінькі баняки молодих качанів варили 
(Остап Вишня); Полиці заставлені ночвами з холодцем, ба
няками й макітрами з їжею, хлібом, пирогами (В. Кучер); 
* У порівн. Голова ватажка напухла, як баняк (І. Франко); 
Гиицько Вересай, сидячи під церковною оградою, грав на 
кобзі і підспівував деренчливим, наче розбитий баняк, голо
сом (Ф. Бурлака).

0  Казанбк (баняк, макітра) варить / рідше казанок 
(баняк) зварив (макітра зварйла) див. казанбк.

БАНЯЧИТИ, чу, чиш, недок., жарг. Пити алкогольні на
пої, пиячити. А потім ділимося на компанії і йдемо кудись 
банячити (із журн.); У барі вже сиділо зо два десятки зне
вірених, так само як і ми, меломанів і печально банячили 
(із журн.).

БАНЯЧбК, чка, ч., розм. Зменш, до баняк. Ставила 
[Богучариха] в кошик банячок з їжею, не зводячи очей з ІЛа- 
гайди (В. Кучер); Він [староста] тримав порядок — призна
чав щодня чергових камери, .. в обов’язки яких входило .. 
розносити хліб по рядах, миски, тягати банячки з юшкою 
та баландою (І. Багряний).

БАОБАБ, а, ч. Тропічне розложисте дерево родини маль
вових, стовбур якого досягає надзвичайної товщини. — Я  
вчора читав книжку, там написано про дерево баобаб, що 
росте в Африці.. Одно посадити, так виросте і закриє весь 
наш двір (О. Копиленко); Баобаби величні стоять. Ждуть з 
ураганом змагання страшного... (Микола Чернявський); 
Баобаби живуть дуже довго — понад 5000 років (з навч. 
літ.).

БАОБАБОВИЙ, а, е. Прикм. до баобаб. Баобабове дере
во— справді дерево фантастичне. Воно ввійшло в легенди, 
художню літературу, нерідко його зображення можна по
бачити на картинах, плакатах (із журн.); Баобабові квіт
кові бруньки розкриваються ввечері або вночі, тоді й з ’яв
ляються великі білі квіточки із своєрідним запахом (з газ.).

БАПТИЗМ, у, ч. Один із напрямів протестантизму, при
хильники якого обстоюють хрещення віруючих у зрілому, 
свідомому віці і вважають Біблію єдиним незаперечним ду
ховним авторитетом. Усвідомлення віри і поведінка хрис
тиян у  баптизмі досягається через узгодження їхнього 
життя з Євангельським Завітом, тому особлива увага при
діляється вивченню Святого Письма (з наук.-попул. літ.); 
Баптизм виник 1609 р., коли Джон Сміт хрестився вдруге 
сам (обмиванням) і хрестив вдруге своїх прихильників 
(із журн.).

БАПТИСТ див. баптйсти.
БАПТИСТЕРІЙ, ю, ч., рел.-церк. Приміщення для здій

снення обряду хрещення у християнських храмах. Особли
вого значення набуває одна зі споруд храму — баптистерій, 
яка цікава тим, що саме в ній могло відбуватися хрещення 
князя Володимира (з наук, літ.); Ікони баптистерію.

БАПТЙСТИ, ів, дій. (одн. баптист, а, ч.; баптистка, и, ж.). 
Послідовники баптизму. Кузьма Іванович належав до сек
ти баптистів (Б. Антоненко-Давидович); Щонеділі за 
будь-якої погоди йшов Михайло в сусіднє село, де баптисти 
збиралися на молитви (В. Дрозд); Серед відомих баптистів 
лідер руху проти расизму Мартін Лютер Кінг, письменник 
Джон Баньян, проповідник Чарльз Сперджен (із журн.).

БАПТИСТКА див. баптйсти.
БАПТИСТСЬКИЙ, а, е. Прикм. до баптйсти і баптйзм.

Китайська баптистська громада Києва відсвяткувала 
свою чергову річницю (з газ.); Баптистська церква; Бап
тистський культ; Баптистський проповідник.

БАР1, у, ч. Невеликий заклад на зразок ресторану, в якому 
звичайно п’ють і їдять біля стійки. Микола Скрипко йшов 
позаду. Напроти пивного бару він затримався (В. Петльо- 
ваний); Тим часом бар олюднів, загомонів (А. Крижанів- 
ський); В одному з районів Токіо відкрився кисневий бар 
(з газ.); // Стійка в такому ресторані. Стояти за баром; 
Н Невеличка шафа або відділення меблів для зберігання ал
когольних напоїв. Місткий бар.

БАР2, а, ч., метеор. Позасистемна одиниця виміру ат
мосферного тиску, яка приблизно дорівнює одній фізичній 
атмосфері. 3 1912 року в метеорології для визначення тиску 
введено нову одиницю — бар (з наук.-попул. літ.).

БАР3, у, ч. Піщаний наносний підводний вал у прибереж
ній зоні моря або в гирлі річки, який час від часу змінює 
своє розташування. На морі здіймались великі хвилі, а там, 
де була мілина, вони злітали вгору стовпами сліпучо-білих 
бризок так високо, ніби від вибухів міни. Отакі мілини, або 
“бари ”, — найнебезпечніші місця для моряків (І. Багмут); 
// Вузька, витягнута вздовж берега наносна піщана смуга. 
Береговий бар.

БАР4, а, ч., техн. Деталь врубової машини і гірничого 
комбайна, яка робить щілину в пласті. Бачити комбайн у  
крутосхилій лаві якось незвично. Спускаючись уздовж ви
бою на канаті, нова машина зубками бара сколює пласт 
(з газ.).

БАРАБАН, а, ч. 1. Ударний музичний інструмент, що має 
форму широкого порожнього циліндра, обидва отвори яко
го затягнені шкірою. Разом заторохтіли барабани, і загра
ла музика (О. Стороженко); Попереду всіх ішов невеличкий 
білявий хлопчик з барабаном і дуже вправно вистукував па
личками марш (О. Іваненко); Євнух витягнув на середину 
кімнати величезний стоячий барабан, узяв довгу калатуш-
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ку, став коло барабана на коліно і заходився щосили бухка
ти в напнуту волячу шкіру (П. Загребельний); * У порівн. Я  
нишком помацав його [Юрчика] живіт. Він став тугий, як 
барабан (Л. Смілянський).

2. техн. Деталь у різних машинах і механізмах, яка має 
форму порожнистого циліндра. Дерев яна щепа та грунт 
виносяться на поверхню гвинтовим навиванням барабана 
(з наук, літ.); Мотря кидає на молотарку снопи. Марія по
дає їх у  барабан (М. Руденко); // Обертовий циліндр у рево
львері з заглибинами для патронів. Костиль зиркнув у  бара
бан свого нагана (П. Панч).

3. Великого розміру котушка, циліндр, на який намо
тують канати, дріт і т. ін. Повагом почав іти вглиб вагончик, 
прив ’язаний до кодоли, що потроху розмотувалася з бара
бана (Б. Грінченко); Кабельний барабан.

4. архт. Циліндрична або багатогранна частина будівлі, 
на яку спирається купол, баня. Майже всі одноверхі церкви 
мають восьмибічний барабан (з наук.-попул. літ.).

(1) Турецький барабйн — те саме, що тулумбас. Литав
ри лящать, аж відляски розходяться; турецький барабан 
стогне та охає (Панас Мирний).

БАРАБАНИТИ, ню, ниш, недок. 1. Бити в барабан. — По
переду барабанщик іде — чуєте, як барабанить? (І. Фран
ко); Хведот знов дістав глиняного півня, що свистить, і 
знов свище ним без милосердя так, що всі люди на нього огля
даються, хоча тут повно таких, що свистять, що труб
лять, що грають, що барабанять, що викрикують (У. Сам- 
чук); // перен. Голосно і без будь-якої майстерності грати на 
роялі, піаніно. [То в с т о л і с:] >7 вчений. У мене хворі. А він 
цілі дні барабанив на роялі (І. Кочерга).

2. Часто й дрібно стукати по чому-небудь. У вікна стиха 
барабанив дощ (Панас Мирний); Хмельницький барабанив 
пальцями по столу (Н. Рибак); Пан Андрій пильніше засма
лив свою люлечку і все барабанив пальцями по столу (Г. Хот- 
кевич); Він сидів за столом і дрібно барабанив пальцями 
лівої руки (Р. Іваничук); Бажаного не видно. Чутно тільки, 
як краплі починають барабанити все частіше і різкіше 
(з газ.).

БАРАБАННИЙ, а, е. Прикм. до барабан. Вони [фашис
ти] ввійшли в село під барабанний дріб і музику губних гар
мошок (О. Довженко); І раптом вулиця заторохкотіла ба
рабанним дробом (Б. Антоненко-Давидович); Барабанний 
бій пальців закінчився голосним ляском долоні об стіл 
(Р. Іваничук).

А  Барабанна перетинка див. перётинка.
БАРАБАННИК, а, ч. Те саме, що барабанщик. Він не

просто якийсь барабанник, а безперечний лідер гурту та 
автор текстів (з газ.).

БАРАБАННИЦЯ, і, ж. Жін. до барабанник. Урочисто 
проходять юні барабанниці в яскравих костюмах (з газ.).

БАРАБАНЧИК, а, ч. 1. Зменш, до барабан. Для барабан
чика з Перу не потрібні палички: звук видають дерев 'яні куль
ки, прив ’язані на ниточках з усіх його боків (із журн.); У ди
сертації побудовано математичні моделі кінематичних 
умов розкладки нитки конічним мотальним барабанчиком 
(з наук, літ.); Важливими для виробництва є встановлені 
емпіричні залежності коефіцієнта ковзання у  фрикційній 
парі бобіна — барабанчик (з наук. літ.).

2. розм., рідко. Залізна кругла грубка. У хатині повно дядь
ків. Завжди горить барабанчик. Гріються завжди сніданки 
(У. Самчук).

БАРАБАНЩИК, а, ч. 1. Той, хто вибиває на барабані 
такт, сигнали і т. ін. — Крроком рруш! — люто гримнув Гу- 
сейн-ага, змахнувши ятаганом, — Барабанщиків наперед..! 
(3. Тулуб); Починається парад частин гарнізону. Його від
криває струнка колона юних барабанщиків (з газ.); // Музи
кант, що грає в оркестрі на барабані та інших ударних ін
струментах. — А що по весіллях ходить, то що ж тут та
кого? В нього професія така, барабанщик (В. Кучер); Вже 
грав оркестр.. Веселий барабанщик так брязкотів мідними 
тарілками, що аж у  вухах лящало (Д. Ткач).

2. Робітник, що працює біля барабана молотарки. Хлоп
чак подавав із стіжка снопи на машину дівчині, яка шпурля
ла їх у  руки барабанщикові (Ю. Яновський).

БАРАБАНЩИЦЯ, і, ж. Жін. до барабйнщик 1. У школі 
я до сьомого класу була відмінницею, головою ради загону 
та барабанщицею — в піонертаборі (із журн.); Після мір
кувань щодо можливості урізноманітнити команду ще од
нією дівчиною у  склад групи ввійшла дуже оригінальна та 
екстравагантна барабанщиця (з газ.).

БАРАБОЛЙННЯ, я, с., збірн., діал. Бадилля бараболі. По 
городах ламають кукурудзу, копають бараболі, рубають 
капусту. Над яром висить дим і чути згари бараболиння 
(У. Самчук).

БАРАБОЛЬКА, и, ж., діал. Зменш, до бараббля. Я  оглух, 
осліп, їсти не їв, хіба барабольку і трохи води (В. Стефа- 
ник).

БАРАБбЛЯ, і, ж., діал. Картопля. Розказав, як збудува
ти дешевенький льох для бараболі на піщаному грунті 
(М. Хвильовий); Невольник не знає — що воля. Йому щоб 
хліб і бараболя, а з якого вона поля, не дбає, — їсть (Б. Леп- 
кий); За кілька хвилин на столі стояла миска з смаженою 
бараболею (П. Кочура); Так Хомі й не довелося на цей раз 
засадити Маковея чистити бараболю (О. Гончар); Де ж би 
то колись сидів [Ш епетюк].. за печеною у  мундирі барабо
лею із часниковою саламахою (Р. Іваничук).

БАРАБУЛЬКА, и, ж. Те саме, що султйнка1. Чисель
ність барабульки в морі нині знижується. Для відновлення 
запасів цього вусатого делікатесу науковці пропонують за
боронити її вилов у  Керченській протоці, куди рибка захо
дить для нересту (з наук.-попул. літ.); Під час підводного 
полювання я нерідко спостерігав, як невеличкі барабульки 
невпинно “прощупують ” своїми вусиками і потім “філь
трують ” пісок, шукаючи в ньому поживу — черв ’ячків, мо
люсків і мальків (з журн.); М ’ясо барабульки дуже смачне, 
особливо якщо воно підсмажене на грилі (з газ.); Барабуль
ка — це мрія чорноморського курортника (з газ.).

БАРАЖ, у, ч. 1. ав. Загородження у повітрі, які пере
шкоджають польоту літаків противника. Для баражу вій
ськового аеродрому застосовували аеростати (з газ.).

2. мор. Сукупність засобів загородження проти надвод
них і підводних кораблів. Поперек Ла-Маншу був створе
ний так званий Дуврський бараж у  вигляді кількох рядів 
бойових кораблів, що стояли на якорі (з навч. літ.).

3. геол. Споруда у вигляді ступінчастої підпорної стінки, 
яку використовують на гірських ділянках для захисту заліз
ничних шляхів від потоків води під час дощів. Для усунення
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невеликих виходів ярів у тілі баражу передбачено видовже
ні отвори у шаховому порядку (з навч. літ.).

4. гірн. Спосіб захисту шахт і кар’єрів від підземних вод 
за допомогою водонепроникних споруд. При баражі рівень 
підземних вод у  шахтах знижується (з наук.-попул. літ.).

БАРАЖНИЙ, а, е. Прикм. до бараж. Гранітна набереж
на, забезпечивши надійний захист від річкової ерозії, ство
рює баражний ефект, що призводить до підняття рівня 
грунтових вод, підтоплення території, активізації екзо
генних процесів на схилі (з наук. літ.).

БАРАЖУВАННЯ, я, с., ав. Патрулювання, чергування в 
повітрі винищувальної авіації з метою перехоплення і зни
щення різноманітних засобів повітряного нападу против
ника, а також для прикриття своїх наземних військ та охо
рони важливих об’єктів. Баражування прикордонної зони.

БАРАЖУВАТИ, ую, уєш, недок., ав. Патрулювати над 
певним районом, об’єктом, щоб не допустити повітряного 
нападу (про літаки). Над кораблями позмінно баражували 
винищувачі (В. Кучер); Чергова оперативна група постійно 
тримає зв ’язок з вертольотами, які баражують над чор
нобильською зоною відчуження (з публіц. літ.).

БАРАК, а, ч. Житлове приміщення звичайно казармено- 
го типу, признач, для тимчасового користування або меш
кання. [Рябина: ]  Сього літа в нашім повіті великі манев
ри будуть .. То дощок треба, бо будуть бараки ставити 
(І. Франко); Сонячна днина вигнала всіх, хто прийшов із 
денної зміни в шахті й устиг пообідати, з бараків надвір, 
щоб хоч трохи подивитись бодай на призахідне сонце, яко
го вони через роботу у вічній темряві так мало бачать 
(Б. Антоненко-Давидович); Того ж вечора циган завітав до 
барака, де жив Калинка (А. Дімаров).

БАРАКУДА, и, ж. Велика морська хижа риба родини ба- 
ракудових. Найвідоміші серед морських хижаків акула, му
рена та баракуда (з навч. літ.); Баракуди мають дуже гос
трі зуби, харчуються переважно рибою, але іноді напа
дають на людей (із журн.).

БАРАКУДКА, и, ж., розм. Зменш, до баракуда. Ми за
вершували рибалити і вже збиралися додому, аж раптом 
мій друг витяг сріблисту баракудку (із журн.).

БАРАКУДОВІ, вих, мн. Родина хижих морських зубас
тих риб з вузьким струнким тілом. Баракудові налічують 
25 видів хижих риб, які мешкають у  морях тропічного і 
субтропічного поясів (з наук.-попул. літ.).

БАРАЛГІН, у, ч., фарм. Комплексний лікувальний пре
парат протизапальної, спазмолітичної, болезаспокійливої 
та жарознижувальної дії. Якщо біль не вщухає, можна дати 
дитині половину таблетки баралгіну (з газ.).

БАРАН, а, ч. 1. Дика травоїдна тварина родини порож
нисторогих з довгою шерстю і вигнутими рогами, що живе 
у відкритій гірській місцевості. Гірський баран.

2. Самець вівці. Кучерявий баране, Чого гаєм скачеш? 
(П. Чубинський); Вони знали господаря свого, сі барани і яг
ниці, і з радісним беканням терлись до його ніг (М. Коцю
бинський).

3. перен., лайл. Нерозумна, вперта, слабодуха людина. 
[ Н а р т а л:] Чому він їм не наступив на шиї? ото б то дяку
вали!.. Барани! (Леся Українка); — Атож, ждіть указу, ба
рани безголові! — глузливо озвався високий молодик (А. Ді
маров).

4. розм. Гребінь замету, крижини. На димарі повикручу
вало такі кудлаті барани, — і не пізнати, чи то людське 
житво, чи навернуло таку кучугуру снігу?.. (Панас Мир
ний); // М’ясиста середина кавуна. Кавун хруснув і розколов
ся зигзагами на дві рівні половинки. — Яку береш? — Та все 
одно, — сказав Альоша. — Бери ось цю, вона з бараном 
(І. Микитенко).

А  (1) Кручений баран сКручена вівця> — вівця або 
баран, хворі на вертіж, метелицю. * У порівн. Ходить, як 
кручена вівця (Номис).

0 Ні пес ні баран див. пес; Стадо баранів див. стадо; 
(2) Як (мов, ніби і т. ін.) баран в аптёщ, зі сл. р о з б и р а -
ти  ся, ірон., зневажл. — уживається для повного запере
чення змісту зазначеного слова; зовсім не (розбиратися). 
Розбирається, як баран в аптеці (прислів’я); — Я в  цім ділі 
розбираюся .. так, як баран в аптеці (Д. Міщенко); (3) Як 
(мов, ніби і т. ін.) баран (теля, козёл і т. ін.) на нові воро
та, зі сл. д и в и т и с я, в и т р і щ а т и с я і т. ін., зневажл. — 
спантеличено, розгублено, виявляючи повне нерозуміння, 
здивування. — Воли в ярмі, та й ті ревуть... — гримнув на 
москаля, аж той свистати перестав. Дивиться на його 
[нього], як козел на нові ворота (Марко Вовчок); Бичков- 
ський витріщив на неї очі, як корова на нові ворота, і, оче
видячки, вагався: чи знайома, чи незнайома? (І. Нечуй-Ле- 
вицький); Дмитро глипає то на мене, то на Маринку, як 
теля на нові ворота (В. Речмедін); Петро мовчав, тільки 
втелющився в Хлипала, мов баран на нові ворота (Ю. Зба- 
нацький).

БАРАНЕЦЬ, нця, ч. 1. Зменш, до баран 2,4. — Ні птиці 
не патрають, ні баранця не зарізано (Г. Квітка-Основ’я- 
ненко); І пастухи таврійські, що пригнали молодих баран
ців, нанесли й меду, і сиру (Н. Королева); Скибка кавуна з чу
довим, червоним, як жар, баранцем несподівано, якось сама 
собою, вивалилася з її руки (Л. Яновська); * У порівн. Та й 
кучерявий же ти! Як баранець (із журн.).

2. Смушок. Ухопив шаблю, застромив за пояс пістолю й 
казав собі подати свитку, підбиту баранцями (Б. Лепкий).

3. тільки мн. Білі пінисті гребені хвиль. Хвилювання на 
морі зменшилося, зникли білі баранці, вщух прибій (М. Труб- 
лаїні); Хвилі на морі видовжені, білі баранці видніються в 
багатьох місцях (із журн.); // Дрібні кучеряві хмарки. Висо
ко над горами повисли золотаві баранці (Я. Галан); // Коти
ки на рослинах; молоді паростки першої зелені. Із саду по
між сірого торішнього листу покрученими баранцями ви
тикався бур’ян (М. Івченко); Уже запухнатились баранці 
на шелюгах (О. Копиленко).

БАРАНИ, ів,мн., діал. Кожух з овечих шкур. Врешті він 
накинув барани й вийшов (М. Коцюбинський).

БАРАНИНА, и, ж. М’ясо барана або вівці. Приніс Хве- 
сько додому ту баранину та й кинув її на долівці в сінях 
(О. Стороженко); Баранина пряна, гостра, була на диво 
смачна (В. Собко); Ми повечеряли холодною, в лою, барани
ною з квашеними огірками та хріном (Ю. Мушкетик); У ме
ню ресторану різні види шашликів: із баранини, свинини, 
курятини, сома (з газ.).

БАРАНИНКА, и, ж., розм. Зменш, до баранина. Особ
ливо смачна баранинка, яку готують на вогнищі в лісі або в 
саду (з газ.}.

БАРАНЙСЬКО, а, ч., розм. Збільш, до баран. Він малю
вав баранця, а врешті вийшов баранисько (із журн.).
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БАРАНИЦЯ, і, ж. Вичинена овеча шкура. Мати сиділа 
на санях і обтулювала бараницями ноги (Н. Кобринська); 
Доктор казав ще Іванові взяти шубу і бараницю (О. Мако- 
вей); За годину дід Омелько спав на лаві на м яких барани
цях (3. Тулуб).

БАРАНЙЩЕ, а, ч. Збільш, до баран. Круторогий бара- 
нище.

БАРАНКОС, у, ч., геол. Глибока ерозійна борозна, що 
прорізає у радіальному напрямку схил вулкана і утворю
ється внаслідок стікання води. Спуск у  кратер недіючого 
вулкана показав, що його стінки всіяні невеликими ущелина
ми, а подекуди і глибокими яругами— баранкосами (з газ.).

ВАРАНТА1, й, ж., іст. У Середній Азії до 1917 р. само
вільне захоплення худоби; пограбування аулів, захоплення 
людей, відгін скоту і т. ін. з метою примусити населення за
довольнити якісь вимоги. Варанта була поширена серед ко
чових народів (з наук. літ.).

ВАРАНТА2, й, ж. Отара овець. Степ починає поступово 
й ледь помітно підвищуватися, утворюючи невеличкий па
горок. Трава тут соковита й пахуча вже наприкінці люто
го, тому кочівники обрали цю місцевість для баранти 
(із журн.).

БАРАНЧА, ати, с. Те саме, що баранятко. Хазяйка голосно 
сміялась .. — Так їй і треба, не прикидайся скромною, не 
роби секретів! — сказала вона, знизивши свій голосок.. — Сьо
годні я послала їй в подаруночок живе баранча (Т. Шев
ченко); * У порівн. А тепер воно [княжа], як баранча між  
вовками, і само було задумало завити по-вовчому, та схаме
нулося (О. Кониський).

БАРАНЧИК, а, ч. 1. Зменш.-пестл. до баран 1, 2. Вівча
рики прехорошенько Найкращого баранчика взяли Та й патра
ють гуртом (Л. Глібов); На плечі він ніс забитого баранчи
ка (В. Собко).

2. Глиняна посудина, що має форму такої тварини, для 
подавання на стіл горілки, вина .До закусок рекомендується 
подавати горілку і настоянки в графинах, куманцях і ба
ранчиках (з наук.-попул. літ.).

3. Те саме, що баранець 3. Хвилі по ньому [ставку] пере
кочувалися одна через одну, і хвилі не прості, а з білими ба
ранчиками... (Остап Вишня).

БАРАНЯ, яти, с. Те саме, що баранятко.
БАРАНЯР, а, ч., рідко. 1. Торговець баранами. Бараняр 

був упертий, довго торгувався (із журн.).
2. Злодій, що краде баранів.
БАРАНЯТКО, а, с. Маля вівці, барана .Дівчинка догляда

ла за своїм баранятком (з газ.).
БАРАНЙТОЧКО, а, с. Зменш.-пестл. до баранятко.
БАРАНЯЧИЙ,а,е. 1. Прикм. добарйн 1,2 .Н агілляхви

сіли обідрані волові й баранячі туші (О. Стороженко); — Але 
я ..щ е раз помажу тобі очі баранячим лоєм (О. Донченко); 
// Зробл. із шкурки барана. Мефодій тут же скинув свою 
напівоблізлу баранячу шапку (О. Гончар); // Пригот. з бара
нини. Баранячі котлети.

2. Такий, як у барана. Шепелявий Гаврило перелякано ди
вився на нього п яними баранячими очима (П. Козланюк).

0  Зігнути (скрутити) в баранячий ріг див. згинати.
БАРАТРІЯ, ї, ж., екон. Зловмисні дії капітана або екіпа

жу з метою завдати шкоди судно- чи вантажовласникові. 
Баратрія виникає, коли, наприклад, за змовою екіпажу з ря
тувальниками створюється небезпека (ризикова обстави

на) для судна й вантажу з метою їхнього наступного ряту
вання та отримання грошової винагороди за порятунок 
(із журн.).

Б АРАХ ЛИТИ, лйть, недок., розм. Погано працювати 
(звичайно про мотор, машину). Біля мосту мотор почав ба- 
рахлити (із журн.).

БАРАХЛб, а, с., розм. 1. збірн. Старі речі домашнього 
вжитку. — Ось тобі, Мишко, барахло, — замотайся гарнень
ко в нього, бо холодно буде (С. Васильченко); Марина роз- 
в ’язала оклунок, почала викладати барахло: сорочки, хуст
ки, спідниці, корсети, полотно (Г. Епік); — Та й кімнату 
прибрати оту треба, що забита нашим барахлом (Іван 
Ле); // Непотрібні речі; мотлох. Мадам Ф ур'є вранці ходила 
на ринок, .. розкладала біля себе барахло, що залишилось 
після революції (М. Хвильовий); Виймають спідсподу літе
ратуру, ставлять на полиці, барахло звідти скидають 
(І. Микитенко); Європейська нація не може існувати за ра
хунок лише перепродажу імпортного барахла (з газ.).

2. перен., лайиі. Погана, негідна людина. Звісно, Гордієн
ко — барахло, інтриганка, плетуха, і, якби він [лікар] був на 
місці Ахметджанова, він давно буж е вигнав її (Б. Антонен
ко-Давидович).

БАРАХЛЙНИЙ, а, е, розм. Не вартий уваги, несерйоз
ний, непридатний для використання. Сьогодні на базарі 
уже не тільки барахляна китайська взувачка, а й досить 
пристойне взуття для середнього класу (з газ.).

БАРАХбЛКА, и, ж., розм. Базар, де торгують речами, 
що були в користуванні. У неділю поїхав на барахолку за 
запчастинами (із журн.).

БАРАХбЛОЧКА, и, ж., розм. Зменш, до барахолка.
Місцева барахолочка.

БАРАХОЛЬНИЙ, а, е, розм. 1. Прикм. до барахло 1.
Певно, тільки щось незвичайне, якась крайня потреба мог
ла змусити цю симпатичну дівчину., стояти .. в цьому га
ласливому барахольному ряді й чекати неможливого покуп
ця... (Б. Антоненко-Давидович).

2. перен. Поганий (перев. про настрій). В день, коли цілу 
дивізію Шахая ворог охопив кільцем і бригади билися кожна 
окремо, кінна бригада товариша Гала та мала шістсот 
клинків. Настрій у  бригади був барахольний, і в результаті 
вона погромила містечко N  (Ю. Яновський).

БАРАХОЛЬНИК, а, ч., розм. 1. Людина, що скуповує та 
перепродує старі речі. Коли проходили повз магазин букініс
тів, жерстяників і барахольників, Альоша мимохіть кинув 
оком на розбите залізо широких запон (І. Микитенко).

2. зневажл. Погана людина. — У мене дома порядок пов
ний, . .а за  твоїх барахольників сам в одвіті. Ти та ще ота
кі, як ти, чого терпите у  себе погань всяку? (В. Кучер).

БАРАХОЛЬНИЦЬКИЙ, а, е^розм. Прикм. до барахоль
ник 1.

БАРАХОЛЬНИЦЯ, і, ж., розм. Жін. до барахбльник 1.
Здоровезні магазини з безліччю відділів — моя вічна любов. 
А нещодавно я присіла на секонд-хенд. Копирсання в купі 
мотлоху — то такий гуманний спосіб полювання. Я  барахоль
ниця, це точно (з газ.).

БАРАЧНИЙ, а, е. Прикм. до барак. Десь із-за барачних 
дахів з'явилося сонце і послало сюди свої проміння (А. Хиж- 
няк); На одних барачних нарах з ним ми блощиць годували 
(І. Нижник).
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БАРБАМІЛ, у, ч., фарм. Лікувальний снодійний, заспо
кійливий і протисудомний засіб. Барбаміл -  білий аморф
ний гігроскопічний порошок, який не має запаху (з наук, 
літ.).

БАРБАРИС, у, ч. 1. Колючий кущ родини барбарисових 
з їстівними кислуватими ягодами червоного кольору. Чер
вонясті гілки барбарису На прощання мені подаруй (Т. Ма- 
сенко); Поміж дубами росли родючі дерева: груші, кислиці, 
вишні, барбарис, калина (із журн.).

2. збірн. Ягоди цієї рослини. Бертольд любив ці здичавілі 
алеї, поплутані диким хмелем та ожиною, на якій висіли 
гранати всуміш з довгастими коралинами барбарису 
(Н. Королева); Яких тільки ягід не скуштуєш у  серпні: об
ліпиха, барбарис, аґрус, ожина (із журн.).

БАРБАРИСОВИЙ, а, е. 1. Прикм. до барбарйс. Барба
рисові кущі: //  Вигот. із плодів барбарису. Барбарисовий сік 
змішують з іншими соками, додають у  компоти й морси 
(з наук.-попул. літ.); Барбарисовий мед.

2. у  знач. ім. барбарйсові, вих, мн. Родина дводольних 
трав’янистих і чагарникових рослин. Кислиця звичайна на
лежить до барбарисових (з навч. літ.); Вона знає, де змо
жуть прижитися барбарисові, де зможе рости верес 
(із журн.).

БАРБЕКЮ, невідм., с. 1. Страва з м’яса або риби, яку го
тують на решітці на відкритому повітрі. У меню багатьох 
елітних ресторанів традиційні шашлики поступилися міс
цем екзотичній страві — барбекю (з газ.); Турбаза “Буко- 
вель " була вщент заселена приїжджими з усієї України ор
ганізаторами, учасниками та вболівальниками Першого 
українського чемпіонату з барбекю — екзотичної для Кар
пат м 'ясної страви (з газ.); Барбекю з карася.

2. Спеціальний пристрій для приготування такої страви. 
Іван Олександрович — майстер з навичками роботи більш 
як тридцять років. Він виготовляє не лише традиційні печі 
й каміни, а також барбекю та інші нестандартні кон
струкції(з газ.); М'ясо — свиняче, теляче, куряче, риб 'яче і 
навіть скибки дині, ананасів та іншого апетитного про
дукту—рум 'янилися на гарячих решітках барбекю (з газ.).

БАРБЕТ, а, ч. 1. Насипний майданчик, що служить укріп
ленням для встановлення артилерійських гармат і кулеме
тів.

2. Виступ із майданчиком на борту військового корабля 
для зручності обслуговування артилерійських гармат. Пер
шими ввели барбет французи, за ними суднобудівники ін
ших країн, зокрема й Великої Британії (з наук. літ.).

БАРБЁТНИЙ, а, е. Прикм. до барбет 2. Барбетний кора
бель побудований за французькою схемою захисту, коли ар
тилерійські установки знаходилися в барбетах, що були 
броньовими кільцями близько 2 метрів заввишки, куди гар
мати опускалися для заряджання і коли в них не було по
треби (з наук, літ.); За типом бронювання розрізняють ко
раблі батарейні, брустверно-баштові, барбетні, цитадель- 
ні (з навч. літ.).

БАРБІТАЛ, у, ч., фарм. Лікувальний заспокійливий і 
снодійний засіб. До психотропних речовин належить і бар
бітал, який впливає на структуру сну (з наук.-попул. літ.).

БАРБІТУРАТИ, ів, мн. Група органічних сполук, похід
них барбітурової кислоти; ефективні снодійні та наркотич

ні медичні засоби. До седативних речовин належать алко
голь, барбітурати, препарати валеріани, собачої кропиви 
(із журн.).

БАРБІТУРОВИЙ, а, е: Д  Барбітурова кислота див. 
кислота.

Б А РБ бС , а, ч., розм. 1. Собака (від поширеної власної 
назви собак). За хатою коло воріт забрехав барбос наче на 
вовка (І. Нечуй-Левицький).

2. Уживається як лайливе слово. Через усе розбомблене 
місто пхатися до цієї діри, канючити, перед кожним бар
босом принижуватись, хитрувати — й тліти серцем за 
дітьми, що самі вдома (І. Багряний).

БА РБбС ІВ , сова, сове, розм. Прикм. до барбос. Барбо- 
сове ричання; // Стос, до барбоса. Барбосова будка.

БАРБЙТЕР, а, ч. Посудина з рідиною, обладнана при
строєм, через який надходить газ або пара; признач, для 
нагрівання або охолодження рідин, їх перемішування (по
вітрям), насичування (газом) і т. ін. У другій половині трав
ня 1986 р. у  басейні-барботері було встановлено датчики 
теплового струму, температури нейтронного потоку та 
випромінювання. Отримані експериментальні дані під
твердили, що у  всьому об 'ємі реактора немає ланцюгової 
реакції (з наук. літ.).

БАРБОТИН, у, ч. 1. У керамічному мистецтві тип нак
ладного рельєфу для ліпних прикрас на виробах. Уперше 
барботин застосували в рейнській кераміці близько 300 р. 
тому для виготовлення квіткових та інших візерунків, які 
наносили по краях великих плоских тарілок (з наук.-попул. 
літ.).

2. Кольоровий матеріал для ліплення таких рельєфних 
прикрас. Найбільш “парадна " кераміка із застосуванням 
червоного лаку прикрашалася орнаментом у  техніці барбо
тин (з наук. літ.).

БАРБОТЙННИЙ, а, е. Прикм. до барботйн. Барботин- 
ний орнамент.

БАРБОТУВАННЯ, я , с . .  спец. Дія за знач, барботувати.
Прийнято вважати, що барботування палива повітрям 
призводить до його насичення (з наук.-попул. літ.); Одним з 
ефективних способів передпосівної підготовки насіння є 
барботування, тобто намочування його в насиченій киснем 
воді (із журн.).

БАРБОТУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, спец. Про
пускати газ або пару крізь шар рідини для прогрівання або 
перемішування рідин. Під час експерименту через суспен
зію барботували хлороводень зі швидкістю 1-2 бульбашки 
за секунду протягом 1,5 год (з наук. літ.).

БАРВА, и, ж. 1. Колір, забарвлення (у 2 знач.). В глибині 
затоки долі кам 'яною стіною ревів водопад, мов живий 
срібний стовп, граючи до сонця всіма барвами веселки 
(І. Франко); Вся вона [гора] вкрита густим-прегустим сос
новим лісом, що своєю темною барвою так одрізняється од 
ясно-золотистого бука (М. Коцюбинський); їхні обличчя 
лисніли від поту, кольором зливаючись із барвою сорочок 
(В. Гжицький); * Образно. Заіскрилося всіма барвами на
родне мистецтво, вдарили ключем з гущі народної талан
ти (І. Цюпа).

2. перен. Характер, тон, колорит, манера, відтінок викла
ду, виконання. Я  згадую хоч не самі слова, то барву їх (Леся
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Українка); // перев. мн. Виражальні засоби мови, музики, 
сценічного мистецтва і т. ін. Романтична піднесеність та 
інтенсивність художніх барв потрібні нашій поезії так са
мо, як реалістична правдивість і конкретність зображен
ня (з наук. літ.).

3. рідко. Те саме, що фарба. Якби я всіми [всіма] барвами 
владала, то я б на барву барву накладала і малювала б щи
рим самоцвітом (Леся Українка).

Грати (переливйтися) всіма кольорами (барвами) ве
селки (райдуги) див. грати.

0  Згущувати (згущати) / згустйти фарби (барви) див. 
згущувати.

БАРВИСТИЙ, а, е. Забарвлений у різні кольори; різно
кольоровий. А йшли ті пахощі з квіток, що всюди Росли — 
барвисті, дивних форм, яких, Мабуть, ніколи не плекали лю
ди (І. Франко); Небо вияснилося, перетнуте барвистою ве- 
сечкою (В. Кучер); 11 Квітчастий, яскравий, кольористий. Це 
був чудовий букет, барвисте сузір 'я всіх кольорів і відтін
ків, гаряча мозаїка тріпотливих пелюстків (О. Донченко); 
* Образно. Параскіца могча довго отак просиджувати, 
упиваючись солодкими, барвистими мріями (М. Коцюбин
ський); // Багатий, різноманітний (про мову). Хороша, бар
виста і водночас проста мова Івана Базова зробила при
ступним його роман [“Під ігом”] для найширших кіл чита
чів (П. Тичина).

БАРВИСТІСТЬ, тості, ж. Абстр. ім. до барвйстий. В сні
гах губляться контрасти українського пейзажу, зникає без
межжя ланів, поезія давніх могил і пісенна барвистість бай
раків (Іван Ле); Орнамент заповнено червоною фарбою, що 
надає йому яскравої барвистості, виразності та ошатності 
(із журн.); Барвистість мови, зокрема гіперболічність у  
зображенні героїв та їх вчинків, відповідає змістові та ха
рактерові твору Т. Г. Шевченка “Гайдамаки " (з наук. літ.).

БАРВИСТО. Присл. до барвйстий. І народу стільки 
здовж дороги і здовж річки стежкою .. старші, і всі свя
точно, барвисто, легко одягнуті (У. Самчук); Клара була 
схожа зараз на ялинку. Все на ній сяяло і барвисто світило
ся (М. Руденко); 3 кожного двору від віконця висвічували 
барвисто квітнички (В. Барка); Професор розповідав по
вільно, .. але ерудитно і барвисто, як справжній професор 
історії (І. Багряний); — Гарна була людина [учитель] — 
тихий, спокійний, розумний. Читав історію барвисто, наче 
поему (Л. Дмитерко).

БАРВИТИ, влю, виш;л/н. барвлять; недок., що, чим, рід
ко. Надавати чому-небудь якогось забарвлення; забарвлю
вати. Марія розшарілась, кров барвила її лице гарячим ру- 
м ’янцем (Ю. Смолич).

БАРВИТИСЯ, виться; мн. барвляться; недок. Набувати 
якогось забарвлення; забарвлюватися. На Говерлі ще лежав 
шматками сніг. Він барвився від сонячного проміння і ви
гравав різнокольоровими вогнями (А. Турчинська); Пам 'я- 
таєш, як було У долині гарно нам — Все співало, все цвіло, 
Далиною барвилось (П. Усенко).

БАРВІНКОВИЙ, а, е. 1. Прикм. до барвінок. Баба гні
валась, коли зривали барвінковий цвіт (Є. Гуцало); Барвін
кове листя; Н Зробл. з барвінку. Густі лози та вільхи обсіли 
з обох боків.. береги, як рівно уложені дві барвінкові гірлян
ди (І. Франко); Барвінковий вінок квітчав граціозну голівку 
(О. Ільченко).

2. Який має колір квітів барвінку; голубуватий. Білясті 
хмарини на очах розпливаються і тануть у  барвінковому 
небі (В. Козаченко); Барвінкова височінь завібрувала, забри
ніла вся невидимими струнами (О. Гончар).

БАРВІНКОВО. Присл. до барвінковий. Стежка до 
озера за селом в'ється барвінково (із журн.); Барвінково 
заглядає в очі дивоцвіт (із журн.).

БАРВІНОК, нку, ч. Трав’яниста рослина родини кутро- 
вих з вічнозеленим листям і голубуватими квітами. Встала 
й весна, чорну землю Сонну розбудила, Уквітчала її рястом, 
Барвінком укрила (Т. Шевченко); Росте на пагорбі малень
кому землі Серед могил загиблих партизанів Барвінок голу
бий (М. Рильський); * У порівн. Хлопець молодий, як бар
вінок (Номис); Накладено вівцям за драбинки пахучого гір
ського сіна, дрібного та зеленого, як барвінок (І. Франко).

0  Куп йти в барвінку (у любистку) див. купати; [Як 
(мов, ніби і т. ін.)\І купаний у барвінку (у любистку) див. 
купаний.

БАРВІНОЧОК, чку, ч. Пестл. до барвінок. Цвіти, 
цвіти, барвіночку, 3 весни до зими! (Л. Глібов); * У порівн. 
На підмурках хати — Як ті квіточки. Зеленіють дахи, Мов 
барвіночки (з думи).

БАРВНИЙ, а, е. Те саме, що барвйстий. Барвні думки, 
чудні образи хвилювали та гнали, неначе скажені, одна за 
одною (О. Кобилянська); Сій, травеню, квітами, сій, Луки, 
поля засівай! Край неподоланий мій В райдуги барвні вби
рай! (П. Усенко); // Яскравий, квітчастий. Розлилась [вода] 
поміж деревами, одбиваючи в собі їх зелень, барвні халати 
татарок та голі тіла дітвори (М. Коцюбинський); В собі 
відбивши барвний світ, .. Пливли в тонких своїх орбітах 
Очата бистрі і живі (Є. Фомін).

БАРВНЙК, а, ч. Фарбувальна речовина. Це ж вона, при
родна ткаля, навчила його любити і просте, селянське по
лотно, і воловину, і вовну для килимів, і ті трави, з яких на
роджувались різні барвники (М. Стельмах); Доки з кам яно- 
вугільної смоли не навчилися видобувати такі барвники, як 
індиго, алізарин та багато інших, їх одержували виключно 
з рослин (з наук.-попул. літ.).

БАРВНИКСІВИЙ, а, е. Прикм. до барвнйк. У сучасних 
венеціанських штукатурках збережена класична рецепту
ра — кам ’яний пил, вапно і барвниковий компонент (з наук, 
літ.).

БАРВНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до барвний. ївся барв- 
ність, і звучність його [броварника] єства, і гнучкість його 
душі зникли. Неначе без характеру остався... (О. Кобилян
ська).

БАРВНО. Присл. до бйрвний. Райдуга на небі барвно 
грає (В. Сосюра).

БАРВОВИИ, а, е. Прикм. до барва 1,2. Тільки В. Борови- 
ковський знав таємницю такої розв'язки гри самоцвітів і 
перлів на грудях орденованих достойників, коли зі звичай
них орденів виходив цілий барвовий акорд (з наук. літ.).

БАРГУЗЙН, у, ч. Північно-східний вітер, що дме в се
редній частині озера Байкал. Я  ще не розумію, що баргузин — 
то назва певного вітру на Байкалі (Б. Антоненко-Давидо
вич).

БАРД, а, ч. 1. іст. Мандрівний народний співець-поет у 
стародавніх кельтів. З найдавніших часів дорогами царств- 
держав мандрували барди. Чомусь лише їм було дано прояс
нити правду про час і життя, відкрити її тонкощі (з газ.).
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2. Поет і музикант, виконавець власних пісень (перев. 
під гітару). Надто здійнявся серед бардів в німецькому гаю 
той.. неплідний пафос (Леся Українка); Біля воріт спинився 
старий кобзар... Ні, лірник... Та все ж людина Божа, бродя
чий бард! (Василь Шевчук); Т. Г. Шевченко — друг і вчитель 
найулюбленішого поета-грузина, бояна і барда Лкакія Це- 
ретелі (із журн.); У конкурсі бардів " Червона Рута-91 ” пе
реміг гурт “Мертвий півень " (з газ.).

3. кого, чого, перен. Людина, яка прославляє кого-, що- 
небудь. Соломон — лише вірний, сліпий прапороносець, реч
ник тієї нової епохи — чорної-чорноїепохи насильства, епо
хи відчаю, сум 'яття, наруги, тьми. Він її бард. Бард їїхро- 
бачиноїфілософії... (І. Багряний).

БАРДА, и, ж., діал. Сокира, тесак. Казала йому хату 
ставити без барди і сокири (П. Чубинський); їм [дітям] ча
сом здавалось, що вони чують чийсь хід потайний, глухе гу
пання барди, хекання втомлених грудей (М. Коцюбин
ський); Були [в руках] сокири, барди, ломи, киї, рогачі 
(Ю. Смолич).

БАРДА, й, ж. Відходи виробництва на спиртових заво
дах, що використовуються для годівлі худоби. Він [сотник] 
почув, що у  пана хорунженка у  винниці барда добра (Г. Квіт- 
ка-Основ’яненко); Частину картоплі здаємо на спиртовий 
завод, а звідти одержуємо барду, яку використовуємо для 
годівлі корів (з наук. літ.).

БАРДАК, а, ч., розм. 1. Те саме, що бордель. Тікайте 
звідси! Заберуть вас у  цей бардак. Я  пропаща, а вас шкода 
(із журн.).

2. перен. Безлад, невпорядкованість, розвал. — От бар
дак на цьому світі діється... Все з гпузду з 'їхало (І. Багря
ний); Відмінною рисою інтер 'єру помешкання наркоманки 
було поєднання дорогих речей з найповнішою вбогістю, по
рожнечею і бардаком (з газ.).

БАРДАЧбК, чка, ч., розм. 1. Зменш, до бардак 1. Тодось, 
сп ’янівши, роздавав князівства: — .. Гошко, забирай ліси і 
пасовиська, відкривай кінний завод. — Що мені завод? Кра
ще бардачок... (Григорій Тютюнник).

2. Невеличке відділення в автомобілі, яке знаходиться 
поруч зі щитом керування і признач, для зберігання доку
ментів, ключів і т. ін. — А ти що — нетутешній? — дістав 
з бардачка цигарку> водій, черкнув запальничкою, затягнув
ся (В. Шкляр); Я  кладу в бардачок карту, ліхтарик і виру
шаю на пошуки потрібного мені місця (з газ.).

БАРДИНА, и, ж., діал. Те саме, що барда. Як глухо гу
пають бардини (Л. Забашта).

БАРДІВСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бард. Бардівський рух 
знас різні періоди, був феєричний зіет, був і занепад і на
віть заборона (з публіц. літ.); Час від часу шанувальники 
різнихрок- та поп-груп, бардівської пісні прямують за своїми 
улюбленцями у  Чернівці, Львів, Луцьк, Запоріжжя (з газ.).

БАРДОЧКА, и, ж., діал. Зменш, до барда. Герой у  на
родних легендах і переказах проДовбуша певною мірою ви
ходить ідеалізованим. Особливо це помітно при поданні 
портретної характеристики Олекси: на Довбушеві “бар- 
дочка салиш сріблом мече та так сяє, блищить " (з наук, 
літ.).

БАРД-РбК, у, ч., муз. Форма рок-музики, основою якої є 
бардівська пісня. Вміючи грати на кобзі, сопілці та скрипці, 
хлопці стали призерами бардівського фестивалю “Срібні 
струни ” на Черкащині в стилі бард-рок (з газ.).

БАРЕЖ, у, ч., заст. Прозора, схожа на сітку тканина, що 
виробляється з вовняної, шовкової і бавовняної пряжі. 
Шовковий бареж у  XIXстолітті належав до найдорожчих 
тканин (з наук.-попул. літ.).

БАРЕЖЕВИЙ, а, е, заст. Зробл. з барежу. — В якого ко
льору сукню я тебе приберу, моя доню? — Мабуть, в роже
ву, легеньку барежеву, — сказала Настя (І. Нечуй-Леви- 
цький).

БАРЕКС, у, ч. Синтетичний замінник шкіри. Пасок із ба- 
рексу.

БАРЕЛЬ, я, ч. Одиниця об’єму сипких речовин і рідин у 
Великій Британії, США та інших країнах, які використо
вують англійську систему мір. Англійський барель як міра 
вмісту сипких речовин дорівнює 163,65 куб. дм (з наук.-по
пул. літ.); У США розрізняють сухий барель, який дорівнює 
115,628 куб. дм, та нафтовий барель — 158,988 куб. дм 
(з наук.-попул. літ.); У 2003 році нафта-сирець коштувала 
28,8 долара за барель (з газ.).

БАРЕЛЬЄФ, а, ч. Скульптурна прикраса на плоских по
верхнях, що виступає над площиною фону менше ніж на 
половину своєї товщини. Щиро народними проф. Відеман 
уважає отсі дві невеличкі пісеньки, написані над барель
єфами (Леся Українка); На стелі був барельєф: сцена виїзду 
на полювання (В. Собко).

БАРЕЛЬЄФНИЙ, а, е. Прикм. до барельєф. Золоті 
окуття піхов мечів з однаковими барельєфними сценами 
бою між еллінами та персами знайдено в курганах Чор- 
томлик і Чаян (з наук, літ.); Виготовив майстер кілька ве
ликих полумисків, прикрашених барельєфним зображенням 
Кобзаря (з наук.-попул. літ.).

БАРЕЛЬЄФЧИК, а, ч.. розм. Зменш, до барельєф. На 
запиленій поличці американського магазинчика серед без
лічі картин і картинок, дивних ваз та різноманітних ча
шок, шкатулочок та всякої всячини я раптом побачила ба
рельєфчик— мідний зліпок обличчя справжнісінького запо
розького козака (з газ.).

БАРЁТЕР, а, ч., спец. Пристрій для автоматичного під
тримання постійної сили струму в електричному ланцюгу. 
Баретер стабілізує струм у  ланцюгу розжарювання елек
тронних ламп (з наук.-попул. літ.).

БАРЕТКА див. барётки.
БАРЕТКИ, ток, мн. (одн. баретка, и, ж.), розм. Закриті 

черевики на шнурках, застібках чи ґудзиках. Речі й одяг у  ті 
часи жили довго. Костюми були вихідні й повсякденні, так 
само як і взуття — штиблети, баретки, чоботи (із журн.); 
— Дівчата! Який гарний магазин, — захоплено розповідала 
Олеся. — Учора там купила зимові чорні баретки (з газ.).

БАРЁТОЧКА див. барёточки.
БАРЁТОЧКИ, чок, мн. (одн. барёточка, и, ж.), розм. 

Зменш, до баретки. На вечірку Оксанка прийшла у  своїх 
улюблених синіх бареточках (з газ.); Дитячі бареточки.

БАР’ЄР, а, ч. 1. Невисокі поручні, паркан, ґрати, огорожа. 
Тут же, коло мене так близько, понад камінним бар 'єром 
скверу снувалася рухома юрба люду (Леся Українка); * Об
разно. Іспит здавався йому бар 'єром, що, перескочивши йо
го, він здобував собі перемогу й царство (В. Підмогильний); 
Руська земля була бар 'єром, що віками захищав Європу від 
спустошливих наскоків печенігів і половців (І. Цюпа).



БАР’ЄРЙСТ 3 6 4 БАРИКАДА

2. Перепона, перешкода, що встановлюється на біговій 
доріжці, арені цирку і т. ін. Я  спинився, мов огнистий кінь- 
бігун перед бар 'єром (І. Франко); Після урочистої частини 
почалося військове змагання. Кіннотники брали бар'єр 
(О. Донченко).

3. перен. Те, що перешкоджає здійсненню, розвиткові 
чого-небудь. Квспіфікаційний бар 'єр для деяких суддів став 
неподоланним через недостатнє знання адміністративно
го законодавства (з газ.); Необхідно, щоб політичні сили, 
які не подолали трьохвідсотковий бар 'єр, не нагнітали по
літичну ситуацію в країні (з газ.).

4. Лінія перед кожним з учасників дуелі на пістолетах, 
яку вони не повинні переступати при пострілі. Умови дуелі, 
як наполягав О. Пушкін, були смертельні, бо не давали ніко
му з противників шансу залишитися живим: бар 'єр від
діляв ворогів ледве на десять кроків, стріляти дозволялося 
з будь-якої відстані на шляху до бар 'єра (з газ.).

Д  (1) Звуковий бар’єр, фіз. — різке збільшення лобово
го опору при досягненні літальним апаратом швидкості 
звуку. Враз огіушливо бахнуло, як ото буває, коли реактив
ний літак долає звуковий бар 'єр, і одразу блакить неба з 
світлої стала темно-синьою (В. Нестайко); В авіації прин
ципово важливим є явище, відоме під назвою звукового 
бар'єра, над подоланням якого працювали авіабудівники 
(із журн.); (2) Комунікативний бар’єр, лінгв., соц. — пси
хологічна перешкода на шляху до адекватного передавання 
та сприйняття інформації між партнерами спілкування. Ко
мунікативні бар 'єри виникають на міжособистісному рівні: 
у  повідомленні відправника, в обміні думками між відправ
ником і одержувачем, у  виборі носія (електронна пошта, 
комп 'ютер, офіційна мова тощо) (з наук, літ.); (3) Мйтний 
бар’єр, екон. — обмеження імпорту товарів на внутрішній 
ринок. Митний бар 'єр встановлює держава підвищенням 
митних зборів на імпортні товари для підтримки вітчиз
няного товаровиробника (з наук.-попул. літ.); (4) Мовний 
бар’єр, лінгв. — ускладнення в спілкуванні, пов’язане з 
незнанням якої-небудь мови. Мовні бар 'єри виникають при 
невідповідності мов, кодових систем комуніканта і реци
пієнта (з наук, літ.); Необхідно навчитися долати мовний 
бар 'єр, глибоко вкорінений у  свідомості кожної людини, і 
вільно переключатися з мови носія на цільову мову (з навч. 
літ.); (5) Потенціальний бар’єр, фіз. — просторово обме
жена область високої потенціальної енергії в силовому по
лі. Мета дослідження — визначити залежність ймовір
ності проходження мікрочастинки через бар 'єр від висо
ти, ширини і форми потенціального бар 'єра (з наук, літ.);
(6) Психологічний бар’єр, псих., соц. — суб’єктивна реакція, 
зумовлена негативним ставленням до кого-, чого-небудь, 
упередженням і т. ін. Психологічний бар 'єр виникає через 
розбіжність інтересу особистості з вимогами ситуації 
або умовами виконуваної роботи (з наук. літ.).

БАР’ЄРИСТ, а, ч. Спортсмен, який займається бар’єр
ним бігом. У процесі роботи з бар 'єристами тренери, крім 
візуального контролю за технікою, використовують хроно
метраж окремих відрізків дистанції (з навч. літ.).

БАР’ЄРИСТКА, и, ж. Жін. до бар’єрйст. Для перемоги 
у бар 'єрному бігу бар 'єристці треба мати швидкість, ви
тривалість і бездоганну технічну підготовку (із журн.).

БАР’ЄРНИЙ, а, е. Прикм. до бар’єр. Дорожнє бар 'єрне 
огородження призначене для візуального орієнтування і

розділення транспортного потоку (з навч. літ.); Замовники 
нашої продукції можуть вибрати той чи інший матеріал з 
такими бар 'єрними властивостями, які потрібні для про
дукту, що буде фасуватися (з газ.).

Д  Б ар’єрна функція див. функція; Б ар’єрний біг див. 
біг1.

БАР’бРН ІС ТЬ, ності, ж., спец. Властивість і стан за 
знач, бар’єрний. Б ар'єрність геосистеми можна оцінити 
за варіаційним рядом змінної (з наук, літ.); Ітеративне 
розв 'язання передбачає багаторазову перевірку на відпо
відність рейтингу умові бар 'єрності (із журн.); На жаль, в 
українському суспільстві існує проблема тотальної бар 'єр
ності інвалідів, починаючи з фізичної бар'єрності, бар 'єрно
сті освіти та працевлаштування і закінчуючи бар 'єрністю 
правовою (із журн.); Нині на український ринок чимало 
бар 'єрних плівок для пакування м 'ясних виробів постача
ють закордонні компанії, однак яка їх бар 'єрність насправ
ді, ніхто із споживачів-виробничників достеменно не знає 
(з газ.); Прикордонні території мають такі специфічні 
якості в інтеграційному процесі, як бар 'єрність і контакт- 
ність (з газ.).

БАР’ЄРНО. Присл. до бар’єрний. Новітні західні віяння 
проникали у  закритий простір, щоправда бар'єрно, відразу 
трансформуючись в інше русло (з наук. літ.).

БАР’ЄРЧИК, а, ч. Зменш. до бар’єр 1,2. Спершись рука
ми на металевий бар 'єрчик кабіни, вона [кранівниця] уваж
но стежила за двома начальниками цехів (В. Собко); За де
рев 'яним бар 'єрчиком біля високого столу церковний ста
роста, ключник продавали жовті воскові свічки (М. Мали- 
новська).

БАРЖА, і, ж. 1. Несамохідне або самохідне велике ван
тажне судно. Внизу на причалі поважно дрімала нова фар
бована баржа з написом на борту: “Хлібна " (О. Гончар).

2. заст. Веслове судно, схоже на катер. — Ось переве
дуть на баржу веслярів, тоді й .. поговорите на дозвіллі 
(3. Тулуб).

БАРЖ ЕВИЙ, а, е. Прикм. до баржа. Баржеве облад
нання.

БАРЗО, присл., заст. Дуже. То у  суботу на неділю При
сниться удові сон, Барзо дивен напрочуд... (з думи); А в ме
не шапка барзо дорога (Сл. Гр.).

БАРИ... Перша частина складних слів, яка за значенням 
відповідає слову тиск, напр.: б а р и с ф е р  а, б а р и ц е н т р .

БАРИБАЛ, а, ч. Ссавець родини ведмедевих (інша назва— 
чорний ведмідь), поширений у лісах Північної Америки. 
Барибал полюбляє високостовбурні ліси (з наук.-попул. літ.); 
Популяція барибалів.

БАРИГА, и, ч. і ж., жарг., зневажл. Скупник краденого, 
торговець-спекулянт. Дмитро Іванович пошкодував, що 
прийшов сюди. “Очевидно, — подумав, — це якісь брако
ньєри, в кращому разі бариги, хто інший кружлятиме сиву
ху глупої ночі" (Ю. Мушкетик); Приватний сектор, курні 
вузенькі вулички — оплот самогонників, бариг, спекулянтів 
(із журн.).

БАРИКАДА, и, ж. Укріплення, загородження, що слу
жить захистом під час вуличних боїв. На верху барикади, 
під самим костьолом, стояв високий мужчина в сорочці і 
камізельці, без шапки і сурдута (1. Франко); І  без кінця — 
окопи, барикади, Та над громадами кривавих тіл Гриміли 
пишні і бучні паради Нових Тимурів і Аттіл (В. Симонен-
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ко); * Образно. Фемінізм, навіть коли він і не був першим на 
барикадах українського модернізму на початку XX  сторіч
чя, наприкінці його, принаймні на літературознавчому його 
відтинку, таки є (із журн.); Зламано останню барикаду то
талітарного режиму (з газ.); * У порівн. Ця гора була забу
дована великими будівлями, спеціальними спорудами, пори
та давніми печерами, вкрита густим парком і чагарником. 
Вона відчувалась у  темряві, як велика барикада, що затули
ла вітер (І. Багряний).

БАРИКАДНИЙ, а, е. 1. Прикм. до барикйда. Збунтова
на, барикадна свідомість неминуче перетворюється на 
“свідомість травмовану ” (із журн.); Барикадна трибуна; 
Ч Який відбувається на барикадах, здійснюється за допомо
гою барикад. — Але ж у  нього є один прелюд, де просто 
чуєш гуркіт барикадних боїв, — заперечила Марія (О. Іва- 
ненко); Хронологія подій не фіксує ні барикадних боїв, ні 
всеукраїнського страйку (з газ.).

2. Який бере участь у боях на барикаді. Чуєш, барикад
ний герою? .. Тобі тільки двадцять сім років, у  тобі не- 
об Тждженим конем стрибає кров, ти в центрі величезно
го, напівбожевільного, жадного, щоночі танцюючого міс
та... (В. Винниченко); Безстрашний барикадний боєць.

БАРИКАДНІСТЬ, ності, ж., розм. Властивість і стан за 
знач, барикадний. Журналіст говорить, редактору дзво
нять, редактор карає журналіста. На щастя, барикад- 
ність ситуації, що нагнітається, дещо пом'якшують ті 
самі анархічність та екстремізм, властиві будь-якому 
журналістові (з газ.).

БАРИКАДУВАННЯ, я, с. Дія за знач, барикадувати і 
барикадуватися. Відразу після захоплення нові “господа
р і" лікарні розпочали барикадування. До всіх вікон і дверей 
притягнули ліжка, а двері позабивали цвяхами (з газ.).

БАРИКАДУВАТИ, ую, уєш, недок., що. Перегороджу
вати барикадами. Фашистські молодчики відбирають у  на
селення рештки продуктів, всіх гонять барикадувати вули
ці, зводити протитанкові споруди (О. Гончар).

БАРИКАДУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок. Захищати 
себе від можливого нападу, споруджуючи барикаду. Часи 
були тривожні, і Улас Уласович старанно барикадувався на 
ніч (Ю. Смолич); Мешканці помаранчевого містечка не 
збираються барикадуватися, вони відкриті і для людей, і 
для влади (з газ.).

БАРЙЛЕЧКО, а, с. Зменш, до барило. Швейк, як зав
жди, зовсім недоречно почав: Іде Марина з Годоніна, А за 
нею пан священик Із барилечком вина (С. Масляк, пер. з тв. 
Я. Гашека).

БАРИЛКО, а, с. Зменш, до барйло. Випив лис барилко 
пива Та й питає горобця: — Де дістав хлібця, пивця? 
(М. Стельмах).

БАРИЛКУВАТИЙ, а, е,розм. Схожий на барило; опук
лий, круглий, товстий. Постать свекра з 'явилася, неспо
дівана, барилкувата. Мовчки стояв, дивився (К. Гордієнко).

БАРЙЛО, а, с. Невелика посудина для рідини (перев. з 
дерева) з двома днищами й опуклими стінками, стягнутими 
обручами. А всім вкупі — червоного Вина з Цареграду Відер 
з троє у  барилі, І кав 'яру з Дону, — Всього везе [Марко] 
(Т. Шевченко); Сало й пшоно в казаночки складали. Воду в 
барила з криниць наливали... (Я. Щоголів); Після всіх висту
пів внесли барило з вином і поставили його на головному

столі (Ф. Бурлака); * У порівн. Опухлі очі, як в сови, І ввесь 
обдувся, як барило (І. Котляревський).

БАРИЛОПОДІБНИЙ, а, е. Подібний до барила фор
мою, виглядом, обрисами і т. ін. Товстун мав короткий, ба- 
рилоподібний стан (із журн.).

БАРЙЛЬ, я, ч. 1. Національна одиниця об’єму рідин у 
деяких країнах Латинської Америки, зокрема в Аргентині, 
Мексиці, Уругваї.

2. Національна одиниця маси в Іспанії, яка дорівнює 23 кг.
БАРИЛЬЦЕ, я, с. Зменш, до барйло. Барильця, пляшеч

ки, носатку. Сулії, тикви, баклажки. Все висушили без ос
татку (І. Котляревський); Кавун добув з льоху барильце 
старої вишнівки (П. Козланюк); — Товариші, в чім справа? — 
заверещав, вистрибнувши з натовпу, круглий, як барильце, 
коротконогий чоловік (П. Панч).

БАРЙСТЕР, а, ч. Представник однієї з адвокатських про
фесій у Великій Британії — адвокат вищого рангу, який має 
право виступати в усіх судах. Баристер не може виступа
ти у  суді без перуки, мантії та стрічок (з навч. літ.); 
Окружні судді призначаються із числа баристерів із ста
жем десять років або із числа рекордерів, які займали цю 
посаду не менше трьох років (з мови документів).

БАРИСФЕРА, и, ж., геол. Ядро Землі (центральна об
ласть Землі з глибини 2 900 км від поверхні). Виділяють ок
ремі частини Землі: верхню, що складається з легких порід 
і має назву кам 'яної оболонки, або літосфери, і глибинну, де 
тиск і щільність дуже великі, — барисферу (з наук.-попул. 
літ.); На користь гіпотези твердого стану барисфери свід
чать велика питома вага центральних частин Землі та ве
ликий тиск, при якому речовина повинна залишатись у  
твердому стані (з наук.-попул. літ.).

БАРЙТ, у, ч. Мінерал кристалічної будови із класу суль
фатів білого або сіруватого кольору, що використовується 
для виготовлення білил, емалей, паперу, гуми, в рентгено
техніці і т. ін. Геологорозвідники знайшли родовище бариту 
на території України (з газ.).

БАРЙТИ, барю, бариш, недок., кого, що. Затримувати 
кого-небудь довше, ніж треба; гаяти. Підійшла я під віконце — 
Мати горох варить. Горох варить, серце в 'ялить, На вули
цю барить (з народної пісні); Прийшов день збору. Христя 
раніше і обід зварила, щоб не барити матері (Панас Мир
ний); [П р і с я:] Ой, Настуню, не бари мене, там же дома 
турбуються, де я поділась (С. Васильченко).

БАРЙТИСЯ, барюся, баришся, недок. Затримуватися, 
бути десь довго; гаятися. “Не барися, мій синочку, Швидче 
[швидше] повертайся!.. ” — Старий сказав та й заплакав 
(Т. Шевченко); Та дивіться не баріться По хатах, Бо без 
вас самим нам нудно Так, що страх, (М. Старицький); Да
нило не барився і йшов до себе (О. Копиленко); // з чим. Зво
лікати, довго не приступати до якої-небудь справи. З сівбою 
не можна баритися жодного дня, жодної години (з газ.); 
// Наставати із запізненням (про явища природи). Ніколи в 
своєму житті Бачура не чекав так жагуче весни, як цього 
року... А вона чомусь барилася (М. Чабанівський).

БАРИ ТОБЕТбН , у, ч. Особливо важкий бетон (об’ємна 
маса 3300-3500 кг/м3), у якому заповнювачем є барит або 
баритова руда чи їхня суміш із металевим скрапом. Надій
ним захистом персоналу, що обслуговує ядерні реактори, 
від радіоактивного випромінювання є баритобетон (з наук, 
літ.).
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БАРИТОБЕТбННИЙ, а, е. Прикм. до баритобетбн. Ба-
ритобетонна суміш; Баритобетонне покриття.

БАРИТОВИЙ, а, е. Прикм. до барйт; який містить ба
рит. Було введено в дію новий цех баритового обважнювана 
(з наук.-техн. літ.); Баритове родовище; Баритовий пісок.

БАРИТОКАЛЬЦИТ, у, ч. Мінерал темнувато-сірого ко
льору зі скляним блиском. Баритокальцит розчиняється в 
соляній кислоті із сильним шипінням (з наук. літ.).

БАРИТбН, а, ч. 1. Чоловічий голос, за висотою середній 
між басом і тенором. Який се в нього, властиве, голос? 
Здається, баритон чи низький тенор (Леся Українка); Го
ворить [Іван] своїм тихим мелодійним баритоном (В. Вин
ниченко); Шевченко заспівав приємним молодечим барито
ном, спочатку стиха, потім дужче, легко беручи верхи 
(Л. Смілянський); Федір влив свій баритон у  дивний трунок 
співу (Василь Шевчук).

2. Співак із таким голосом. Баритон заспівав соло жа
лібну пісню (І. Нечуй-Левицький); Колись це був знамени
тий баритон, та ще й зараз він може заспівати для друзів 
у  неповний голос з великим почуттям (О. Корнійчук); Піс
ню почали баси й баритони, а потім ії понесли тенори й 
альти (Б. Харчук).

3. Мідний духовий музичний інструмент, на октаву ниж
чий від труби. Гзбої м ’яко тремтять, їх підтримують 
кларнети й покриває, вібруючи звуками, поважна труба — 
баритон (Ю. Яновський).

4. Старовинний басовий струнний смичковий інстру
мент. Схожий на віолончель старовинний інструмент ба
ритон, що належить до родини віол, використовується у  
деяких творах Й. Гайдна (з наук.-попул. літ.).

БАРИТОНАЛЬНИЙ, а, е. Близький до баритона тем
бром і діапазоном. Товариш Жан (Іван Іванович) .. гово
рить, так би мовити, баритональним басом (М. Хвильо
вий); Кравчина швидко переключається на баритональний 
бас, і вже чути нову пісню (О. Довженко).

БАРИТОННИЙ, а, е. Те саме, що баритоновий. Грізний 
баритонний голос його набирав сили: — Тоді ще й про та
ких, як ми, згадаєте, що життя клали (О. Гончар); Із зов
нішніми даними та з голосом він здатен заглушити весь 
наш “баритонний корпус ” (з газ.).

БАРИТОНбВАНИЙ, а, е: Баритонбване слово див. 
слово.

БАРИТОНОВИЙ, а, е. Прикм. до баритон. Рухи його 
були повільні і поважні, голос баритоновий (І. Франко); Над 
ставком клекотів побідний крик сотні баритонових голосів 
(М. Хвильовий); Доктор ніби слухав, але граф Адольф бояв
ся, щоби він нараз не позіхнув або не розсміявся своїм широ
ким, баритоновим сміхом (Б. Лепкий).

БАРИЦЕНТР, а, ч. 1. Центр ваги геометричної фігури 
або тіла. Барицентр системи точок; Барицентр трикут
ника.

2. астр. Центр мас системи об’єктів, які переміщуються 
під впливом взаємного тяжіння. Можливості універсаліза
ції механіки значною мірою спиралися на відкритий Далам- 
бером закон руху барицентра (з наук, літ.); Барицентр Со
нячної системи постійно переміщується через зміни від
носного розташування планет (особливо найбільших). Цей 
барицентр розташований приблизно за мільйон кілометрів 
від центра Сонця (з наук.-попул. літ.).

БАРИЦЕНТРИЧНИЙ, а, е. Стос, до барицентра; який 
характеризує барицентр. Барицентричні закони породжу
вали проблему фіктивності або реальності так званих сил 
інерції (з наук, літ.); Барицентричні координати.

БАРИЦЕНТРЙЧНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, 
барицентрйчний. Умови барицентричності.

БАРИЦЕНТРИЧНО. Присл. до барицентрйчний. Мо
нографія присвячена дослідженню особливостей геометрії 
барицентрично розподілених м асу термодинамічній моде
лі тяжіння (з наук, літ.); Дані в програмуванні ігор інтерпо
люються не лінійно, а барицентрично (з навч. літ.).

БАРИЧНИЙ, а, е, спец. Пов’язаний з атмосферним тис
ком. Барична температура; Баричне поле Землі; Баричні 
зміщення точок.

А Барйчний градієнт див. градієнт.
БАРЙЧНІСТЬ, ності, ж., спец. Властивість за знач, ба

рйчний. Із зростанням дози морфіну вплив баричностіроз
чину на тривалість післяопераційної аналгезії зменшувався 
(з наук. літ.).

БАРЙЧНО, спец. Присл. до барйчний. На прикладі крис
талів проаналізовано в роботі також залежність барично 
індукованої різниці ходу від двійникової будови зразка, пока
зана необхідність врахування баричних змін геометричних 
розмірів доменів (з наук. літ.).

БАРЙШ , у, ч. Прибуток від торгівлі або перепродажу. 
Він почав марить про свій магазин з тютюном, про бариші, 
про дівчат (І. Нечуй-Левицький); Алі знає, як продавати 
товар для гаремів, і сподівається мати добрий бариш 
(В. Малик); // Взагалі будь-яка вигода, прибуток. І  пригада
лись їм [правовірним] усі незчисленні способи заробітків 
та баришів, які давали їм гяури (М. Коцюбинський); — Не
хай і бариш, та не здирство, — озвався батько, — а то цей 
був такий харпак, що сіряк на хребті не держався, а тепер 
уже бачу які достатки з тих баришів убрався (Б. Грінчен- 
ко); Чимало підприємців одержують максимальні бариші 
шляхом завищення цін і тарифів (із журн.).

БАРИШ ІВНЕ, ного, с., заст. Плата за маклерство.
БАРИІШ ВНИК, а, ч., діал. Баришник. Ходить собі та

кий баришівник по торговиці, чи кінській чи худоб ’ячій, та 
йлиш пасе оком, хто з чим показується на торг (І. Франко).

БАРИШ НИК, а, ч., заст. Людина, яка скуповує товар та 
перепродує його; перекупник, перепродувач. В темні, без
місячні ночі.. прослизали заскорузлі, просалені до самої ду
ші баришники в голодне місто, вивозячи звідти одіж, взут
тя, золото і торби керенок (М. Стельмах).

БАРЙШ НИЦТВО, а, с., заст. Заняття баришника. Крав 
[Лісовський] коні, гроші, навіть ікони,.. промишляв бариш
ництвом, брагарством, перепродував крадене (Ю. Му шке
тик).

БАРЙШ НИЦЬКИЙ, а, е, заст. Прикм. до барйшник.
Яків Данько .. не захотів ламати свого баришницького но
рову (М. Стельмах).

БАРИШ НЯ, і, ж., заст. 1. Незаміжня дівчина з багатої, 
панської родини; панна, панночка. [Н а ц і є в с ь к и й:] А хі
ба ви не баришня? [М а р и с я:] Не знаю, як вам здається... 
Я  проста дівчина, мужичка (І. Карпенко-Карий).

2. Те саме, що дівчина. — Бери, лиш, Паньку, оту ба- 
ришню та ходімо. Панько, високий білявий чоловік, стиха 
підійшов до Христі і, торкнувши за плече, мовив: — Хо
дімо, дівко (Панас Мирний).
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БАРИШ бК, шку, ч., розм. Зменш, до барйш. Велів 
[Турн] тривогу бить в клепало, Щоб військо к бою виступа
ло. Оддать Троянцям з баришком За зроблену вночі потіху 
(І. Котляревський).

БАРИШУВАННЯ, я, с., розм. Торгівля з вигодою. — От 
що я думаю: сучасні інтелектуали бажають жити, забез
печуючи своє існування пристойними способами, тобто не 
лихварством, не баришуванням і не рентою (із журн.).

БАРИШУВАТИ, ую, уєш, недок., розм. Торгувати, пе
репродувати що-небудь з вигодою. — А давно ти рибою та 
дохлим м ’ясом баришував? (Панас Мирний); Справді, був 
він невдачливий:.. накупив цибулі — думав баришувати, ци
буля померзла — продав на збиток (Грицько Григоренко); 
11 Одержувати прибуток із чого-небудь. Лихі язики, правда, 
твердять, мовби конюх Парфило баришує конем, оре служ
бовцям в райцентрі городи, а наспіє пора возить сіно, горо
дину — збагачує свій двір (К. Гордієнко).

БАРІЄВИЙ, а, е. Прикм. до барій. Впровадження у  ви
робництво барієвих присадок забезпечує підвищення якос
ті мастил для двигунів спеціального призначення (з на- 
ук.-техн. літ.).

БАРІЙ, ю, ч. Хімічний елемент з атомним номером 56, 
м’який метал сріблясто-білого або жовтуватого кольору. 
Фторосилікати натрію і барію широко застосовуються 
для боротьби зі шкідниками сільськогосподарських куль
тур (з навч. літ.).

БАРІННЯ, я, с., розм. Дія за знач, барйти і барйтися. Не
бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це ба
рінням, але вам довготерпить, бо не хоче, щоб хто загинув, 
але щоб усі навернулися до каяття (Біблія. Пер. І. Огієнка); 
За вашим барінням, то й не впораємось сьогодня [сьогодні] 
помолоти (Сл. Гр.); /  .. баріння, і вся ота нудотна млявість 
його мови .. — усе це вже доводило владику замалим не до 
сказу (О. Ільченко).

БАРІОЛАЖ, у, ч. У грі на струнних смичкових інстру
ментах — швидке чергування двох суміжних струн: відкри
тої (верхньої) і вкорочуваної (на якій виконують мелодію). 
Д. Тартіні у  відомій сонаті "Диявольські трелі" часто ви
користовує баріолаж, відкриті струни і стрибки через 
струни (з навч. літ.).

БАРібН див. баріони.
БАРібНИ, ів, мн. (одн. баріон, а, ч.), фіз. Важкі елемен

тарні частинки з масою, не меншою за масу протона. Най
легші баріони — це нуклони (з навч. літ.); Маса баріона.

БАРібННИЙ, а, е, фіз. Стос, до баріонів, пов’язаний з 
баріонами. Густина баріонної матерії у  Всесвіті не переви
щує 6 % від критичної густини (з наук. літ.).

А Баріонний заряд див. заряд1.
БАРібННІСТЬ, ності, ж., фіз. Властивість за знач, ба

ріонний. Фома Аквінський додав таке поняття, як “приро
да”. і в наші часи говорит б, мабуть, про різну природу 
кварків та лептонів, тобто про баріонність і лептонність 
(з наук, літ.); Суарес, можливо, погодився б із сучасними 
фізиками, які вважають, що баріонність є лише наявність 
у частинки такої характеристики, як баріонний заряд 
(з наук. літ.).

БА РібН Н О , фіз. Присл. до баріонний. Філотрофне ви
промінювання сузір ’я баріонно лягло в центр катастрофіч
ного вихору (з наук.-попул. літ.).

БАРК, а, ч. Морське вітрильне транспортне вантажне 
судно з прямими вітрилами на всіх щоглах, крім кормової 
(бізань-щогли). Курсанти проходили практику на навчаль
ному барку “Товариш ” (з газ.); Навчальні чотиримачтові 
барки.

БАРКА, и, ж. Плоскодонне річкове судно без палуби для 
перевезення вантажу. За ним Азиллас плив на барці (І. Кот
ляревський); Теплий вітерець вечірній роздуває білий парус, 
і пливе, мов лебідь, барка до Афонської гори (І. Франко); 
Внизу, біля пристані, поскрипувала погойдувана поривами 
вітру прип ’ята до берега барка (О. Ільченко).

БАРКАН, а і у, ч., діал. Паркан. Якраз проти вікна, зви
чайно під барканом, Дворовий пес Бровко лежав (Л. Глібов); 
Город був обведений кругом дощаним барканом (Грицько 
Григоренко); Іван тихо просувався попід баркан (М. Коцю
бинський).

БАРКАРбЛА, и, ж. 1. Пісня венеціанських гондольєрів, 
часом імпровізована. У м  ’якому присмерку над каналом 
зринули наспівні звуки баркароли (із журн.).

2. Інструментальний або вокальний музичний твір лі
ричного характеру. Всі в хаті грали або, щонайменше, спі
вали .. Зачувалися з одчинених вікон соната Бетховена.., 
баркароли Баха (О. Кобилянська); * Образно. Там [за Дніп
ром] готується вечірня ілюмінація, і невидима оркестра 
ладнає скрипки до баркароли присмерків (Б. Антоненко-Да
видович).

БАРКАС, а, ч. 1. Великий багатовесловий човен. Гото
во! Парус розпустили. Посунули по синій хвилі Помеж Ку
гою в Сир-Дар 'ю Байдару та баркас чималий (Т. Шевчен
ко); Відібравши кількох грецьких матросів,.. повстанці ви
ділили їм старий рибальський баркас на веслах (О. Гончар).

2. Невеличке портове судно. Батько мій був моряком і 
водив баркаси з Ростова до Керчі (С. Скляренко); На само
хідні баржі, на моторні баркаси брали в першу чергу дітей 
та поранених (Є. Доломан).

3. Допоміжний паро- або теплоплав для буксирування 
суден у порт.

БАРКАСНИЙ, а, е. Прикм. до баркас. Баркасна коман
да.

БАРКЕНТИНА, и, ж. Морське вантажне вітрильне суд
но з прямими вітрилами на носовій щоглі і косими на всіх 
інших, яке наприкінці XIX — на початку XX ст. використо
вували для торговельних і навчальних цілей. Це була саме 
баркентина. Від бригантини вона різниться третьою щог
лою на кормі — бізанню (із журн.); Вантажна баркентина.

БАРКИ, і в , мн.: 0 Братися / взятися за барки (за чубй) 
див. братися; Вхопйти (схопйти) / брати (хапати) за бйр- 
ки див. ухбплювати.

БАРКЛАЙ, я, ч. Пристрій для споряджання патронів до 
дробової рушниці. Вистріляні торішні набої, порох, шріт і 
навіть маленька бляшана мірочка й барклай обгонять мені 
тими ловецькими просторами. І я не знаю, чи вкладаю в яку 
іншу роботу стільки любові, дбайливості й старання, як у  
нескладне механічне набивання гільз (Б. Антоненко-Дави
дович).
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БАРКОВИЙ, а, е. Стос, до барка. Барковий флот.
БАР-КбД, у, ч. Те саме, що Штриховйй код (див. код). 

2-3 знаки бар-коду відведені для позначення країни реєс
трації фірми, яка виробляє даний товар (з наук.-попул. 
літ.); У супермаркеті встановили нове обладнання для деко
дування бар-кодів товарів (з газ.).

БАРЛІГ, лоту, ч. 1. Лігво ведмедя. Раз пішла одна дівчина 
в ліс по горіхи. Там її здибав ведмідь та й забрав до свого 
барлогу (з казки); А у  лісі, у  барлозі, у  норі.., де прудкі стри
бають білки з верховіть, жив кошлатий непривітливий 
ведмідь (Н. Забіла); Та ще й підстрелять зайця де-не-де, та 
ще й ведмедя викурять з барлогу (Л. Костенко); * Образно. 
Проти нас тепер — німці. Меткою рукою вони намацують 
наш барліг, і їхні снаряди рвуться спереду і ззаду шанців 
(Б. Антоненко-Давидович); * У порівн. Київ спав, як вед
мідь у  барлозі. Хати загатами пообтулювалися, сніг тов
стим покривалом понакривав дахи (Б. Лепкий).

2. перем., зневажл. Неохайне, брудне житло. В кутку, ви
ганяючи цвіль і вологу, “Буржуйку " пристроїли — і затиш
на 3 барлогу вчорашнього стала кімната (Л. Первомай- 
ський); // Про місце для спання або схову. На тих полах по
котом спали бурлаки й бурлачки, розкидавши на барлозі 
драні свитки й кожухи (І. Нечуй-Левицький); ІМакс вже не 
читає детективних романів, не лежить у  пуховім барлозі 
(В. Винниченко).

3. перен. Безладдя; речі, що лежать у безладді. На долу 
грязь, якийсь барліг, тріски, шматки дерева, бо в хаті 
стояв верстат для стругання дерева (І. Нечуй-Левиць- 
кий).

4. Болото (у 2 знач.); калюжа. Упавши на землю, качалась 
У барлозі [Сивилла], мов порося (І. Котляревський).

0  Як свиня в барлозі див. свиня.
БАРЛІЖНИК, а, ч., мисл. 1. Ведмідь, який заліг у барло

зі. Небезпечно тривожити сплячого барліжника (з газ.).
2. Мисливець, що вміло відшукує ведмедя в його барлозі. 

Барліжники з рушницями зібрались на галявині (із журн.).
БАРЛОЖИТИСЯ, жуся, жйшся, недок., розм. Валятися, 

качатися в болоті (у 2 знач.), в калюжі. Свиня захрюкала, 
барложачись край тину (Л. Боровиковський); Чорногузи на 
кількох високих шопах гнізда свої м али,.. кури в дворах, по
росята на вулиці в калюжах барложаться... (Іван Ле); 
* Образно. Як можна сполучати в собі легендарну просто 
ледачість і вогонь обдаровання, барложитися цілими дня
ми в постелі .. і зберігати в глибинах душі такий вогонь 
натхнення, якого не знайдеш ні в кого? (П. Загребельний).

БАРМЕН, а, ч. І. Власник бару (див. бар1). Побачивши 
на вулиці Medina невеличкий бар, Швенд завернув до нього. 
Блідий одутлий бармен сидів біля дверей і відганяв од себе 
мух (П. Загребельний).

2. Той, хто обслуговує відвідувачів за стійкою бару. Гос
ті вперлися на почесні місця за стійкою, якраз навпроти 
бармена (А. Крижанівський); Капітан .. каже, що вчився в 
музичній школі, а потім у  медакадемії, але працював і слю
сарем, і сантехніком, і барменом... (Ю. Андрухович); Кож
ний робочий день бармена — це ціла низка психологічних 
контактів з клієнтами (з навч. літ.); Заклично виблискували 
до відвідувачів, звисаючи над головою бармена, келишки й 
келихи для будь-яких напоїв — зовсім давніх і зовсім сучас
них та навіть екзотичних трунків, своїх рідних та з усього 
білого світу (із журн.); У Луцьку дитомант міжнародного

фестивалю підробляє барменом-офіціантом у  приватному 
ресторані (з газ.).

БАРМЁНКА, и, ж. Жін. до бармён. Фарбована бармен- 
ка дивилася ніби в мій бік, та, напевне, не бачила мене 
(з газ.).

БАРМЁНСТВО, а, с. Професія бармена; виконання обо
в’язків бармена. Барменство — це не просто наука, що має 
свої рецепти й техніку, а й особливе мистецтво, що віді
грає важливу соціальну роль (з журн.); Побутує думка, що 
барменство на периферії — це не професія, а скоріше за
хоплення людини певного віку (з газ.); Мій наставник навча
ється паралельно у  двох інститутах, і барменство для ньо
го — то лише тимчасовий етап у  житті (з газ.).

БАРМ ЁНСЬКИЙ, а, е. Власт, або належний барменові, 
пов’язаний з професією бармена. Нещодавно в одному із 
столичних ресторанів хлопці у  метеликах показували свій 
барменський хист (з газ.); Барменка, уже старша за віком 
жінка, відійшла від барменської стійки (з газ.).

БАРМИЦЯ, і, ж., іст. 1. У Давній Русі — кольчужна за
лізна сітка для захисту шиї. Сторожа на чолі з тисяцьким 
Векшею завела до намету людину в темному опашні,.. з шо
ломом на голові, бармиці й личина якого так закривали чоло, 
щоки, ніс, що видно було тільки її очі — неспокійні, три
вожні (С. Скляренко).

2. У середні віки в Західній Європі — металевий напліч
ник, до якого кріпились лати та шолом.

БАРН, а, ч. Одиниця площі, яку використовують для ви
раження ефективного перерізу ядерних процесів. Один 
барн чисельно дорівнює 10'28 м 2 (приблизний розмір атомно
го ядра) (з наук.-попул. літ.).

БАРНАК, а, ч., діал. Зігнутий кінець ґирлиґи, її дерев’я
ний гак. — 3 яких частин складається ґирлиґа, ану? — 
Брак, барнак, брейцара і держак! — чітко відповідає син, і 
цим йому вже забезпечена симпатія старого на весь час 
відпустки (О. Гончар).

БАРНИЙ, а, е. Прикм. до бар1. Барна стійка.
БАРО... Перша частина складних слів, яка за значенням 

відповідає слову тиск, напр.: б а р о а п а р а т ,  б а р о г р а 
ма,  б а р о г р а ф .

БАРОАПАРАТ, а, ч. Апарат для лікування за допомогою 
зміни тиску повітря порівняно з атмосферним тиском. 
Гіпербарична оксигенація .. може успішно використовува
тись тільки при здійсненні.. ряду заходів. Це підготовка 
медичного персоналу, який досконало володіє терапевтич
ними знаннями та практичними навичками інтенсивної 
терапії.., а також неухильне дотримання вимог технічної і 
пожежної безпеки при експлуатації бароапаратів (з мови 
документів); Встановити оптимальне навантаження на 
один бароапарат — 4 сеанси на одну робочу зміну (6 годин 
робочої зміни) з інтервашм ЗО хвилин між сеансами для 
технічного обслуговування (з мови документів); Отриліан- 
ня допуску на право роботи з бароапаратами.

БАРОГбСПІТАЛЬ, ю, ч. Госпіталь із спеціальним ус
таткуванням для лікування в умовах підвищеного або зни
женого порівняно з атмосферним тиску повітря. Військовий 
барогоспіталь.

БАРОГРАМА, и, ж. Крива запису барографом коливань 
атмосферного тиску. Планерист не сподівався на рекордний 
результат і тому не взяв із собою барограф. А без барогра
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ми — цього основного документа польоту — Міжнародна 
авіаційна федерація не фіксує рекордів (з наук.-попул. літ.).

БАРЙГРАФ, а, ч. Прилад для автоматичного запису змін 
атмосферного тиску. [ Градов: ]  Кіро Павлівно, гляньте, як 
там барографи встановили (В. Собко).

БАРОГРАФІЧНИЙ, а, е. Стос, до барографа. Барогра- 
фічні показники.

БАРбГРАФНИЙ, а, е. 1. Прикм. до барограф; який ха
рактеризує барограф. Барографна шкала.

2. Пов’язаний із роботою барографа. Барографний за
пис.

БАРОК, рка, ч. Дерев’яний або залізний орчик, до якого 
прикріплюють посторонки в упряжці. Хто запрягав коней, 
хто скидав на гарбу пусті мішки, один Охрім сновигав, по
нурий і сердитий, розшукуючи барок, який хлопці навмисне 
десь заховали. Сергій накричав на них, вони повернули ба
рок, а натомість вкрали черезсідельник (Григорій Тютюн
ник).

БАРОКАМЕРА, и, ж. Герметичний резервуар або при
міщення, у якому штучно змінюють тиск повітря. Барока
мера використовується для вивчення впливу висотних умов 
на організми людини й для випробування авіаційних, метео
рологічних приладів, а також для лікування деяких захво
рювань, при хірургічних операціях (з наук, літ.); При однако
вому ступені розрідження повітря порушення вищої нерво
вої діяльності людей більш виявлені в умовах високогір 'я, 
ніж у барокамері (з наук, літ.); Збудовано висотну барока
меру з програмним управлінням для випробування системи 
кондиціонування повітря на літаках (з наук.-попул. літ.).

БАРОКАМЕРНИЙ, а, е. Прикм. до барокамера. Баро- 
камерне випробування.

БАРОКЛ1ННИЙ, а, е, фіз. Який характеризується за
лежністю розподілу щільності в рідині від двох парамет
рів — температури і тиску (в океані — від температури і со
лоності). У Каспійському морі відсутній стабільний баро- 
клінний шар (з наук.-попул. літ.); Нелінійна динаміка баро- 
клінних припливів.

БАРОКЛІННІСТЬ, ності,;ж*., фіз. Залежність розподілу 
щільності в рідині від двох параметрів: тиску і температури 
в атмосфері; температури і солоності води в океані. Харак
терним станом атмосфери с її бароклінність (з наук. літ.).

БАРОКО, невідм., с. Один з головних стильових напря
мів у європейському мистецтві кінця XVI — середини 
XV11I ст., для якого характерні конкретність і динамічність 
образів, примхливість форм, підкреслена урочистість, де
коративна пишність, багатство контрастів світла й тіні і т. ін. 
Стшіь бароко характерний вільним трактуванням класич
них форм архітектури (з наук, літ.); Бароко відбивало прог
ресивне уявлення про складність, багатоманіття та плин
ність світу (з наук.-попул. літ.); * Образно. Минув, як сон, 
блаженний час і готики й бароко. Іде чугунний [чавунний] 
ренесанс, байдуже мружить око (П. Тичина).

(1) Козацьке бароко: а) те саме, що Українське бароко. 
Українське, або козацьке, бароко представляло собою поєд
нання традицій давньоруського храмового будівництва, окре
мих рис польського, литовського та італійського бароко з 
важливою роллю української традиційності в іконографії, 
живопису та різьбленні (з наук, літ.); б) наснажений живо
творними визвольними ідеями XVII ст. перев. світський 
портретний живопис, здебільшого як замовлення козаків.

Яскравими зразками козацького бароко є портрети Микла- 
шевського, знатного військового товариша Григорія Гама- 
лії (XVIII ст.) та народні картини із зображенням козака 
Мамая (з наук.-попул. літ.); (2) Мазёпинське бароко — пе
ріод найбільшого розквіту культури стилю українського ба
роко, перев. церковної архітектури, за часів гетьманування 
І. Мазепи, на кошти якого було споруджено дуже багато 
церков. Знаний фахівець з історії українського і, зокрема, 
мазепинського бароко професор Д. Горбачов зауважує: “В 
Україні так багато було церков І. Мазепи, що навіть після 
анафемування все одно його портрети висіли на стінах цих 
церков; його величезний внесок у  культуру православ 'я неза
перечний ” ( з наук, літ.); (3) Українське бароко — стиль ба
рокового мистецтва в Україні кінця XVII-XVIII ст., який на
був яскравих національних рис, що виявилися в церковно
му та портретному живописі, дерев’яному різьбленні іко
ностасів, в архітектурі, паркових ансамблях, літературі, 
музиці і т. ін., з утвердженням ідей патріотизму та героїчної 
козацької доблесті. Українське бароко характеризується 
явно вираженою просвітницькою тенденцією, яка дозволя
ла в межах християнського світогляду визнавати автори
тет науки та важливу роль знання (з наук, літ.); У літера
турі найхарактернішими жанрами для українського баро
ко були: віршована поезія, зокрема епіграми, плачі (лямен- 
ти), панегірики у  формі складних декламацій, композицій, 
здебільшого з графічною витіюватістю (з наук.-попул. 
літ.); Риси українського бароко виявились і в тому, що святі 
на іконах були зображені в багатому національному одязі, 
типажі та аксесуари українізовані (із журн.).

БАРОКОВИЙ, а, е. Прикм. до бароко. Афоризми Блеза 
Паскаля віддзеркалюють бароковий спосіб мислення (з на
ук. літ.); Барокова культура; Барокова традиція; Бароковий 
орнамент.

БАРбКО ВІСТЬ, вості, ж. Властивість за знач, бароко
вий. Професори архітектури, визнаючи цілком слушно ук
раїнську бароковість там, де вона справді є, обережно за
уважують, що до XVII ст. будівництво в Україні було май
же виключно дерев'яне, архаїчного типу, а за зібраними 
матеріалами й досі важко встановити джерело, з якого 
постало власне українське будівництво (із журн.); До Києва, 
на мій погляд, пасує мистецький термін “бароковість ”, 
хоча й романтики в ньому, незважаючи на швидкоплин
ність і дорожнечу, вистачає (з газ.); Бароковість дається 
тут взнаки в усьому, навіть у  найменших деталях. Штрих 
малюнка Ю. Луцкевича або мазок його пензля заокруглю
ється, стає “кучерявим ”, форма зображуваних речей втра
чає свою первісну непрозору вагу, починає дихати, сяяти й 
пульсувати (з газ.).

БАРОКбМ ПЛЕКС, у, ч. Сукупність медичних установ 
зі спеціальним обладнанням для лікування в умовах підви
щеного або зниженого порівняно з атмосферним тиску по
вітря. Барокомплекс може використовуватися для лікуван
ня та профілактики судинних захворювань кінцівок пацієн
та (з наук, літ.); Щороку барокомплекс удосконалювали, ре
конструювали (з наук.-попул. літ.); Новий барокомплекс дає 
змогу акванавтам здійснювати сатураційні занурювання 
завглибшки до 500 м  (з газ.); Багатофункціональний ліку
вально-тренувальний барокомплекс; Рухомий лікувально- 
реанімаційний барокомплекс.
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БАРОМЕТР, а, ч. Прилад для вимірювання атмосферно- 
го тиску. Барометр уперто показував “дощ ”, хоч в той день 
не капало навіть, і сонце блищало часом крізь хмари (М. Ко
цюбинський); Барометр показував на бурю (П. Панч); 
* Образно. — Діду, — звернувся Сидір Семенович до місце
вого барометра, Панька Тодосовича Стріхи, — як по-вашо
му, чи довго воно дощитиме, чи недовго? (Остап Вишня); 
Ярмарок був для мене живою поштою, радіо, телебачен
ням. Він був діаграмою того, як люди жили, він показував 
види на майбутній урожай, бо ціни на жито і пшеницю бу
ли добрим барометром (В. Кучер); Мова — це барометр за
гального національного, соціального і культурного розвит
ку народу (з газ.).

БАРОМЕТРИЧНИЙ, а, е. 1. Прикм. до барометр. Баро
метричні показники.

2. Стос, до атмосферного тиску. Важливу роль у  форму
ванні мікроклімату відіграють постійний барометричний 
тиск, низька відносна вологість, постійна оптимальна 
температура (з наук.-попул. літ.).

БАГОН, а, ч. Дворянський титул, нижчий за графський; 
особа, що носить цей титул. Степи, шляхи, Мов сарана, 
вкрили Барони, герцоги і дюки (Т. Шевченко); Дрімучі кар
патські ліси були власністю баронів Гредлів (П. Козланюк).

БАРОНЕСА, и, ж. Дружина або дочка барона. Вона вже 
не раз чула про ту баронесу, про ії свідомість, про достот
не знаття всіх звичаїв панських (Леся Українка).

БАРОНЕТ, а, ч. Спадковий дворянський титул у Великій 
Британії, середній між титулами вищої знаті і нижчого дво
рянства. Там було багато великої і дрібної аристократії 
звідусіль: герцоги, князі, барони, графи, баронети (ізжурн.).

БАРОНЕТСТВО, а, с. Титул на права баронета. Баро
нетство унікальне тому, що цей спадковий титул ніколи не 
надавав право власникові на місце в палаті лордів (з на
ук.-попул. літ.).

БАРОНСТВО, а, с. 1. Титул барона. Остзейське барон
ство, на відміну від російського, означало належність до 
давнього роду (з наук.-попул. літ.); Баронство, як правило, 
передається у  спадок (з газ.).

2. Збірн. до барон. Зібралися кардинали, .. І  три папи, і 
баронство, 1 вінчані гіави; Зібралися, мов Іуди На суд не
честивий (Т. Шевченко).

3. Володіння барона. Заубуша прийняли милостиво воло
дарі Каносси, йому щедро виділено баронство десь у  Герма
нії, йому влаштовують бучне весілля, розважаються (П. За- 
гребельний); Баронство Шаумбург у  колишньому герцог
стві Нассау мало територію 70 кв. км (з наук.-попул. літ.).

БАРОНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до барон. Важно те, що 
напсувати нам, і здорово напсувати нова баронська аван
тюра може, колими не зможемо дати [Врангелю] негайної 
відсічі (В. Еллан-Блакитний); // Належний баронові. Всі 
жалі давно було розіп ’ято на гострих вежах баронських 
замків (П. Загребельний).

БАРООПЕРАЦІЙНИЙ, а, е. Стос, до операцій, пов’яза
них із регулюванням, стабілізацією тиску. Бароопераційний 
комплекс: Бароопераційні системи; Н у  знач. їм. бароопе- 
раційна, ної, ж. Операційна камера із спеціальним устат
куванням для підвищення або зниження тиску повітря. У 
пологовому будинку обладнали бароопераційну для породіль 
із вадами серця (з газ.).

БАРООТЙТ, у, ч., мед. Запалення середнього вуха внас
лідок різкої зміни атмосферного тиску. Основними симпто
мами бароотиту є біль та шум у  вухах, крововилив у  бара
банну порожнину, іноді навіть розрив барабанної перетин
ки (з наук, літ.); Бароотит можуть спричинити не лише 
постріл або вибух, а й різке здіймання вгору або зниження 
літака (з наук.-попул. літ.).

БАРОРЕЦЁПТОР див. барорецептори.
БАРОРЕЦЁПТОРИ, ів, мн. (одн. барорецёптор, а, ч.). 

Нервові закінчення в кровоносних судинах, які при зміні 
кров’яного тиску здатні рефлекторно регулювати його рі
вень. При підвищенні тиску судина розтягується і збу
джуються барорецептори (з наук. літ.).

БАРОСКЙП, а, ч. Прилад, за допомогою якого спосте
рігають зміни атмосферного тиску. На метеостанцію при
везли новітній бароскоп (з газ.).

БАРОСКОШ ЧНИЙ, а, е. 1. Прикм. до бароскоп. Ба- 
роскопічні показники.

2. Стос, до бароскопа. Бароскопічна функція.
БАРО СКбП Н ИЙ , а, е. Те саме, що бароскопічний. Ба

роскоп на шкала.
БАРОСТАТ, а, ч. Автоматичний прилад для підтриму

вання необхідного тиску. Поки ще не зовсім зрозуміло, реєс
трує баростат постійно змінну фізичну активність чи зу
мовлене цією активністю зниження запасів жиру в орга
нізмі людини (з наук, літ.); Баростати використовуються в 
молекулярній динаміці (з навч. літ.); У міну вмонтовано гід
рофон, баростат, гідростатичний та гідродинамічний 
датчики (із журн.).

БАРОТАКСИС, у, ч., мед. Реакція живого організму на 
зміну тиску, який спричинено механічним подразненням 
(напр. дотиком). Розрізняють баротаксис позитивний і не
гативний відповідно до напрямку, в якому організм руха
ється: до подразника чи від нього (з наук. літ.).

БАРОТЕРАПІЯ, ї, ж. Застосування з лікувальною ме
тою підвищеного чи пониженого атмосферного тиску. До
ведено ефективність комплексного лікування бронхіальної 
астми у  дітей із включенням баротерапії (з наук. літ.).

БАРОТЕРМОГРАФ, а, ч. Автоматичний прилад для без
перервної реєстрації атмосферного тиску і температури по
вітря. Баротермограф установлено на літаку для запису 
висоти польоту (з навч. літ.); Вибухнули перші чотири гли
бинні бомби. У воді в цей час, немов захищаючи підводний 
човен, був так званий прошарок стрибка, в якому баротер
мограф позначив восьмиградусну різницю в розподілі тем
ператур, вводячи переслідувачів в оману щодо місця лока
лізації човна (з мемуарної літ.).

БАРОТЕРМОКАМЕРА, и, ж. Герметичне приміщення, 
в якому можна створити спеціальні, попередньо визначені 
умови тиску і температури повітря. У медицині баротермо- 
камери використовують для дослідницьких цілей, для ви
пробування засобів захисту людини тощо (з наук.-попул. 
літ.).

БАРОТЕРМ бМ ЕТР, а, ч. Прилад для вимірювання ат
мосферного тиску і температури. Щоб запобігти корозії, 
яка може спричинити псування приладу, баротермометр 
не рекомендовано зберігати й експлуатувати в приміщен
нях з підвищеною вологістю (із журн.).

БАРОТРАВМА, и, ж., спец. Ушкодження органів дихан
ня та слуху внаслідок різкої зміни атмосферного тиску. Ба



БАРОТРОПНИЙ 371 БАРТЕРНІСТЬ

ротравму легень може спричинити занадто швидке спли
вання (з наук.-попул. літ.); Під час стрімкого занурення у  
воду може статися баротравма барабанної перетинки 
(із журн.).

БАРОТРбПНИЙ, а, е, спец. Який характеризує залеж
ність розподілу щільності в рідині лише від одного пара
метра: в атмосфері — відтиску, у водоймі — від температури. 
Динаміку досліджуваного району визначає баротропний 
півдобовий приплив (з наук, літ.); Баротропні характерис
тики.

БАРОТРОПНІСТЬ, ності, ж., спец. Залежність розпо
ділу щільності в рідині лише від одного параметра: в ат
мосфері — відтиску, у водоймі — від температури. Модель 
циклону має діагностичний характер унаслідок своєї ліній
ності та баротропності (з наук. літ.).

БАРОФОБІЯ, і, ж. Страх перед дією тиску. Люди, які 
страждають на барофобію, бояться піднімати важкі ре
чі (з наук.-попул. літ.).

БАРОФУ НКЦІЯ, і, ж., мед. Здатність органа реагувати 
на коливання атмосферного тиску. Кожен кандидат у  кур
санти на навчання водолазній спеціальності має пройти 
обов ’язкову перевірку барофункції вуха в декомпресійній ка
мері (з мови документів); Барофункція вух першого ступе
ня.

БАРОХОРІЯ, і, ж., бот. Один із видів автохорії — по
ширення плодів і насіння під впливом сили тяжіння, без 
участі інших факторів. Було встановлено, що основними 
засобами розповсюдження насіння адвентивних рослин є 
зоохорія, анемохорія, барохорія, автохорія (з наук. літ.).

БАРОЦЁНТР, у, ч. Те саме, що барокбмплекс. Баро- 
центр — не лише вузькопрофільний медичний заклад: це 
навчаїьна база для біомедичного факультету університе
ту (з газ )

БАРОЦЕНТРЙЧНИЙ, а, е. Стос, до бароцентру. Баро- 
центричні координати.

БАРОЦИКЛОНОМЕТР, а, ч. Прилад, який вказує на 
наближення та напрям циклону, смерчу і т. ін. Винахід баро
циклонометра врятував життя багатьом людям (з наук.- 
попул. літ.); Бароциклонометр сповіщав про наближення 
торнадо, який ішов здалеку від полуменіючого сходу безко
нечною сріблястою спіраллю (із журн.).

БАРЙЧНИЙ, а, е. Те саме, що бароковий. У 50-х роках 
XVIII cm. талановитий архітектор, лаврський кріпак Сте
пан Ковнір збудував у  садибі Лаври флігель з високими ба
рочними щитами (з наук, літ.); Під барочним одягом 
XVII-XVIJI cm. Кирилівська церква добре зберегла свої пер
вісні форми (з наук.-попул. літ.); Барочний декор; Барочні 
вежі.

БАРС, а, ч. Великий хижий звір родини котячих, схожий 
на леопарда і пантеру. А що ж я знаю? Те, що ми в пустині, 
що на безвідді, що на нас чигають шакали, барси, тигри, 
хиже птаство (Леся Українка); Жадоба боротьби увін
чується знаменитим поєдинком [Мцирі] з барсом (М. Риль
ський); Барс — єдиний постійний мешканець у  горах Цен
тральної Азії (з наук.-попул. літ.); * У порівн. І ніч повзла, 
як барс, по кручах (М. Бажан).

БАРСЕЛбНЕЦЬ див. барселонці.
БАРСЕЛбНКА див. барселонці.
БАРСЕЛбНЦІ, ів, мн. (одн. барселбнець, нця, ч.; бар

селонка, и, ж.). 1. Мешканці Барселони. Барселонці тра

диційно є дуже дисципліновані й намагаються завжди до
тримуватися встановленого порядку (із журн.); Барселонці 
по суботах насолоджуються на площах своїм національним 
танком (із журн.).

2. розм. Гравці футбольного клубу “Барселона”. Після 
травм вийшли на поле барселонець Роналдіньйо та реаліст 
Рауль. Бразилець цю подію відзначив забитим м 'ячем, тоді 
як форвард збірної Іспанії зіграв останні 24 хвилини матчу 
й “промовчав ” (з газ.).

БАРСЕШ І, яти, с. Маля барса. Віднедавна барсеня живе 
у  заповіднику в Німеччині, де його зможуть краще догляда
ти (із журн.); Шестимісячне барсеня потрапило в брако
ньєрську пастку (з газ.).

БАРСОВИЙ, а, е. Прикм. до барс. Витязь, ховаючись в 
барсову шкуру, З піснею знов до народу спішить... (С. Кри- 
жанівський).

БАРСОЛСІВ, а, ч. Той, хто ловить барсів. Барсолови заз
начають, що чисельність ірбісів, або снігових барсів, у  Си
біру почала різко знижуватися (з наук.-попул. літ.); Цей 
досвідчений барсолов із сивиною на скронях протягом двох 
десятиріч упіймав 39 ірбісів (із журн.).

БАРТЕР, у, ч. 1. екон. Прямий безгрошовий обмін това
рами чи послугами, спричинений товарно-грошовим де
фіцитом у країні та валютним дефіцитом у міжнародних 
угодах. За договором міни (бартеру) кожна із сторін зо
бов 'язується передати другій стороні у  власність один то
вар в обмін на інший товар (з мови документів); Бартер по
родила криза платежів і ліквідує його поліпшення фінансо
вого стану підприємств, економіки в цілому (із журн.).

2. екон. Безвалютна, але оцінена та збалансована щодо 
вартості товарообмінна операція. Дослідно-виробниче гос
подарство готове йти на бартер (з газ.).

3. розм., жарт. Угода; обмін послугами, предметами за 
взаємною згодою. — Я  твій боржник, — усміхнувся Миш
ко. — Розраховуватимемось твердою валютою чи барте
ром? (із журн.).

БАРТЕРИЗАЦІЯ, і, ж ., екон. Упровадження, поширен
ня бартеру як способу розрахунку. У 1991-І997рр. керівни
ками багатьох підприємств проводилась політика обваль
но! бартеризації зовнішньої торгівлі (із журн.); Неможна 
обминути проблеми бартеризацїї внутрішньої та зовніш
ньої торгівлі, оскільки її надмірне поширення створює під
ґрунтя для корупції (з газ.).

БАРТЕРИЗУВАННЯ, я, с., екон. Дія за знач, бартеризу-
вати. Бартеризування взаєморозрахунків між суб ’єктами 
господарювання.

БАРТЕРИЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, екон. 
Впроваджувати бартер як спосіб розрахунку. Бартеризува- 
ти зовнішню торгівлю.

БАРТЕРНИМ, а, е, екон. Прикм. до бартер 1, 2. Підписано 
шість контрактів на бартерній основі (з мови документів); 
// Пов’язаний з бартером. В історії з бартерною операцією 
обміну пшона на запчастини запитань більше, ніж відпо
відей (з газ.); Бартерний рейс.

А  Бартерна угода див. угода.
БАРТЕРНІСТЬ, ності, ж., екон. Властивість за знач, бар

терний. Податковий кредит виникає при здійсненні за
ключної операції, тобто на дату зустрічного постачання. 
В цьому випадку оспорювати бартерність зазначених опе
рацій неможливо, оскільки відсутні грошові розрахунки
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(векселедавець як продавець товарів не одержує коштів на 
розрахунковий рахунок) (з наук, літ.); Господарський суд за
перечує бартерність вексельних операцій за умови, коли 
вексель у  такій операції виступає розрахунковим докумен
том, а не товаром (із журн.); Бартерність у  вексельних 
розрахунках залежить від того, чим було сплачено вексель 
— грошима чи не грошима (із журн.).

БАРТКА, и, ж., діал. Маленька сокира. Довбушеві оприш- 
ки-ремісники робили ножі та такі бартки, що ними можна 
було тесати каміння (з казки); Затряс [Іван] барткою в 
Юри перед лицем (М. Коцюбинський).

БАРТОЛІНІТ, у, ч., мед. Запалення великих залоз біля 
входу у вагіну, що спричинюється проникненням у вивідні 
протоки залоз хвороботворних мікробів (стрептококів, 
стафілококів і т. ін.). Без хірургічного втручання вилікувати 
бартолініт неможливо (із журн.).

БАРХАН, а, ч. Нанесений вітром піщаний горб у пустелі 
або в степу, на якому немає рослинного покриву; материко
ва дюна. Мисливець приїхав конем до засідки, коли сонце 
виглянуло з-за бархана, по той бік озера (О. Десняк); Вітер 
здіймає піщинки і несе їх. поки не натрапить на перешкоду, 
що затримує пісок. Так іноді утворюється бархан — підко
воподібний піщаний горб (з навч. літ.).

БАРХАННИЙ, а, е. Прикм. до бархан. Колишні пастухи, 
що кочували з отарами овець по барханних пісках суворих 
Каракумів, почали будувати нове, заможне життя (з наук, 
літ.).

БАРХАНЧИК, а, ч. Зменш, до бархан. На березі моря 
під час сильного вітру утворюється мальовничий реіьєф  — 
маленький барханчик на піску (із журн.); Над пустелею Гобі 
встає сонце — аж ніби викочується з-за невисокої кам 'я- 
нистої гряди, окреслюючи довгими тінями кожнісіньку ви
боїнку, кожнісінький барханчик (з газ.).

БАРХАТ, у, ч. Те саме, що оксамит1. Дівчатка чинно роз
сілися спереду, поспиравшись на бильця, оббиті.. яскравим 
бірюзовим бархатом (О. Ільченко); * У порівн. Вода, хмур
на й чорна, як чорний бархат, гойдає на своїх хвилях плями 
ліхтарів (О. Донченко).

Д  (1) Амурський бархат — амурське коркове дерево. 
Бархат амурський дає цінний корок для виробництва ліно
леуму, ізоляційних плит тощо (з наук. літ.).

БАРХАТИН, у, ч., діал. Рід тканини. Стоять скрізь сто
ли, застеляй і дорогими килимами, рядочками кресел ка [крі
селка] з червоного бархатину (С. Васильченко); Міліціоне
ри непорушно стояли при дверях, занавішених червоним 
бархатином (П. Тичина).

БАРХАТЙННИЙ, а, е, діал. Прикм. до бархатйн;
// Зробл. з бархатину. Бархатинні штанці.

БАРХАТЙСТИЙ, а, е. 1. Подібний до бархату на вигляд 
або на дотик. На великій клумбі серед подвір’я багряно го
риш вмиті ранковою росою червоні півонії та бархатисті 
гвоздики (Ю. Збанацький).

2. перен. М’який, приємний (про голос, звук). Ще ніколи 
так не биюсь воно [серце] від одного тільки погляду її вели
ких з поволокою очей, від бархатистого голосу, від пругкої 
ходи (П. Панч).

БАРХАТИСТІСТЬ, тості, ж. Якість за знач, бархатйс- 
тий. Тонік або лосьйон прочистять пори, подарують шкірі 
свіжість і бархатистість (із журн.).

БАРХАТИСТО. Присл. до бархатйстнй. — Цить! — 
гримнув на цей раз, і вже аж ніяк не бархатисто, голос Ми
хайла Леонідовича (Ю. Смолич).

БАРХАТКА, и, ж., розм. Стрічка з бархату; оксамитка. 
До старенької плахти .. почепила [Олена] люстринову за
паску, одягла тож шовкову юпку та на шию дукат на бар
хатці (Г. Квітка-Основ’яненко); * У порівн. Над очима, не
наче дві бархатки, чорніло дві брови (Панас Мирний).

БАРХАТНИЙ, а, е. 1. Прикм. до бархат. Бархатні тка
нини; Н Зробл. з бархату. Олдрідж одягнений був у  бархат
ний костюм, розшитий золотом (О. Ільченко).

2. перен. М’який, приємний (про голос, звук). Відтепер 
щоранку гомонітиме оживаючий степ, пройнятий бархат
ною музикою моторів (О. Гончар).

Д  Бархатний дуб див. дуб.
0  Бархатний (оксамйтовий) сезон див. сезон.
БАРХАТНІСТЬ, ності, ж. Якість за знач, бархатний. 

* Образно. Бархатність очей дівчини зачаровувала (із журн.).
БАС, а, ч. 1. Найнижчий чоловічий голос. Троянські плак

си тут ридали, Як на завійницю кричали, Еней зарюмав ба
сом сам (І. Котляревський); Співають чумаки хриплими ба
сами (О. Довженко); Бас набирав оксамитових тонів, під
тримуючи трепетне тонкоголосся (А. Крижанівський); 
"Той, що б ’ємертвих ” басом засміявся, але не сказав нічо
го, тільки ближче нахилився до віконця і нібито пильніше 
став вдивлятися у  заметіль (Р. Андріяшик); Ще зовсім не
давно всі ми попискували, мов курчата, і самі не помітили, 
як забриніли голоси дівчат, як подорослішали голоси хлоп
ц ів— стали басами, баритонами... (Г. Усач).

2. Співак із таким голосом. Сам народний бас, що сидів 
попереду, теж вибіг на сцену, трохи поспівав, ткнув перед 
усіма пальцем на своє горло і втік до зали на місце 
(Ю. Яновський); Такої вправності я ще не дійшов тоді й, 
бачачи, як старшокласники, тенори й баси, заглядають, 
співаючи, в ноти, простодушно гадав, що вони, як і я, 
тільки удають, ніби читають ноти, а насправді співають 
собі, як їм заманеться (Б. Антоненко-Давидович).

3. Струнний або духовий музичний інструмент з низь
ким ладом. На улиці скрипка й бас, пусти, мамо, хоть на 
час [ненадовго] (з народної пісні); Дивна річ, він [Петро] од
разу зненавидів сурми. Особливо грубі. От ще б флейта й 
кларнет. Та їх за басами й не чути (Д. Бузько).

4. басй, ів, мн. Найнижчі лади музичного інструмента. 
Оркестр гуркотить тихо на басах (І. Нечуй-Левицький); В 
акордеоні були розбиті баси, але основні клавіші були 
справні (В. Собко); * Образно. Ненароком пацнув рукою по 
клавішах рояля. Баси загарчали (О. Гончар).

0  Басом днвйтнся (поглядати) див. днвйтнся; (1) Бас 
урвався (увірвався): а) (кому) хто-небудь утратив можли
вість збагачуватися або наживатися на чомусь, здійснювати 
що-небудь. І може, колись так і зробиться, що і їм, Рябчен- 
кові з товариством, урветься бас у  громаді (Б. Грінченко); 
У нього б стало коштів захопити й поміщицький шмат, та 
бас урвався йому несподівано й нагло, — він повісився 
(Ю. Яновський); б) (на що і без дод.) зникла можливість 
здійснення чого-небудь. Еге! Шкода й питання — Бо на та
ке кохання Тепер урвався бас (М. Вороний); Гуцалюк зава
гався. Що ж йому робити? Працював, скажуть, поки 
можна було шахраювати, а коли бас увірвався, то й поки
нув (С. Добровольський); в) (кому) хто-небудь дуже слабий,
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близький до смерті. — Ну, доню, — сказала до своєї одинач
ки, — мабуть, уже мені геть бас увірвався. І ноги не мої, і 
руки не мої, хоч візьми та й на смітник викинь (С. Доброво- 
льський); Брати / взяти на бас (на баса) див. брати.

БАСА, приел., розм.: 0  Говорити (співати, гукати і т. ін.) 
баса див. говорити.

БАСАМАН, у, ч., розм. Смуга на тілі від удару. Голова в 
ватажка напухла.., а поперек лиця мав він синій басаман 
(І. Франко); Все тіло в неї в синіх басаманах, як розмальова
не, а вона сміється (О. Кундзич); Він [Петро Ілліч] підняв 
голову — сині басамани покреслили його обличчя (Б. Хар- 
чук); // Смуга на тканині, шкіряних виробах і т. ін. Обривка
ми висіла з пліч парча дорогих кирей, криваво блимав золо
тий басаман (К. Гриневичева); Моя весільна вишита кошу- 
ле! .. Твій кожен рубчик, кожен басаман Став наче кров 
плачів моїх, прокльонів (М. Бажан).

БАСАМАНИСТИЙ, а, е, розм., рідко. Укритий басама- 
нами, смугами; смугастий. Оцею стежкою повзли мої зем
ляки одно за одним, згорблені та прикурені пилом, повзли 
звільна, мов довга сіра гусільниця по зеленій басаманистій 
хустці (І. Франко).

БАСАМАНИТИ, ню, ниш, недок., кого, розм. Ударяючи, 
робити смуги. Гетьман рвонувся через татарське скопи
ще. тнув важким, у  дванадцять стаяьок, нагаєм праворуч і 
ліворуч, його басаманили теж, він проїхав, немов через бо
йовище (Ю. Мушкетик).

БАСАНІТ, у  ч. Сульфатний мінерал з голчастими білими 
кристалами. Сульфатні мінерали представлені гіпсом, ба- 
санітом і ангідритом, найпоширеніші з яких гіпс і басаніт 
(з наук, літ.); Масові знахідки у  рідких включеннях гіпсу, ба- 
саніту, а також знахідки новоутвореного у  включеннях ан
гідриту із зародком басаніту у  внутрішній частині крис
таликів — один з показників відносно низькотемператур
них умов формування соляних відкладів при близькому до 
атмосферного тиску (з наук. літ.).

БАСАРАБЕЦЬ див. басарабці.
БАСАРАБКА див. басарабці.
БАСАРАБСЬКИЙ, а, е, заст. Прикм. до басарабці і Ба- 

сарабія. Одного дня бурлаки помітили серед рівного степу 
високу синю смугу; то був високий басарабський берег по 
той бік Дністровського лиману (І. Нечуй-Левицький).

БАСАРАБЦІ, ів, мн. (одн. басарабець, бця, ч.; басараб- 
ка, и, ж.), заст. Жителі Басарабії. Військовий з Тзд баса- 
рабців 21 жовтня 1917 р. проголосив автономію Басарабії 
(із журн.).

БАСАРЙНКА див. базарйнка.
БАСЕЙН, у  ч. 1. Відкрита або розташована у спеціаль

ному приміщенні штучна водойма, споруджена для плаван
ня, купання, проведення різних випробувань і досліджень. 
Колонада кругом, посередині басейн з водою (Леся Україн
ка); Посередині бив фонтан, і вода збігала в маленький ба
сейн (М. Трублаїні); Спосіб покриття дна басейну глиною є 
одним з найдешевших, але водночас працемістких. Засто
совується при створенні відносно великих водойм, макси
мально схожих на природні (з наук.-техн. літ.); Якщо справ
жній басейн — це майже нездійсненна мрія для більшості, 
то надувний басейн — гарна йому альтернатива, особливо 
для дітей (з газ.); Скловолокняні басейни; // Споруда з та
кою водоймою. Гуркочуть бульдозери, панелевози двиг
тять. як танки. Крім житлових корпусів, буде зимовий ба

сейн із морською водою (О. Гончар); В Академмістечку 
споруджено спортивний комплекс “Наука ” з плавальним 
басейном, тенісними кортами, стадіоном (з газ.).

2. чого. Територія, яку охоплює річка з притоками. Ба
сейн Дністра (8,7 % від площі України) охоплює малі річки 
східних схилів Українських Карпат і річки південно-західної 
частини Подільської височини (з навч. літ.); // Територія, 
прилегла до моря, річки, озера. Давно-давно в басейні Десни 
жили балто-литовські племена — найближчі мовні родичі 
племен слов 'янських (І. Білик); На півночі, в басейні озера 
Ільмень, жили слов’яни новгородські, або, як називає їх 
літопис, словени (з наук. літ.).

3. геол. Велика ділянка залягання гірських порід, що міс
тить поклади корисних копалин. Поширились кар ’єри йруд
ні Криворізького залізорудного басейну, поглибились нікополь
ські марганцеві видобутки... (Остап Вишня)\ Донецький ву
гільний басейн.

(1) Водозбірний басейн — частина земної поверхні та 
товщі ґрунтів, з яких стікає вода у водотік або водойму. У ма
теріалах, що характеризують поверхневі води, подаються 
загальні відомості про водні об ’єкти, дані щодо їх водозбір
них басейнів і господарського використання (з мови доку
ментів); (2) П лавальний басейн — спортивна споруда для 
активного відпочинку, підготовки спортсменів з плавання, 
стрибків у воду, водного поло та проведення змагань. Люди, 
які постійно відвідують плавальний басейн, вирізняються 
стрункою статурою і легкою ходою (з газ.); (3) Повітря
ний басейн — маси повітря над якою-небудь територією. 
Розсекречені дані санепідемстанції міста про те, що бага
то шкідливих речовин у  повітряному басейні мають мута
генну активність (з наук, літ.); Щоб запобігти подальшому 
забрудненню повітряного басейну, було укладено низку між
народних угод (з наук, літ.); Болота, наче велетенська губ
ка, всмоктують у  себе атмосферну вологу, а разом з нею — 
пил, кіптяву, важкі метали і радіонукліди, що їх поста
чають у  повітряний басейн промисловість, енергетика, 
транспорт (з наук, літ.); Забруднення повітряного басейну 
тютюновим димом перевищує забруднення повітря вихло
пами автомобілів майже вп 'ятеро (з газ.); (4) Фірновий 
басейн — напівкругле розширення у вигляді амфітеатру у 
верхів’ї відроги, що заповнена фірном і живить долинний 
льодовик. У фірновому басейні фірн та глетчерний лід по
ширений вище снігової межі (з наук.-попул. літ.).

БАСЕЙНИЙ, а^е. Прикм. до басёйн. Басейний комплекс.
БАСЕЙНОВИЙ, а, е. Прикм. до басейн 1. Протягом ба

гатьох віків у  Єгипті застосовувалась басейнова система 
зрошення, яка ще й тепер збереглася у  верхньому Нілі (з на
ук.-попул. літ.).

БАСЕТ, а, ч. Порода сильних низькорослих мисливських 
собак, а також собака такої породи. Цуценята басетів по
винні багато часу проводити на свіжому повітрі й багато 
бігати (з навч. літ.).

БАСЕТГбРН, а, ч. 1. Духовий інструмент, альтовий різ
новид кларнета. Басетгорн використовував Вольфганг 
Амадей Моцарт (з наук.-попул. літ.).

2. Органний регістр сімейства язичкових.
БАСИЛЕВС, а, ч. 1. У Стародавній Греції в мікенську 

епоху — правитель невеликого поселення.
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2. У Гомера — вождь племені або союзу племен. У гоме
рівський період басилевс очолював військову, жрецьку та 
судову гілки влади (з наук.-попул. літ.).

3. У Спарті — один із титулів царів. Спартанські племе
на дуже рано заснували ефорат, аби обмежити владу обох 
басилевсів (з навч. літ.).

4. У Стародавніх Афінах — спочатку глава племені або со
юзу племен, пізніше — другий архонт. В А фінах V cm. до н. е. 
існувала виборна посада басилевса — одного з десяти ар
хонтів (з наук.-попул. літ.).

5. Титул правителів елліністичних держав. Імператор 
Траян, як його змальовує Пліній Молодший, є прямим спад
коємцем елліністичного басилевса (з наук. літ.).

6. Титул римських та візантійських імператорів. При 
дворі басилевса знявсь переполох.. Богоспасенний город ца
рів Константинополь лишався геть беззахисним перед все
могутніми гунами (І. Білик); Через десять років після заги
белі князя Ігоря у древлянських лісах княгиня Ольга поїхала 
v Візантію Руську княгиню приймав сам басилевс (з навч. 
літ.).

БАСИЛЁЙ, я, ч. Те саме, що басилевс. Басилей у  Гоме
ра — кращий з героїв, на тісний зв ’язок басилея зі світом 
богів указує цілий ряд епічних слів і виразів (з наук. літ.).

БАСИЛО, а, ч. і с., розм. Дуже гучний, сильний бас.— Ку
ди ви, Пилипе Митрофановичу, тягнете? Раді, що басилом 
Бог нагородив, то готові весь хор заглушити? (Ю. Збанаць- 
кий).

БАСИНЁТ, а, ч., іст. Шолом напівсферичної або коніч
ної форми із заборолом. Басинети були дуже популярні в 
Західній Європі вже в XIV cm. (з наук.-попул. літ.); Англій
ські лицарі надавали перевагу басинету, бо він надійно захи
щав їхні голови й шиї від списа супротивника (із журн.).

БАСИСТА, и, ч., заст. Те саме, що басистий 2. — Бач! 
як наш басиста розходився (А. Свидницький).

БАСИСТИЙ, а, е. 1. Низький звучанням (про голос, 
звук). Долетіло тупотіння коней, зарипів віз, заляскав ба
тіг, і басистий чоловічий голос гукнув хазяїна (3. Тулуб); З 
пониззя Дніпра долинув басистий гудок пароплава (С. Скля
ренко); Від річки долинав дзвінкий дівочий сміх і басисті го
лоси хлопців (із журн.).

2. у знач. ім. басистий, того, ч., заст. Той, хто грає на 
контрабасі. Басистий немає де сісти (Номис).

БАСИСТО. Присл. до басистий 1. — Ура! — лунко, ба
систо, ніби в бочку, загудів Зуб (В. Собко); Встало сонце 
чисте-чисте, до ріки побіг струмок, і гудок озвавсь басис
то (М. Рудь).

БАСИТИ, башу, басиш, недок., розм. Говорити або співа
ти басом. — Я не винуватий, Костянтин Іванович! — басив 
Жук, — я нічого не чув... (Панас Мирний); Згодом чути було 
з хати, як тихо благала [Катря] й як глухо басив Якуба 
(А. Головко); Сам не впізнав [Петро] свого голосу, так він 
басив від гарячки (І. Багряний); В курнику за стайнями не
терпляче басив півень, бо незабаром мало зійти сонце 
(1. Білик).

БАСИЩЕ, а, ч. і с., розм. Збільш, до бас 1. Тиша. І нагло 
з-за спини басище: — Ану, розступись! (А. Головко).

БАСК див. баски.
БАСКАК, а, ч., іст. Татарський урядовець, намісник 

монгольського хана й збирач податків на Русі в часи монго- 
ло-татарської неволі. Н ур'ялі підвівся, рушив до дверей, але

на порозі вже стояв гладкий баскак у  малиновому шовково
му халаті з ремінним нагаєм (3. Тулуб); Щоб тримати в по
корі руське населення, хани призначали в руські землі баска
ків з військами (з наук, літ.); Щороку набігали на Русь 
жорстокі ханські баскаки, щоб збирати податки (з навч. 
літ.).

БАСКАЛЙЧИТИСЯ, чуся, чишся, недок., діал. Упира
тися, пручатися. Сивилла в дальший путь таскала — Не 
баскаличивсь би та йшов: І  так швиденько поспішала, Еней 
не чув аж підошов (І. Котляревський); — Район наказав нам 
переселяти хутори .. — А ти чого баскаличишся? Пересе
лення — це теж війна, — рипить шкірянкою Гнат (Григо
рій Тютюнник).

БАСКЕРВІЛЬ, ю, ч. Друкарський шрифт для книжково
го набору. Гармонія і краса баскервілю досі надихає графіч
них дизайнерів застосовувати його в книгах і журналах 
(з наук.-попул. літ.); Елегантність і графічна досконалість 
роблять баскервіль чудовим шрифтом, якщо потрібно під
креслити гідність і традиції (із журн.).

БАСКЕТБОЛ, у, ч. Командна спортивна гра, мета якої 
закинути руками м’яч у високо розміщене кільце. Баскет
бол — одна з найулюбленіших ігор у  нашій країні (з наук.-по
пул. літ.); Ми вже звикли до того, що представниці чарівної 
статі грають у  футбол, баскетбол, навіть виходять на 
ринг (з газ.).

БАСКЕТБОЛІСТ, а, ч. Гравець у баскетбол. Він .. в за
водській команді перший баскетболіст (П. Автомонов); На 
урочистостях був присутній і найекстравагантніший бас
кетболіст у  світі Денніс Родман (з газ.); Українські бас
кетболісти на чемпіонаті виступили краще, ніж торік 
(з газ.).

БАСКЕТБОЛІСТКА, и, ж. Жін. до баскетболіст. Юні
орська команда баскетболісток виглядала досить пристой
но на тлі гри досвідчених суперниць (з газ.).

БАСКЕТБОЛЬНИЙ, а, е. Прикм. до баскетбол. На неї 
[дівчину] буквально полюють тренери баскетбольних ко
манд, тож вибрала таку, де є шанси стати майстром 
спорту (Г. Усач); Баскетбольна асоціація: Баскетбольна 
ліга: Баскетбольний клуб: Н Признач, для гри в баскетбол. 
На спортмайданчику під одним з баскетбольних щитів 
стояли Сурен, Ігор Дмитруха, Льоня Монькін, Спасокукоць- 
кий і Кукуєвицький (В. Нестайко); Баскетбольний майдан
чик.

БАСКИ, ів, мн. (одн. баск, а, ч.). Народність, що живе у 
північно-західних областях Іспанії і в прилеглих півден
но-західних районах Франції. Атта Троль і чорна Мумма — 
Звалась так його дружина — Виступають, і від дива Аж не 
тямляться всі баски (Леся Українка).

БАСКИЙ, а, є. Дуже швидкий, прудкий, жвавий (перев. 
про коней). Селами, полями та лугами летіла парою баских 
коней запряжена легка бричка (І. Франко); Він швидко уявив 
себе на баскому коні з шаблею при боці (В. Кучер).

БАСКІСТЬ, кості, ж. Абстр. ім. до баский.
БАС-КЛАРНЁТ, а, ч. Басовий різновид кларнета. Тембр 

бас-кларнета соковитий, дзвінкий, а в нижньому регістрі 
похмурий, гнітючий, сумний (з наук.-попул. літ.); Низький 
та середній регістри бас-кларнета.

БАСКО. Присл. до баский. Трюхав вороний по накоченій 
вулиці, баско вигравав так, що й підганяти його не треба 
(І. Кириленко).
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БАСКСЬКИЙ, а, е. Прикм. до баски. Представники 
баскської спільноти запевняють, що більшість басків не 
бажає мати з терористами нічого спільного (з газ.); Баск- 
ська мова.

БАСМА, и, ж. Натуральна фарба для волосся. Тут висо
чіють гори лілових і чорних фіг, .. тут же арабський клей 
"усльозах”, мастика, желатин, басма, хна (П. Загребельний).

БАСМА, й, ж. І . Тонка металева пластинка із зображен
ням хана, яка в XIII-XV ст. видавалася татаро-монгольськи- 
ми ханами як вірча грамота. Басма була знаком влади (з на
ук. літ.).

2. Невеликі металеві штампи, які використовували для 
тиснення орнаментальних узорів на палітурках, виробах і т. ін. 
Басмою прикрашали ікони і книжні палітурки (з наук.-по- 
пул. літ.); // Техніка тиснення таких узорів. Майже всі виро
би грецьких майстрів із зображенням кочівників виготов
лені у  барельєфі у  техніці басми методом металопластики 
(з наук. літ.).

БАСМАЦТВО, а, с. Національно-визвольний рух у Се
редній Азії під час громадянської війни в 20-ті роки XX ст. 
Розгорнувши боротьбу партизанськими методами, іслам
ський рух, відомий як басмацтво, затягнувся на десяти
ліття (з газ.).

БАСМАЦЬКИЙ, а, е. Прикм. до басмач. — Ар ’єргард 
басмацький. — промайнуло в голові, й міцніше стис [Саїд] 
гвинтівку (Іван Ле).

БАСМАЧ, а, ч. Учасник басмацтва. Басмачі гинули ще до 
того, як знаходили зручне місце для оборони (Іван Ле); Ось 
басмачі за високим горбом Збились, неначе шакали, гуртом 
(Л. Первомайський).

БАСбВЙЙ, ова, ове. Прикм. до бас 1. Почав [Леонід Се
менович] перекривляти дяка, далі вчителя, як він силку
ється .. брати низькі басові ноти (І. Нечуй-Левицький); 
‘Буря буде”, — почула Магдалена низький басовий голос 
(Б. Лепкий); Підлога ледве вловимо дрижала й гула, як глуха 
басова струна (О. Гончар).

Д  Басове ухо див. ухо.
БАСОВЙТИЙ, а, є, розм. Те саме, що басистий 1. Голос 

був незнайомий, басовитий, зухвалий (О. Гончар); Проко
тився другий гудок, — ще густіший, басовитіший (С. Жу- 
рахович).

БАСОВЙТО, розм. Присл. до басовитий. Протяжно, 
басовито загув дзвін (В. Малик); Велично й басовито гу
дуть од вітру дуби (В. Кучер); Мороз розсміявся приємно, 
басовито, м 'яко (В. Собко); У шибку бився й басовито гудів 
джміль (Ю. Мушкетик).

БАСбК, ска, ч. 1. Зменш, до бас 1. Ізнову в нього врізався 
густий професорський басок (М. Івченко); Чуєш? — знову 
закричав жіночий голос. Так верещатиме моя дитина, так 
кричатиме моя дружина, а ось і мій басок щось невдоволе- 
но буркоче (В. Підмогильний); У хлопця був ще непевний ба
сок (О. Донченко); * У порівн. Бринить дощів різноголосся. 
Баском прокочується грім (А. Малишко).

2. Струна в музичних інструментах, що дає низький 
звук. Перші струни тонко та важко голосили; баски глухо 
гули, мов задавлений плач з-під землі виривався-доносився... 
(Панас Мирний).

БАСбЛЯ, і, ж. Український народний смичковий музич
ний інструмент, схожий на віолончель. Тепер мені не до со
лі, коли грають на басолі (П. Чубинський); — Музика, ша!

— гукнув раптом голос Качковського, та так зично, що 
скрипка й басоля зараз замовкли (Леся Українка).

БАСбН, у, ч. Плетені вироби (торочки, тасьма, шнур) 
для прикраси одягу, меблів і т. ін. Червоні погони випускни
ків навчальних гренадерських батальйонів обшивали спе
ціальним басоном (з наук.-попул. літ.); Уже майже забутий 
басон знову стає популярним і входить до нашого житла 
як органічний елемент інтер ’єру (із журн.).

БАСбННИЙ, а, е. Прикм. до басон; // Який виготовляє 
басон. Басонна фабрика.

БАСбННИК, а, ч. Той, хто займається виготовленням 
басону.

БАСбННИЦЯ, і, ж. Жін. до басбнник.
БАСОРАМА, и, ж. Рекламна підсвічена двостороння 

панель, яку встановлюють на даху транспортного засобу. 
Вітчизняні рекламісти не повністю використовують жан
рову палітру, приміром, басораму (з газ.).

БАСТА, виг., розм. Уживається на означення припинення 
якої-небудь дії; досить, годі, кінець. — Оттаке! Уже й не 
хваста: Вмерла пані — та і баста! (Я. Щоголів); — Плюю 
на всіх і вся. Моя власть, і баста! (М. Хвильовий); Годі з 
вами цяцькатись! Баста! (О. Гончар); Якусь годину походи
мо — і баста! — запевнив Славко (О. Бердник).

БАСТАРД, а, ч. 1. Гібрид від міжвидових та міжродових 
схрещень тварин. Чорне забарвлення сріблясто-чорних ли
сиць визначається генами, які характеризуються непов
ним домінуванням. При схрещуванні з червоними лисицями 
одержані гетерозиготи мають забарвлення бастардів. 
Останні за зовнішнім виглядом схожі на червоних лисиць, 
але у  них передні лапи чорні до ліктя, а на задніх чорна 
смужка проходить по зовнішньому краю стегна (із журн.); 
* Образно. Політ людини в Космос відбувся як побічна лінія, 
бастард тотального озброєння (з газ.).

2. Позашлюбний син впливової або визначної особи (ко
роля, герцога і т. ін.). Поповзли чутки, начебто Святополк— 
нерідний син Володимира — бастард, узурпатор влади 
(із журн.).

3. перен. Певна сутність, утворена поєднанням різнопо- 
рядкових за своєю природою явищ. Суто о б 'єктивний під
хід до текстів різних сфер, виходячи з проявів у  них тих чи 
інших якостей, веде до необ Активного відображення су
купності мовленнєвих стилів, коли не враховують бастар
дів, функціонально невиправданого набору мовленнєвих за
собів і прийомів (з наук. літ.).

БАСТАРДА, и, ж. Схожий на курсив рукописний різно
вид готичного шрифту, поширений як форма канцелярсько
го письма в XIV ст. Створювати атмосферу й настрій 
властиво будь-якому шрифту, проте жоден з них не може 
конкурувати щодо цього з готичними шрифтами, зокрема 
з фрактурами та бастардами, і сучасними варіаціями за 
їхніми мотивами (з наук.-попул. літ.).

БАСТЕЯ, ї, ж., іст. Оборонна кам’яна споруда для по
здовжнього обстрілу підходів до фортеці. Бастеї будували
ся переважно на зламах фортечної огорожі з великим ви
ступом у  поле (з наук.-попул. літ.); У Судакській фортеці є 
лише одна напівкругла башта — це бастея, збудована в се
редині XVст. (із журн.).

БА С ТібН , у, ч. П’ятикутна бойова споруда, що зводила
ся на кутах фортеці для вогневого захисту фортечних стін і 
ровів та обстрілу місцевості перед укріпленням. Фортеця
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була обнесена валами сажнів десять заввишки, з бастіона
ми на чотирьох рогах і з гіибоким ровом довкола (П. Панч); 
Ужгородський замок має симетричну форму трохи витяг
нутого чотирикутника. По кутах його височать бастіони, 
що з ’єднуються високою фортечною стіною (з наук.-по- 
пул. літ.); // Взагалі укріплення різного типу. Глибокі тран
шеї, ескарпи, дроти. Міцні бліндажі — в шість, у  вісім на
катів — Це був бастіон! (І. Нехода); * Образно. Віковий 
бастіон слов янства на заході — чеська красуня-столиця 
вирувала радісною повінню свята (О. Гончар); * У порівн. 
Сині снігові кучугури здіймались, як непереможні бастіони 
(О. Донченко).

БАСТібННИЙ, а, е. Прикм. до бастіон. Бастіонний 
пояс

БАСТІЙНОВИЙ, а, е. Те саме, що бастібнний. Другий 
етап укріплення Жовкви — 1626-1662роки, коли в місті бу
дуються бастіонові укріплення староголландської архі
тектурної школи (з наук.-попул. літ.); Бастіонові укріплен
ня у  поєднанні з іншими фортифікаційними системами ут 
ворювані універсальний потужний оборонний комплекс, 
який міг протидіяти регулярній, добре озброєній армії 
(з навч. літ.).

БАСТОНАДА, и, ж. Покарання людей ударами палиць 
по п’ятах та по спині, що застосовується у деяких східних 
країнах. — Не зробиш — я влаштую і тобі, і твоєму хитру
нові Многогрішному.. таку бастонаду, що — клянусь Все
вишнім! — пам 'ятатимеш мене до самої смерті! (В. Ма
лик).

БАСТР, у, ч. Цукор-пісок невисокої якості, отриманий як 
проміжний продукт при виготовленні цукру-рафінаду. 
Бастр має переважно коричневий колір (із журн.).

БАСТРОВИЙ, а, е. Прикм. до бастр. Бастрова патока.
БАСТУРМА, й, ж. Східна страва з продовгуватих в’яле

них або смажених кусків м’яса зі спеціями. Тут височіють 
гори лілових і чорних фіг, висять баранячі туші, .. тверда, 
мов кістка, продимлена бастурма (П. Загребельний).

БАСУВАННЯ1, я. с . роїм  Дія за знач, басувати'. Басу
вання коней, скрипіння сідел, подзвонювання вудил, нервове 
збудження на обличчях воїнів — усе сповіщало про набли
ження бою (із журн.).

БАСУВАННЯ2, я, с., розм. Дія за знач, басувати2. Зні
мись, хлопче, махни крилом і край кришталеві простори, 
привабливі і чарівні. Через годину Володько знов у  храмі, 
знов спів, розкотисте басування архідиякона (У. Самчук).

БАСУВАТИ1, ую, уєш, недок. 1. Зводитися на диби; ска
кати, бігти галопом (про коней). Кінь басує, — от-от річку. 
От . от перескочить (Т. Шевченко); — Попустіть пово
ди, — кричить [Прокіп Іванович] на конюхів. — Дайте во
лю, нехай басує! (О. Стороженко); Жінка, три дочки, баба — 
все тужить-голосить. Виють пси. Навіть коні, чуючи ли
хе, хропуть і басують у  стайні (О. Довженко); // Баско, 
жваво їхати верхи; гарцювати. Козаки на конях жваво басу
вали (П. Грабовський).

2. перен. Бігати підскакуючи, стрибати. Хлопець крутив
ся на одному місці, басував, схиляв голову то на сторону, 
то униз, буцім справді ситий кінь борсується [борсається] 
(Панас Мирний).

БАСУВАТИ2, ую, уєш, недок., розм. Те саме, що басити. 
А по всій гостиниці [готелю] співали-басували. Кипіло все 
напередодні весни, як у  казані над золотим багаттям

(М. Хвильовий); — Та ймені їсти хочеться. Чи нема чого?
— басує лагідно помолоділий Щепкін. — Що ж мені на світі 
робити? (Василь Шевчук); Микола басував найкраще з 
усіх, у  кого був низький голос (з газ.).

БАСЮРА, и, ч. Збільш, до бас 1. Своїм панським басю
рою [Демид] гукнув: — А викрешіть вогню! (О. Ільченко);
— От такої!.. — сказав страшнючим басюрою Масєка, 
підійшов і взяв Максима на оберемок... точнісінько так, як 
брав ягнят (І. Багряний); Сивоок бубонів щось по-грецьки 
або ж заспівував густим басюрою грецького ж ірмоса 
(П. Загребельний).

БАТ, а, ч. Грошова одиниця Таїланду. Квиток на автобус 
із кондиціонером у  Бангкоку коштує від 8 до 20 батів за
лежно від маршруту й тривалості поїздки (із журн.).

БАТАВ див. батави.
БАТАВАдив. батбва.
б а т Ав и , ів, мн. (одн. бата в, а, ч.). Германське плем’я, 

яке населяло дельту Рейну. Цивіліс, вождь племені батавів, 
очолив у  69-70 роках н. е. повстання германських і кельт
ських племен проти Риму (з наук.-попул. літ.); У 1661 році 
Рембрандт отримує замовлення написати картину про ге
роїзм батавів у  боротьбі проти римського панування 
(із журн.).

Б АТАК див. батаки.
БАТАКИ, ів, мн. (одн. батак, а, ч.). Група народів в Індо

незії, які населяють північні райони Суматри. За даними на 
1992 р., чисельність батаків в Індонезії сягала 4,5 млн 
(з наук.-попул. літ.); Батаки Суматри вважають відділення 
душі від тіла причиною багатьох хвороб (з наук.-попул. літ.).

БАТАЛЕР, а, ч. У морському флоті — особа старшин
ського командного складу, обов’язком якої є харчове й речо
ве постачання. Він [адмірал] ясно уявив собі бойовий дво
трубний корабель, на якому служив боцманом, а Остап Бо- 
гучар — баталером (В. Кучер).

БАТАЛІСТ, а, ч. Художник, який малює батальні карти
ни. То картина оригінальна, гідна пензля першорядного ба
таліста (М. Коцюбинський); Відомий український худож
ник Микола Самокиш був баталістом (з наук.-попул. літ.).

БАТАЛІЯ, ї, ж. 1. заст. Бій, битва, бойовище. Торік 
приїздив наш братик з війська та розказував, як він був у  
баталії (Марко Вовчок); Розвідка донесла, що днями відбу
лась баталія на броду (В. Близнець).

2. розм., ірон. Сварка, бійка. Христя сиділа, як на вугіл- 
лях, і ждала, що ось незабаром і здійметься баталія! (Па
нас Мирний); Невже ми тут до вечора будемо вести бата
лію з оцим зухвалим хлопчиськом? (О. Гончар).

БАТАЛЬЙОН, у, ч. 1. Військовий підрозділ, що скла
дається з кількох рот. Се ж пісня того батальйону, що 
збройно в поле виступав під прапор свого легіону, незломну 
силу закликав (Леся Українка); Калинку вже викликали в 
штаб батальйону (А. Дімаров); Хаща така, що можна за
маскувати цілий батальйон (О. Бердник).

2. перев. мн., перен. Лави, загони. За наказом командира 
батальйони новобранців невміло перешиковуються (з газ.).

А  (1) Дисциплінарний батальйон — військова частина 
для засуджених за порушення військової дисципліни. — 
Дисциплінарного батальйону його величності молодший 
каторжник Омелян Вернигора! (О. Довженко); Казарми 
дисциплінарного батальйону, мов закинутий форт, лежа
ли на північ від міста (П. Панч); (2) Медико-санітарний
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батальйбн — окрема частина медичної служби у складі 
військових з’єднань. З перших днів війни майже всі вихо
ванці військових медичних академій і факультетів зайняли 
посади хірургів медико-санітарних батальйонів і армій
ських польових госпіталів (з мемуарної літ.); (3) Ш траф
ний батальйбн — спеціальний дисциплінарний батальйон, 
куди відправляли військовослужбовців за якусь провину 
під час воєнних дій. [К р а в ц о в:] 3 інституту — в Червону 
Армію, потім — штрафний батальйон. А тоді нас у  тил — 
міст підірвати. Завдання виконали (О. Коломієць); 
Штрафний бата.іьйон кинули в атаку на добре укріплену 
висоту ворога (із журн.).

БАТАЛЬЙбННИЙ, а, е. Прикм. до батальйбн 1. Час від
часу по той бік річки в чорній глибині протилежного берега 
звивались ракети, лунала коротка перестрілка — то баталь
йонні автоматники, форсувавши річку.., вели десь розвідку 
боєм (О. Гончар); В третьому кутку [камери] — щось схо
же на похідний батальйонний лазарет в умовах повного 
оточення (Ю. Збанацький); Ну знач. ім. батальйонний, но
го, ч. Командир батальйону. Батальйонний весь час викли
кає нас на інструктаж (В. Кучер); Коло просторої хати, 
що посеред села, командир полку радився з батальйонними 
й ротними (Б. Антоненко-Давидович).

Батальйбнний (дивізійний, полковий і т. ін.) комісар 
див. комісар.

БАТАЛЬЙбНЧИК, а, ч., розм. Зменш, до батальйбн.
Улітку сорок третього наш батальйончик вистояв під 
шквалом шаленого вогню (з газ.).

БАТАЛЬНИЙ, а, е. Який відображає воєнні події, бата
лії. Бракувало акторів на всі персонажі і надто на масу в 
батальних сценах (Ю. Смолич); Окремим розділом істо
ричного жанру можна вважати батальний живопис (з на- 
ук.-попул. літ.); // Пов’язаний з баталією. А деякі [човни].. 
згорять у  батальному вогні або потонуть (Ю. Мушкетик).

БАТАЛЬНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до батальний. 
Унікальні шахи відображають українську історію: фігурки 
виконані у  вигляді персонажів війни українського гетьмана 
Конашевича-Сагайдачного з турецьким Османом-Пашею II. 
Незважаючи на батальність сюжету, вони ідеально роз
міщені в невеликому просторі (з газ.).

БАТАРЕЄЦЬ, йця, ч., розм. Те саме, що артилерист. 
Півдесятка німецьких підбитих машин тепер стояло в бал
ці перед самою дамбою. Це був наслідок славної роботи ба
тарейців (О. Гончар).

БАТАРЕЙКА, и, ж., ел. Зменш, до батарея2 2. Спеціаль
ні цільові фонди зорієнтовані на розв'язання конкретних 
проблем переробки відпрацьованих мастил, зношених шин, 
відходів упаковки, джерел живлення (батарейок) (з наук, 
літ.); Купила радіо на батарейках, але воно якесь тріскуче 
(з газ.).

БАТАРЕЙКОВИЙ, а, е, ел. 1. Прикм. до батарейка. Ба
тарейковий заряд.

2. Який працює на батарейках. У краєзнавчому музеї в 
експозиції “Болгарський дім " відтворено картину побуту 
50-х років XX cm., коли в оселях переселених болгар ще 
співіснували старовинні речі та предмети нової цивілізації, 
як, скажімо, мідний казан, дерев 'яне корито для тіста та 
батарейковий радіоприймач (з газ.); Батарейковий адап
тер: Батарейковий годинник.

3. розм., рідко. Пов’язаний з виробництвом батарейок. 
Мають намір замінити пожежонебезпечні елементи жив
лення японського виробництва, що призначалися для ноут- 
буків, також інші європейські компанії, втягнуті в бата
рейковий скандал (з газ.).

БАТАРЕЙНИЙ1, а, е. Прикм. до батарёя1. Стоять гар
мати жерлами в зеніт. Притихла батарейна вогнева 
(М. Гірник); Ну знач. ім. батарейний, ного, ч. Командир ба
тареї. — Та оце ж вони... їхнє благородіє, — промовив 
[Оленчук], вказуючи на похнюпленого, геть блідого — чи 
то зроду, чи з переляку — офіцера. — Ми їх з Куликом ще з 
фронту знаєм: нашим батарейним були (О. Гончар).

БАТАРЕЙНИЙ2, а, е, ел. Який працює на батареях, здій
снюється за допомогою батарей (див. батарея2 1, 2). Пере
гуда .. прокинувся дуже рано .. і увімкнув батарейного ра
діоприймача (В. Кучер); Батарейне запалювання.

БАТАРЕЙНО. Приел, до батарёйний2. Балони можна 
використовувати індивідуально або батарейно для забез
печення більших витрат газу на комунально-побутові по
треби (з газ.).

БАТАРЕЯ1, ї, ж. 1. Військовий підрозділ, що має у сво
єму складі кілька артилерійських установок. — Узяли наші 
батарею та вже хотіли назад вертатися... Коли — зирк! — .. 
зчепилася купка, рубається... (Панас Мирний); Мене з кіль
кома козаками призначили охороняти артилерійську бата
рею від можливого наскоку ворожої кінноти. Батарея доб
ре замаскувалась за невеликим гайком... (Б. Антоненко-Да
видович); * У порівн. Над Калинівкою вдарив грім. Набрав
шись сили за цілісінький вечір, він бахнув, як батарея 
найважчих гармат (В. Собко); // Гармати, що є на озброєн
ні в такому підрозділі. — Ех, — каже командир, — коли б 
знати, де ворожа батарея стоїть, котра по нас стріляє, 
то розтрощили б ми Ті дощенту й станцію захопили 
(К. Гриб); // Солдати, вояки в такому підрозділі. Лісом іде 
командир батареї. Полем побитим по чорній росі (А. Ма
лишко); Героїчна батарея взяла на себе головний удар воро
га і зупинила його (з мемуарної літ.).

2. Позиція, де розташований такий підрозділ. Ми кон
центруємо свій вогонь на батареї противника, що лівіше 
осокорин. Але їх, батарей, там, видно, не одна... (Є. Доло
ман).

БАТАРЁЯ2, ї, ж. 1 .ел. Пристрій, який об’єднує декілька 
гальванічних елементів або акумуляторів, з’єднаних між 
собою. Напівпровідникові електричні батареї використо
вують енергію розпаду штучного радіоактивного ізотопу 
стронцію (з наук.-попул. літ.).

2. ел. Кілька гальванічних елементів або акумуляторів, 
з’єднаних між собою. Тут же стільки тих батарей, акуму
ляторів, що досить лише запхати дріт і не те що телеві
зор, ціла фабрика запрацює... (Ю. Винничук); Технологічні 
процеси створення фотоелементів і панелей для сонячних 
батарей, конструкцій для вітрових двигунів супроводжу
ються виділенням парникових газів (з наук, літ.); Похибка 
трансформаторів напруги, а також параметри режиму 
мережі практично не впливають на чутливість роботи за
хисту конденсаторних батарей (з наук, літ.); Сонячні ба
тареї.

3. Кілька з ’єднаних між собою нагрівальних пристроїв 
для опалення приміщень. А в багатоповерхівках “теплі 
підлоги " чудово доповнюють батареї центрального опа
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лення тоді, коли останні недостатньо теплі (з газ.); Ледве 
теплі батареї опалення, відсутність гарячої води викли
кають численні нарікання мешканців (з газ.).

4. чого, перен., жарт. Сукупність однорідних, зібраних 
разом матеріальних предметів. Через одчинені двері було 
видно в пекарні на помості цілу батарею глечиків (І. Не- 
чуй-Левицький); На них [столах] уже розташувалася ба
тарея прозорих іскристих пляшок і новорічних страв 
(О. Донченко); Озброєні батареями пляшок горілки, дзба
нами квасу і варенухи та горами невибагливої, але єдино 
доступної для їхнього бенкету нині потрави в вигляді кар
топлі, огірків, капусти й цибулі, присутні зводили завзятий 
бій. Було гамірно, людно (І. Багряний); Відчувши голод, 
хлопці набрали цілу гору бутербродів, батарею пляшок з ке
фіром — стипендію можна вже не економити, скоро пе
рейдуть на казенний харч (О. Гончар).

5. чого, перен. Сукупність концептуальних, теоретичних 
конструкцій, пов’язаних певними функціями або цілями. 
Апробація психодіагностичних методик засвідчила, що кож
на відповідає таким вимогам: простота застосування, швид
кість оцінки й обрахування, невеликий обсяг. Загальний час 
застосування батареї методик — 50-60 хвилин (з наук, 
літ.); Запропонована батарея тестів забезпечує об'єктив
ну комплексну кількісну експрес-оцінку статодинамічної 
стійкості і може використовуватися під час спортивного від
бору та контролю за функціональним станом вестибуляр
ного аналізатора спортсменів-борців безпосередньо в міс
цях проведення навчально-тренувальних занять (з наук. літ.).

БАТАТ, у, ч. Багаторічна тропічна трав’яниста рослина 
родини берізкових, кореневі бульби якої вживають як їжу, 
переробляють на консерви, крохмаль, спирт; солодка кар
топля. Продовольчі культури місцевих жителів Океанії — 
коренеплоди — ямс, маніок, батат (з навч. літ.); Різнома
нітні приправи та соуси японці готують з моркви, огірків, 
капусти, салату, хріну, білої редьки, а також із бамбука, 
лотоса й бататів (із журн.).

БАТАТЙНА, и, ж., розм. Окремий коренеплід батату. 
Мати вибрала найбільші батати й поклала їх синові. Той 
сів і заходився їсти. Потім хотів був прихопити ще кілька 
дрібніших бататин з материної частини (з казки).

БАТЕНС, а, ч. Дошка завширшки 10-20 см і завтовшки 
5-10 см. Серед будівельних пиломатеріалів особливо поши
рені балки, бруси, батенси (з наук.-попул. літ.).

БАТЕНЬКО, а, ч. 1. Пестл. до батько 1. Ненька зітхає, а 
батенько лає; Слава недобра про мене біжить (з народної 
пісні); — Нема в мене ні батенька, ні братика, ні сестриці 
(Г. Квітка-Основ’яненко); Коли летить табун гусей. Теле- 
сик їх і просить: — Гуси-гуси-гусенята, візьміть мене на 
крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пи
ти, ще й хороше походити (П. Тичина).

2. тільки клич, в., розм. Уживається як ввічливе звертан
ня до співбесідника. — Але ж, батеньку мій, усім не дого
диш! (О. Довженко).

БАТЕРФЛЯЇСТ, а, ч. Спортсмен, який займається пла
ванням стилем батерфляй. Він був найкращим серед нас ба
терфляїстом (з газ.).

БАТЕРФЛЯЇСТКА, и, ж. Жін. до батерфляїст. їй дове
лося докласти немало зусиль — моральних і фізичних, щоб 
стати професійною батерфляїсткою, адже зачаровує не

лише технікою плавання, а й особливою одухотвореністю 
свого “польоту ” над водою (з газ.).

БАТЕРФЛЯЙ, ю, ч., спорт. Спосіб плавання, при якому 
плавець підноситься над водою, одночасно загрібаючи воду 
обома руками. Напружено проходили запливи стилем ба
терфляй на 200метрів (з газ.); За перемогу на 100-метрівці 
батерфляєм Європейська ліга плавання призначила винаго
роду — 100 тис. німецьких марок (з газ.).

БАТЕЧКО, а, ч. Те саме, що батенько. — Батечку... Не 
знаю, як вас і величати! (Г. Квітка-Основ’яненко); Як ось 
Анхиз йому приснився, Із пекла батечко явився І синові таке 
сказав (І. Котляревський); — В хаті темно, нема дома Або 
вже ліг спати Мій батечко одинокий (Т. Шевченко).

0  (1) [Ох (ой)] бйтечку [мій]! — уживається для вира
ження здивування, захоплення або переляку. — Нуте, я на 
вас хоч подивлюся. Батечку мій! а убір який!.. (Панас Мир
ний); — Стовпи!.. Стовпи по цілому небу!.. А з-поза них — 
вогонь палаючий... Ой матінко, ой батечку! Червоний та 
блискучий. Ну, одно слово: горить! Горить, півнеба горить, 
все вогонь охопив (Н. Королева).

БАТИ... Перша частина складних слів, що за значенням 
відповідає поняттям “глибина”, “глибинний”; напр.: б а т и -  
м е т р і  я, б а т и с к а ф .

БАТИБІОНТИ, ів, мн. Організми, які живуть на значних 
(понад 500 м) глибинах.

БАТИК, у, ч. 1. Техніка розпису, коли малюнок наносять 
тонким шаром воску на тканину і опускають її у фарбу, яка 
замальовує непокриті воском частини. У сучасних гуртках 
діти освоюють нові складні техніки і види орнаментуван
ня: оригамі, батик, петриківський розпис (із журн.).

2. Тканина, прикрашена розписом, виконаним за такою 
технікою. Купити батик.

БАТИМ ЕТРИЧНИЙ, а, е. Прикм. до батиметрія. До
датковий батиметричний інтервал; Одиниці батимет
ричного вимірювання глибини.

БАТИМЕТРІЯ, і, ж. Вимірювання глибин океанів, мо
рів та інших водних об’єктів спеціальними приладами. Ве
ликий внесок у  формування банків даних у  галузі океаногра
фії, батиметрії зробили українські науково-дослідні інсти
тути (із журн.).

БАТИПЛАН, а, ч. Одномісний апарат для глибоковод
них спостережень, що буксирується судном-носієм за допо
могою кабель-троса. Тривалість перебування в батиплані 
пілота-спостерігача — декілька годин (з наук. літ.).

БАТИР, я, ч. У деяких східних народів — герой, хоробра 
людина. Але тут раптом щось швидко заговорив молоде
нький схудлий батир (В. Малик); Скачуть на конях крила
тих батирі в пісках (Л. Первомайський).

БАТИСКАФ, а, ч. Металева глибоководна камера, устат
кована апаратурою для дослідження морів і океанів та ме
ханізмами для переміщення під водою .Для збирання науко
вої інформації в океанах будуть використовувати науко
во-дослідні судна, плаваючі платформи, батискафи і т. ін. 
(з публіц. літ.); Науковці й спеціалісти Далекосхідного дер
жавного університету побудували оригінальний батискаф 
для дослідження морських глибин, який може рухатися під 
водою із швидкістю 5 км/год (з наук.-попул. літ.); Закінчено 
ескізне проектування батискафа, здатного занурюватись 
на глибину до двох тисяч метрів. Новий батискаф буде 
компактним судном, подібним до підводного човна (з газ.).



БАТЙСТ 3 7 9 БАТНИК

БАТЙСТ, у, ч. Тонка бавовняна тканина. Сукенка ніби пух 
майнула лебединий, Розвіявся батист легенької хустини 
(М. Рильський, пер. з тв. А. Міцкевича).

БАТИСТАТ, а, ч. Найпростіший пристрій для опускання 
спостерігача на глибину з борту судна. Батистат викорис
тали для спостережень за морською фауною та флорою 
(із журн.).

БАТИСТОВИЙ, а, е. Прикм. до батист. Батистова тка
нина; Батистовий льон; Н Зробл. з батисту. Путя збира
ється сьогодні купатись в морі, бо гаряче (+25°), всі хо
дять в батистових блузках (Леся Українка); Він уже до
сить стомився від марного споглядання, коли до вітрини 
підійшла пані в легкій батистовій кофточці (В. Підмогиль- 
ний); Коли батьки вернулися, Володько дістав коровайну 
гуску, калача і білу батистову хустинку (У. Самчук); Не
квапливо, немов граючи у  п ’єсі, зняв [Коробка] окуляри, про
тер скельця батистовою хустинкою (Ю. Збанацький); В 
Марти плаття біле, батистове (Б. Харчук).

БАТИСФЕРА, и, ж. Сферична сталева камера для до
слідження морських глибин. Почалися розмови про водола
зів і батисферу — круглу сталеву кулю, в якій вчені спуска
лися досліджувати підводний світ (О. Донченко); У воду 
занурюють батисфери з передавальними камерами і по
тужними прожекторами. Дослідники знаходяться на ко
раблі і ведуть спостереження (з навч. літ.).

БАТИТЕРМОГРАФ, а, ч. Прилад для реєстрації темпе
ратури води на різних глибинах у морях і океанах. Бати
термограф дає можливість здійснювати безперервне ви
мірювання вертикального розподілу температур на глибині 
до 200 м (з наук. літ.).

БАТИФОТОМЕТР, а, ч. Прилад для вимірювання інтен
сивності освітлення у воді на великих глибинах. Автоном
ний батифотометр; Комплексний батифотометр.

БАТІАЛЬ, і, ж. Частина дна Світового океану як середо
вище проживання морських організмів. Однією з визначаль
них характеристик батіалі є практично повна відсутність 
світла, великий тиск (з наук, літ.); Батіаль займає проміж
не положення між мілководною (неритовою) та глибоко
водною (абісальною) зонами (з наук. літ.).

БАТІАЛЬНИЙ, а, е. Глибоководний. Дослідження із 
стратиграфії батіальних комплексів у  Башкири продов
жувалися, і вперше було виділено глибоководний (батіаль
ний або швидше навіть абісальний) комплекс ордовицько- 
девонського періоду (з наук. літ.).

А Батіальна зона див. зона.
БАТІГ, тога, ч. 1. Прикріплений до держака мотузок або 

ремінець, яким поганяють тварин; канчук, пуга. Батога з 
піску не сплетеш (прислів’я); Кілька разів Кармалюка 
арештовували, били батогами і засилали в Сибір (В. Ку
чер); * Образно. Вже швидко весна, і під золотими сонячни
ми батогами доведеться морозам знітитись, збавити пи
хи і, врешті, ганебно втекти на далеку північ (І. Кирилен
ко); * У порівн. Ці слова, мов батоги, періщать парубка, він 
ледве стримує гнів (М. Стельмах).

2. перен. Стебло виткої або сланкої рослини; огудина. 
Кущі калини та орішника [горішника] порозпускали тонкі 
гілки аж додолу. Березка, хміль укривали їх своїми довгими 
батогами (Панас Мирний); Численні сорти огірків відріз
няють за скоростиглістю і довжиною батогів (з наук, 
літ.).

Дати батога див. давйти.
А  (1) Петрів батіг <Петрбві батогй> — багаторічна 

трав’яниста рослина родини айстрових із синіми квітками і 
довгим стеблом, з коріння якої виготовляють сурогат кави; 
цикорій. Підбирала [дівчина] один колір до другого, спліта
ла докупи [квіти], перев’язуючи гнучкими Петровими бато
гами (Панас Мирний); Цвіли над шляхом петрові батоги, 
зоріли ромашки, а з гущавини придорожнього жита вигля
дали соромливі волошки (І. Цюпа); На тихій галявині навза
води пнулися рослини до сонця. І всіх перемагав петрів ба
тіг, він з високої гнучкої стеблини озирав галявину блакит
ними жаринами своїх квітів (Є. Гуцало).

0  З-під палиці (з-під палки, з-під батога) див. палиця; 
Політика батога і пряника див. політика; (2) Як батіг на 
мотовило, зі сл. с х о ж и й ,  ірон. — уживається для повного 
заперечення змісту зазначеного слова; зовсім не схожий. Те
пер уже всі [хлопці] глянули на Миколу, вишкірили зуби, 
сміються. Справді ж бо — схожий Микола на вихователя, 
як батіг на мотовило (Ю. Збанацький); Я к (мов, ніби і т. ін.) 
батогбм (батіжком, з батога, з бича) тріснув (ляснув, 
тряснув і т. ін.) див. тріскати; (3) Я к (мов, ніби і т. ін.) ба
тогом по калюжі — все даремно, безрезультатно. — Так і 
знав! Скільки говорив; не бери! Як батогом по калюжі. А 
тепер ось маєш (із журн.); Як (мов, ніби і т. ін.) батогбм 
сікнути (сіконути) див. сікнути; (4) Як (мов, ніби і т. ін.) з 
клоччя батіг, ірон.; а) поганий, нікудишній, зовсім непри
датний для чого-небудь; ніякий. З тебе герой, мов з клоччя 
батіг (прислів’я); — Тато не дадуть стільки, скільки я за
роблю в церкві столичній, де бувають і царі. Та... та й 
хлібороб з мене, як з клоччя батіг; я більше до церкви 
(М. Лазорський); [Гал и н а:] 3 Бойка такий командир, як з 
клоччя батіг (М. Зарудний); б) уживається для повного за
перечення змісту зазначеного речення; зовсім не міцний. 
Такий міцний, як з клоччя батіг (прислів’я); в) який не має 
твердого характеру; безвольний, не здатний що-небудь ви
рішувати самостійно. Та й чоловік мій, як з клоччя батіг, 
сказати правду (І. Нечуй-Левицький).

БАТІЖ бК, жка, ч. Зменш, до батіг 1. Ой ходила дівчина 
беріжком [бережком], заганяла селезня батіжком (з народ
ної пісні); Воли поздихали, Вози поламались, 3 батіжками 
чумаченьки Додому вертались (Т. Шевченко).

0  Як (мов, ніби і т. ін.) батогбм (батіжком, з батога, з 
бича) тріснув (ляснув, тряснув і т. ін.) див. тріскати.

БАТМАН, у, ч. 1. У балеті — група рухів класичного тан
цю. У класичному танці є декілька форм батману (з наук, 
літ.).

2. У фехтуванні — удар зброєю по зброї противника. Ви
користовуючи різкий батман, спортсмен відбив випад су
противника (із журн.).

БАТМОГЕНЁЗ, у, ч„ біол. Еволюційна теорія, яка пояс
нює появу нових ознак в еволюційному розвитку живих іс
тот впливом особливої енергії. Основні засади батмогенезу 
розроблено американським палеонтологом Е. Д. Копом. Па 
його думку, особлива енергія — це “сила зростання ”, що є 
внутрішнім чинником розвитку, дія якого спрямовується 
зовнішніми впливами, зокрема певними зусиллями живої іс
тоти, її несвідомим або свідомим вибором (з наук. літ.).

БАТНИК, а, ч., розм. Жіноча або чоловіча приталена, з 
відстроченим комірцем та манжетами сорочка, яка застіба
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ється спереду на ґудзики. Шанувальники спортивного крою 
одягу залюбки носять батники (з газ.).

БАТО... Частина складних слів, що відповідає поняттю 
“глибина”, напр.: б а т о м е т р ,  б а т о м е т р и ч н и й .

БАТбВА, БАТАВА, и, ж., заст. 1. Лава, ряд (у війську). 
— Готово! до бою! — кричить Тихович. І от наближа
ються батови війська, усе по парі, усе по парі... (М. Коцю
бинський); Чи серед вражої батави не мають давні бунчу
ки? (Леся Українка); Козаки стали батовою, .. пішли, ви
ставивши вперед списи (Ю. Мушкетик).

2. діал. Юрба, валка. Аж онде яка батова од шинку йде 
(Сл.Гр.).

БАТОЖИЛНО, а, с., розм. Держак батога; пужално. Віз
ники, підпершись батожилнами, закаменіли на своїх висо
ких сидіннях (І. Микитенко); Хвицьнув [Яків] батогом на 
вишневому батожилні. — Нам пора запрягать (Ю. Мушке
тик).

БАТОЖИСТИЙ, а, е. Який має довгі стебла, батоги. Ба
тожиста квасоля.

БАТбЖИТИ, жу, жиш, недок., кого, що. Бити батогом, 
шмагати. Самі ж козаки ганяли її [вдову] поза городами, а 
тепер невинних людей батожать (Іван Ле); Такого вже 
давно не було в гаремі — якраз тепер батожать дротяни
ми нагайками двох євнухів (із журн.); * Образно. Ні, не та
кий він тепер, як колись був. Життя його батожить, гне, 
життя забрало в нього все, що тільки можна забрати в 
людини, — родину, домівку, єдину сестру (С. Скляренко).

БАТОЖЙЩЕ, а, ч. Збільш, до батіг. Горбоносий попльо
вує в долоню, протягує через жменю довге, з тугими вузли
ками батожище і замахується (із журн.).

БАТОЛІТ, у, ч., геол. Форма залягання великих масивів 
гірських порід, які утворюються на значних глибинах і 
внаслідок ерозії виступають на поверхню земної кори. Ба
толіти, як правило, орієнтовані своєю довгою віссю пара
лельно простяганню складчастих структур (з наук. літ.).

БАТОМЕТР, а, ч. Прилад, яким беруть пробу води з різ
них глибин моря, озера та ін. водойм для лабораторного 
дослідження. Батометр складається з невеликого скляного 
циліндра, закритого гумовою пробкою, та довгої (кілька
метрової) гумової трубки (з навч. літ.).

БАТОМЕТРИЧНИЙ, а, е. Стос, до батометрії. Бато
метричний метод відбору проб фітопланктону придатний 
і для якісного, і для кількісного збирання матеріалу (з наук, 
літ.); Під час проведення комплексних робіт, коли необхідно 
отримати одночасно воду для біологічного та хімічного 
аналізів, треба використовувати батометричні прилади, 
які мають великий робочий о б ’єм (з наук. літ.).

БАТОМЕТРІЯ, ї, ж. Лабораторне дослідження проб во
ди з потрібної глибини моря, озера або річки за допомогою 
батометрів. Для вимірювання температур та солоності во
ди в гідрології широко використовується батометрія (з газ.).

БАТбН, а, ч. Хлібобулочний виріб довгастої форми. Дядь
ко Іван підхопив сітку, напхану булками та батонами, йру
шив до берега (О. Гончар); Для відкритих бутербродів пше
ничний батон нарізують скибочками, трохи навскіс (з навч. 
літ.).

БАТбНЧИК, а, ч. 1. Зменш, до батбн. — Побіжи, сину, 
до крамниці, купи молочка та батончик (з газ.).

2. Кондитерський виріб у формі палички. Шоколадний 
батончик.

БАТОПбРТ, у, ч„ мор. Плавучий затвор сухого доку у 
формі водонепроникної камери. Вхід до тунелю з боку бух
ти закривав спливаючий батопорт, а з північного виходу 
батопорт відкривався вбік. Кожна з “дверей ” бази мала 
вагу 120 т (з наук.-попул. літ.).

БАТОХРОМНИЙ, а, е: Д  Батохромний ефект див. ефёкт.
БАТРАК, а, ч., заст. Бідний селянин-наймит у поміщика 

або куркуля. Аж тут батрак вже й держить його коня, і 
вже осідланого (Г. Квітка-Основ’яненко).

БАТРАКУВАННЯ, я, с., заст. Дія за знач, батракувйти. 
Страшне в степах батракування — Пекельна спека від 
світання (М. Нагнибіда); Такі, як Андрій Торган, не мали ні 
землі, ні хати; їхньою долею-мачухою було батракування 
(із журн.).

БАТРАКУВАТИ, ую, уєш, недок., заст. Працювати батра
ком, наймитом; наймитувати. Опанас Трубенко розумівся 
трохи на машинах — замолоду років зо два батракував у  
Фальцфейна в Каховці й бачив там, як хліб збирають ма
шинами (О. Довженко); Скільки потім йшли Австрією, май
же в усіх селах зустрічали бійці земляків і землячок, що 
батракували в бюргерів (О. Гончар); На той час, коли при
їжджали до Скулина Косачі, Левко батракував у  місцевого 
батюшки (М. Олійник).

БАТРАХОЗАВР див. батрахозйври.
БАТРАХОЗАВРИ, ів, мн. (одн. батрахозйвр, а, ч.), пале- 

онт. Підклас викопних земноводних палеозойської ери, які 
поєднували ознаки амфібій та рептилій. Батрахозаври іс
нували в палеозойську еру на території Північної Америки 
та Східної Серопи (з наук.-попул. літ.).

БАТРАХОЛОГІЯ, ї, ж. Застаріла назва розділу зоології, 
який вивчає земноводних. Колись герпетологія вивчала 
тільки плазунів, пізніше до неї ввійшла батрахологія (з на
ук.-попул. літ.).

БАТРАЦТВО, а, с., заст. 1. Те саме, що батракування.
— Сашко! Коли виростеш, не знатимеш ти вже ні жан
дармів, ні батрацтва, ні злиднів! (О. Гончар); Наймитуван
ня, батрацтво — шлях найпримітивніших форм виживан
ня (із журн.).

2. Збірн. до батрак. В артілі експлуатували батрацтво 
(із журн.).

БАТРАЦЬКИЙ, а, е, заст. Прикм. до батрйк. Михась 
уже десять років був на своєму батрацькому хлібі (С. Чор
нобривець); Це розумна і красива молода жінка [наймич- 
ка-куховарка Кимена], яка всіма силами прагне вирватися з 
батрацької неволі (В. Винниченко); // Належний батракові. 
Вечорами молодь сходиться до Ониська, що живе в батраць
кому будинку (У. Самчук); У батрацькій вбогій хаті Наро
дився я на світ (І. Нехода).

БАТРАЧИТИ, чу, чиш, недок., заст. Те саме, що батра- 
куватн. Син незаможника-стельмаха, він [Яків] не пішов, 
як його братДем ’ян, батрачити до барона (Є. Кротевич).

БАТРАЧКА, и, ж., заст. Жін. до батрйк. Сиділа Воля- 
нючка з сином. Пізно вечеряли. А в присмерку до них зайшла 
Стефа. — Нема маєтку — батрачка в лігеншафті. — Сі
дай, Стефо, до нас (Б. Харчук).

БАТРАЧбК, чка, ч., заст. Зменш.-пестл. до батрйк. Дід 
Батрачок був маленький на зріст, не батрак, а батрачок. 
До цих пір у  селі проживають його нащадки (з газ.).

БАТРОКЕФАЛІЯ див. батроцефйлія.
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БАТРОЦЕФАЛІЯ, БАТРОКЕФАЛІЯ, ї, ж. Аномальна 
форма черепа, коли потилиця випинається уступом.

ВАТУВАТИ, ую, уєш, недок., розм. 1. що. Різати велики
ми шматками. їдять [вартові] м ’ясо, батуючи мечами, 
їдять садовину і п ’ють шоломами вино (Леся Українка); 
Трактор з плугом на стерні батує лемешами чорну, аж 
масну, землю (А. Головко); Не поспішав лише Кайдан, .. ве
ликим кривим ножем бату вав м ’ясо (Ю. Му шкетик).

2. перен. Говорити чітко, виразно, відокремлюючи слова. 
І, сповнена радощів і гордощів за успіхи онука, завжди за
хоплено зверталася до когось із присутніх: — І глядіть, як 
воно чеше, як вимовля цей Бориско! Ну, просто як по книж
ці батує! (Б. Антоненко-Давидович); Він владно датував 
басом (із журн.).

БАТУН, а, ч. Один з видів багаторічної цибулі. Учені ще 
зовсім недавно мало уваги приділяли селекції бату на, який є 
найбільш морозостійким різновидом цибулі (з навч. літ.); 
Дуже схожий на порей батун, його навіть вважають 
“двоюрідним братом” порея (із журн.); До овочевих ку
льтур універсального призначення належить і батун: його 
використовують як самостійний продукт, як приправу, а 
також консервують, висушують, заморожують, ним при
крашають страви (з газ.).

БАТУРА, и, ж., діал. Великий батіг. А позаду дід, дід, Ба
турою хвось, хвось (з народної пісні); Звелів кучерові стьо
бонути цигана батурою (П. Чубинський); На толоці пас
тухи. Ціла юрба з батурами, з кийками — торбинки через 
плече (А. Головко).

БАТУТ, а, ч. Горизонтально натягнута капронова або ме
талева плетена пружна сітка, яку використовують у цирко
вих виступах, для спортивних змагань зі стрибків і т. ін. Що 
я зроблю з цих пружин? Хіба що батут? (Г. Усач); Високі 
стрибки, піруети, каскади сальто можна було спостеріга
ти в спортзалі тресту, коли спортсмени виборювали зван
ня чемпіонів зі стрибків на батуті (з газ.); Вправи на бату
ті.

БАТУТА, и, ж. 1. Акцент на початковій частині такту.
2. Паличка диригента. У XV-XVI cm. батути нерідко ви

готовляли із золота (з наук.-попул. літ.); Оркестр вступив 
чітко на помах батути (з газ.).

БАТУТИСТ, а, ч. Спортсмен, що займається стрибками 
на батуті. Батутист віртуозно виконав потрійне сальто, 
що стало блискучим завершенням його виступу (з газ.).

БАТУТЙСТКА, и, ж. Жін. до батутист. Розчарувала ук
раїнських вболівальників наша батутистка, яка попри спо
дівання не змогла завоювати олімпійської нагороди (з газ.).

БАТЬКИ, їв, мн. 1. Батько й мати стосовно до своїх дітей. 
Діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господові 
приємне! (Біблія. Пер. І. Огієнка); Батьки приводили дітей 
записувати до школи (М. Коцюбинський); Дивився [Давид] — 
за столиком старенькі батьки, схудлі, зажурені, мовчки 
сьорбали з ложок (А. Головко); У батьків-лівшів у  п ’ятде- 
сяти відсотках випадків народжуються ліворукі діти 
(із журн.).

2. Предки. Бог Авраамів, та Ісаків, та Яковів, Бог наших 
батьків, Сина Свого прославив, Ісуса (Біблія. Пер. І. Огієн
ка); Отож вона мені, маленькій, було розказує про наших 
батьків вільних, та й сама волі забажала! (Марко Вовчок).

(1) Почесні батьки, етн. — поважані або близькі особи, 
які разом з рідними батьками беруть участь в обряді реєс

трації новонародженої дитини. В Умані вже багато років 
існує звичай — на честь появи нового громадянина рідні й 
почесні батьки висаджують дерева в міському парку — в 
"Алеїновонароджених” (з публіц. літ.).

БАТЬКІВ, кова, кове. Належний батькові (у 1 знач.). 
Послухайте, діти, напучення батькового, і прислухайтеся, 
щоб навчитися розуму (Біблія. Пер. І. Огієнка); — Чия ти 
[дівчина]? — Батькова та материна... (Панас Мирний); 
І мріє він про батьків дім, про яблуню в саду і про засмучену 
по нім красуню молоду (С. Голованівський); Іван вирішив 
піти батьковим шляхом (О. Бердник).

Батьків дім див. дім.
0  Батькова (батьківська) стріха див. стріха.
БАТЬКІВСТВО, а, с. Спорідненість по крові між батька

ми та їхньою дитиною, батьком і його дитиною. За сином 
вони мало спізнали батьківства, були ще молоді самі, за
хоплені собою, своєю працею, друзями (Ю. Мушкетик); 
Там, де йдеться про духовне батьківство, завжди, як пра
вило, знаходиться багато претендентів (з публіц. літ.); 
Сім ’я, дитинство, материнство й батьківство охороняю
ться державою (з мови документів); Батьківство — то ве
лика і важка праця. Щоденна і щогодинна (із журн.); Бать
ки повинні допомагати своїм дітям за неписаним законом 
батьківства (з газ.).

БАТЬКІВСЬКИЙ, а, е. 1. Прикм. до батько 1. Тепер би 
треба описати Евандра батьківську печаль І хлипання всі 
розказати, І  крик, і охання, і жаль (І. Котляревський); // На
лежний батькові, батькам. Він [Лаврін] був менший син у  бать
ка, і все батьківське добро, по українському звичаю, припа
дало меншому синові (І. Нечуй-Левицький); Над досвітком 
прибігла Настя під батьківську оселю (Б. Лепкий); Нам 
тільки б хліба, сонця й волі. Шаноби й пам ’яті в живих Та 
на батьківськім орнім полі Пісень хмільних і вікових (А. Ма
лишко); Ми були романтиками, бравуючи в інститутах і 
університетах у  батьківських галіфе і гімнастерках 
(Б. Олійник).

2. Власт, батькові, батькам (у 1 знач.); пройнятий лю
бов’ю, ніжний. Він запускав пальці в пухнату вовну або з бать
ківським почуттям брав на руки ягня — і дух полонини віяв 
тоді над ним та кликав у  гори (М. Коцюбинський); За плечі 
рукою обняв його [Сергійка] кулеметник і любовно з бать
ківською ласкою глянув на хлопця (А. Головко).

Батьківська рада див. рада; Батьківський комггётдмв. 
комітет.

А  Батьківська рослина див. рослина.
0  Батькова (батьківська) стріха див. стріха; (1) На бать

ківських, жарт. — пішки. Було й замочу ноги, і захоло
джу, а кочу на батьківських до дітей (Ганна Барвінок).

БАТЬКІВЩ ИНА1 див батьківщина.
БАТЬКІВЩИНА2, и, ж. 1. Спадщина від батьків. — Бать

ківщини ми з нею не розтратили (Г. Квітка-Основ’яненко); 
Він у  нещаснім засліпленню змарнував свою батьківщину 
(І. Франко); Він одружився, взяв половину батьківщини — 
три шнури поля, та поставив собі хату край села (М. Ко
цюбинський).

2. заст. Спадковий маєток. Правив панюга Гетьман
ським, як своєю батьківщиною. Що було скаже, — так то
му й бути (Панас Мирний).

БАТЬКІВЩ ЙНА і БАТЬКІВЩ ИНА, и, ж. 1. Країна 
стосовно до людей, які народилися в ній і є її громадянами;
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вітчизна. Ніхто «[України] не рятує... Козачество [козац
тво] гине; Гине слава, батьківщина (Т. Шевченко); Усі наші 
біди від чужості своєму народові, від духовної відірваності 
від своєї Батьківщини (з газ.); // Місце народження кого-не- 
будь. І прийшов Він [Ісус Христос] до Своєї батьківщини, і 
навчав їх у  їхній синагозі, так що стали вони дивуватися й 
питати: Звідки в Нього ця мудрість та сили чудодійні? 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); Звенигородський повіт — пишний 
куточок України, край садків, Шевченкова батьківщина! 
(І. Нечуй-Левицький); Київ не був ні його батьківщиною, ні 
навіть місцем довгого перебування, але він знав його чудово 
(В. Підмогильний).

2. перен. Місце зародження, походження або виникнення 
чого-небудь. Питання про походження сої до цього часу як 
слід не вивчено, проте більшість авторів вважає батьків
щиною її Східну Азію і передусім Китай (з наук, літ.); Бать
ківщина ураганів і тайфунів — тропіки (з навч. літ.).

БАТЬКО, а, ч. 1. Чоловік стосовно до своїх дітей. Шануй 
свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); Він батька спас в злу саму пору 
(І. Котляревський); Кого ж їй любити? ні батька, ні неньки; 
Одна, як та пташка в далекім краю (Т. Шевченко); * Образ
но. Спочиваєш ти, наш батьку [Т. Г. Шевченко], Тихо в до
мовині. Та збудила твоя пісня Думки на Вкраїні (Леся Ук
раїнка); * У порівн. Покохав Андрій Семена, як рідного бра
та, як батька, як неньку... (М. Коцюбинський).

2. чого, перен. Основоположник якого-небудь учення, 
якої-небудь галузі науки, мистецтва і т. ін. Батьком україн
ської літературної мови ми вважаємо Тараса Григоровича 
Шевченка (О. Корнійчук).

3. Благодійник, покровитель. Бідарям я був батьком, су
перечку ж, якої не знав, я досліджував (Біблія. Пер. І. Огієн
ка); І стане він батьком для мешканця Єрусалима та для 
Юдиного дому! (Біблія. Пер. І. Огієнка).

4. Шанобливе називання козацької старшини, отаманів 
і т. ін. Ой Богдане, батьку Хмелю, Славний наш гетьмане! 
Встала наша Україна На вражого пана (з думи).

5. Ввічливе звертання до чоловіка похилого віку. Добре 
сси, мій кобзарю, Добре, батьку, робиш (Т. Шевченко).

6. Самець стосовно до свого потомства. В Одеському 
зоопарку помер батько харківської слонихи Тенді (з газ.).

(1) Весільний (посаджений, ставлений і т. ін.) батько — 
чоловік, який виконує на весіллі роль батька нареченого або 
нареченої. Пан і батька ставленого посадив. Зіграли весіл
ля (з переказу); Згадав він поради свої., і сільські весілля, на 
яких він грав весільного батька (М. Коцюбинський); Тільки 
Данило, посаджений батько, вже вдовольнився гулянкою 
(С. Чорнобривець); Замість справжнього батька одноден
ний “батько ” порядкував за столом, званий, весільний 
(О. Гончар); (2) Названий (наречёний, прибраний) бать
ко — чоловік, який узяв на виховання чужу дитину, при
йнявши її за свою. — Мамо, ви знаєте, хто це до нас за
вітав? .. Це дочка.. мого нареченого батька (Є. Кротевич); 
— Семене Ларивоновичу, — сказав Мишуня твердо й саме 
так, як чекав од нього названий батько, — я зрозумів, нащо 
ви показали мені листа (Ю. Яновський); (3) По батькові (по 
батюшці) — за іменем батька (як частина власного імені 
людини). Те, те, те! тепер згадав: його звали Кузьмою, а по 
батюшці Трохимович (Г. Квітка-Основ’яненко); Звався 
дідусь Степан Хомич, А баба Варвара — Трохимовна

[Трохимівна] по батюшці, — Хорошая пара (Л. Глібов); Бри
гадирів знає [Шагайда] на ім'я і по батькові (В. Кучер); 
(4) Хрещений батько —  чоловік, який бере участь в обряді 
хрещення у ролі так званого духовного батька. Що йому те
пер .. колюча нива, коли він панського сина у  віру вводить, 
самому панові кумом стає, а .. синові — хрещеним батьком 
(Панас Мирний); Хлопчика охрестили в .. церкві і назвали 
Матвійком. Хрещеним батьком був Гаврило (Григорій Тю
тюнник).

0 Батьків (отёцький) син див. син; (5) Бісового (чбрто- 
вого) батька,лайл.: а) уживається для повного заперечення 
дієслова; зовсім не. — Чортового батька покуре [поку
рить] ! — одказав гордо Пищимуха. — Він дума, що як він 
становий, то й хитрий (Панас Мирний); — Еге! Бісового 
батька мене обдуриш (Г. Хоткевич); б) нічого, зовсім нічо
го. Заробила Ганка чортового батька (прислів’я); (6) До бі
сового (чортового) батька, груб. — дуже багато. Насуну
лось лиха до бісового батька (з переказу); — Вас таких до 
чортового батька було, щоб мені на шию сісти (Григорій 
Тютюнник); Іди [собі] к бісовому батькові (к нечистій ма
тері) див. іти; Кат його (тебё, її і т. ін.) [батька (голову)] 
знає див. кат; Клясти в батька, в матір див. клясти; Лізти 
(спішити, забігати, сунутися і т. ін.) поперёд батька в 
пекло див. лізти; (7) На [якого] [бісового (чбртового)] бать
ка (сина), груб. — навіщо, для чого. — А на якого сина ще й 
допрос [допит]? (Г. Квітка-Основ’яненко); На батька бісо
вого я трачу І дні, і пера, і папір! (Т. Шевченко); — На бісового 
батька ти оце заквітчала колючками драбину, неначе моло
ду до вінця! — гукнув він до жінки (І. Нечуй-Левицький); 
[ Г а в р и л о : ]  Нехай іде, куди очі втраплять, на чортового 
батька він нам? (М. Кропивницький); — Ну що мені з тобою 
робити? Натовкти твоїм дурним лобом об сосну шкода — 
всохне. Вона хоч тінь дає, а ти на якого чортового батька 
живеш на світі? (Григорій Тютюнник); Посилати / посла
ти до бісового батька (до всіх чортів) див. посилйти; Рід
ного батька продасть див. продавйти; Спасибі вйшій 
тьоті (вйшому бйтькові) див. спасйбі; Трясця його (їі*,їх 
і т. ін.) мйтері (мймі, рідко бйтьку, тітці) див. трясця; У 
батьки (у діди, у матері і т. ін.) годитися див. годитися1; 
(8) Чий бйтько стйрший — хто переможе в суперечці, в 
змаганні, хто сильніший. Ми ще поміряємось... Ще побачимо, 
чий батько старший (Панас Мирний); Чорт (біс) [його] 
бйтька (рідше мйму) знйє (зна) <Чортй (біси) [його] бйть- 
ка (рідше мйму) знйють> див. чорт; Чортові (дідьку, бйть
ку) лйсому розкажй див. розкйзувати; (9) Як за [рідного] 
бйтька (тйта), з/сл. п р а в и т и ,  г н у т и  і т. ін. — занадто 
дорого, дуже багато. Тільки кажи, що тобі дати за “проше- 
ніс"? Та не заправ, як за рідного батька! (М. Коцюбин
ський); — Сказала [Докія] із співчуттям, зручніше спираю
чись рукою на тин. — І  таку ціну гнуть [за худобу], як за 
рідного батька (М. Стельмах); В повоєнні літа .. за голку 
правили на ярмарках, як за батька (М. Зарудний); Як (мов, 
ніби і т. ін.) у Бога (у Христй, у бйтька і т. ін.) за пйзухою 
(за дверйма) див. пйзуха; (10) Як на [свого (рідного)] бйть
ка, зі сл. к р и ч а т и — не стримуючи себе; дуже сильно, 
грубо. Кричать, як на батька (прислів’я); (11) Якого бісо
вого бйтька (сйна), лайл. —  уживається для вираження 
обурення, незадоволення чиїмись діями, вчинками. — Яко
го ти бісового батька качаєшся та рвеш на собі волосся? 
(Панас Мирний); —  Ну, якого ви бісового сина зібралися
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сюди, очі повитріщали? — почули вони у  розчинене вікно 
Колісникової квартири (Панас Мирний); — Якого це бісово
го батька ви стоїте, згорнувши руки, діла не робите..! — 
крикнув Кайдаш (І. Нечуй-Левицький).

БАТЬКОВБИВЕЦЬ, вця, ч. Те саме, що батьковбивця. 
Наукова критика відзначила, наприклад, відбиття старо
грецького міфу про Едіпа, батьковбивцю і кровозмішника, в 
християнських житіях св. Григорія (з наук. літ.).

БАТЬКОВБИВСТВО, а, с. Вбивство свого батька. Хрис
тиянізація міфу включала історію Едіпа в передісторію 
грішників, які ще можуть виправитися і домогтися про
щення навіть за такі гріхи, як батьковбивство (з наук, 
літ.).

БАТЬКОВБИВЦЯ, і, ч. і ж. Вбивця свого батька. Пізні
ше батьковбивця зізнався міліціонерам, якщо це можна 
взагалі назвати зізнанням, що до розправи над рідними його 
підштовхнула нібито потенційна загроза з їхнього боку 
зірвати синове самогубство, думку про яке чоловік виношу
вав давно (з газ.̂ ).

БАТЬКО-МАТИ, ~а-~ері. Те саме, що батькй 1. Жила 
[Олеся] в батька-матері... (Марко Вовчок); У батька-ма- 
тері серце все хилиться до них [дітей] (І. Франко); Іван зі
тхнув з глибини душі .. Чогось йому стало жалко бать
ка-матері (А. Крушельницький).

БАТЬКУВАТИ, ую, уєш, недок., розм. 1. кого і без дод. 
Лаяти, сварити, образливо згадуючи при цьому батька. Він.. 
дав волю серцю, став батькувати, лаятись... (Панас Мир
ний); Потім доберем, кому дякувати, а кого батькувати 
(А. Головко).

2. рідко. Бути батьком (у 1, 3 знач.). Ой і важко батьку
вати, маючи таку гарну та вродливу дочку, як Одарка в 
Юхима (Іван Ле); Батьку козацький, славний лицаре!.. 
Час-пора йти на Вкраїну батькувати... (Сл. Гр.).

БАТЬКУ В АТИСЯ, уюся, уєшся, недок., розм. Лаятися. 
Всі лаялись, батьку вались... (Панас Мирний).

БАТЮШЕЧКА, и, ч., розм. 1. Зменш.-пестл. до батюш
ка1. Отцю Костянтину вдається бути одночасно і ба
тюшкою, і батюшечкою, і батьком, якого люблять і пова
жають і духовні чада, і рідні (з газ.).

2. рідко. Пестл. до батько 1, 3-5.
БАТЮШКА1, и, ч., розм. Те саме, що піп. — Як даси 

п 'ять карбованців, то повінчаю сина, — сказав батюшка 
(І. Нечуй-Левицький).

БАТЮШКА2, и, ч., розм., заст. Пестл. до батько 1, 3-5. 
Переносне значення розвивається тільки у  пестливого ва
ріанта “батечко”, який поет [Т. Шевченко] нерідко за
міняє прийнятим у  народі “батюшка ”; звичайно плюсовий 
емоційний зміст слова змінюється при цьому на прямо про
тилежний — мінусовий, пор.: Слава! слава! Хортам, і гон
чим, і псарям, І нашим батюшкам-царям Слава (В. Русанів- 
ський); Мій прадід похований на сільському цвинтарі, а ба
тюшка з братом склали голови на війні десь у  горах Угор
щини (з газ.).

По батькові (по батюшці) див. батько.
БАТЮШЧИН, а, е, розм. Належний батюшці (див. ба

тюшка1). Вони.. часом дивувались трохи, що слова пропо
віді і вчинки батюшчині не зовсім сходяться якось (М. Ко
цюбинський); — У батюшки красти гріх, — сказав Павлу
ша. — Пусте! Я тобі більше скажу. Батюшчині яблука, во
ни, я гадаю, ні на що інше не годящі (О. Довженко).

БАТЯ, і, ч., розм., рідко. Те саме, що батько 1, 5. Пусти, 
батю, на поле! (Номис); Каленик Романович спитав: — На
віщо оце витрачатися? — А ви вже, батю, мені дозвольте 
знати навіщо, — відказав Рубін (І. Сенченко).

БАТЯР, батяра, ч., заст. Відчайдушний бешкетник, гуль
віса, міський шалапут (у Західній Україні). Більшість львів
ських батярів були мешканцями передмість, синами реміс
ників, круп ’ярів, різників (із журн.); Справжніми вартостя
ми для батяра є його вільне, широке серце, чоловіча друж
ба, кохана дівчина (із журн.).

БАУЛ, а, ч. 1. Невелика дорожня скринька, перев. з фане
ри; коробка округлої форми. Чоловік відкрив баул і дістав із 
нього блискучий молоточок (із журн.).

2. розм. Велика дорожня сумка, валіза; об’ємний клунок. 
Іван зразу ж почав укладати в баул папери, поклав кілька 
книжок, кинув речі. Все інше він залишить тут (Б. Левін); 
Не розгинаючи спини, жінки “відпочивають ” з лопатою 
та сапою на “фазендах ”, тягнуть до міста непідйомними 
баулами, відрами, ящиками, мішками вирощене (з газ.).

БАУЛЬЧИК, а, ч., розм. Зменш, до баул. Баульчик — 
справді гарний подарунок для чоловіків та для жінок 
(із журн.); Невеличкі пиріжки для супу можна формувати у  
вигляді човника, півмісяця або ж баульчика (з газ.).

БАУНС, у, ч. 1. муз. Характер виконання свінгу, коли 
пружний ритмічний рух у помірному темпі поєднується з 
акцентами на всіх долях такту у джазі. Більшість сучасних 
виконавців переважно тяжіють до баунсу (з газ.); Моє зна
йомство з баунсом дуже швидко перетворилося на серйоз
не захотення (з Інтернету).

2. Рух, характерний для всіх фігур самби. Баунс вико
нується між танцювальними кроками на рахунок ”і ” 
(з навч. літ.).

БАУНСОВИЙ, а, е. Прикм. до баунс. Баунсовий трек; 
Баунсові ритми.

БАФТИНГ, у, ч., ав. Вібрація літального апарата чи яко
їсь його частини, зумовлена повітряними вихорами, які ви
никають від розташованих попереду конструктивних еле
ментів апарата. Конструктивні недоліки, на жаль, значно 
посилюють і без того відчутний бафтинг (з наук.-попул. 
літ.).

БАХ, виг. 1. Звуконаслідування, що означає звук від уда
ру, пострілу і т. ін. Бахнув у  лісі постріл. Бах-бах-бах... за
гриміли з рушниць верхи (М. Коцюбинський).

2. розм. Уживається як присудок за знач, бахкати 1, 2 і 
бахнути 1. Раз увечері гомоню я собі так-о з жінками у  клу
бі, аж тут — бах! — мені в голову каменюка з вікна (П. Коз- 
ланюк).

БАХАННЯ, я, с., розм. Дія за знач, бахати і звуки, утво
рювані цією дією. У чому полягає істина мого бахання по 
клавішах комп ’ютера — не можна жити одним минулим, 
бо життя таке швидкоплинне (з газ.).

БАХАТИ, аю, аєш, недок., розм. Те саме, що бахкати. 
Кола на воді потрошку вляглися, а воно й не думало бахати. 
Хлопці покепкували з ”хіміка ” і вже зібралися йти, як рап
том бахнуло (з газ.).

БАХАТИСЯ, аюся, аєшся, недок., розм. Важко, з шумом 
падати. Втікаючи, шибеник несподівано бахається на під
логу (з газ.).

БАХЙЛА див. бахйли.
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БАХИЛ И, йл ,мн. (одн. бахйла, и, ж.). Спеціальні чохли 
у вигляді взуття із зав’язками. Перед відвідуванням музей
ної зали з рідкісним паркетом усім видали бахили (із жури.); 
Лікарка наділа халат, шапочку, маску, рукавички, взула ба
хили і зайшла в операційний блок (з газ.).

БАХКАННЯ, я, с., розм. Дія за знач, бахкати 1, 2 і звуки, 
утворювані цією дією. Чути бахкання моторів.

БАХКАТИ, аю, аєш, недок., розм. 1. Створювати гучні 
короткі звуки; з силою стукати, ударяти. [М а м а ї х а (вино
сить запалену свічку):] Хто це там бахкає? В голові б йому 
бахкало! (Ю. Яновський); Загадкова темрява причаєно об
ступала мідявий вогонь, стріляло паліччя, бахкало гранчас
тими гострими іскрами в чорну сутінь (П. Загребельний).

2. Гучно стріляти. Оглушливо бахкала гармата в ярку 
(О. Донченко); — Хто воно ото в березі бахкав? — То панич 
горобці стріляв! — відповів Олекса... (Остап Вишня); На 
позиціях, було, пригнешся в окопі, голову вниз, а гвинтівку 
виставиш та й бахкаєш навмання, щоб тільки офіцер чув 
(О. Гончар); Козаки й татари похрипли, тепер тільки дзве
ніла сталь, бахкали постріли, іржали коні (Ю. Мушкетик).

3. що, перен. Пити горілку, вино. Іван бахкав чарку за 
чаркою (І. Нечуй-Левицький); — Ходімо, бахнемо, — блим
нув незнайомець похмуро-колючим поглядом, киваючи на 
кафе навпроти (із журн.).

БАХМАТ, а, ч., діал. Бойовий верховий кінь. В голові за
гону на сильних бахматах, черкаючись стременами, їхало 
троє в однакових чорних киреях і в однакових високих шап
ках (П. Панч); Важко дихав його .. кінь-бахмат (3. Тулуб); 
Збагнув [Мокій], що йому не наздогнати гнідого бахмата 
(Ю. Мушкетик).

БАХМАТИЙ, а, е, розм. Дуже широкий, мішкуватий 
(про одяг). Жіночий шарахван [сарафан], за її словами, був 
такий бахматий та довгий, як попівська ряса (Леся Україн
ка); Він одягнений у  широку, трохи навіть бахмату на ньо
му білосніжну сорочку з великим відкладним коміром 
(В. Козаченко).

БАХМАТО, розм. Присл. до бахматий.
БАХНУТИ, ну, неш, док., розм. 1. Однокр. до бахкати і 

бахати. Затички бахнули: шампанське полилось в чарки 
рікою (І. Нечуй-Левицький); Матрос вихопився і вмить 
опинився біля вихідних дверей. Він щосили бахнув у  них но
гою — і вони тріснули надвоє (Олесь Досвітній); Панас 
приклав рушницю мало не до обличчя і бахнув (М. Коцюбин
ський).

2. що. Не подумавши, сказати щось недоречне, не до ла
ду. — Я думаю, що пан просто жовторотий горобець, — 
бахнув згарячу Заславський (Я. Качура); Він .. часом таке 
бахне, що всіх зіб ’є з пантелику (П. Колесник).

БАХНУТИСЯ, нуся, нешся, док., розм. Однокр. до баха- 
тися. З височини триповерхового будинку бахнулася вона 
[Мсджс] на стос дров біля чорного ходу (3. Тулуб).

БАХРОМА, й, ж. Суцільний ряд ниток, шнурків, що 
вільно звисають; тасьма з таким рядом ниток або шнурків; 
торочки. Над хлопчиком несуть круглий єгипетський пара
соль з довгою бахромою (М. Коцюбинський); Хустина була 
оторочена шовковою рожевою бахромою (Ю. Збанацький); 
* Образно. Над обрієм тліла хмара, звісивши знизу гарячу 
бахрому (О. Копиленко).

БАХРбМЧАСТИЙ, а, е. Який має бахрому; з бахромою. 
Бахромчаста скатертина.

БАХРбМЧАТИЙ, а, е. Те саме, що бахромчастий. На
Андріївському узвозі очі розбігаються від рукотворної кра
си: вишиті рушники, бахромчаті серветки, дерев ’яні при
краси (з газ.).

БАХТАРМА, й, ж. У чинбарстві — виворітна сторона 
видубленої шкіри. Бахтарма має бути чистою, рівною 
(з наук. літ.).

БАХТЙР див. бохтар.
БАХУР, а, ч. 1. лайл. Розпусник; залицяльник, полюбов

ник. Познайте, молодиці гожі, — 3 Енеєм бахурі всі схожі. 
Щоб враг зрадливих всіх побрав! (І. Котляревський).

2. зневажл. Позашлюбна дитина; байстрюк. Ти поміж 
ними [офіцерами] шмаркач, синуля, бахур, пацан... (Ю. Ан- 
друхович).

3. діал. Хлопець; дитина. Лиш небіжка Доця зо мною 
йшла, а бахурі полетіли, як вітер... (В. Стефаник); На вулиці 
десь сусідка Петриха “любко солоденька " періщить, чути, 
бахура, аж у  вухах лящить від вереску (П. Козланюк); Берко 
серед села, за церквою, крамничку держав, талі же й жив з 
хазяйкою та двома бахурами (Б. Антоненко-Давидович).

БАХУРКА, и, ж., лайл. Жін. до бахур 1. — Накупив зем
лі на земські гроші т а .. вигодовує бахурок (Панас Мирний).

БАХУРНЯ, і, ж., збірн., діал. Діти, дітвора. — Кукурудза 
готова! Гей, до кукурудзи, бахурня! — кличе Стефко 
(І. Франко); Ще перед полуднем, саме коли босонога бахурня 
батькам у  поле обід несе, гучно, аж надриваючись, ударив 
бубон на війтовій просторій садибі (із журн.).

БАХУРУБАТИ, ую, уєш, недок., вульг., заст. Вести роз
путне життя. З другими бахурують [троянці], Свої ж жінки 
нехай горюють (І. Котляревський).

БАХШІ, невідм., ч. 1. Народний співець, музикант, поет і 
оповідач епосу в народів Центральної Азії. Нині важко уя
вити собі країну, де музика бахші мала такий вплив, як у  
Туркменістані (з газ.).

2. У деяких тюркських народів — знахар-чаклун. Будь- 
яку хворобу бахші пояснювали втручанням злого духа 
(із журн.).

БАЦ1, виг. 1. Звуконаслідування, що означає різкий ко
роткий звук. З далекого села зрідка долітають парубочі й 
дівочі вигуки. — Бац! Бац! — чую навкруги (М. Хвильовий).

2. розм. Уживається як присудок за знач, бацати. Підхо
джу до свого щоденника, що вишкіряє до мене білі сторін
ки, і — бац! бац! ним об стіл (М. Коцюбинський); Тертика 
м 'ячем бац у  підлогу (М. Куліш); Приходить Світлана Гри
горівна — наш біолог, — і тут рибина каже їй, висунувши 
носа з води: Доброго ранку!" — Ха-ха-ха, — весело зали
вався хлопець. — А вона — бац! — і в крісло! “Нашатиру 
мені, нашатиру!" (О. Бердник).

БАЦ2, а, ч., діал. Старший вівчар. —  То ти, Паньку? — 
питає бац ізсередини (І. Франко).

БАЦАТИ, аю, аєш, недок., розм. Різко вдаряти. — Ах 
ти!.. — сердито бацає Лукин насмішника ложкою по чолі 
(П. Козланюк); Раптом його наздоганяє завідувач ощадної 
каси, .. запанібрата бацає по плечу, вітається (В. Дрозд).

БАЦЙЛА, и, ж. Бактерія, що має форму палички. Тих ба
цил та бактерій вона боялася гірш е,.. ніж нудьги од науки 
(І. Нечуй-Левицький); Для того, щоб виявити бацилу, її 
збільшують у  мільйон разів (М. Чабанівський); * Образно. 
Я  маю спокій, а проте... Якась невикрита руїнницька баци
ла не дає мені нормально розгорнути полотно моєї твор
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чості (Я. Качура); Хлопчик був уже заражений бацилою 
егоїзму (із журн.).

БАЦИЛОНОСІЙ, я, ч., вет., мед. Людина (тварина), в 
органах якої знаходяться збудники заразних хвороб, не вик
ликаючи в неї захворювання. Бацилоносії після повного 
клінічного одужання продовжують носити в собі й виділя
ти в навколишнє середовище хвороботворні мікроби 
(з навч. літ.).

БАЦИЛОФбБІЯ, і, ж. Те саме, що бактеріофббія. Се
ред жителів мегаполісів поширені й дуже екзотичні нав 'яз- 
іиві стани і страхи, зокрема бацилофобія (з газ.).

БАЦИЛЯРНИЙ, а, е. Прикм. до бацила. Препарат ба
цилярний застосовується для підвищення продуктивності 
сільськогосподарських тварин і птиці (з наук, літ.); // Ви
кликаний, спричинений бацилами. Інкубаційний період при 
бацилярній дизентерії становить 2-7  днів (з навч. літ.); Ба
цилярні форми туберкульозу.

БАЦНУТИ, ну, неш, док., розм. Однокр. до бацати. Хо
четься бацнуть кулаком і плюнуть (В. Винниченко); Юрко 
хотів звестись тихенько на ноги і несподівано бацнув голо
вою об якусь біду (П. Козланюк).

БАЧ, част. 1. вказ. Уживається, щоб звернути чиюсь ува
гу на що-небудь; бачиш, дивись, ось. Бач, заснула виглядав
ши, Моя сизокрила! (Т. Шевченко); — Бач, птицю споло
шив! А я вже от-от мав вистрілити! (І. Франко).

2. власне мод. Уживається для вираження здивування, 
докору і т. ін. “Так себто я брешу? — тут Вовк йому гукнув. 
— Чи бач! Ще і базікать стало... Такого ще поганця не бу
вало!.. ” (Л. Глібов); — Бач, бач! розбудив батька, — каже 
мати, — не дав спочити... (Панас Мирний).

3. г знач, вставн. сл. Бачиш, як бачиш. Бо, бач, чи.м їм 
[паничам] у  світі розважатись? Як свій молодий вік собі 
скрасити?.. Солодко з'їсти, п'яно спити, хороше походи
ти. — а більше що? (Марко Вовчок); З ділом, бач, у  нас ніко
ли Не розходяться слова (П. Дорошко).

БАЧЕНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до бачити 2 .1 поробив цар 
[Соломон].. сходи для Господнього дому та для дому цар
ського, і гуслі, і арфи для співаків. І такі речі, як вони, не ба
чені перед тим в юдейському краї! (Біблія. Пер. І. Огієнка); 
Він пробував зосередитись докладніше над тим, що так 
тягне його до неї, незнайомої, перший раз баченої (і. Фран
ко); /  земля, і сеча піиїли знайомі, немов уже бачені колись 
давно (О. Гончар); // бачено, безос. пред. — Вже ж такого 
розору, вогню та нівечення від сотворіння світу не бачено 
(О. Довженко); Ну знач. ш. бачене, ного, с. Те, що хто-не- 
будь бачив. Удова слуха, часочком сама що-небудь промо
вить про бачене, про чуте (Марко Вовчок).

БАЧЕННЯ, я, с. 1. Дія за знач, бачити 2. — І затям со
бі : при читанню [читанні] всякої книжки від планіметрич
ного способу бачення доходити до стереометричного 
(І. Франко); Один із учасників конференції запропонував но
ву методику бачення внутрішніх органів (з газ.).

2. Здатність бачити. При нормальному зорі — баченні 
двома очима — людина розглядає природу і предмети, що її 
оточують, під кутом, який у  горизонтальному напрямі до
рівнює майже 180 градусами і у  вертикальному — приблизно 
90 градусам (з наук.-попул. літ.).

3. рідко, розм. Побачення, зустріч. Пожди, будь мудрий і 
не май гадки про бачення (А. Свидницький).

БАЧИТИ, чу, чиш, недок. 1. Сприймати зором. А той 
оповідав: Чоловік, що Його звуть Ісусом, грязиво зробив, і 
очі помазав мені, і до мене сказав: Піди в Силоам та й умий
ся. Я  ж пішов та й умився, і став бачити (Біблія. Пер. 
І. Огієнка); Він ще не встиг накласти окуляри, погано ба
чив, і лице його .. здавалось змішаним (М. Коцюбинський); 
Зараз він зовсім погано бачить, тільки тримається так, 
ніби нічого особливого немає (О. Копиленко).

2. кого, що. Сприймати очима, спостерігати. Чуже ба
чить під лісом, а свого не бачить під носом (Номис); — А 
хіба ви, тату, бачили ракету? — смішливо подає голосок 
Тоня (О. Гончар); * Образно. Співай, моя пташко, гуляй на 
просторі, Щоб сонечко чуло, щоб бачили зорі! (Л. Глібов); 
// Зустрічати кого-небудь; мати особисту зустріч із кимсь. 
Хіба вона мало бачила людей на своєму віку? (Панас Мир
ний); [Гр у ї ч е в а:] Мені треба Любов Олександрівну бачи
ти. Вона дома? (Леся Українка); Здалося, що Черниш уже 
бачив майора колись давно, і відчув тепер себе з ним неви
мушено й вільно (О. Гончар); // Уявляти собі що-небудь. Досі 
бачить Леонід, як мчать нічними полями.. палаючі, без ма
шиністів бронепоїзди (О. Гончар); // Зазнати, пережити 
що-небудь. Мені здається, що ніколи воно [хлоп’я] не бачи
тиме волі, святої воленьки (Т. Шевченко).

3. Добре розуміти, усвідомлювати. Мати сама бачила, 
що одежа вже не по Василеві, т аз чого вона йому нову по
шиє? (Панас Мирний); Юрба ще трохи погомоніла, потоп
талась і, бачачи, що вже нічого не зробиш, стала поволі 
розходитися (Григорій Тютюнник); Н в кому, в чому кого, 
що. Мати, вбачати. Вони бачили в своїй дочці добру помічни
цю (Панас Мирний).

4. кого, що чим. Вважати, визнавати. Харитон, слухаючи 
нарікання жінки, бачив виною їх — Андрійка (М. Коцюбин
ський).

5. бачиш (бачите, бачте), у  знач, вставн. сл. Уживається 
при потребі звернути чиюсь увагу на що-небудь. Гірш за те 
їй [Юноні] не любився [Еней], Що, бачиш, в Трої народився І  
мамою Венеру звав (І. Котляревський); Чоловіки можуть 
сумувати, це в них, бачите, вищі пориви, а жінці треба 
тільки закохатись, і все буде гаразд! (В. Підмогильний); 
Піч, бачте, дає тепло і тільки, а сама зостається німа й 
гіуха (Г. Хоткевич).

Знати (розуміти, бачити) толк (діал. товк) див. знати; 
Радий (рад, рада) [вас] бачити див. радий; Щастя чути 
(бачити) див. чути.

0  (1) Бачити види — бути досвідченим у якій-небудь 
справі, бувалим, зазнати багато випробувань у житті. А в 
бою він брав таким натиском, несподіваним, рішучим, що 
навіть хлопці, які бачили види, дивувались і з опаскою коси
лися на начальника розвідки (М. Стельмах); (2) Бачити 
внутрішнім зором що — відчувати що-небудь. Захоплюю
чись мріяннями, Федотов зривався з ліжка і образно демон
стрував те, що бачив внутрішнім зором (з мемуарної літ.); 
(3) Бачити далеко — бути далекоглядним, прозорливим, 
мудрим і т. ін. — Велике свято нині! Дарма вороги наші на
дію плекали, що Києву бути в їх пазурах вічно. Нескорима 
сила людей руських, і Київ діждався волі!.. — Далеко ба
чить гетьман Хмельницький, — проказав схвально муром
ський намісник Алфьоров (Н. Рибак); (4) Бачити наскрізь 
кого: а) добре знати, вміти розпізнавати чиї-небудь думки, 
наміри. — Ні, вона мене не проведе, наскрізь я її бачу, що
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воно за цяця (Панас Мирний); — А ти, Семене, не зло
втішайся! Я  тебе наскрізь бачу. Давно ви точите зуби на 
Борзня, ось тепер і радієте, що звели з ним рахунки 
(Ю. Бедзик); б) добре розбиратися в людях, мати досвід у 
стосунках з ними. — Колись я так не приглядалася до лю
дей, — сказала вона [Катерина], ніби caxta з того дивую
чись. — А в час війни кожного наскрізь стала бачити... 
(С. Журахович); Еней научений був добре, — Розвідник 
справжній був Еней. Де обережний, де хоробрий, — Вмів 
наскрізь бачити людей (С. Воскрекасенко); (5) Бачити / по
бачити [багато (немйло)] світу (світи) — подорожуючи, 
бувати в багатьох місцях, набувати досвіду. З ’їздив [Остап] 
з ним [паном] багато чужих сторін, бачив багато світу і .. 
вихвалявся тим (Панас Мирний); — От тільки не відаю, 
що корисніш для здоров’я — чай чи пиво?.. Порай, Максиме, 
ти ж у  москалях був, світи бачив, чув, може... (М. Коцю
бинський); Після вечері пересяде батько на призьбу, скру
тить цигарку та й ще гомонять. А є про що: немало бать
ко прожив, немало й світу бачив (А. Головко); Вони вже по
бували в Болгарії та Ю гославії.. Навіть Хома, ведучи з ни
ми тривалі бесіди, визнавав, що хлопці бачили світи 
(О. Гончар); (6) Бачити / побачити світло рампи — бути 
поставленим на сцені театру (про виставу). Відома п ’єса 
”1а двома зайцями” не один раз бачила світло рампи 
(з газ.); Після серйозної дружної роботи автора і колекти
ву [театру] .. вперше побачила [п’єса] світло рампи (з ме
муарної літ.); Бачить Бог див. Бог; (7) За слізьми (сльоза
ми, слізоньками) [і (й)] світу [білого, Ббжого] не бачити: 
а) нестримно, весь час плакати, ридати. Дівчатка .. почали 
вбиратись ..Джергочуть коло мене, а мені вже так жалко, 
що й словечка не скажу; за слізоньками світу Божого не ба
чу! (Марко Вовчок); Мотря обхопила його [сина] шию обо
ма руками та так і повисла, за сльозами світа не бачачи 
(Панас Мирний); — Не плачте, мамо, — втішав Василь. — 
Я вернуся, — а сам за слізьми й світа не бачив (І. Нечуй-Ле- 
вицький); Дорогий Ванечко! Любий, милий, кровиночко 
моя! Пишемо ми з Марією цього листа, а за слізьми світа 
білого не бачимо (В. Логвиненко); б) (зі сл. п л а к а т и, з а 
п л а к а т и  і т.ін., а також зі словоспол. т а к, щ о ) не стри
муючись, довго, невтішно. Нимидора почала прощатися з 
дядьком та дядиною, згадала .. свій важкий молодий вік у  
наймах і так заплакала, що за слізьми й світу не бачила 
(І. Нечуй-Левицький); (8) І в сні не бачити кого, що — не 
могти навіть уявити чого-небудь. Тих нинішніх зломиголов 
[глибоких ям у Бориславі] по сто та по півтораста метрів 
ніхто тоді і в сні не бачив (І. Франко); [І] світ [нікбли] не 
бачив (діал. не видав, не видів) див. світ2; Куди очі [ба
чать (дивляться, спали і т. ін.)] див. око1; (9) Не бачили 
дурних, ірон. — уживається для вираження відмови що-не- 
будь виконувати, робити і т. ін. А тії, шовком вбрані Квіти, 
Сміються з них: — “Кому-кому — ще й вам годити, — Не 
бачили дурних” (Л. Глібов); (10) Не бачити вільної хвили
ни — бути заклопотаним, дуже зайнятим роботою. Минулу 
зиму вони в с і.. не бачили вільної хвилини. Вони працювали 
як шалені (В. Собко); (11) Не бачити дйлі свого носа — бу
ти обмеженим, мати вузький кругозір, турбуватися лише 
про себе. — Вона [Катря], мені здається, далі свого носа не 
бачить. Аби їй було добре та тепло, а там хоч потоп 
(В. Кучер); Лежить, широко розплющивши очі, Максим, і 
йому до сліз шкода лю дей,.. позашивались в хати, наче кро

ти в нори... А ти ж людина, людина! — Бог тебе створив не 
для того, аби ти далі свого носа не бачив (А. Дімаров); 
(12) Не бйчити за дерёвами лісу — не помічати важливого, 
основного через дрібниці, частковості. Критика на адресу 
деяких письменників, які надмірно згустили в своїх творах 
темні фарби в зображенні нашого життя.., справедливо 
відзначає перш за все те, що ці письменники за деревами не 
бачать лісу (М. Рильський); (13) Не бйчити світа — не ма
ти достатнього життєвого досвіду. Вона [Маруся] тілько 
що на ноги знялася... Світа ще не бачила (Панас Мирний); 
(14) Не бйчити світу [білого (Божого)]: а) тяжко стражда
ти, мучитися, переживати і т. ін. Він її там так любить, що 
за кулаками вона й світу не бачить! (Є. Гуцало); б) перебу
вати у неволі. Там [у неволі] кайдани по три пуди, Отама
нам по чотири. І  світа Божого не бачать, не знають, Під 
землею камень ламають (Т. Шевченко); в) (за чим) бути ду
же заклопотаним, зайнятим чим-небудь; не мати вільного 
часу. За чужою роботою й світу не бачить (прислів’я); За 
всякими ділами й світу Божого не бачу (М. Коцюбин
ський); Ви сподівались зустріти за цим столом заскорузло
го чинушу.., жовчного бюрократа, що відгородився від ро
ботяг і за паперами світу Божого не бачить. А я ось який 
(О. Гончар); — Він за рибою і ставами світу не бачить 
(М. Стельмах); Мені просто нічого було написати, кажу ж, 
що так замотався з дисертацією, що й білого світу не ба
чив (А. Дімаров); (15) Не бйчити світу перед собою — 
втрачати здатність нормально сприймати навколишнє від 
сильного переживання, хвилювання, страждання. Мотря 
повернулася, вийшла. Ішла по вулиці — не бачила світа пе
ред собою, прийшла додому, як п ’яна (Панас Мирний);
(16) Не бйчити смйленого вовка — не зазнавати справ
жніх труднощів, випробувань у житті. Молоді [фабзавучни- 
ки] ще, зелені, не бачили смаленого вовка. Дома сидячи, за
гориться — поїду на шахту. Поїде, спробує, аж там не так 
легко, як гадалось, та й назад (Д. Ткач); — Ви ще не бачили 
смаленого вовка, — супиться Чигирич. — Бач, їм коржі не 
вгодили (М. Стельмах); (17) Не бйчити ясної днини — жи
ти безрадісно, в тяжких умовах. То так і жила [Катерина], 
як у  норі, не бачачи ясної днини (С. Чорнобривець); 
(18) [Не] таких [ужё] бйчив (бйчили) — уживається для 
вираження застереження від залякування; не страшно. — По
думаєш, розкричався. Ми не таких бачили, — прошипіла во
на і закрила віконце (Григорій Тютюнник); — Ви на мене не 
кричіть, — я таких уже бачив! (М. Зарудний); Скільки ся- 
гйє (бйчить, обхоплює, захопить і т. ін.) око див. око1; 
Спйти і [в сні] бйчити див. спйти; (19) Т ільки й бйчив (бй
чили): а) (кого) хто-небудь швидко зник. Дала йому і свиту, 
і шапку.. Пішов наш Нечипір, та тільки ж ми його і бачили 
(Г. Квітка-Основ’яненко); Попрощався генерал з ними... Та 
тільки його піщани й бачили (Панас Мирний); — Коли ж 
тебе ждати додому?.. — Сподівайся мене в гості, як ви
росте в тебе у  світлиці трава на помості, — одказав з ко
зел Свікліцький .. Оце як гайдну [гайну] з паном, то тільки 
ти мене й бачила (І. Нечуй-Левицький); Не встигла мати 
привітати гостей, ані сльози зронити, озватися до них 
жалібно: “Ой синочки мої, голубочки... ”, як герої вже зник
ли в голубій імлі, — тільки їх і бачила (О. Довженко); б) (що) 
втратити назавжди що-небудь. Йому [пану Польському] 
тільки одному годили й служили... Та як же його й не слу
жити? Свої ж прислужники! Нехай би хто сказав слово
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насторч — тільки б і місце бачив! (Панас Мирний); Хто ку
ди [бачив (попав)] див. хто1; Щоб (аби) [і (й)] очі не бачи
ли (діал. не виділи) див. око1; Я к стій та дивись (бач) див. 
стояти.

БАЧИТИСЯ, чуся, чишся, недок. 1. з ким і без дод. Зу
стрічатися, бувати разом де-небудь. Я  дуже близько зійшов
ся з Горьким, бачимось мало не щодня (М. Коцюбинський); 
Павло Сергійович бачився тепер з Тасею тільки на службі 
(Л. Дмитерко); Через кілька днів я знову бачився з керівни
ком охоронної фірми (з газ.).

2. тільки 3 ос., перев. кому. Бути видним, сприйматися 
зором. Тільки вона йому і бачиться, тільки об ній і дума 
(Г. Квітка-Основ’яненко); // безос. Хоч стала вона [дівчина] 
оддалік, хоч стала в затінку, та мені добре бачилось, що не 
рада вона гостю (Марко Вовчок); // Ввижатися, поставати в 
уяві. З них же один мені бачиться всюди, До одного тільки 
серце лежить... (з народної пісні); Зе,\иія бачилась їм на всіх 
румбах від Сяну до Владивостока, від Мурманська до Ба
лаклавы (В. Кучер); А потім у  снах воскресав без упину По
мерлої образ, він бачився сину Крізь срібний на сонці розвія
ний пил (Л. Первомайський); // Здаватися. В селі убогім (Ме
ні так бачиться) нічого Не виросло і не згнило. Таке собі, як 
і було (Т. Шевченко).

3. бачиться (заст. бачся, бачилось), у  знач, вставн. сл. 
Уживається для вираження непевності в чому-небудь; зда
ється, мабуть. По його думці, він, бачиться, закинув Марусі 
наздогад, що се він ії любить (Г. Квітка-Основ’яненко); 
Світ, бачся, широкий. Та нема де прихилитись В світі оди
ноким (Т. Шевченко); А й невелика, бачся, штука, — Так Ле
бідь рветься підлетіть, Рак упирається, а Щука тягне в 
воду (Л. Глібов); Він, бачилось, бажав усім своїм єством 
нассатися тої краси, свіжості та живучої сили, якою тут 
дихала вся природа (І. Франко); Старенький, бачилось, дрі
мав собі край столу (М. Рильський, пер. з тв. А. Міцкевича).

БАЧКИ, івумн. Зменш, до бйки1. До них підійшов невідо
мий у  темно-зелених окулярах, піднятий комір його легкого 
пальта приховував рудяві бачки (Ю. Хорунжий).

БАЧНИЙ, а, е, діал. Обачний, обережний. Петрій урвав 
оповідання і пильним, бачним оком став поглядати довкола 
себе (І. Франко).

БАЧНІСТЬ, ності, ж., діал. 1. Абстр. ім. до бачний .Д о
права треба мати два мішки: один грошей, а другий бач
ності (Номис).

2. у знач. виг. Уживається при потребі звернути чиюсь 
увагу на небезпеку, закликати до обережності. — Бачність! 
— скрикнув Максим. — Звір наближається! (І. Франко).

0 Мати себе (матися) на бачності (на обачності, на 
обережності і т. ін.) див. мати2.

БАЧНО, діал. Присл. до бачний. Йшов [жандарм] 
стежкою понад рікою .. і бачно роззирався довкола 
(І. Франко).

БАЧОК, чка, ч., розм. Зменш, до бак1. Маринка полила 
води з алюмінієвого кухля, прикутого міцним ланцюгом до 
бачка (С. Журахович); В кутку, за ліжком, на ослоні — вели
кий цинковий бачок (О. Гончар); Сульфітацію здійснюють 
у сульфітаційних апаратах і в бачках із металевими сітка
ми (з наук, літ.); Всю іншу тару — бачки і контейнери євро
пейського зразка — обслуговують чотири автомобілі... 
(з газ.).

БАШ: 0  (1) Баш на баш, зі сл. м і н я т и  — здійснювати 
рівноцінний обмін чого-небудь одне на одне. — То міняй
мось! — Що на що? — Баш на баш! Мішок на мішок 
(О. Ільченко); —  Випий на ніч липового чаю... — Добре, 
вип ’ю. А ви ще non 'єте порошки. Сестра принесе. Баш на 
баш. Згода? (Ю. Му шкетик).

БАША, і, ч. У давній Туреччині та Єгипті — титул най
вищих урядовців, вельмож та генералів. У туркені яничари 
І баша на лаві (Т. Шевченко); — Надивилися ми там [у Си- 
нопі] на всячину: і на сади райські, і на палаци башів, і на 
муки невільницькі (3. Тулуб).

БАШИБУЗУК, а, ч. Солдат нерегулярних військ у Ту
реччині XVIII-XIX ст. Спритний дідок .. впускав до паноп
тикуму, де можна було побачити.. панораму з краєвидами 
Каїра й розбоєм на Балканах турецьких башибузуків 
(Б. Антоненко-Давидович).

БАШКА, й, ж., розм., рідко. Те саме, що голова 1. [Го р - 
л о в :] А що йому перев ’язувати, знову башку? (О. Корній
чук); Мова твоя свідчить, що башка в тебе не дурна, і ти 
будеш шейхом яничарських дервішів (Р. Іваничук).

БАШКИР див. башкйри.
БАШКИРЕЦЬ див. башкйри.
БАШКЙРИ, заст. БАШКЙРЦІ, ів, мн. (одн. башкйр, а, 

заст. башкйрець, рця, ч.; башкйрка, и, ж.). Народ, що 
становить основне населення Башкири (Башкортостану). 
Батий дав повну волю своїм ордам ..В и  — переможці! Все 
ваше! Відпочивайте перед новими походами — до весни! А 
там далі — на башкирців, на ромеїв, на франків! (В. Ма
лик); На Магнітці в нас працюють росіяни, українці, тата
ри, башкири, казахи... (О. Донченко); Башкир національніс
тю, енергійний, наполегливий, рішучий, він [Вася Багіров] 
жив до війни невгамовним життям (О. Гончар); Виконую
чи волю Чингісхана, Бату підкорив башкирців і весь Північ
ний Кавказ (з навч. літ.); X X  століття стало революційним 
для башкирських жінок. Цей відрізок історії відкрив для 
башкирок якісно нові й раніше невідомі перспективи, змі
нив їхнє соціально-економічне, сімейно-побутове та куль
турне життя (з газ.).

БАШКЙРКА див. башкйри.
БАШКИРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до башкйри, башкйрці

і Башкирія. Башкирський край зима чудова в одежі срібні 
одягла (В. Сосюра); Башкирський народ населяє область на 
межі двох континентів — Європи й Азії, тож у  його куль
турі відображено культуру двох світів — осілого та кочо
вого (з наук, літ.); Башкирська культура — яскрава й вираз
на (з наук.-попул. літ.); Башкирський національний фольк
лор.

БАШКЙРЦІ див. башкйри.
БАШКОВЙТИЙ, а, е, розм., рідко. Розумний, кмітли

вий, тямущий. — Хорошу статтю написав Сотник... Він, 
видно, башковйтий (М. Руденко).

БАШКОВЙТІСТЬ, тості, ж., розм., рідко. Властивість 
за знач, башковйтий. У своєму житті Андрій не зустрічав 
людей, хто мав червоний диплом і при цьому не був башко- 
витим. Проте, як з 'псувалося, башковитість аж ніяк не 
гарантує успішне кар ’єрне зростання (з газ.); * Образно. 
Розчаровує в комп 'ютерній грі те, що всі бойові місії не 
постачені нічим, крім стрілянини. А в лінійних бойових 
місіях будь-якої гри найбільш захопливий або дизайн рівнів,
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або особлива башковитість штучного інтелекту комп 'ю- 
терних опонентів (із журн.).

БАШЛИК, а, ч. Сукняний каптур з довгими кінцями, 
який звичайно одягають поверх шапки. Трохим Іванович 
привітався з господарями, не поспішаючи зняв башлик, 
струсив біля порога сніг (А. Шиян); Нарешті заскрипіла 
залізна хвіртка, і з неї вивалився вартовий у  довжелезному, 
як ряса, кожусі, у  величезних валянках, з башликом за плечи
ма (М. Сиротюк); Мітра зображався в образі юнака в гос
трокінцевому башлику (з наук. літ.).

БАШЛИЧОК, чка, ч. Зменш, до башлик. Після вечері 
став збиратися Андрійко додому. Обдарувала Катря чим 
було небожа, обе ’язала башличком на мороз (А. Головко).

БАШМАК, а, ч. 1. техн. Пристрій, що служить опорою 
чому-небудь. Пальцевий брус косарок спирається на два 
низьких башмаки — зовнішній і внутрішній (з наук. літ.).

2. зал. Пристрій, який накладають на рейки для гальму
вання вагонів. — От, для прикладу, щоб башмак.. справді 
гальмував вагони, а не перекидав. Тут же вміння потрібне 
(О. Донченко).

БАШМАЧНИЙ, а, е, зал., техн. Прикм. до башмак. 
Башмачний прес.

БАШМАЧНИК, а, ч., зал., техн. Робітник на залізниці, 
який накладає на рейки башмаки (у 2 знач.). Щоб бути баш
мачником, треба добре знати техніку цієї справи (О. Дон
ченко).

БАШТА, и, ж. 1. Висока і вузька споруда багатогранної 
або круглої форми, що будується окремо або становить час
тину будівлі; вежа. А в середині міста була міцна башта, і 
повтікали туди всі чоловіки й жінки та всі господарі міс
та, і замкнули за собою, та й вийшли на дах тієї башти 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); Вороти в баштах запирали (І. Кот
ляревський); Могутньо здіймається цегляна водонапірна 
башта (О. Гончар); * Образно. Господь — моя скеля й твер
диня моя, і Він мій Спаситель' Мій Бог — моя скеїя, схо
ваюсь я в ній, Він щит мій, і ріг Він спасіння мого. Він — 
башта моя! (Біблія. Пер. І. Огієнка); * У порівн. Вона [гора 
Соколиця] вузька, висока, неначе башта величезного го
тичного собору (І. Нечуй-Левицький).

2. військ. Верхня обертова частина корпусу танка або 
броньованого автомобіля; вишка на судні, в якій містяться 
гармати й кулемети. Капітан стояв, висунувшись по груди з 
башти (Л. Первомайський).

БАШТАН, ч. 1. род. у і а. Ділянка поля, на якій виро
щують кавуни, дині, гарбузи і т. ін. Оттак йому, оттак, 
щоб знав, Як з баштана робить толоку! (Л. Глібов); При
ходь подивитись баштан мій чудовий. Де динь огудиння 
блищить від роси (М. Нагнибіда); Я  вас підвезу на баштан 
до діда Павла (А. Крижанівський).

2. род. а, діал. Рід дитячої гри. Проте — сама нянька — 
ще дитина, — хочеться з подругами в баштана на шляху 
погуляти (С. Васильченко).

БАШТАНИЩЕ, а, с. Ділянка поля, де був баштан. То бу
ла не копичка, а старий курінь на баштанищі з прив 'ялим 
уже огудинням (Григір Тютюнник).

БАШТАННИЙ, а, е. Прикм. до баштан 1. В кожному 
наметі, як у  баштанному курені, сіном пахне (О. Гончар); 
Баштанні плантації; Н Який росте на баштані. Баштанни
ми культурами називають кавуни, дині й гарбузи (з наук, 
літ.).

БАШ ТАННИК, а, ч. 1. Сторож на баштані (у 1 знач.). Я  
на старість за баштанника буду. Надіну широкий бриль, 
запущу бороду аж по пояс (М. Коцюбинський); Зліва на 
згір ї  стояла хижка: в ній влітку жив старий баштанник 
Ларивон (П. Кочура).

2. Власник баштана (у 1 знач.). Старший брат пішов 
служити до молодого заможного хазяїна, баштанника 
(Марко Вовчок).

БАШ ТАННИЦТВО, а, с., с. г. Вирощування баштанних 
культур. Баштанництво, озброєне новими ідеями агроно
мії, виходить на новий рівень (із журн.).

БАШ ТАННИЦЬКИЙ, а, е, с. г. Стос, до баштанництва. 
Баштанницьке господарство.

БАШ ТАННИЦЯ, і, ж. Жін. до баштанник.
БАШТАНОВИЙ, а, е. Прикм. до баштан. Фахівцями сан- 

епідемелужби міста щотижнево проводяться рейдові пе
ревірки умов реалізації баштанових культуру торговельній 
мережі (з газ.).

БАШ ТАННИК, а, ч. Зменш, до баштан 1 .По схилу гори 
ріс яблуневий садок і сіріла латка городу з маленьким баш
танником (Ю. Мушкетик); У діда мого був баштан (точ
ніше баштанник), який улітку ставав моєю домівкою і роз
вагою (із журн.).

БАШ ТОВИЙ. Прикм. до башта. Втішно було дивитися 
з баштової вишки на веселий, привільний, вбраний у  пишні 
шати край навкруги замку (М. Старицький); // Який знахо
диться на башті. На баштовому годиннику вдарило одинад
цяту (Ю. Хорунжий); Механічний баштовий годинник з ’я- 
вився на Русі в 1404 р. (з наук.-попул. літ.).

Баштовий стрілець див. стрьпёць.
А  Баштовий кран див. кран2.
БАШ ТОПОДІБНИЙ, а, е. Такий, як башта; схожий на 

башту (формою, обрисами і т. ін.). Серед старих цивільних 
споруду Сумах чи не найкраще зберігся будинок із каріати
дами. Баїитоподібний виступ являє собою головний фасад 
будівлі (з газ.).

БАШ ТОПОДІБНІСТЬ, ності, ж. Якість за знач, башто- 
подібний. Пірамідальна композиція о б 'ємів підкреслює баш- 
топодібність пам 'ятки. Преображенська церква — ори
гінальний і високохудожній зразок культової дерев’яної ар
хітектури (з газ.).

БАШ ТОЧКА, и, ж. Зменш, до башта 1. На гор і.. стояв 
палац, високий, убраний в карнизи, заквітчаний на покрівлі 
химерними шпичастими башточками (І. Нечуй-Левиць
кий); В короткім часі став у  лісовому задаллі, мовби вича- 
руваний, просторий двір, оточений дубовим гостроколом, з 
приворітною і наріжними башточками (П. Загребельний); 
Поминули дерев ’яну башточку на острівці — вона глипнула 
чорними очима бійниць — і одразу ж сховалася за вербами: 
таких башточок тут чимало, в час небезпеки вони прикри
вають підступи до Січі (Ю. Мушкетик).

БАЮРА, и, ж. 1. Велика глибока калюжа. Лежала свиня 
в баюрі та й ось як хрюкала — балакала сама з собою 
(І. Франко); Вода стояла великими і малими калюжами, 
баюрами і цілими озерами, наповнювала колії, невиразно 
поблискувала, мов тьмяне дзеркало (Л. Первомайський); 
Тонка плівка криги затягувала баюри у  лісових хащах 
(Н. Рибак).

2. Яма, вибій. Сотні кріпаків місяців зо два тілько й зна
ли, що рили сиру землю. Вирили баюру страшенну (Панас
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Мирний); Візок, запряжений однією конякою, стрибав по 
баюрах(П. Панч);//Ямка в земляній підлозі. В хаті ..усюди 
баюри під ногами, — уже й не зазнать, коли долівку мазано 
(Ганна Барвінок).

БАЮРИСТИЙ, а, е. Який має багато баюр. Машини гой
далися .. по хлипкій. баюристій, геть подовбаній бомбами 
дорозі (І. Багряний); Чує [Іван Каламар], як кидає, б'є зад
нім колесом по камінню — вибирається [веломашина] з 
баюристої вулички од церковної садиби на рівний широкий 
паях (І. Чендей).

БАЮРИЩЕ, а, с., роги. Збільш, до баюра. Вони йшли 
паралельно, проклавши дивовижний слід — танками, гар
матами, машинами, кінськими й людськими ногами роз
місти, розтоптали, розчавучили землю в коліно, а як де і в 
метр, потворивши прірви-баюрища, в яких потопилися 
танки й машини та так і стояли шкереберть, не мігши 
вибратися (І. Багряний).

БАЯ, ї, ж., заст. М’яка бавовняна, рідше вовняна ткани
на з ворсом; байка. Я  зробив собі плащ з баї (Сл. Гр.).

БАЯДЕРА, и, ж., заст. Те саме, що баядёрка. Баядера в 
баладі Й.-В. Гете “Бог і баядера" здатна до чистого ко
хання й самопожертви (з наук. літ.).

БАЯДЕРКА, и, ж., заст. Індійська храмова, а також 
мандрівна танцівниця. Входять європеянки [європейки] і 
танцюють. Після них виступають баядерки (І. Нечуй-Ле- 
вицький); * У порівн. Наче сонні баядерки, Гори дивляться 
холодні В сорочках з туману білих, Що колише ранній вітер 
(Леся Українка).

БАЯН, а, ч. Велика вдосконалена хроматична гармонія зі 
складною системою ладів. Десь у  юрбі, зовсім близько, за
грав баян (О. Донченко); Тихо співають [бійці] вечорами 
під традиційний матроський баян (В. Кучер).

(1) Розтягається (розтягується) / розтягся (розтягла
ся, розтятися) баян (гармонія, міхи баяна, міхи гармо
нії і т. ін.) — грає баян, гармонія із широким розсуванням 
міхів. Коли весілля розгорілося і люди загомоніли на всі ла
ди, знову вдарили бубни, розтяглися міхи баянів (І. Цюпа); 
Розтягати (розтягувати) / розтягти (розтягнути) баян 
(гармонію, міхи баяна, міхи гармонії і т. ін.) див. розтя
гати.

БАЯНІСТ, а, ч. Музикант, що грає на баяні. Тут було 
вільніше. Товпилися тільки біля паперових килимів та біля 
баяністів, які награвали заморські мелодії, нещадно їх фаль
шивлячи (Б. Харчук); Цегляні сарайці, лікарняні понурі дахи. 
І, як пил, осіда містечкова пиха баяністів (Г. Усач).

БАЯННИЙ, а, е. Прикм. до баян. Одна з актуальних нау
кових тем, над якою працюють в Одеській державній му
зичній академії їм. А. В. Нежданової, присвячена баянному 
ансамблево-оркестровому інструменталізму в історичній 
стильовій проекції (з наук, літ.); Серед найцікавіших про
грам нинішніх “Прем 'єр сезону " — баянний проект. Баяну 
ньому постане як суперавангардовий, а не фольклорно орі
єнтований інструмент (з газ.).

БАЯННЯ, я, с., фольк. Дія за знач, баяти. Мати переда
вача науку баяння, донька переймала її та дякувала богам, 
що послали до неї стареньку в таке тривожне літо (Д. Мі
тенко).

БАЯТИ, баю, баєш, недок., що, фольк. Говорити, розпо
відати (перев. про щось цікаве, особливе і т. ін.). Одні [лю
ди] бають, другі шепчуть, треті позирають (з казки); Що

говорять, то й виговорять. — Що бають, то й вибають 
(Номис); Якби нам хата тепла та люди добрі, казали б ми 
казку, баяли байку до самого світу (Леся Українка); Омель- 
ко заходився казку баяти (О. Ільченко).

БАЯТІ, невідм., мн. Жанр азербайджанських народних 
пісень, як правило, ліричного характеру. Головна поетична 
особливість баяті полягає у  їхньому змісті (з наук. літ.).

БГАНКА, и, ж., розм. Зморшка або складка на чомусь. 
Очі його якось пригасли, між бровами лягла глибока бганка 
(Грицько Григоренко); Ш аптала.. надів на себе широку ме
режану сорочку, що склалася великими бганками на його 
дебелім тілі (В. Підмогильний); Я  тепло подивився на його 
[Осадчого] вузькоплечу згорблену спину, на якій блискавка
ми лягали від рухів бганки (Б. Антоненко-Давидович); З 
якою любов ’ю вона розгладжувала кожну бганку [на піджа
ку].., а Сергій сидів збоку, милуючись роботою її рук (О. Гу- 
реїв).

БГАННЯ, я, с. Дія за знач, бгати. Розпочато і найвідпо
відальнішу процедуру бгання весільного короваю (Ю. Смо- 
лич).

БГАНОК, нка, ч., діал. Пакунок, згорток. — Не клопо
чіться, мамо. Все передбачено, — коротко махнув рукою 
Михайло, порився у  бганкові, куди було загорнено подарунки 
батькам (О. Копиленко).

БГАТИ, бгаю, бгаєш, недок., що. 1. Стискаючи в руках, 
м’яти, скручувати що-небудь. Вона .. хапала листки, бгала 
їх у  руках і оберемками кидала в камін на жар (І. Нечуй-Ле- 
вицький); Ланкові — молоді дівчата — .. опускали очі та 
бгали краєчок біленької хустки, помережаної власними ру
ками (Ю. Яновський); Пальці його нервово бгають обрус 
(Ю. Винничук).

2. Певним чином складати, згортати що-небудь. Гнат 
стояв оддалік та осміхався, дивлячись, як Настя примірю
вала червону, як жар, матерію і бгала її в дрібненькі фалди 
(М. Коцюбинський).

3. у  що. Вкладати, втискати щось куди-небудь. То сви
тинку куплю за її гроші, то запаску, то те, то се, та все в 
скриню і бгаю (Ганна Барвінок); Обережно згортає па
пірець, бгає в портмоне, що завжди носить при собі (Мико
ла Чернявський); * Образно. В питанні про те, в якій мірі 
чужомовні слова можуть увіходити в українську мову, 
можна прийняти такий принцип: не цуратися їх, але й не 
бгати їх у  нашу мову безміри (В. Самійленко).

4. Робити з тіста пироги, вареники і т. ін. Звечора під Но
вий год Дівчата гадали: .. З тіста бгали шишечки: Оливо 
топили (Л. Боровиковський); Через яр ходила Та воду носи
ла, Коровай сама бгала, Дочку оддавала (Т. Шевченко); Ро
ботою коровайниць керував старший сват: благословляв 
місити тісто, бгати коровай (з наук.-попул. літ.).

5. діал. Вити (гніздо). Не бгай же гніздечка у  діброві, А 
зобгай же гніздечко у  степу, край дороги (П. Чубинський).

6. діал. Підгортати, підгинати. Коло них лежала мама, 
марна, жовта, і бгала коліна під груди (В. Стефаник); Вони 
бгали під себе ноги, .. втягали голови в плечі, либонь при 
думці про лютий холод надворі (І. Багряний).

0  (1) Хоч у вухо бгай (кладй) кого і без дод.: а) хто-не- 
будь дуже лагідний, покірний, податливий і т. ін. Диво дивне 
сталося з Йосипом: то бувало нікому на світі не вступить, 
не послухає нікого, а то хоч у  вухо бгай. Слухняний та по
кірний Йосип! (Панас Мирний); б) (з прикм.) дуже, надзви
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чайно. — Я  його, писаря, знаєте, запросив кілька разів до 
себе, .. почастував наливкою та добрим спотикачем, і пи
сар став такий добрий, хоч у  вухо бгай! (І. Нечуй-Левиць- 
кий); Оришка мене... побоюється. Стає добра, м 'яка, хочу 
вухо її клади, і в усьому мене слухається (О. Гончар).

БГАТИСЯ, бгаюся, бгаєшся, недок. 1. М’ятися, скручу
ватися. Свою половину [городу] міряла [Мотря], то натягу
вала, аж пояс лущав, а Лаврінову половину міряла, то аж 
пояс бгався (І. Нечуй-Левицький).

2. Збиратися у складки; зморщуватися. У безщасного від 
того нагадування [про мертву дитинку] все обличчя якось 
бгалося, стискалося в один вираз страшної пекучої муки 
(Б. Грінченко); Він [гетьман] так спав з тіла, що його окса
митовий вишневий жупан став широкий і бгався на його 
худому тілі широкими складками (Леся Українка).

3. Скулюватися, згинатися, корчитися. Хомиха з рогачем 
присікалась: “Вилазь! Вилазь, личино зла!.. ” Хома в куточ
ку бгавсь. І, плачучи, озвавсь: “Не вилізу! " (Л. Боровиков- 
ський); * Образно. Тепер [Ісен-Джан] не бгався у  рабській 
покорі (Іван Ле).

4. Стискатися. — А в мене пучки так і бгаються, так би 
й дав стусана (Ганна Барвінок); Кулаки бгаються, з горлян
ки от-от крик зірветься, не знаю й сама, що зі мною 
(Ю. Яновський); * Образно. А тепер, коли вогонь безсило 
плазував по землі, редакторська душа бгалася з жалю за 
минулою величчю палахкотіння (В. Підмогильний).

БД, невідм., ж., інформ. Скорочення: база даних. Для до
відково-бібліографічної служби бібліотек першочерговий 
інтерес повинні представляти бібліографічні та рефера
тивні БД на дисках (з наук. літ.).

БДЖІЛКА, и , ж. Зменш.-пестл. до бджола. Груша, сливи 
цвітуть, бджілка гуде, і як прихилиш ухо до землі, то так, 
як музика, заграє все живе (Панас Мирний); Стало зразу 
чути, як бджілки гули собі в квітках (В. Винниченко); 
Продзвеніла ніжно бджілка (Я. Шпорта); * Образно. В си
вих очах його вже золотилися летючі бджілки (О. Ільчен- 
ко); * У порівн. Приязлива [Галочка] до усякого.., а роботя
ща, як бджілка (Г. Квітка-Основ’яненко).

0  Мухою (мушкою, бджілкою і т. ін.) літати див. літа
ти.

БДЖІЛОНЬКА, и, ж. Зменш.-пестл. до бджілка. — Го
ню і я вас, мої бджілоньки, по ярий віск, по солодкий мед 
(М. Стельмах); * У порівн. Була у  мене мати, наче бджіло
нька, Тепер я тут лишилася сама (Л. Костенко).

БДЖІЛОЧКА, и, ж. Зменш.-пестл. до бджілка. Кругом — 
як рай: і бджілочки гудуть, І пташечки, радіючи, співають 
(Л. Глібов).

БДЖІЛЬНЙК, а, ч. 1. Те саме, що бджоляр. Трапля- 
ииься. що бджолина сім'я залишається без матки. Щоб 
урятувати сім ю, бджільники підсаджують у  вулик нову 
матку (з наук.-попул. літ.).

2. Те саме, що пасіка1 1; вулик. Над згарищами роїлися 
рештки бджолиних роїв, було нищено бджільники. Пасіки 
зрівнювали із землею (Г. Колісник); Від бджільника, що 
стояв недалеко плетеної з фашиння огорожі, пахло вощи
ною (І. Чендеи).

БДЖІЛЬНИЦТВО, а, с. Розведення бджіл. Бісова дівчи
на аж до одного професора пробралася; по бджільництву з 
ніш вчену раду вела. А потім ми обоє почали пасіку вдоско
налювати (М. Стельмах); Багатий документальний мате

ріал свідчить про значне поширення на Запорожжі різних 
промислів — рибальства, бджільництва, мисливства (з на
ук. літ.); Українська делегація офіційно заявила про подання 
заявки на проведення конгресу Міжнародної організації 
бджільництва “Апімондія-2013 ” в Україні (з газ.).

БДЖ ІЛЬНИЦЬКИЙ, а, е. Стос, до бджільництва. І мо
лоде дівча схилялося до нього, Науку прагнучи бджільниць
ку перейнять... (М. Рильський); Відкілясь нагодився агро
ном, якому подобались бджільницькі методи Кирила Івано
вича (Б. Антоненко-Давидович); Бджільницький технікум 
вона на тому тижні закінчила (С. Воскрекасенко).

БДЖОЛА, й, ж. Медоносна комаха родини бджолиних, 
яка збирає квітковий пилок та нектар і переробляє його на 
мед. Ведмідь мед достає з дерева, а його бджоли кусають 
(Марко Вовчок); Збирають світлі, золоті меди Веселокрилі 
та прозорі бджоли (М. Рильський).

0  Липнути, як  (мов, ніби і т. ін.) бджоли (мухи) до мё
ду див. липнути1; (1) Я к бджбли у вулику, зі сл. г у д і т и ,  
г у с т и  — дуже голосно, створюючи загальний гомін. На
род гомонить, гуде, як бджоли в улику (І. Нечуй-Левиць
кий); Пані Розумиха ставила пляшки та печеню. Гості гу
ли, як бджоли у  вулику (М. Лазорський); (2) Як [Божа] 
бджола, зі сл. т р у д и т и с я, п р а ц ю в а т и і т. ін. — дуже 
напружено, посилено. — Пийте, велелепая [найкраща] ку
мо! — всміхнувся піп пані Килині, — бо ви сьогодні заслужи
ли, істинно так, як Божа бджола, потрудились (М. Лазор
ський); (3) Як (мов, ніби і т. ін.) бджіл у вулику — дуже 
багато, безліч. Приходжу до клубу колгоспного, а там лю
дей, ніби бджіл у  вулику (І. Сочивець).

БДЖОЛЕНЯ, яти, с., розм. Маленька бджола. Бджоли, 
бджоли, бджоленята, Вилітайте погуляти (з народної твор
чості).

БДЖОЛИНИЙ, а, е. 1. Прикм. до бджола. Він знає всі 
тайни бджолиного життя (О. Копиленко); Бринять 
бджолині крила, гудуть вулики у  виноградних лозах (В. Ку
чер); // Вироблений бджолами. Бджолиний віск; Бджоли
ний мед.

2. у  знач. ім. бджолині, них,мн. Родина комах ряду пере
тинчастокрилих, до якої належать бджоли, джмелі.

А  Бджолина воша див. воша.
БДЖОЛОЗАПИЛЕННЯ, я, с. Запилення рослин пил

ком, перенесеним бджолами з однієї квітки на іншу. Вико
ристання бджіл для запилення соняшника є додатковим за
ходом підвищення його врожайності, тому бджолозапи
лення треба застосовувати в кожному господарстві (з на
ук. літ.).

БДЖОЛОЗАПЙЛЮВАЛЬНИЙ, а, е. Пов’язаний із бджо
лозапилюванням. До реєстру сортів рослин України внесе
но також бджолозапилювальні сорти огірків, які можна 
вирощувати у  плівкових теплицях і на відкритому ґрунті 
(із журн.).

БДЖОЛОЗАПИЛЮВАННЯ, я, с. Те саме, що бджоло
запилення. Жоден агротехнічний захід не підвищує так 
урожайність, як бджолозапилювання (з наук.-попул. літ.).

БДЖОЛОЗНАВЕЦЬ, вця, ч. Фахівець із бджолознав
ства. Бджолознавці старанно прохронометрували у  скляно
му вулику робочий день матки (з наук.-попул. літ.).

БДЖОЛОЗНАВСТВО, а, с. Галузь науки, що вивчає 
бджіл. Праці з бджолознавства.
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БДЖОЛО їДКА, и, ж. Пташка з яскравим забарвленням 
і довгим, трохи зігнутим донизу дзьобом, яка живиться пе- 
рев. бджолами. Живуть бджолоїдки в норах по урвищах, а 
живляться різними комахами, особливо бджолами, яких 
ловлять на льоту (з наук.-попул. літ.).

БДЖОЛОСІМ’Я, ї, ж. Бджоляний рій, що живе в одно
му вулику. Кожна бджолосім ’я має матку, робочих бджіл 
та трутнів (з наук.-попул. літ.); Біодобавки сприяють 
збільшенню медо- і воскопродуктивності бджолосімей у  
1,5-2 рази (із журн.).

БДЖОЛЯНИЙ, а, є. Прикм. до бджолй. Вони [жінки] 
збилися круг візка, як чорний бджоляний рій (М. Коцюбин
ський); Бджоляна матка; // Признач, для бджіл. В сільраді 
загуло, зашуміло, мов у  бджоляному вуликові (І. Кирилен
ко); // Власт, бджолі. У голові золотий вихровий чад — ра
дісний, легкий, повний весняного бджоляного дзижчання 
(В. Винниченко).

А Бджоляний вовк див. вовк1.
БДЖОЛЯНИК, а, ч., діал. 1. Омшаник. У хаті була піч,.. 

одним одно віконечко [на печі] — мале, як оддушина у  
бджоляниках, виглядало збоку на шлях (Панас Мирний); Ро
ман розневолив вулика і з рамкою в руках швидко пішов з 
бджоляником на подвір ’я... (М. Стельмах).

2. Пасіка. — Я  на перепутті, їдучи через Вербівці, завер
нув до свого небожа. Там наш бджоляник укупі стоїть 
(Ганна Барвінок).

БДЖОЛЯР, а, ч. Той, хто розводить бджіл. То там, то 
тут зупинявся [Зореслав],.. помагав чи то лісовим бджоля
рам, чи пастухам або рибалкам (О. Бердник); У 1814 році 
видатний український бджоляр П. І. Прокопович уперше 
сконструював розбірний рамковий вулик (з наук.-попул. 
літ.).

БДЖОЛЯРСТВО, а, с. Те саме, що бджільництво. Роз
виток бджолярства залежить від погодних, сезонних умов 
(із журн.); Не уникнути внесення змін навіть до закону про 
бджолярство. Окремий рядок цього документа передбачає 
супровід при перевезенні пасік співробітниками ДАІ 
(із журн.); Бджолярство сьогодні переживає не найкращі 
часи (з газ.).

БДЖОЛЯРСЬКИЙ, а, е. 1. Прикм. до бджоляр. Вулики, 
бджолярський інвентар, спецодяг, медогонки, тару під мед 
та інші пасічні речі забороняється передавати з однієї па
сіки на другу без попередньої дезінфекції (з мови докумен
тів); Напередодні Дня пасічника, який в Україні відзнача
ють на Спаса, 19 серпня, нашу країну відвідала південноко- 
рейська делегація бджолярів. Гості привезли на показ ук
раїнським колегам свій бджолярський реманент і продукцію 
на основі меду (з газ.); Бджолярський форум.

2. Стос, до бджолярства. Меду й воску на волинських па
сіках щорічно добували на суму понад 1,5 мільйона карбо
ванців. Тож невипадково бджолярський промисел тут вва
жався однією із найважливіших галузей народного госпо
дарства (із журн.).

БДЖОЛЯЧИЙ, а, е. Прикм. до бджола. Обведені синіми 
віями очі суворо дивляться на .. ворухливу від бджолячих ла
пок і голівок гіллячку (В. Винниченко); Бджоляче жало.

Б Е \ виг. Звуконаслідування, що відтворює крик кози або 
вівці. Вівці ліниво згинають коліна.. Голі морди, з старечим 
виразом зануди, одкривають слиняві губи, щоб поскаржи
тись бозна-кому: бе-е... ме-е... (М. Коцюбинський).

0  (1) Ні (ані) бе ні (ані) ме [ні кукуріку], зневажл.: 
а) (перев. зі сл. не з н а т и, н е в м і т и / т. ін.) зовсім нічого. 
Ані бе ані ме не знає (прислів’я); Не вміє ні бе ні ме (Номис); 
Ні бе ні ме по-нашому не вміє, То правду кажучи, нема й на
дії (О. Олесь); Ткаченків не втне ні бе ні ме ні кукуріку — і 
зразу в перший, а мій, значить, у  підготовчий (М. Сиро
тюк); б) (в чому) не розбиратися, не розумітися зовсім. А я в  
цім ділі ні бе ні ме (В. Бабляк); —  Я в  цих орденах, ні в то
дішніх, ні в теперішніх, і досі ні бе ні ме (Григорій Тютюн
ник); Що твої промови, Коли ти ні бе ні ме В правилах із мо
ви (С. Олійник).

БЕ2, виг., дит. Уживається для вираження огиди до чо
го-небудь; // у  знач. ім. бе, невідм. Щось гидке, погане. Не 
руш того, бо то бе (Сл. Гр.).

БЕАТИФІКАЦІЯ, ї , ж., рел.-церк. У католицькій церкві — 
акт прилучення особи до сонму блаженних. Святий пре
стол розглядає питання про беатифікацію митрополита 
греко-католицької церкви Шептицького (із журн.).

БЕАТИФІКбВАНИЙ, а, еу рел.-церк. Дієпр. пас. до беа- 
тнфікуватн. Святий отець Омелян Ковч 2001 року у  Львові 
беатифікований Папою Іваном Павлом II (з рел.-церк. літ.).

БЕАТИФІКУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., кого, рел.- 
церк. Здійснювати беатифікацію. Для євангельських хрис
тиян практика канонізації святих у  православній, а особливо 
в римо-католицькій церквах не є біблійно обґрунтованою. 
Вони переконані, що церква не має влади проголошувати 
когось блаженними або святими (тобто беатифікувати 
або канонізувати) шляхом певного правового процесу на ос
нові непомильного пізнання Божого судження (з рел.-церк. 
літ.); Церква вирішила беатифікувати отця Піо, віднісши 
його до категорії святих (з газ.); Офіційний Мадрид прохо
лодно поставився до ініціативи Ватикану беатифікувати 
мучеників (з газ.).

БЕБЁВХ див. бебех.
БЕБЁВХНУТИ див. бебехнути.
БЕБЁВХНУТИСЯ див. бебёхнутися.
БЕБЁХ, діал. БЕБЁВХ, виг. 1. Звуконаслідування, що 

відтворює звук від пострілу, падіння, удару по чомусь м’я
кому. Щойно ми наблизилися до будинку, ота бурулька зір
валася — бебех — нам під ноги (з газ.).

2. розм. Уживається як присудок за знач, бебехнути, бе- 
бёвхнути і бебёхнутися, бебёвхнутися. Хома дума собі: 
“ Чому сей скарб та не розсипається? Еге, знаю!" Та з сим 
словом хряп дідуся по щоці... а той бебех об землю... (Г. Квіт- 
ка-Основ’яненко); Інший рветься 3 усієї сили За долею; 
от-от догнав І  — бебех в могилу! (Т. Шевченко); Налетіла 
друга [муха] — і бебевх у  молоко (А. Крушельницький).

БЕБЕХИ, ів, мн. 1. зневажл. Речі домашнього вжитку 
(зокрема постільна білизна); взагалі пожитки. Хто їде в 
Щавницю, той мусить везти з собою бебехи, укривала теп
ліші й простирадла, — сливе усю постіль (І. Нечуй-Левиць- 
кий); В кутку ліжко з бебехами (Ю. Яновський); Вдарили 
німців так, що вони з бебехами покотились до кордону 
(С. Скляренко); По світлицях і переходах гасали запорожці 
з бебехами (Ю. Мушкетик).

2. розм. Те саме, що нутрощі. А сто дідьків у  твої бебехи 
та печінки! (Сл. Гр.); Я  з вас вперед бебехи випущу, а тоді 
вже будете мені патякати (У. Самчук).

3. розм. Стусани. —  Ох, і надавали мені бебехів за брех
ню! (із журн.).
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О Відбити (надсадити) бебехи (печінки) див. відбива
ти; Відважити / відважувати бёбеха (стусана) див. відва
жувати; Годувйти бебехами (буханцями) див. годувати.

БЕБЕХНУТИ, дієш. БЕБЁВХНУТИ, ну, неш, док., розм.
І. кого, що. Кинути з силою. Як бебехнув його об землю! (Сл. 
Гр.); Мерщій його за грудки та з коня, мов сніп проса, і бе
бехнув його додолу (Д. Морловець).

2. кого. Сильно вдарити. Хлопця бебехнули у  п ід’їзді не
відомі (із журн.).

3. Вистрілити. [Ш р а м:] Марцевий звір!.. Ану, стара, бе
бехни! (Стріляє) (М. Стар и цький); Десь він перечепився за 
гілляку, а карабін і бебехнув (Ю. Винничук); // безос. [Пан 
Д уш е ч к а : ]  Сиди та й озирайся, що ось-ось улетить ка
менюка у  вікно. А то гляди, ще й із рушниці бебехне (С. Ва
сильченко).

4. Те саме, що брязнути 2. Кінь бебевхнув у  пропасть 
[прірву] (Сл. Гр.); Погасив [сотник] світло та й бебехнув на 
ліжко... та й захріп на всю хату (Г. Квітка-Основ’яненко); 
Жінки бебехнули на коліна і заголосили (із журн.).

БЕБЕХНУТИСЯ, діа.і. БЕБЁВХНУТИСЯ, нуся, неш- 
ся, док., розм. Те саме, що бебехнути 4. Підняли [парубки].. 
хорта на дрючок., та й шпурнули в вікно, а він як бебехнеть
ся об поміст (О. Стороженко); Вовк, побачивши собаку, 
підібгав лякливо хвіст, відстрибнув — та з переляку як бе
бехнеться під міст! (Н. Забіла).

БЁБ1, невідм., ч. і ж. І. рот . Маленька дитина. Сходами 
впевнено підіймалися в парі — солідний, огрядний містер 
під руку зі своєю довгов ’язою дамою, а з боків їх супроводив 
цілий виводок рудоголових угодованих бебі в коротких 
штанцях (О. Гончар).

2. фам. Звертання до молодої людини. — Слухай, ти, 
поете! — зневажливо, крізь зуби, процідив Максим. — Без 
кохання немає поезії. Отже, давай, бебі, кинемося в обійми 
любові! (Г. Усач).

БЕБРЙНИЙ, а, е, заст. Бобровий. Рукав бебряний омочу 
в ріці Каялі... (Т. Шевченко).

БЕВЗЕНЬ, зня, ч., лайл. Вайло, йолоп, бовдур. — Бевзні! 
нікчемники!., пеньки головаті!! — закричить на остатку 
[піщанам] Мирін та й затихне... (Панас Мирний).

БЕВЗЬ, я, ч., лайл. Те саме, що бевзень. — Який-бо ти 
бевзь і справді (Т. Шевченко); Коли ж доводилося побороть
ся За любу справу з бевзем тупоумним Чи бюрократом (є 
ще цей бур’ян!), — Він був мов кремінь — і перемагав 
(М. Рильський); Часом такий бевзь на гітарі чи акордеоні 
видає чужі порухи за свої навдивовижу вправно (Ю. Муш- 
кетик).

БЁВКА, и, ж., діал. 1. Пійло з борошна, розведеного у 
воді.

2. Рідка пісна страва з борошна або крупів; бовтанка. Во
на дає йому якусь бевку, — він того не хоче їсти (з казки); 
— Коби якого борщику [дала] або бевки (В. Стефаник).

БЕВКАННЯ, я, с. Дія за знач, бевкати і звуки, утворюва
ні цією дією. Над Вербівкою розлягалося тривожне бевкан
ня великого дзвона (А. Іщук); Небо здригається від бевкан
ня великого Кирила, а він з висоти Корняктівської дзвіниці 
вперто і владно ритмізує безладний передзвін (Р. Іваничук).

БЕВКАТИ, аю, аєш, недок. І . Дзвонити (про дзвін). Дзвін 
сумно бевкав на ґвалт (І. Нечуй-Левицький); Далеко почав 
бевкати дзвін (Ю. Яновський); Але довкола було тихо, тіль
ки зрідка й ритмічно бевкав дзвін (Р. Іваничук).

2. що і без дод., розм. Говорити дурниці, нісенітниці. 
Чорт зна, що ти бевкаєш (Сл. Гр.).

БЁВКНУТИ, ну, неш, док. 1. Однокр. до бевкати 1. 
Важкий соборний дзвін розгойдався, бевкнув (Б. Антонен
ко-Давидович); Бевкнули востаннє дзвони (І. Вирган).

2. що і без дод., розм. Сказати що-небудь коротко, урив
часто. Коли один із отців бевкнув “Благослови, отче ”, Да
нило Харит онович навіт ь підскочив і захрестився  
(П. Панч); // Сказати що-небудь необдумано, необережно. 
Дивись, щоб не бевкнула кому, що я тут. Не бевкнеш? 
(М. Чабанівський).

БЁВХАННЯ, я, с., рідко. Дія за знач, бёвхати і звуки, утво
рювані цією дією. У кожного з них була своя війна — 
відчули і смак крові, і бевхання серця у  вухах (з Інтернету).

БЁВХАТИ, аю, аєш, недок., рідко. Ударяти глухо. Він на
віть на барабанах пробував бевхати (з газ.).

БЁВХНУТИ, ну, неш, док., рідко. Однокр. до бевхати. 
Грюкання, гвалт, писк, а нараз страшенний грохіт [гуркіт], 
хмара пороху .. Ледво [ледве] вирвався з товпи в тій хвилі, 
коли там бевхнула хата (І. Франко); Бевхнула каменюка.

БЕГЕМ бТ, а, ч. Велика наземно-водяна тварина родини 
бегемотових, поширена в тропічній Африці біля річок і 
озер; гіпопотам. Очерет затріщав, — То по йому [ньому] 
бродив бегемот (П. Грабовський); Особливо цікава велика 
травоїдна тварина — гіпопотам, або бегемот. Цілі дні він 
сидить у  воді і тільки на ніч виходить пастися на берег 
(з навч. літ.); * У порівн. На берегах, наче потомлені беге
моти, стояли машини (Ю. Мушкетик).

БЕГЕМ бТО ВИ Й , а, е. 1. Прикм. до бегемот. Роговий 
знову щось буркає Онищенку, той витягує шию і згідливе 
киває головою. Вони мені нагадують бегемота і оту пташ
ку, .. що стрибає по бегемотовій спині і викльовує із скла
док його шкіри кліщів (Ю. Мушкетик); На Алі посипались 
удари довгого гранчастого канчука. Алі чув, що в далекій 
Ефіопії такими батогами з бегемотової шкіри б ’ються за 
дівчат юнаки (Ю. Логвин).

2. у  знач. ім. бегемотові, вих, мн. Родина парнокопитих 
ссавців, до якої належать звичайний і карликовий бегемоти. 
Представники родини бегемотових зустрічаються тільки 
в Африці (з наук.-попул. літ.).

БЁГЕТАТИ, ечу, ёчеш, недок., діал. Мекати. А вони [вів
ці], біднятка, вже навіть не бегечуть, тільки зіб’ються в 
купку і чекають тихо своєї смерті (І. Франко).

БЕГбН ІЄВИ Й , а, е. 1. Прикм. до бегонія. Для флори 
Австралії типова відсутність багатьох видів рослин, які 
значно поширені на інших континентах. Тут, наприклад, 
зовсім не ростуть хвощ, бамбук, яблуневі, валеріанові, чай
ні, вересові та бегонієві родини (з навч. літ.).

2. у  знач. ім. бегонієві, вих, мн. Родина тропічних трав’я
нистих рослин, напівчагарників і низькорослих чагарників, 
у складі якої понад 900 видів. 120 видів бегонієвих викорис
товують у  декоративному садівництві (з навч. літ.); Бего
нієві введено до списку рослин, які рекомендовано Мініс
терством освіти і науки України для вирощування в куточ
ку живої природи загальноосвітніх та позашкільних навчаль
них закладів (з навч. літ.).

Б ЕГ бН ІЯ , ї, ж. Трав’яниста тропічна рослина родини 
бегонієвих з витким листям і рясними яскравими квітами; 
вирощується як декоративна. І свіжі квіти молодих бегоній 
Не тішать ока, хоч такі червоні! (М. Рильський); Бегонія
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має багато форм з різним кольором листя й квіток (з наук, 
літ.).

БЕДЕКЕР, а, ч. Назва путівника по різних країнах для 
мандрівників, туристів. Бедекер (назва походить від прізви
ща підприємливого німця, котрий у  першій половині мину
лого століття заснував фірму з випуску туристичних до
відників) у  туристичному бізнесі має великий статус: сві
товий стандарт якості (із журн.); Користування бедеке
ром.

БЕДЖ див бейлж.
БЕДЖИК див. бейджик.
БЕДЛАМ, у, ч., розм. Хаос, безладдя. Велетенський бед

лам повстав над станцією (Ю. Яновський); Іноді мені й 
справді здається, що добре було б повернути наш люд до 
традицій патріархальної пошани й покори — це допомогло 
б уговтати сьогоднішній суцільний моральний бедлам 
(із журн.); Своїми словами про бедлам він образив не лише 
лікарів, а й громадськість Львівщини загалом (з газ.).

БЕДЛЕНД, у, ч. Різко розчленований низькогірний ре
льєф, непридатний для рільництва. Репьєф типу бедленд 
найбільш характерний для південно-східної частини Крим
ських гір (з наук. літ.).

БЕДРАТИИ, а, е, рідко. Який має широкі, міцні стегна. 
Ідуть воли дорогою та все бедратії(Сл. Гр.); Лінивою, ти
хою ходою чвалають круторогі бедраті воли (М. Коцюбин
ський).

БЕДРИНЕЦЬ, нцю, ч. Багаторічна трав’яниста кормова 
рослина родини зонтичних, корінь якої використовують у 
народній медицині. Бедринець-ломикамінь — багаторічна 
трав ’яниста рослина з більш або менш галузистим стеб
лом. Квітки дрібні, білі, зібрані у  складні зонтичні суцвіт
тя ( і наук. літ.).

БЕДРб, а, с. , рідко. Те саме, що стегно. Підперезана [бо
гиня Діана] високо. Груди й бедра ледве вкриті (Леся Ук
раїнка).

БЕДУЇН див. бедуїни.
БЕДУЇНИ, і в, ми. (одн. бедуїн, а, ч. ; бедуїнка, и, ж.). 

Араби-кочовики. [О д н а  а р а б к а : ]  Наші смертеїьні воро
ги бедуїни вгляділи нас... Засвистіли кулі в пальмовому лис
ті (І. Нечуй-Левицький); Одне тільки слово — мир — при- 
вею сюди, в Париж, у цей зал, негра з далекої африканської 
країни, бедуінау білій чалмі, старенького індуса (Н. Рибак); 
Козаки зареготали, бедуїни розпалилися, дужче замахали 
списами (Ю. Мушкетик).

БЕДУШКА див. бедуїни.
БЕДУЇНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бедуїни. Виділявся і 

гість з Лівії, вбраний у  розкішний бедуїнський балахон біло
го кольору (із журн.); Бедуїнський поет-воїн з нікчемного 
раба стає знаменитим полководцем, який очолює війська 
арабів проти армій Ірану та Візантії (з газ.).

БЕЖ, прикм., невідм. Те саме, що бёжевий. Для випуск
ного вечора дівчина замовила романтичну атласну сукню 
кольору беж (з газ.).

БЕЖЕВИЙ, а, е. Світло-коричневий з кремовим відтін
ком. У посилці була бежева італійська сорочка, шкіряна 
куртка і магнітофонна касета (Г. Усач); Босоніжки беже
вого кольору.

БЕЗ1, прийм., з род. в. 1. Уживається при вказівці на від
сутність кого-, чого-небудь. Дивлюся, в могилі усе козаки: 
Який безголовий, який без руки (Т. Шевченко); Що то за

життя нудне без сім "і, без дружини! (Марко Вовчок); Але 
ж Матерія якраз і є та сила, без якої й самий Дух не може 
існувати (П. Тичина); / /усполуч. з абстр. ім. (перев. із знач, 
дії або стану). Передає заперечення дії. Так-то проживає 
Олеся, працюючи без спочинку, без утоми (Марко Вовчок).

2. Уживається у знач, прийм. кр ім .  От тепер я помочі 
не маю, тільки маю жалощі дівочі, чи й без них мені не до
сить жалю? (Леся Українка).

3. усполуч. зкільк. числ. Уживається на позначення кіль
кості, якої не вистачає до потрібної. Без ста грамів кіло
грам.

БЕЗ2, у, ч., діал. Бузок. Як гарно зацвів без (Сл. Гр.); 
* У порівн. Семениха попісніла: побіліла, як стіна, губи 
стали сині, як без (Л. Мартович).

БЕЗАВАНСОВИЙ, а, е. Який здійснюється з урахуван
ням фактично виконаної роботи без виплати авансу. При на
рахуванні заробітної плати працівникам може застосову
ватись авансовий і безавансовий порядок розрахунків за 
першу половину місяця (з навч. літ.); Безавансовий кредит 
на автомобіль.

БЕЗАВАНСОВО. Присл. до безавансовий. Безавансово 
надані послуги.

БЕЗАВАРІЙНИЙ, а, е. Який не має аварій, не супрово
джується аваріями. Від стану ізоляторів залежить безава
рійна робота електричної лінії (з навч. літ.); Державні ор
гани водного господарства повинні забезпечувати безава
рійне функціонування водних об 'єктів під час повеней і по
водків (з мови документів).

БЕЗАВАРІЙНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безаварій
ний. Страхові компанії встановлюють знижки за безава
рійність поїздок, стаж водія тощо (із журн.); Реконструк
ція мостового переходу забезпечить безаварійність і ком
фортність проїзду (з газ.); Безаварійність роботи техно
логічного устаткування.

БЕЗАВАРІЙНО. Присл. до безаварійний. Незважаючи 
на те, що ситуація, яка склалася в повітрі, обмежила 
можіивість управління літаком, досвідчений пілот зумів 
безаварійно посадити винищувач з одним двигуном на свій 
аеродром (з газ.); Безаварійно судно прослужило до квітня 
1975 року, коли було продано на злам в італійський порт 
(з газ.).

БЕЗАВТОКЛАВНИЙ, а, е. 1. Такий, що здійснюється, 
відбувається за звичайної температури і тиску, без викорис
тання автоклава.

2. Такий, що твердіє за звичайної температури і тиску, 
без використання автоклава (про певні сорти бетону). Виро
би з поробетону виготовляються, залежно від методу 
твердіння, за автоклавною і безавтоклавною технологія
ми (з наук. літ.).

БЕЗАВТОМ ОБІЛЬНИЙ, а, е. Такий, де мало автомо
білів або вони взагалі відсутні. Є й екзотичніші методи 
звільнення шляхів від заторів — наприклад, розбудова безавто- 
мобільнихміст (з газ.); // У якому заборонено рух автомобі
лів. Безавтомобільний район міста.

БЕЗАДРЕСНИЙ, а, е. Який не звернений до кого-небудь 
конкретно; який не містить прямої вказівки на одержувача 
(повідомлення, листа, переказу і т. ін.). Принцип прямого 
безадресного бюджетного фінансування давно збанкруту
вав (з газ.).
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БЕЗАДРЕСНІСТЬ, ності, ж. 1. Відсутність вказівки на 
те, кому конкретно адресовано інформацію, повідомлення 
і т. ін. Проведений нами аналіз щодо правової ентропії ан- 
титерористичного законодавства дає підстави виокреми
ти деякі причини, що сприяють цьому процесу. До причин 
макрорівня належать недостатня наукова обгрунтованість 
частини законодавчих актів, їх декларативність і безад- 
рсииипь ( і »іа> к. л і.) , Серед пріоритетних напрямків робо
ти бібліотеки особливого значення набуває відмова в ін
формаційно-бібліографічній діяльності від безадресності 
та вдосконалення головного принципу — доведення інфор
мації до кожного конкретного читача (з наук.-попул. літ.).

2. Відсутність вказівки на адресу отримувача конкретної 
інформації, повідомлення і т. ін. Система миттєвих гро
шових переказів банку передбачає мінімальні тарифи пере
казів фізичних осіб по Україні, безадресність, тобто отри
мувач може одержати переказ у  будь-якому пункті, що 
працює з цією системою, високий рівень надійності та за
хищеності системи (з мови документів).

БЕЗАДРЕСНО. Присл. до безадресний. — Невже ті 
танкісти не знають, що вони вже горять, що за якусь хви
лину од них лишиться саме обвуглене шмаття?! — три
вожно й безадресно, чи, може, адресуючись до всіх, запи
тує Грищенко (Є. Доломан); Якщо каталоги поширюються 
безадресно, витрати на їх друкування й розсилання потен
ційним користувачам є рекламними (із журн.).

БЕЗАЕРОДРЙМНИЙ, а, е. Який не має потреби в аеро
дромі; здатний злетіти і сісти без аеродрому (про літальні 
апарати). Науково-дослідні та експериментально-кон
структорські роботи в галузі літакобудування дали змогу 
не лише обґрунтувати концепцію безаеродромного літака, 
але й підтвердити його експлуатацію з будь-якої непідго- 
товленої злітно-посадкової поверхні (озера, річки, болота, 
поія тощо) і за будь-яких погоднихумов (з наук, літ.); На по
лігоні проведено випробування унікальних для держави без- 
аеродромних літальних апаратів (із журн.); Гібридний ди
рижабль — так називають повітроплавну машину, яка 
поєднує в собі найкращі властивості дирижабля, літака, 
вертольота й судна. Фактично це безаеродромний літак — 
альтернативний вид транспорту в народному господар
стві (з газ.).

БЕЗАЗбТНИЙ.а, е. Який не містить азоту. Після стабі
лізації густини суспензії водорості були переведені в безазот- 
не середовище (з наук, літ.); Безазотний токсин, жовтува
та смолиста речовина, входить до складу так званої чер
воної олії (з наук. літ.).

БЕЗАКЦЕНТНИЙ, а, е. У якого відсутній акцент. Спеці
альні коми ’ютерні програми для тих, хто вивчає іноземні 
мови, допомагають опанувати безакцентну вимову (із журн.).

БЕЗАКЦЁПТНИЙ, а, е, фін. Який здійснюється без ак
цептування. Відповідальність за обгрунтованість і правиль
нії пін внесення даних у розрахункові документи у  разі без
парного стягнення та безакцептного списання коштів не
се стягувач (з мови документів).

А Безакцептні платежі див. платіж.
БЕЗАЛКАЛ 6ЇД Н  И Й, а, е, мед., хім. Який не містить ал

калоїдів. Після прищеплення пагонів пасльону (безалкалоїд
ний вид) на кореневу систему тютюну, який утворює ніко
тин, біологи виявили цей алкалоїд у  листках прищепи

(з наук, літ.); Селекціонери вивели безалкалоїдні форми лю
пину (з наук.-попул. літ.).

БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ, а, е. Який не містить алкоголю. 
Дядько фашистів обхитрив і вдарив до нас з кіньми, возом 
та безалкогольними напоями (М. Стельмах); Ми відшукали 
затишний безалкогольний бар з приємною музикою і чудово 
провели там вечір (з газ.).

БЕЗАЛЬТЕРНАТЙВНИЙ, а, е. Який не має, не передба
чає альтернативи. В. Липинський таД. Донцов вважали не
залежність України безальтернативною метою (із журн.); 
Безальтернативна пропозиція; Безальтернативний список 
кандидатів.

БЕЗАЛЬТЕРНАТЙВНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до без- 
альтернатйвнпй. Безальтернативність позиції.

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНО. Присл. до безальтернатйв- 
нпй. А якщо вже звернутися до давньої держави, то зно
ву-таки всі теорії безальтернативно вважають її також і 
апаратом тиску, який забезпечує експлуатацію людини 
(з наук, літ.); Повітряний транспорт безальтернативно 
розвивається як засіб сполучення в регіонах (із журн.); У 
шістьох претендентів на крісло сенатора суперників і зов
сім не було, їх вибори відбулися безальтернативно (з газ.); 
Антиглобалісти упереджено вважають: глобалізація — це 
безальтернативно погано (з газ.).

БЕЗАНТЁННИЙ, а, е. Який не має, не використовує ан
тену. На той час надзвичайно стильний, маленький, безан
тенний, надійний мобільний телефон мав великий екран, 
витривалу батарею і найпрактичніше меню, яке тільки 
можна собі уявити (з газ.).

БЕЗАПЕЛЯЦІЙНИЙ, а, е. І. юр. Який не може бути 
оскаржений, не підлягає апеляції. Безапеляційний вирок суду.

2. Який не допускає заперечення, сумнівів; незапереч
ний, категоричний. Голос йому такий грізний і безапеляцій
ний, що годі сперечатися (Б. Антоненко-Давидович); Цей 
жест завжди означав, що слова професора безапеляційні й 
дискусії не підлягають (В. Кучер); — Що ж, поїхали до ме
не!— говорить [о. Микол ай] безапеляційним тоном (М. Стель
мах); Безапеляційна оцінка; Безапеляційне судження.

БЕЗАПЕЛЯЦІЙНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безапе
ляційний 2. Оскільки розробка зазначених проблем є дале
кою від завершення, автор намагався уникнути безапеля
ційності тверджень, залишаючи м ісце для дискусії 
(із журн.); Безапеляційність підтверджується переконли
вими аргументами (з газ.).

БЕЗАПЕЛЯЦІЙНО. Присл. до безапеляційний 2. Він
сказав се так рішуче, безапеляційно, що я й не думав спере
чатися з ним (І. Франко); І вона .. твердо й безапеляційно 
вирішує: справді, з ним щось діється (В. Козаченко).

БЕЗАРМАТУРНИЙ, а, е, буд., техн. Який не використо
вує арматуру (у 1, 2 знач.). За допомогою Інституту елек
трозварювання ім. Є. О. Патона НАН України було впро
ваджено безарматурний метод зварювання проводів вибу
хом, що дало змогу розв ’язати проблеми з перебиранням та 
заміною клемних з ’єднань (з газ.).

БЕЗАТОМНИЙ, а, е: А  Безатомна зона див. збна.
БЕЗАФІКСНИЙ, а, е, лінгв. Який не має, не використо

вує афіксів, здійснюється без афіксів. Безафіксне словотво
рення; Безафіксний іменник.

БЕЗБАКТЕРІАЛЬНИЙ, а, е. Який не має, не викорис
товує бактерії. Розвинені країни вже давно застосовують
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принципово нові технології у  розсадниках — вирощують 
тільки безвірусний і безбактеріальний матеріал високих се
лекційних категорій (з газ.).

БЕЗБАНДАЖНИЙ, а, е, техн. Який не має, не викорис
товує бандаж (у 2 знач.). Безбандажні автомобільні шини 
та диски.

БЕЗБАРВНИЙ, а, е. 1. Який не має кольору, забарвлення; 
позбавлений барв. Рудий розгортав іще мокрі вуса, з яких 
стікала вода, та застьобував свою безбарвну піджачину 
(М. Коцюбинський); Їїскам яніле обличчя, здавалося, не ви
казувало ніяких почуттів, безбарвні губи ледве рухалися 
(С. Журахович); При нагріванні без доступу повітря фос
фор легко плавиться, перетворюючись на безбарвну рідину 
(з навч. літ.).

2. перен. Який не має яскраво виявлених рис; нічим не 
примітний; невиразний. [Дон Ж уан:]Ж мву, немов якась 
душа покутна, серед людей чужих або й ворожих, життям 
безбарвним (Леся Українка); Боровик навмисне підбирав 
безбарвні слова, і від того мова ставала кострубатою, 
ніби неживою (В. Собко).

Д  Симпатичне (безбарвне) чорнйло див. чорнйло.
БЕЗБАРВНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безбарвний.

Вицвілі, витіпані на дощах і вітрах до сивої білості, до 
майже безбарвності, ковила й типчак текли, як спінена 
вода, навівали журбу (Ю. Мушкетик); Це був час страшної 
безбарвності, час моторошної сірості, коли закониться 
день після нічної тиші (Ю. Яновський); — Звичайно, —рів
ним голосом відповів Малахов, і саме ця рівність і безбар
вність голосу насторожила старого Зуба (В. Собко).

БЕЗБАРВНО. Присл. до безбарвний. А трапляється й 
таке, що людина, яка в житті говорить соковитою, бар
вистою мовою, пише сухо, безбарвно (М. Рильський).

БЕЗБАР’ЁРНИЙ, а, е. 1. Який не має бар’єра; нічим не 
обмежений. Безбар 'єрний розпад хімічних частинок.

2. Орієнтований на людей з обмеженими фізичними 
можливостями. Аби полегшити доступ інвалідам до соціаль
ної інфраструктури, міська рада затвердила програму з 
проблем безбар ’єрного середовища. До Ті розробки залуча
лися також представники громадських організацій (з газ.); 
Безбар ’єрний автобус; Безбар'єрний театр; Безбар'єрний 
форум.

Б Е З Б А Р В Н ІС Т Ь , ності, ж. Властивість і стан за знач, 
безбар’єрннй. За умови безбар’єрності частка 18,31 % від 
450 місць у  парламенті — це 82 місця або 4-6  мінімальних 
фракцій, тобто тих гіпотетичних фракцій, яких реально 
немає в парламенті (із журн.); Указ Президента України 
"Про першочергові заходи щодо створення сприятливих 

умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 
можливостями " порушує проблему безбар'єрності для ін
валідів (з газ.); Безбар 'єрність на Заході вже давно стала 
нормою життя. А в нас життєвий простір для людей з об
меженими фізичними можливостями перебуває лише в 
процесі формування (з газ.); Безбар 'єрність навколишнього 
середовища.

БЕЗБАР’ЁРНО. Присл. до безбар’єрний. Мікроавтобус 
розрахований для використання людьми з обмеженими фі
зичними можливостями і дає їм змогу безбар 'єрно пересу
ватися вулицями міста (з газ.).

БЕЗБАТАРЕЙНИЙ, а, е. Який не має, не використовує 
батареї (див. батарея2 2). Безбатарейний командний теле
фонний зв 'язок.

БЕЗБАТЧЕНКО, а, ч. 1. розм. Нешлюбна дитина. Валя 
глянула на дитину, на свого малесенького безбатченка, що 
тихо спав коло її розторсаного серця (О. Довженко).

2. Той, хто не має батьків; сирота. Заховаюсь, дитя моє, 
Сама під водою, А ти гріх мій спокутуєш В людях сиротою. 
Безбатченком!.. (Т. Шевченко); Уява додавала тут багато 
лихого до недоброго, малювала йому сироту-безбатченка, 
попихача у  всіх, кому тільки він попаде під руки (І. Франко).

3. перен. Людина, що не має батьківщини або не визнає 
своїх батьків, попередників. —  Подумати страшно, Рома
не. Тоді б тебе і на цій фермі псами заклювали. Кварти води 
не дали б... Волоцюга, сказали б, байстрюк, безбатченко 
(О. Гончар); Здійметься вітер і понесе цього безбатченка 
не знати куди. І  не матиме він ні пам 'яті, ні добра, ні любо
ві, а відтак і вдячності, людяності (з наук.-попул. літ.).

БЁЗБАЧ, БЁЗБАШ , присл., діал. 1. Без мети, врозбрід. 
Вбога царина змарніла. Сіножаті — пожари, Череда онза- 
чуміла Бреде безбаш по горі (І. Манжура); Ось гноми безбач 
дріботять, Іти у  парах нехотять [хочуть] (М. Лукаш, пер. 
з тв. Й.-В. Гете).

2. Наосліп, не дивлячись. Навмання перегортав [Ма
май] сторінку за сторінкою, помацав безбач томики Скар- 
рона та Сореля (О. Ільченко).

БЁЗБАШ  див. Ызбяч.
БЕЗБЕРЕГИЙ, а, е, поет. Який не має берегів. А білий 

світ — без кольору і звуку .. розлився безберегою водою 
(В. Стус); * У порівн. Дні стелилися перед ними, мов безбе
рега хистка пустеля (П. Загребельний).

БЕЗБЕРЁЖ Ж Я, я, с„ поет. Простір без берегів, без 
меж. І  земля її [Ярину] стрічала Хлібом, свистом солов'ї
ним, Хмар веселим безбережжям, Морем росяних лугів (А. Ма
лишко); Безбережжя в морі й порожнеча, На землі — 
життя, і рух, і врода (С. Крижанівський).

БЕЗБЕРЁЖ НИЙ, а, е. 1. Який не має берегів, меж, 
краю. Се був сумний краєвид. Величезна, безбережна рівни
на, якої краї губилися десь далеко в поранковій імлі (І. Фран
ко); Я  іду до моря безбережного І  вдивляюся... Чи не долі із 
землі заморської Дожидаюся? (А. Кримський); Розляглося 
безбережне поле — оком важко осягти (М. Терещенко); 
* Образно. Навколо мене — тиша безбережна Нічного ве
ресня (М. Рильський).

2. перен. Безмірно великий, довгий; безмежний. Чорні 
думи, чорна, як море, безбережна ніч... (В. Козаченко).

БЕЗБЕРЁЖ Н1СТБ, ності, ж. Абстр. ім. до безбереж
ний. Поет співає хвалу силі й безбережності океану, що 
символізує міць народу (із журн.).

БЕЗБІДНИЙ, а, е. Який не знає нестатків; благополуч
ний. Я  б не гарантував усім любителям легкої наживи без
бідного існування у  майбутньому (з газ.).

БЕЗБІДНО. Присл. до безбідний. Безумовно, те, що 
римські імператори надавали своїм легіонерам у  старості 
можливість безбідно існувати, можна зарахувати до фак
тів зародження пенсійної системи (з наук.-попул. літ.).

БЕЗБ1ЛЁТНИЙ, а, е. 1 . заст. Який не має паспорта, до
кумента на проживання де-небудь; безпаспортний. Безбі
летні бурлаки.
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2. розм. Який не має квитка, білета на проїзд (в автобусі, 
тролейбусі, поїзді і т. ін.); безквитковий. Безбілетний паса
жир.

БЕЗБ1ЛЁТНИК, а, ч„ розм. Той, хто не має квитка, біле
та на проїзд (в автобусі, тролейбусі, поїзді і т. ін.). Чують 
хлопці, як доводиться йому час від часу ганяти безбілетни
ків на приміських лініях (О. Гончар).

БЕЗБІЛЕТНИЦЯ, і, ж., розм. Жін. до безбиктник. Во
на не вважала себе злісною безбілетницею, бо каси прода
жу квитків уже не працювали, а кондуктора в тролейбусі 
не було (з газ.ї.

БЕЗБІЛКОВИЙ, а, е. Який не містить білка. Для одер
жання безбілкової фракції сироватку екстрагували у  фізіо
логічному розчині, звільняіи від білків (з наук. літ.).

БЕЗБЛОКОВИЙ, а, е. Який не входить у жодні об’єд
нання (блоки), що мають наддержавні структури управлін
ня. Ухвалене нами рішення ґрунтується на положеннях 
Конституції і Декларації про державний суверенітет Ук
раїни, де чітко говориться про безблоковий статус нашої 
держави (із журн.); Безблоковий статус був би добрим, як
би парламент країни — гарант незаіежності — не при
ймав резолюції про територіальні претензії {з газ.); У нас 
давно забули підтримане українцями рішення про безблоко
вий статус України (з газ.).

БЕЗБЛОКОВІСТЬ, вості, ж. Властивість і стан за знач, 
безблоковий. Україна не може не виступати в міру своїх 
сил за безблоковість сучасного світу або ж за його моно
літність в аспекті колективної безпеки (з газ.).

БЕЗБбЖ Ж Я, я, с. Те саме, що безбожність. * Образно. 
Вони [безбожні та лихі] хліб безбожжя їдять, і вино грабе
жу попивають (Біблія. Пер. І. Огієнка).

БЕЗБОЖНИЙ, а, е. 1. Який не вірує в Бога. Крадькома 
повходили деякі люди, на цей осуд віддавна призначені, без
божні, що благодать нашого Бога обертають у  розпусту, і 
відкидаються єдиного Владики і Господа нашого Ісуса 
Христа (Біблія. Пер. І. Огієнка); Н у знач. ім. безбожний, 
ного, ч. Той, хто не дотримується релігійних поглядів, не 
вірує в Бога; безбожник (у І знач.). Дорогу бо праведних 
знає Господь, а дорога безбожних загине! (Біблія. Пер. 
І. Огієнка); Час летів, і пройшли над Єгиптом віки незчис
ленні .. Руйнувать стали руки безбожних гробниці і храми 
(Леся Українка); * Образно. Світильник безбожних погас
не, і не буде світитися іскра огню його (Біблія. Пер. 
І. Огієнка).

2. перен., розм. Безсовісний, безсоромний, злочинний. 
Цей праведник, живши між ними, день у  день мучив свою 
праведну душу, бачачи й чуючи вчинки безбожні (Біблія. 
Пер. І. Огієнка); Встають стовпом передо мною Його [ца
ря] безбожнії діла... (Т. Шевченко); [Народ : ]  Гнобителі! 
Кати! Знущання це нечюдське! Глум безбожний! (І. Кочер
га).

3. перен., розм. Надмірний. Зараз він .. скаже, що я шку
родер, бо ламаю таку безбожну ціну (М. Чабанівський).

БЕЗБОЖНИК, а, ч. І. Людина, яка не визнає існування 
Бога, не вірує в Бога; безвірник. Повік праведний не захи
тається, а безбожники не поживуть на землі (Біблія. Пер. 
І. Огієнка); [X р а п ко:] У церкву не ходять, дома — не мо
ляться, як звір, скотина яка, живуть... Чого ж ви хочете 
від безбожників?.. (Панас Мирний); Крім “бунтаря”, він 
придбав ще й звання безбожника (Іван Ле).

2. перен., розм. Безсовісна, погана людина. Хто смів ска
зать, що не богиня ти [Сикстинська Мадонна]? Де той без
божник, що без серця дрожі В твоє лице небесне глянуть 
може? (І. Франко); Безбожник ви, пане Шаиетун. Голуб — 
то ж божий птах... І у  вас ото вистачає нахабства, щоб 
крутити голову такій пташці? (Ю. Збанацький).

БЕЗБОЖ НИЦТВО, а, с. Те саме, що безбожність. То я 
ваших гріхів на свій пай не беру й не приймаю: Через ваше 
безбожництво славу лицарську теряю (П. Куліш); Собор 
засудив безбожництво і розпусту Генріха IV  (з газ.).

БЕЗБОЖ НИЦЯ, і, ж. Жін. до безбожник. А тая без
божниця йому, під вікном нашим стоячи, вигукнула: — Бур
лакуй увесь вік, Якове, та люби тільки мої очі ясні! (Марко 
Вовчок); — 3 черниць хай зробить [Ольга] безбожниць 
(І. Микитенко).

Б ЕЗБбЖ Н  ЇСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безбожний 1.
Праведність оберігає невинного на дорозі його, а безбож
ність погублює грішника (Біблія. Пер. І. Огієнка); За кілька 
днів до смерті своє ї.. Серафима Миколаївна, твердо під
креслюючи свою безбожність, просиш не класти в головах 
її труни ніяких ікон (П. Тичина).

БЕЗБбЖ Н О . Присл. до безбожний. Ось іде Господь, .. 
щоб суд учинити над усіма і винуватити всіх безбожних за 
всі вчинки безбожності їхньої, що безбожно накоїли (Біб
лія. Пер. І. Огієнка); Вони [запорожці].., безбожно вихва
ляючись та прибріхуючи, розповідали про вільне козацьке 
життя (3. Тулуб); Дядьки, розсівшися на ослонах і долі, 
безбожно чадять самосадом, пересміюються (М. Стель
мах).

БЕЗБОКИЙ, а, е. Який не має одного боку. Безбокий 
ящик; Н Із впалими боками (перев. про тварин). Безбока ко
рова.

БЕЗБОЛІСНИЙ, а, е. 1 . Який не викликає болю. Справи 
Петра Шкаруби були не блискучі. Безболісна попервах рана 
виявилася .. небезпечною (В. Собко); Безболісні пологи.

2. перен. Який не супроводиться труднощами, усклад
неннями і т. ін., не пов’язаний з ними. Цілком безпомилко
вих і безболісних рішень не буває (із журн.); Безболісна 
зміна службової діяльності на комерційну.

БЕЗБОЛІСНІСТЬ, Н О С ТІ, Ж .  Абстр. ІМ . Д О  безболісний. 
Безболісність входження іммігрантів у  нове суспільство.

БЕЗБОЛІСНО. Присл. до безболісний. Якщо населення 
буде своєчасно платити за газ, для нашої області криза 
пройде безболісно (з газ.); Щеплення проти віспи робилося 
безболісно.

БЕЗБОРОДИЙ, а, е. 1. Який не має бороди. Сам [в’я
зень] густосмуглявий, безбородий, .. ніс загнутий (В. Вин
ниченко); Це був пухкенький дідок із сніжно-білим волоссям 
і рожевим безбородими обличчям (3. Тулуб); Троє мисливців 
сидять при багатті, Один — безбородий, а два — бородаті 
(І. Нехода).

2. розм. Молодий, ще не змужнілий. Одкрилися нові міс
ця з великою платою, і на ті посади присилались то безбо
роді, то в моху учені хлопці (Панас Мирний); Іноді страшно 
дивитися, як оті безбороді та безвусі хлоп ’ята сідають на 
мотоцикл, щоб нестися назустріч пригодами (із журн.).

БЕЗБО РбД ЬКО , а, ч., розм. Чоловік, який не має боро
ди. Серед знайомих у  натовпі важко було не помітити Во
лодимира Антоновича — безбородька з великими синіми 
очима та густим кучерявим волоссям (з газ.).
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БЕЗБОРОННИЙ, а, е. 1. На який не поширюється забо
рона; не пов’язаний з перешкодами; вільний. Стенографіст
ки мали безборонний доступ у  всі відділи головного штабу 
(Н. Рибак).

2. Неспроможний себе оборонити, захистити; позбавле
ний захисту; беззахисний. [ О р ф е й : ] /  знову на місто без
боронне вдарить ворог (Леся Українка); — Стривай, пане, 
— сказав Хліб .. — Ти взяв мене в полон п 'яного, коли я спав 
безборонний (О. Довженко); * Образно. Здавалося, розбур
хане море вогню кипіло.. і йшло сердитими хвилями на чор
ні безборонні плавні (М. Коцюбинський).

БЕЗБОРбННІСТЬ, ності, ж. Властивість і стан за знач, 
безборонний. То помста рухає письменником, то зловтіха, 
то безсилля і безборонпість (із журн.).

БЕЗБОРОННО. Присл. до безборонний І. На легковій 
німецькій машині партизани безборонно проїжджали повз 
поліцейські пости і застави (М. Шеремет).

БЕЗБбЯЗНИЙ, а, е. Який не боїться небезпеки; сміли
вий, хоробрий, відважний. Князь Ярема метнув своїми зе
ленуватими очима на приведеного Богуна і мимоволі довго 
милувався цим безбоязним, відважним козаком (Я. Качура); 
// Який відзначається безстрашністю. Вся молодіж любила 
Максима за його вдачу, за весеїий, безбоязний норов (Панас 
Мирний).

БЕЗБОЯЗНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, без
боязний. Мабуть, вони відчували його безбоязність і сичу й 
жодного разу не посягнули на козаче життя (Ю. Мушке- 
тик).

БЕЗБОЯЗНО. Присл. до безбоязний. Долі позаду ти 
більше не жди. Через безодню безбоязно йди (Я. Щоголів); 
Досвітчана мати Жалійка безбоязно, прихильно постави
лася до тих розмов (К. Гордієнко).

БЕЗБРЙВИЙ, а, е. Який не має чітко окреслених брів; з 
невиразними бровами. На широкому, безбровому, всіяному 
густим ластовинням обличчі лежав сум (О. Десняк); Вітоль- 
да повернулася спиною до вікна, і на нього глянули з глибо
ких очниць її безброві очі. спалахуючи (Б. Харчук).

БЕЗБУРЖУАЗНІСТЬ, ності, ж. Відсутність буржуазії 
в суспільстві. У статті пропагувалася теорія про безкла
совість і безбуржуазність українського народу в минулому 
(з наук.-попул. літ.).

БЕЗБУРНИЙ, а, е, поет. Спокійний, безтурботний.
Щоб простелилося в віки Життя погоже та безбурне, — 
Ідіть, дівчата й юнаки. Усі до виборчої урни (М. Риль
ський).

БЕЗВАДНИЙ, а, е. Який не має вад; досконалий, довер
шений. Якщо помазаний священик згрішить на провину на
роду, то він принесе за гріх свій, що згрішив ним, бичка, .. 
безводного для Господа на жертву за гріх (Біблія. Пер. 
І. Огіснка).

БЕЗВАЛЮТНИЙ, а, е. Який здійснюється без залучен
ня валютних коштів. Договірні сторони обмінюватимуться 
на безвалютнш основі викладачами, науковами співробітни
ками та спеціалістами з метою післядипломного підви
щення кваліфікації згідно з лімітом 6 місяців щорічно (з мо
ви документів); Безвалютний рахунок.

А  Безвалютний обмін див. обмін.
БЕЗВАРТІСНИЙ, а, е. Який не має жодної цінності, 

нічого не важить. Поквапливість личить тільки людям під
лим, нікчемним і безвартісним (П. Загребельний).

БЕЗВАРТІСНІСТЬ, ності, ж. Властивість і стан за знач, 
безвартісний. У збірці “Зів ’яле листя ’’ І. Франко осмислює 
морально-етичні принципи боротьби особистості з жор
стоким навколишнім світом. Водночас він показує безвар- 
тісність особи, яка живе лише для себе (з наук.-попул. 
літ.); Я  пізнав безвартісність і порожнечу мудрості князів 
цього світу, що проминають і гинуть (із журн.).

БЕЗВЕРХИЙ, а, е. 1. Який не має верхівки, верху. Летів 
ворон через безверхе дерево (Номис).

2. Який не має даху (про будівлю). Тяжко матір покида
ти У безверхій хаті (Т. Шевченко); Баштан жовтіє понад 
яром. Курінь безверхий ніби спить... (М. Рильський).

БЕЗВЙВОДНО, присл., розм. Постійно, безперервно. 
Мої онучата безвиводно тут: допомагають, серце звесе
ляють (з газ.).

БЕЗВЙГІДНИЙ, а, е. Який не дає прибутку, користі, ви
годи. Безвигідна справа.

БЕЗВИГЛЯДНИЙ, а, е, зах. Безперспективний, безна
дійний. Бачив [Лі Юнкшан] безвиглядні вічні злидні своєї 
чисельної родини (Мирослав Ірчан).

БЕЗВИГЛЯДНІСТЬ, ності, ж., зах. Абстр. ім. до без- 
виглядннй. Гримотіння далекої канонади відбивалось у  
серці болючою пригадкою про непевність та навіть безви- 
глядність його власного майбутнього (І. Багряний).

БЕЗВИГЛЯДНО, безос. пред , зах. Про стан безперспек
тивності, безнадії. Мені так тяжко на душі! так сумно... 
так безвиглядно якось (О. Кобилянська).

БЕЗВЙГУЛЬНИЙ, а, е. Який здійснюється у закритих 
приміщеннях; не пов’язаний із вигулом (про тварин, худо
бу). Безвигульне утримування корів.

БЕЗВИЇЗНИЙ, а, е. 1. Постійний, без виїзду (про пере
бування де-небудь). До актуальних проблем у  фінансовому 
житті країни, на думку більшості експертів, належать 
такі види банківського нагляду, як виїзне інспектування та 
безвиїзний контроль (з газ.).

2. розм. Який не має права або змоги виїхати куди-не
будь. Директорові кінотеатру оголосили вирок — безвиїз
ний (з газ ).

БЕЗВЙЇЗНО, присл. Постійно, не виїжджаючи нікуди. 
Кирило Іванович Голуб.. безвиїзно живе у  своєму хуторі на 
Глибокій (Панас Мирний); З ’ясували, що вона [теща] без
виїзно живе на Сахаліні (А. Крижанівський).

БЕЗВЙЛАЗНО, присл., розм. Не виходячи звідкись, не 
відлучаючись нікуди. Бригада працювала в три зміни, а 
бригадир був один. Власне, ніхто йому не наказував сидіти 
безвилазно.., але Павло не залишав свого поста (А. Хиж- 
няк); Десь там весна, птахи з вирію повертаються, а ти 
безвилазно за цим глухим муром (О. Гончар).

БЕЗВЙМ ІРНИЙ, а, е. Величину якого не можна визна
чити. Теперішнє — це безвимірний момент між минулим і 
майбутнім. А оскільки він безвимірний, то складно визна
чити, в якому сенсі він дійсний (із журн.); Цей світ безви
мірний, і тут завжди буде місце, де можна стати найкра
щим (з газ.); Безвимірний сніг ховає всі вчора й зараз (з газ.).

БЕЗВЙМ ІРНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безвймір- 
ний. Кращими, на мій погляд, витворами серед оповідань 
та повістей Григора Тютюнника є “Поминали Маркіяна ” 
(суєтність прислужництва і неохопність, безвимірність 
смерті) і “Три плачі над Степаном ’’ (з газ.).
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БЕЗВЙМІРНО. Присл. до безвймірний. Безвимірно жор
стокими були людські втрати України у  цій жахливій війні 
1941-1945рр. — близько ІЗ мільйонів 614 тисяч осіб (із журн.).

БЕЗВИННИМ, а, е. Не винний ні в чому; безневинний. І не 
раз заступалася Ганя за безвинних людей (І. Нечуй-Левиць- 
кий); Трикляті гітлерівці!.. Так за що ж ви мучите народ 
безвинний? (П. Тичина); Н у знач. ім. безвинний, ного, ч.; 
безвинна, ної, ж. Людина, яка не має за собою вини. Він 
знав, щ о.. вона справедлива й ніколи не гримне на безвинно
го, хоч ніколи й не подарує вини... (М. Коцюбинський).

БЕЗВИННІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безвинний. У 
геральдиці білий колір символізує чистоту, світло, муд
рість, а оскільки він “не ховає іншого кольору ", — безвин
ність і правду (із журн.); Хто карає безвинність, той втра
чає любов (з газ.).

БЕЗВИННО. Присл. до безвйнннй. [ Ва си ль : ]  Ска
жіть же тепер, хто ж її до сього довів?.. от так безвинно 
молоду душу загубили... (Панас Мирний); [М и ки т а : ]  За
раз я згадав В&іикий гріх, яким пергамент чистий Свого 
життя заплямив Ярослав, Коли схопив і у  в 'язнив безвинно 
Посадника чесного Коснятина... (І. Кочерга).

БЕЗВИПАЛЮВАЛЬНИЙ, а, е, спец. Який виробляєть
ся без випалювання. Безвипалювальний жаростійкий теп
лоізоляційний матеріал; Безвипалювальний шаруватий по
ристий гравій для легких бетонів.

БЕЗВИРАЗНИЙ, а, е. Те саме, що невиразний. У поета 
знов з'явився на обличчі жорсткий вираз.., і він заговорив 
голосом, навмисне безвиразним (Леся Українка); — Іусміх- 
нувшися якимсь безвиразним усміхом, дивилась я на неї ши
роко отвертими [відкритими] очима (О. Кобилянська); 
— Селом, де я не йшла, на мене видивлялися понурі, безви
разні очі (Я. Качура).

БЕЗВИРАЗНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безвиразний.
Безвиразність обличчя.

БЕЗВИРАЗНО. Присл. до безвиразний. Він глянув по 
раз-другий на неї, безвиразно, неначе в забутті (О. Коби
лянська).

БЕЗВЙСЛІДНО, присл., зах. Безрезультатно. В історії є 
багато прикладів того, що революційні ідеїй почини, зазда
легідь спрямовані на вибух війни, безвислідно пропадають 
(із журн.).

БЕЗВИХІДДЯ, я, с. І. Відсутність, неможливість виходу 
звідки-небудь. Мимоволі заглиблювався [Онисько] в гуща
вину лісову.., немов тріска в хвилях моря, губився він у  цьому 
байрачному безвихідді (Іван Ле).

2. Те саме, що безвйхідь. Не житла людські — темні пече
ри, повні чорної нужди, зіигоднів і безвихіддя (П. Козланюк).

БЕЗВИХІДНИЙ, а, е. 1. З якого немає виходу, не можна 
вийти. Ніщо для нас тюрма. Ми інші тюрми знаєм. Тверді, 
безвихідні (І. Франко); Густе, глибоке, безвихідне чорне бо
лото вкривало зелену колись земію  (О. Маковей); // Постій
ний (про перебування де-небудь). Ніщо так не втомлювало, 
як безкінечне, безвихідне сидіння біля лікарняного ліжка — 
годинами, добами, тижнями (з газ.).

2. перен. У якому немає порятунку, виходу; дуже тяжкий; 
безнадійний, безпорадний. Положення те було справді 
страшне, бачилось навіть — безвихідне (І. Франко); Це бу
ла дійсність безвихідна, неминуча, як сама смерть (М. Хви
льовий); У Варі майнула гірка думка, що Жорж корис- 
тається з її безвихідного становища (О. Донченко); // Гли

бокий, нерозважний (про почуття, стан, настрій і т. ін.). Без
вихідний трагізм — головний настрій, що панує в циклі вір
шів “Скорбна мати ". П. Тичина присвятив його пам 'яті 
своєї матері (з наук. літ.).

БЕЗВИХІДНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безвйхідний 2.
Безвихідність його положення побільшувало ще те почут
тя, що чув себе безсильним скинути з себе той нечуваний 
тягар (І. Франко); В голосі її чулася .. якась безвихідність 
(В. Винниченко); Така вже безвихідність усіх, хто хоче за
перечити світ (В. Підмогильний); Розуміння власної безви
хідності ще дужче лютило його (А. Шиян).

БЕЗВИХІДНО. Присл. до безвйхідний. Зарікся я весь 
рік не виходити із к ел ії.. І так я рік безвихідно прожив 
(І. Франко); Малоземельні й безземельні селянські господар
ства щораз безвихідніше поринали в борги (П. Козланюк); 
// у  знач. пред. Це все було невимірно вічно, безвихідно 
(О. Бердник).

БЕЗВЙХІДЬ, ході, ж. Безвихідне становище. Він у  без
виході весь час вірив, що то був знак долі, яка вихопить його 
із содому страху (Р. Іваничук); Дивне почуття — чи то без
вілля, чи то безвиході — оволоділо мною (Б. Олійник); Чи не 
годі кожному окремо шукати вихід зі своєї маленької безви
ході? (з газ.).

0  Загнаний у безвйхідь (у [темний] куток, у закут) див. 
загнаний; Загнати (завестй) / заганяти (заводити) в [глу
хіш, тіснйй] кут (у закуток, у безвйхідь і т. ін.) див. зага
няти1; Зайтй / заходити у безвйхідь (у [глухйй] кут, у за
куток і т. ін.} див. заходити.

БЕЗВІДВАЛЬНИЙ, а, е, с. г. І. Який здійснюється без 
обороту шару ґрунту плугами зі знятими відвалами. Безвід- 
вальна оранка.

2. Признач, для обробки ґрунту без обороту шару землі. 
Науково обгрунтовано принципово нові багатоярусні робочі 
органи безтраншейних укладачів відвального і безвідваль- 
ного типів (з наук. літ.).

БЕЗВІДДЯ див. безводдя.
БЕЗВІДКАТНИЙ, а, е. Який не має відкату (у 1 знач.), 

відбувається без нього. Безвідкатний лафет.
БЕЗВІДКАТНО. 1. Присл. до безвідкатний.
2. присл., перен., розм. Безкорисливо. Заможні городяни, 

кияни-мільйонери безвідкатно засновували й утримували 
лікарні, дитячі садки та ясла, денні притулки для дітей, 
школи й училища. Свої будинки, садиби, дачі віддавали су
спільству окремі особистості! Брати Терещенки, Григорій 
Ґалатан, Михайло Дегтярьов, подружжя Попових, Богдан 
Ханенко (з газ.).

БЕЗВІДКЛЙЧНИЙ, а, е, фін. Який не можна відклика
ти; який не підлягає скасуванню. Безвідкличний акредитив 
може бути анульований або його умови можуть бути змі
нені лише за згодою на це одержувача грошових коштів 
(з мови документів); Безвідкличне право; Безвідкличні зо
бов 'язання.

БЕЗВІДКЛЙЧНІСТЬ, ності, ж., фін. Властивість і стан 
за знач, безвідклйчний. Зобов 'язання гаранта перед бене- 
фіціаром є самостійним і незалежним від основного зобо
в'язання, на забезпечення виконання якого видано гаран
тію, в тому числі у  випадках, коли в ній є посилання на цю 
обставину. Саме це зумовлює притаманні гарантії такі озна
ки, як безвідкличність, непередаваність прав за гарантією 
іншій особі, особливі підстави припинення (з навч. літ.);
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Перспективним є поступовий перехід бюджетних установ 
на еіектронну систему платежів. Вона забезпечує прове
дення розрахунків протягом дня угоди, скорочення потоку 
паперових документів, кінцевість і безвідкличність плате
жів (з мови документів); Безвідкличність доручення.

БЕЗВІДЛУЧНИЙ, а, е. Який нікуди не відлучається, 
постійно перебуває де-небудь. Безвідлучний товариш.

БЕЗВІДЛУЧНО. Присл. до безвідлучний. Гаркуша був 
майже безвідлучно на току (О. Гончар).

БЕЗВІДМбВНИЙ, рідко БЕЗОДМбВНИЙ, а, е. 1. Який, 
не відмовляючись, робить, виконує що-небудь. З кожним 
днем колишній безодмовний, з приниженою посмішкою 
Іванко-дурник одмирав, а на його місці наростав царевич 
(В. Винниченко); Безвідмовні і меткі підручні. Що ти сам 
їх з року в рік ростив, — У варінні [сталі] стали кращі учні 
(М. Шеремет); Оскільки світ у  ціюму людина пізнає як ло
гічно, так і образно, на її візуальні сприйняття наклада
ються асоціативні: вії уособлює робочу людину, покірну, 
безвідмовну, таку’, що багато й тяжко працює (з наук, 
літ.); Адміністративно-командній системі потрібні безвід
мовні, бездумні виконавці (з газ.).

2. Який, не відповідаючи, мовчки слухає те, що йому го
ворять; мовчазний. Пожвавлювала його лише розмова з 
Ганною, чи. вірніш, його розповіді безвідмовній, уважній 
слухачці про себе (В. Козаченко).

3. спец. Який працює довго, без перебоїв. Трактор цей 
був гусеничний, рідної марки, дужий, зграбний, солідний, 
безвідмовний і доброго характеру (Ю. Яновський); Дарую 
безвідмовну конструкцію, — каже [дідок] (А. Крижанів- 
ський).

БЕЗВІДМОВНІСТЬ, рідко БЕЗОДМбВНІСТЬ, ності, ж. 
Абстр. ім. до безвідмовний, безодмовний. Тепер цінували
ся тихість, безвідмовність, терплячість, тільки терпля
чим виконанням волі вищих можна було видертися з натов
пу подібних собі (Ю. Мушкстик); Усе хлопчик приймав мов
чки. Здається, що тая безодмовність дражнила хазяїна ще 
більш (Марко Вовчок); У монографії описуються найваж
ливіші заходи забезпечення безвідмовності мікроелектрон- 
них схем (з наук, літ.); Підвищення безвідмовності мета
лургійних машин.

БЕЗВІДМбВНО, рідко БЕЗОДМбВНО. Присл. до без- 
відмбвний, безодмовний. Навіть старші віком безвідмов
но слухаються, але слухають, почувається, не тільки тому, 
що він над ними командир: дружать вони між собою (О. Гон
чар); Чорнокнижник на ймення Майкл Скотт .. наказав .. 
ученикам безодмовно виконувати всі бажання тих шляхти
чів, його шанувальників (М. Лукаш, пер. з тв. Д. Боккаччо); 
Комбайн працював безвідмовно (А. Головко); Потрібен ін
гібітор, який би діяв безвідмовно в умовах холодного краю 
(із журн.).

БЕЗВІДНОСНИЙ, а, е. Який зберігає своє значення в 
будь-яких умовах, незалежно від інших предметів і явищ. 
Така юридична дефініція має позитивний зміст, безвіднос
ний до етичної оцінки податків у  категоріях добра і зла. 
Податки необхідні для існування держави (з наук, літ.); Ве
лика кількість віддієслівних іменників є безвідносними аб
страктними назвами (з наук, літ.); Внутрішня, більш без
відносна, духовна свобода можлива лише за наявності сво
боди зовнішньої; остання є найкраща школа для першої 
(з навч. літ.); Безвідносний вислів.

БЕЗВІДНбСН ІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безвіднбс-
ннй. Необхідна система координат, яка, з одного боку, за
безпечуватиме безвідносність положення індивіда, фіксу
ватиме його сутнісні характеристики, а з другого — ви
значатиме людину як діючу особу (з наук, літ.); При підго
товці тексту зовнішньоекономічного договору (контракту) 
потрібно утримуватися від так званих поганих звичок: 
надмірного багатослів'я, повторень, безвідносності, ар
хаїчної мови (особливо в англомовних текстах), довгих ре
чень, нечіткості формулювань, невідповідності між поло
женнями договору, використання умовного способу дієсло
ва тощо (з навч. літ.).

БЕЗВІДНОСНО. Присл. до безвіднбсний. Ніхто нічого 
категорично не твердив, здебільшого говорилося безвід
носно, бо кожен боявся, щоб йому не “пришили " камерної 
агітації (І. Багряний); — А збори, — він сказав, — продов
жим безвідносно (С. Воскрекасенко); Яка ж художня вага 
поезіїМацинського, коли брати його творчість безвідносно 
до особливостей її розвитку? (з газ.).

БЕЗВІДПОВІДАЛЬНИЙ, а, е. 1. Який не несе або не усві
домлює відповідальності (про особу). Русевич накинувся на 
Сергія Павловича: як він міг дозволити щось подібне? Хіба 
не бачить директор, як використовують це безвідповідальні 
елементи? (Ю. Шовкопляс); Кожен легковажний і безвід
повідальний хворий заражає зо два десятки здорових людей 
(із журн.).

2. Який є наслідком втрати або відсутності відповідаль
ності. Можливо, це була тільки .. безвідповідальна фраза 
(Г. Епік); Що ви хотіли сказати своєю безвідповідальною 
інсинуацією? (О. Бердник); Безвідповідальною стосовно до 
України була й політика розміщення на її території під
приємств атомної енергетики (з наук. літ.).

БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до без
відповідальний 1. Довгі роки знеосібленої [знеособленої] 
безвідповідальності.. породили мільйони неохайних, млявих 
людей (О. Довженко); Надія на чужу допомогу, на “стра
тегічного інвестора ", який створить нам ринкову еконо
міку, на міжнародного спостерігача на виборах, який за
безпечить нам демократичний устрій суспільства, — це 
політична безвідповідальність і наївність (з газ.); Безвідпо
відальність чиновників; * Образно. Була думка дружно взя
тися, розворушити кубло, яке звили собі нехлюйство, сабо
таж, безвідповідальність (О. Донченко).

БЕЗВІДПОВІДАЛЬНО. Присл. до безвідповідальний. 
Спад виробництва, неритмічність, тижневі простої руй
нували не лише промисловий потенціал держави, але і його 
головного суб 'єкта —робітника, який звикав уже працюва
ти напівсили, безвідповідально, з порушенням технологіч
ної дисципліни (з наук, літ.); Медичний огляд призовників 
часто здійснюється безвідповідально (з газ.); Безвідповідаль
но ставитися до своїх обоє ’язків.

БЕЗВІДРАДІСНИЙ, БЕЗОДРАДІСНИЙ, а, е9 рідко. Те 
саме, що безвідрадний, безодрадний. Христя мовчала, слу
хаючи безодрадісне материне зітхання (Панас Мирний).

БЕЗВІДРАДІСНІСТЬ, БЕЗОДРАДІСНІСТЬ, ності, ж., 
рідко. Абстр. ім. до безвідрадісний, безодрадісний.

БЕЗВІДРАДІСНО, БЕЗОДРАДІСНО, рідко. Присл. до 
безвідрадісний, безодрйдісний. Дослідники виявляють і дру
гий бік яскравої, дуже характерної постаті Омара Хайяма
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з його ніжною філософською поезією, написаною безвідра
дісно, зі смутком (з наук. літ.).

Б Е З В І Д Р А Д Н И Й , Б Е З О Д Р А Д Н И Й ,  а, е. Який не 
має, не дає радості; тяжкий, похмурий. Він не знав, що моє 
положення таке безвідрадне, що моє одруження таке не
відповідне (О. Кобилянська); Час, як безногий чоловік, лізе, 
туга та горе гадюкою в 'сться біля серця, безодрадні думки 
обіймають голову (П. Мирний); Збентежена чайка над 
очеретами літала, вигукуючи своє безвідрадне: "Киги! Ки
ги!" (Б. Лепкий); Через кілька хвилин Горицвіт не тільки 
знав про бій, а вже й бачив у  думках його безвідрадний 
кінець (М. Стельмах); Загалом філософ намалював похмуру 
картину сучасного йому суспільства, безвідрадну, не тіль
ки для Європи, а й для всієї планети (із журн.).

БЕЗВІДРАДНІСТЬ, рідко БЕЗОДРАДНІСТЬ, но сті, ж . 

Абстр. ім. до безвідрадний, безодрадний. Умів [М. Риль
ський] відчути безвідрадність одчаю (М. Зеров); Надвечір 
тут заводили патефони, було повно музики, по садках бур
хала із шлангів вода на зелень, на квіти, за столиками під 
деревами виклацуваю доміно .. Зараз нічого цього не було. 
Була якась пригніченість, напруженість, безвідрадність 
(О. Гончар).

БЕЗВІДРАДНО, рідко БЕЗОДРАДНО. Присл. до без
відрадний, безодрадний. їй [Христі] ще тяжче стало дома, 
ще безодрадніїие (Панас Мирний); На переломі до X IX cm. 
українська справа стояла так само безвідрадно, коли не 
гірше, ніж три століття перед тим (з наук, літ.); Занедба
ний майданчик недобудованої школи безвідрадно сірів на 
тлі яскравих реклам новенького супермаркету (з газ.); На
справді ситуація із свободою слова виглядає карикатурно 
та безвідрадно (з газ.).

БЕЗВІДРИВНИЙ, а, с. Який відбувається без відриву 
від кого-, чого-небудь; безперервний, постійний. Невідомі 
зусилля взаємодії пружних елементів визначено внаслідок 
додаткових умов сумісного деформування пластини та 
опор, а поверхневі навантаження — за умов безвідривного 
контакту у сумісному русі перешкоди та середовищ  
(з наук, літ.); Стійким вважається такий рух літака, під 
час якого після збурювальної дії першого посадкового удару 
літак здійснює безвідривний рух по злітно-посадковій смузі 
(з наук, літ.); Безвідривне виробництво; Безвідривний по
гляд.

БЕЗВІДРИВНО. Присл. до безвідривний. Стоїть [Лі
на] у  дверях майстерні та безвідривно дивиться, як працює 
товариш Курінний, токар по металу, колишній морський 
офіцер (О. Гончар); Перед нашими вікнами розгорнулося 
дійство. Навіть шеф, забувши про план, півгодини безвід
ривно стежив за тим, що відбувається, супроводячи свої 
спостереження жартівливими коментарями (з газ.); // По
стійно. У славетному інституті нейрохірургії, де життя 
так часто перемагає смерть, віртуоз хірургії мозку акаде
мік Юрій Зозуля безвідривно працює понад півстоліття 
(з наук.-попул. літ.); Ділова українська мова безвідривно 
пов’язана з роботою над словниками (з навч. літ.).

БЕЗВІДСОТКбВИЙ, а, е. Який здійснюється без нара
хування відсотків. Облігації внутрішніх і місцевих позик ви
пускаються на пред ’явника, можуть бути іменними, від
сотковими і безвідсотковими цільовими (з навч. літ.); Спів
робітникам заводу надають довгострокові безвідсоткові 
кредити для придбання житла (з газ.); Безвідсоткова пози

ка; Безвідсоткове кредитування; Правиїа безвідсоткового 
періоду кредитування.

Б ЕЗВ ІД С бТК бВ ІС ТЬ, вості, ж. Абстр. ім. до безвід-
сбткбвий. Правомірним є включення до договору позики 
умови про його безвідсотковість (із журн.); Молоді сім ’ї 
мають змогу отримати пільговий кредит на житло, який 
передбачає його виплату протягом ЗО років та безвідсот
ковість (з газ.).

БЕЗВІДСОТКбВО. Присл. до безвідсбткбвий. Креди
ти, позики та субсидії надаються цільовими фондами з 
пільговими розмірами відсоткової ставки, розмір якої 
встановлюється безвідсотково (з наук.-попул. літ.); Місце
ві бюджети отримали можливість безвідсотково викорис
товувати ресурси Єдиного казначейського рахунку для по
криття тимчасових касових розривів при виконанні місце
вих бюджетів (із журн.); Безвідсотково надані позики.

БЕЗВІДХІДНИЙ, БЕЗВ ІД Х ІД Н И Й , а, е. Який не має 
відходів (див. відхід2). Запропоновано нові конструктивні 
рішення для вдосконалення безвідхідних способів поділу сор
тового прокату (з наук, літ.); Організаційно-економічні за
ходи щодо забезпечення раціонального використання і охо
рони вод та відтворення водних ресурсів передбачають .. 
надання водокористувачам податкових, кредитних та ін
ших пільг у  разі впровадження ними маловідхідних, безвід
хідних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій (з мови до
кументів); Дедалі більшого значення набуває проблема пе
реходу на енергозберігаючі, безвідходні технології (з газ.); 
Безвідходний цикл.

БЕЗВІД Х ІД Н ІС ТЬ, Б Е З В ІД Х ІД Н ІС Т Ь , ності, ж. 
Абстр. ім. до безвідхідний, безвідходний. Поєднання на 
одному підприємстві всіх стадій переробки певної сирови
ни забезпечує маловідхідність або безвідхідність вироб
ництва (з наук, літ.); Використання біогумусу та біотехно- 
логії для його отримання забезпечить безвідхідність і еко
логічну чистоту сільськогосподарського виробництва 
(з наук, літ.); Нові технології можуть розв ’язати проблеми 
ресурсозбереження та безвідхідності (з газ.); Естетич
ність, широка гама кольорів та форм, невелика вага, висо
кий рівень шумопоглинання, довговічність, абсолютна гер
метичність, безвідходність — ось лише деякі складники з 
довгого переліку переваг бітумної черепиці (з газ.).

БЕЗВІДХІДНО, БЕЗВІДХОДНО. Присл. до безвідхід
ний, безвідходний. Завдання факультету — навчити ви
пускника оптимально узгоджувати галузі тваринництва і 
рослинництва, раціоналізувати їхню структуру відповідно 
до потреб тваринництва безвідхідно, з використанням біо- 
технологічних процесів, вести обидві галузі з найменшими 
енерговитратами (з навч. літ.); Основною проблемою про
мисловості є недостатньо розвинуте та неефективне ви
робництво, що не дає змоги працювати безвідходно 
(із журн.); Ми розробили також мембрани, що реагують на 
кислотність, здатні розщеплювати, скажімо, той-таки 
цукор до гіюкози та фруктози безвідходно, на всі сто від
сотків (з газ.).

БЕЗВІДХбДНИЙ див. безвідхідний.
БЕЗВ ІД Х ІД Н ІС ТЬ див. безвідхідність.
БЕЗВІДХОДНО див. безвідхідно.
БЕЗВІЗОВИЙ, а, е. 1. Який здійснюється без візи. У Бра

зилії було укладено договір про дружні відносини і співро
бітництво між Україною і Бразилією, угоди про безвізові
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проїзди і протокол про консультації між міністерствами 
закордонних справ (з наук, літ.); Політики почали розуміти 
вагу кордонів, вартість безвізового в ’їзду, який оберта
ється величезними втратами для бюджету (з газ.).

2. Який не вимагає візи. Більшість навчальних закладів 
не повідомляють своєчасно про виїзд випускників з безвізо
вих країн; штампи про припинення термінів дії реєстрації 
таким студентам проставляються лише в поодиноких ви
падках (з наук, літ.); Міністр закордонних справ України та 
його литовський колега підписи.ш двосторонню міжурядо
ву угоду про умови взаємних поїздок громадян двох країн, 
яка передбачає безплатні візи для українців та безвізовий 
режим для литовців (з газ.); Держав, котрі воліють з нами 
безвізового кордону, стає дедалі менше (з газ.).

БЕЗВІЗОВІСТЬ, вості, ж. Властивість і стан за знач, 
безвізовий. Якщо в спільності з Європою українців переду
сім приваблює майже цілковита безвізовість, то позити
вами єдиного економічного простору співгромадяни вва
жають створення зони вільної торгівлі та митного союзу 
(із журн.); Україна будуватиме вільну торгівлю з ЄС та 
мріє про безвізовість (з газ.); Латвія та Естонія хоча і 
встановлять більш ліберальний візовий режим, однак він не 
буде так званою польською моделлю, сформованою за 
принципом “безвізовість за безкоштовність ” (з газ.).

БЕЗВІЗОВО. Присл. до безвізовий. З 2001 року грома
дяни України можуть безвізово мандрувати до 15 країн — 
десяти країн СНД (крім Туркменістану), Монголії, а та
кож до чотирьох країн — кандидатів на членство у  ЄС — 
Польщі, Угорщини, Болгарії та Румунії (із журн.); Українці, 
які мешкають у  50-кілометровій зоні від кордону з Угорщи
ною, зможуть безвізово відвідувати цю країну (з газ.); До
статньо лише визначитися, які вигоди ви хотіли б отрима
ти від громадянства, паспорти деяких держав дають гар
ні можливості подорожувати безвізово (з газ.).

БЕЗВІК: 0 (1) На безвік— назавжди, у вічні часи. А по
заду, за спиною його, стоїть Переяслав, а в ньому — дитин
ство, юнацтво і Маруся. Його перша кохана дівчина. І нев
же це треба кинути? Кинути назавжди, на безвік?.. 
(Б. Антоненко-Давидович); Похолонула кожна жила В тілі 
виробленім, старім — Облетіла на безвік сила, В чорну зем
лю ввійшла, як грім! (І. Вирган); Все у  Верещаковому домі 
було міцне, будоване на безвік (Ю. Мушкетик).

БЕЗВІКИЙ1, а, е. Який не має віка, покришки. Безвіка 
бодня.

БЕЗВІКИЙ2, а, е. Для якого важко визначити вік; неви
разний за віком. Безвікий офіціант.

БЕЗВІЛЛЯ див. безволля.
БЕЗВІЛЬНИЙ див. безвольний.
БЕЗВІЛЬНІСТЬ див. безвольність.
БЕЗВІЛЬНО див. безвольно.
БЕЗВІРНИЙ, а, е. 1. Який не визнає існування Бога; не

віруючий. — Безвірний Хома, — сказала, похитуючи голо
вою, Устя (Б. Лепкий); Може, тепер, коли через безвірну 
владу почали хитатися підвалини церкви, caxte такого й 
треба настоящая — палкого, як вогонь, і твердого, як кре
мінь (Б. Антоненко-Давидович).

2. Який втрачає віру, впевненість, переконаність у чо
мусь або комусь. Перед природою незнаною змирилась Ду
ша чернеча, в богомільстві сонна, І в темряві бездонній то
пилась, Як думка князя тьми, в омані чорна. У вірі безвірна.

в законі беззаконна (П. Куліш); Збирає [Йон] біля себе хлоп
ців і щось затіває.. — Хочуть ніби перебрати читальню, — 
вів своє Сергій. — Хай. — Йон проти церкви. — Бо знайшов 
віру, а церква безвірна (У. Самчук).

БЕЗВІРНИК, а, ч. 1. Людина, яка не визнає існування 
Бога, релігію, не вірить у Бога; безбожник, атеїст. — Пан 
Франка — безвірник, Бога не визнає, — сказав, усміхаючись 
лагідно, отець Михайло (П. Колесник); — Де ж той Єруса
лим, що ти говориш? — У серці він, безвірнику. Я  йду до 
нього, щоб знайти його у  своєму серці... (Р. Іваничук); Бага
то проникливіший як за безвірників, так і за фанатиків, 
Ісус здогадувався, що цим величним спорудам судився не
довгий вік (із журн.).

2. перен. Безчесна, безсовісна людина. Я  ось розповім у  
районі, як у  нас уміють тут маскуватись .. Перед усім 
зльотом войовничих безвірників викрию — хай знають про 
наших святих та тихих (О. Гончар).

БЕЗВІРНИЦЬКИЙ, а, е. Спрямований проти віри в Бо
га; антирелігійний. Богомольний Івко озвався безвірницьким 
словом (К. Гордієнко); Безвірницький руху країні здебільшо
го насаджувався “зверху ’’ владними структурами (з наук, 
літ.).

БЕЗВІРНИЦЯ, і, ж. Жін. до безвірник. Не подумайте, 
що я — безвірниця. Життя мене навчило не сумніватися в 
тому, що Бог є (із журн.).

БЕЗВІРСТВО, а, с., рідко. Те саме, що безвір’я. Тебе 
Всевишнього натхнула сила, Безвірство їх і нам не до сма
ку: 1 нашу, й вашу віру вдвох руйнують, Із нами й вами рівно 
ворогують, Умом і серцем в один дух зіились, Нечистому 
служити завзялись (П. Куліш); Коли хто збиває людину з 
доброї дороги життя на беззаконство, на розпусту, без
вірство та безбожництво, тим спричиняє її душі духовну 
смерть (з рел.-церк. літ.).

БЕЗВІРУСНИЙ, а, е. Який не має, не містить вірусів. 
Особливий акцент зроблено на одержанні безвірусного ма
теріалу (з наук, літ.); О б’єктами дослідження були без
вірусні рослини картоплі (з наук. літ.).

БЕЗВІРУСНІСТЬ, ності, ж. Властивість і стан за знач, 
безвірусний. На всіх етапах розмноження безвірусної кар
топлі визначали їїбезвірусність залежно від погоднихумов 
(з наук.-попул. літ.); У Крим було завезено безвірусний ма
теріал і створено дуже серйозні маточники. Проте нині ці 
маточники вже втратили свою безвірусність (з газ.); Га
рантована безвірусність рослин.

БЕЗВІР’Я, я, с. 1. Відсутність віри в Бога; безбожність. 
Ті, що залишилися в безвір ’ї, — геть погинуть (з рел.-церк. 
літ.); “Віра рятує — безвір ’я губить ’’, — так мудро каже 
народ (з газ.).

2. Відсутність віри в кого-, що-небудь. Не раз мене об
горне, мов туман, Страшного розпачу отрутнеє дихання, 
Тяжке безвір ’я в себе, в свій талан (Леся Українка); Вона 
[Мотря] належала до тих людей, безвір ’я яких випливало 
підсвідомо. Проте, коли чула хулу проти того, в кого її при
мушувано вірити змалку, вона в якомусь острасі тікала від 
таких жартів (С. Добровольський); За раціональної, осві
ченої епохи людства війна згубила йому дорогу до “внут
рішнього ” бачення, що призвело до безвір ’я і заперечення 
духовних цінностей (із журн.); Якщо влада втрачатиме 
психологічну легітимність, то це закінчиться відмовою у  
довірі з боку громадян: прірву безвір ’я не подолати ніякими
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адміністративно-силовими чи правовими методами 
(з газ.).

БЕЗВІСНИЙ, а, е. Нікому не відомий; незнаний. І піде 
між людьми розладдя, ворожнечі. Чи варт вона, безвісна 
Пріська з своєю безвісною нуждою, тії спірки? (Панас Мир
ний); Попеліють широкі шляхи сірими слідами безвісних ко
раблів (С. Добровольський); Багато їх у  степу, цих безвіс
них, безіменних могил по чумацьких шляхах... (3. Тулуб).

БЕЗВІСНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безвісний. Пере
бування під егідою державності іншого народу прирікало 
козацьку націю на історичну безвісність (з наук. літ.).

БЕЗВІСНО. Присл. до безвісний. Людина визнана без
вісно відсутньою.

БЕЗВІСТИ, присл. Невідомо де. Збігли сарни прудконогі, 
Олень безвісти пропав (Я. Щоголів); // Невідомо куди. Ка
менотеси поховалися по льохах, по горищах, деякі позабіга- 
ли безвісти (С. Васильченко); Мороз утікав безвісти 
(І. Багряний); // Безслідно. Центральне бюро обліку втрат 
діючої армії сповіщало, що командир танка .. числиться в 
списку зниклих безвісти (О. Донченко); Узимку сорок чет
вертого року .. прийшло повідомлення, що Василь Борозна 
пропав безвісти (Ю. Мушкетик).

БЕЗВІСТЬ, і, ж. Невідомі, незнані місця. Довго воруши
лись сумні думи в душі, неначе море вхопило цю безталанну 
людину.., несло в якусь сіру безвість (І. Нечуй-Левицький); 
Ну й які тепер заробітки десь у  безвісті! Чи й своя земля 
тепер не прогодує. Торби на плечі, додому й край! (А. Го
ловко); Безмежним морем тече до самого обрію припоро
шений весняною пилюкою степ, петляє в степову безвість 
покручений шлях... (Григорій Тютюнник); Л іт ак.. повільно 
виповз на злітну полосу [смугу], ревнув, .. помчав у  нічну 
безвість (В. Яворівський).

0  Канути у безвість (у небуття, у вічність) див. канути.
БЕЗВІТАМІННИЙ, а, е. І. Який не містить вітамінів. 

Безвітамінний продукт.
2. У якому недостатньо вітамінів. Безвітамінний раціон.
БЕЗВІТРИЙ, а, е. Те саме, що безвітряний. Безвітра 

весна.
БЕЗВІТРЯ, я, с. Відсутність вітру; безвітряна погода. Ти

хо, поволі.. пливе валка битим шляхом у  безлюдній пустелі. 
Достоту корабель той у  безвітря серед моря (М. Коцюбин
ський); На безвітрі ліс стояв нерухомо (А. Хижняк); На 
безвітрі затремтіли тонкі листки й пелюстки (В. Яворів
ський); Є в тайфуні невелика таємнича ділянка, де панує 
затишок, безвітря (з наук.-попул. літ.).

БЕЗВІТРЯНИЙ, а, е. Тихий, без вітру. Була тиха, без
вітряна погода. Лан застиг, ніщо не порушувало його спо
кою (В. Минко); Голос журавлів — гучний, проникливий і чу
ти його далеко, а особливо в тиху безвітряну погоду (з на
ук.-попул. літ.); * Образно. Все життя моє, недовге й без
вітряне, немов у  калейдоскопі пролітало передо мною 
(Ю. Збанацький).

БЕЗВІТРЯНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безвітряний.
Після двох тижнів дощових опадів гарна погода — сонце й 
безвітряність — робить свою справу, і все навколо гово
рить про весну (з газ.).

БЕЗВІТРЯНО, пред. Про стан безвітря; безвітряна погода. 
Надворі тихо, безвітряно, в небі ясно світять зорі (Н. Ри
бак); 3 моря дув сильний вітер,.. а тут, унизу під деревами, 
було спокійно й безвітряно, я к у  тиху погоду (Ю. Смолич).

БЕЗВІЧНИЙ, а, е,рідко. Який не перестає існувати; віч
ний, довічний. А тим часом Твої [місяця] сестри — зорі. 
Безвічнії, попід небом Попливуть, засяють (Т. Шевченко); 
У віршах періоду заслання Шевченко оспівує Україну, але не 
безвічну, не абстрактну, а “безталанну”, "убогу”, яка віка
ми стогнала під ярмом визискувачів (з навч. літ.).

БЕЗВІЧНІСТЬ, ності, ж., рідко. Абстр. ім. до безвіч
ний. Саме в Слові — і час, і вічність, й історія, і безвіч
ність (П. Мовчан); Твердження про безвічність мистецтва 
не є якоюсь безперечною аксіомою; це не така проста проб
лема (з наук, літ.); Наші предки любили життя в усіх ви
явах, вірили в його безвічність (із журн.).

БЕЗВ ІЧ Н О ,рідко. Присл. до безвічний. Його поклика
ли — і він подався туди, де тривають безвічно дощі (з газ.).

БЕЗВЛАДДЯ, я, с. Відсутність державної влади. Місто 
лежало кинуте на поталу анархії, люди дограбували його 
до решти, користуючись зі стану безвладдя (І. Багряний); 
* Образно. У каламутній воді безвладдя, хаосу знаходить 
благодатний ґрунт злочинність усіх відтінків (з газ.).

БЕЗВЛАДНИЙ, а, е. 1. Який не має сил, можливості дія
ти; безсилий, безпомічний. А в Лістрі сидів один чоловік, 
безвладний на ноги, що кривий був з утроби своєї матері, і 
ніколи ходити не міг (Біблія. Пер. І. Огієнка); Вона стояла 
німа, без тями, важко дишучи, безвладна, немов розбита 
(І. Франко).

2. Пов’язаний з безвладдям. Достеменно відомо, що Нес
тор Махно та його повстанці були послідовними і неприми
ренними ворогами будь-якого державного устрою: вони ро
били все можливе, щоб втілити свій анархістський, без
владний ідеал у  життя (з газ.).

БЕЗВЛАДНІСТЬ, ності, ж. Стан за знач, безвладний. 
Моя пам ’ять, той нерозлучний секретар мій, вже записує і 
цю безвладність тіла серед цвіту яблунь (М. Коцюбин
ський); Тяжка безвладність огорнула ціле її тіло, а зів ’ялі 
руки безсило впали на коліна (Н. Кобринська).

БЕЗВЛАДНО. Присл. до безвладний. Баронеса безвлад
но опустилась на канапу (Леся Українка); Рука безвладно 
випускає Перо, — бо повстає в моїх очах Жіноча постать, 
як ламка крижинка... (М. Рильський).

БЕЗВбДДЯ, БЕЗВІДДЯ, я, с. Відсутність, нестача води 
у водоймах. На безвідді і рак риба (Номис); Я ку літню спе
ку, на безводді, надибавши невеличку течію бігучої води.., 
припадає чоловік до неї.., — такХристя з згагою прислуха
лася до того вечірнього клекоту... (Панас Мирний); Я  бла
гав би марева в пустині: хто мусить погибати на безвідді, 
нехай же бачить хоч надію марну (Леся Українка); Земля 
почала горіти від безводдя (М. Стельмах).

БЕЗВОДНИЙ, а, е. 1. Позбавлений води, вологи; без во
ди. Непримітно переходив він безкраї степи без утоми, без
водні довгі шляхи без пекучої згаги (Панас Мирний); — В 
обителі й на камені в безводні роки, як море те, пшениця й 
бавовна грали (Іван Ле); Долини тут, в околицях Єрусалима, 
безводні, земля суха й камениста (з наук, літ.); * Образно. 
Вони [грішники] джерела безводні, хмари, бурею гнані; для 
них приготований морок темряви! (Біблія. Пер. І. Огієнка).

2. хім. Який у своєму складі не має води. Смола — сирий 
безводний, безнікотиновий конденсат тютюнового диму, 
щ о.. містить шкідливі для здоров'я людини речовини (з мо
ви документів); У світовій практиці нафту, мазут, при-
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родний газ та інші безводні продукти часто зберігають у  
підземних порожнинах, вимитих у  солях (з газ.).

БЕЗВбДНІСТЬ, ності, ж. Те саме, що безвбддя. Про
ект не враховував безводність гори, обраної для будівництва 
центральної частини Катеринослава (з наук.-попул. літ.).

БЕЗВбЛЛЯ, БЕЗВІЛЛЯ, я, с. Брак волі, наполегливос
ті, рішучості. Калитчин двір спороджував страх, безволля 
(К. Гордієнко); Думками опанувало безволля, бо, зневірив
шись у  мрії, він губив усе (В. Підмогильний); Ці [начальни
ки] не мали нічого спільного ні з фаталізмом, ні з безвіллям 
маси, вони знали, від чого й куди тікали (І. Багряний); 
// Стан млявості й розслабленості (про тіло, його частини). 
У всьому тілі відчувалася млявість і безволля (В. Козаченко).

БЕЗВОЛбГИЙ, а, е. Який не містить вологи; позбавле
ний вологи; посушливий. Безвологий період (більш як 60 
днів) позначився на роботі агропромислового комплексу, 
тому посіви озимини триватимуть довше (з газ.).

БЕЗВОЛбГІСТЬ, гості, ж. Властивість і стан за знач, 
безволбгий. Коли парагвайський поет Ельвіо Ромео порів
нює висохлу землю зі сльозою — безвологість з вологістю! — 
то таке парадоксальне порівняння могло народитися лише 
з особистого переживання посухи як найгіркішого солоню- 
щого лиха і з особистої причетності до цієї трагедії хлібо
робського люду (з публіц. літ.).

БЕЗВОЛОСИЙ, а, е. Який не має волосся. Його [банди
та] безволосий череп огидно блищав (І. Муратов).

БЕЗВ ІЛ ЬН И Й , БЕЗВІЛЬНИЙ, а, е. Який не має волі, 
не здатний самостійно щось робити, вирішувати. Ніхто не 
мучив мене так, як один мій шкільний товариш, безвольний 
до краю (Леся Українка); Може, йому [батькові], такому 
вольовому, такому енергійному, й подобалося таке полохли
ве, безвільне створіння, як наша мама? (Ірина Вільде); А як
що вони впорснули щось таке, від чого він зробиться слух
няною, безвольною мавпою, яка робитиме все, що вони на
кажуть? (І. Багряний); За характером своїм був [Жирков] 
людиною безвільною (В. Канівець); // Який виражає брак во
лі, нерішучість. Жест був непевний, безвольний (М. Руден
ко); // Млявий, розслаблений (про тіло, його частини). 
Якась жінка почала втискати свічку в безвільні пальці пра
вої руки Фросини (М. Стельмах).

БЕЗВ ІЛ ЬН ІС ТЬ, БЕЗВІЛЬНІСТЬ, ності, ж. Власти- 
вість і стан за знач, безвбльний, безвільний. Та безволь
ність .. скінчилася у  нього потім справжнім божевіллям 
(Леся Українка); Він багато прощав дружині, ніколи не до
рікав за розхристаність, за безвольність (О. Копиленко); 
Павло — незлобивий, ба навіть добрий.. Але хто зна, чого в 
ньому більше — доброти чи безвільності (Ю. Мушкетик); 
Хлюпик, повна безвільність. Треба було сказати Хаблакові 
три слова,.. а він намолов сім мішків... (В. Дрозд).

БЕЗВІЛЬНО , БЕЗВІЛЬНО. Присл. до безвбльний, без
вільний. — Лягай на підлогу! — крикнула Клава Вані. Але 
той ліг якось дивно — він повалився м 'яко, безвольно, судо
рожно махнувши рукою (О. Донченко); Байдуже, безвольно 
здалися на долю, на призначення (І. Багряний); Тіфенбах 
стояв охлялий, з безвільно опущеною головою (Д. Бедзик); 
Михайлина безвільно опустила руки (Ю. Збанацький); Зняв
ши з голови косинку, вона майнула нею в повітрі, раз і вдру
ге, потім безвольно опустилась її рука (А. Шиян); Дівчина 
безвільно опустила руки в його обіймах, закрижаніла 
(О. Бердник).

БЕЗВбРСОВИЙ, а, е. Який не має ворсу (про килими, 
тканину). Велика етнографічна експедиція з вивчення жит
тя кримських татар відбулася 1924 року. Через сімдесят 
років експедиція в степовому Криму відкриє досі невідомий 
татарський безворсовий килим (з газ.).

БЕЗВбРСОВІСТЬ, вості, ж. Властивість за знач, безвбр- 
совий. Безворсовість тканини.

БЕЗВСТИДНИЙ, а, е, діал. Безстидний, безсоромний. 
Безвстидна! Чого вона тільки не виробляла, ота родима 
відьма! (М. Коцюбинський).

БЕЗВСТЙДНИК, а, ч., діал. Безстидник, безсоромник.
— Безвстиднику.. Мило надула [Марічка] губи і так лукаво 
поглядала на нього [Івана] (М. Коцюбинський).

БЕЗВСТЙДНИЦЯ, і, ж., діал. Жін. до безвстйдник.
— А, так ти їдеш до неї, до тої... тої безвстидниці! — 
скрикнула вона (І. Франко).

БЕЗВСТЙДНІСТЬ, ності, ж., діал. Абстр. ім. до без- 
встйдннй.

БЕЗВТРАТНИЙ див. безутратний.
БЕЗВТРАТНІСТЬ див. безутратність.
БЕЗВТРАТНО див. безутратно.
БЕЗВУСИЙ, рідше БЕЗУСИЙ, а, е. 1. Який не має ву

сів. Хома видимо глузує. В зморшках старого безвусого виду 
глибоко залягла злість (М. Коцюбинський); Його [Іваненка] 
вже чекали такі самі, як він, безвусі, молоді, але страшно 
серйозні, таємничі личка товаришів (В. Винниченко); Без
вусий Брянський по старшинству був весільним батьком 
(О. Гончар); На призьбі, з шапкою в руках, із хвацько закру
ченим оселедцем усміхався до сонця молодий безусий козак 
(із журн.).

2. перен. Дуже молодий. Коли я був безвусим юнаком, Я  
уявляв собі нову людину Як суміш із заліза та бетону 
(Л. Дмитерко).

3. Те саме, що безостий. Після вусатої жовтогарячої 
озимої [пшениці] .. закрасувались такі ж неозорі масиви 
уже безвусої, булькатозернистої і ще рутоїярої (Яків Баш).

БЕЗВ^СИКОВИЙ, а, е. 1. Який не має вусиків. Безвуси- 
кові комахи.

2. у  знач. ім. безвусикові, вих,мн. Ряд дрібних членисто
ногих, розмір яких вимірюється частками міліметра. Жи
вуть безвусикові під корою пнів і взагалі в мокрих закритих 
місцях (з наук.-попул. літ.); Зовнішнім виглядом безвусикові 
нагадують личинок комах (із журн.).

БЕЗВУХИЙ, рідше БЕЗУХИЙ, а, е. 1. Який не має вуха 
або вух. Чого це ваша собака безвуха? (Сл. Гр.).

2. Який не має вушка (про посуд, голку і т. ін.). Отут, 
біля безвухого, зсередини блискучого від поливи глечика, він 
опускається на землю (М. Стельмах).

БЕЗГАЛЬМІВНЙЙ, а, ё. 1. Те саме, що безгальмовйй. 
Безгальмівна зупинка автомобіля.

2. перен. Який не володіє собою; нестримний у проявах 
(про почуття, бажання, вчинки і т. ін.). Тепер, на жаль, без- 
гальмівний синдром у  суспільстві набирає обертів, бо ж на
чебто свобода слова, як її дехто розуміє, дає можливість ні 
за що ні перед ким не відповідати (з газ.).

БЕЗГАЛЬМІВНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, без- 
гальмівнйй. Випадок цей якраз підтверджує наші спосте
реження, — говорив Валерій Іванович.. — Типова дисгармо
нія поведінки. Безгальмівність, показна бравада, якою іноді
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приховують душевну травму, якісь внутрішні розлади, що 
можуть призвести до руйнацьких дій... (О. Гончар).

БЕЗГАЛЬМОВЙЙ, а, є. Який не має, не використовує 
гальма (у 1 знач.). Безгальмовий рух на автобані.

БЕЗГАРАЖНИЙ, а, е. Який не використовує гаражних 
приміщень. Втрати металу від корозії при безгаражному 
зберіганні машин удвічі більші, ніж при зберіганні в закри
тих приміщеннях (з навч. літ.).

БЕЗГВИНТОВИЙ, а, є. Який не має, не використовує 
гвинти. Безгвинтовий монтаж бокових панелей; Безгвин
товий спосіб з 'єднання.

БЕЗГЕРБІЦЙДНИЙ, а, е, с. г. Який не використовує 
гербіцидів. Безгецбіцидна технологія.

БЕЗГЛАСНИЙ, а, е, рідко. Німий, безмовний. Погашу 
лампу і сам потону у  чорній пітьмі.. Так добре було б ста
ти “нічим”, безгласним, непорушним спокоєм (М. Коцю
бинський).

БЕЗГЛУЗДИЙ, а, е. Позбавлений глузду; нісенітний, 
дурний. Нема на світі такої дурниці, такої безглуздої 
справи, котра б не знайшла свойого [свого] запаленого 
апостола і свойого [свого] мученика (І. Франко); Мемет був 
п яний .. Його рухи були безглуздими й зайвими (М. Коцю
бинський); Вона зашарілась, бо відповідь її здалася самій 
неймовірно безглуздою (О. Донченко); Праворуч чи ліворуч, 
вперед чи назад — всі ці можливості роздоріжжя були од
наково страшні й безглузді (В. Підмогильний); Вони весь 
вечір просиділи удвох за шахами, і на диво Богданові, шва- 
гер робив зовсім безглузді ходи (Р. Іваничук); // у  знач. ім. 
безглуздий, дого, ч. Той, хто позбавлений глузду; нерозум
ний. Вірить безглуздий в кожнісіньке слово, а мудрий зва
жає на кроки свої (Біблія. Пер. І. Огієнка); Зрозумійте-но, 
неуки, мудрість, зрозумійте ви розум, безглузді! (Біблія. 
Пер. І. Огієнка).

БЕЗГЛУЗДІСТЬ, дості, ж. Абстр. ім. до безглуздий.
Саїд спочатку кинувся по вулиці, але тут же зрозумів без
глуздість такого плану (Іван Ле); Він подав касацію, де до
водив безглуздість пред 'явлених йому обвинувачень (з пуб- 
ліц. літ.).

БЕЗГЛУЗДІТИ, ію, ієш, недок. Втрачати глузд. Щоразу 
він усе безгіуздіє (Сл. Гр.).

БЕЗГЛУЗДО. Присл. до безглуздий. Обличчя бабусі в ка
порі маячило перед очима. Вона безглуздо посміхалася 
(О. Полторацький); Н у  знач. пред. Оленка вмирає... Ні, цене 
може бути... Се дико... це безглуздо (М. Коцюбинський); 
Левко зупинився. Було безглуздо битися одному беззбройно
му проти двох з револьверами (М. Трублаїні); Руйнувати 
болота — акумулятори природної вологи — безглуздо не ли
ше з екологічної, а й  з економічної точки зору (із журн.).

БЕЗГЛУЗДЯ, я, с. Нерозумна дія, вчинок; глупство, дур
ниця, нісенітниця. А в тих самарійських пророків Я  бачив 
безглуздя, вони пророкували Ваалом собі і вчинили блудячими 
народ Мій, Ізраїїь! (Біблія. Пер. І. Огієнка); — Ти хочеш, 
щоб твоя дочка вбиралась, як старчиха, зосталась старою 
дівкою? Це безглуздя! — репетувала Балабушиха (І. Не- 
чуй-Левицький); [Р у ф і н:]Я не оправдуюсь проти безглуз
дя (Леся Українка); Боротися для того, щоб вибороти собі 
право бути додатком до машини, є безглуздя (М. Хвильо
вий); Думка про безгіуздя її смерті спинила його серед 
світового руху (В. Підмогильний); їхати туди, по Полтав
ській вулиці, не дізнавшись, в чім справа, було чисте безглуздя

(А. Головко); // Брак здорового глузду; безумство (у 2 знач.). 
Напало на його [нього] таке безгіуздя, що нічого не второ
пає (Сл. Гр.); Адже там не дурні сидять і зобачуть безглуз
дя і відсіють його, як полову (І. Багряний).

БЕЗГЛЮ КбЗНИЙ, а, е. Який не містить глюкози. Без- 
глюкозний цукор використовують як складник у  харчуванні 
хворих на діабет (з наук.-попул. літ.); Безглюкозний чай.

БЕЗГНІВНИЙ, а, е. Який не виявляє, не має гніву; по
блажливий, терпимий. Бог повинен бути.. безгнівний, зовсім- 
зовсім не зрозумілий. І гріхи всі, і злочинства, і святість, і 
непристойності, і кохання, і усе-все, що діють люди, все, 
що тільки існує, все є його справа, ні за що він не може, не 
повинен сердитись, карати, милувати (В. Винниченко); 
Безгнівний погляд.

БЕЗГШ ВНІСТЬ, ності, ж. Властивість і стан за знач, 
безгнівний. В агіографічній літературі ми побачимо чудо
ві слова, нині дещо забуті, такі, як безгнівність, радісна 
світлість (з наук. літ.).

БЕЗГНІВНО. Присл. до безгнівний. Раптом він відчув, 
що не в змозі висловитися розважливо й безгнівно, тож од
разу замовк, щоб не дратувати співрозмовника (з газ.).

БЕЗГНІЗДОВЙЙ, а, є. Який не має, не використовує 
гнізда. Безгніздова система подання термінів у  словнику.

БЕЗГОЛІВ’Я див. безголов’я.
БЕЗГОЛКОВИЙ, а, е. Який не використовує голки (у 

2 знач.). Безголковий апарат для введення інсуліну чи взят
тя крові на визначення рівня глюкози став би гарною 
альтернативою для хворих (з наук.-попул. літ.).

БЕЗГОЛОВИЙ, а, е. 1. Який не має голови. Тут же, на 
морському дні, живуть деякі представники безголових, або 
пластинчатозябрових, молюсків (з наук, літ.); // Якому від
тято голову; обезглавлений. Кинула [Секлета] на долівку 
безголовий тулуб [курки], він бив крилами, підкидався (О. Дон
ченко); Вихопив [Тур] свою шаблю й одним ударом стяв пе
ченігові голову. У ту ж мить, коли безголовий тулуб печені
га хитнувся і важко падав на зелию, Тур уже біг до Дніпра 
(С. Скляренко); Бринить деінде безголовий сонях, і скир- 
та-дума у  сніги пливе (М. Вінграновський).

2. перен. Дурний, дурноголовий. Тут Микита зірвавсь: 
— Усі ви безголові! (П. Тичина); — Атож, ждіть Указу, ба
рани безголові, — глузливо озвався високий молодик зі світ
лими злими очима (А. Дімаров).

БЕЗГОЛОВІСТЬ, В О СТІ, ж. 1. Абстр. ІМ . до безголовий. 
Скільки ще покинута напризволяще редакція єдиної крим
ської української газети терпітиме чиновницьку безголо
вість, ніхто не знає (з газ.).

2. перен., розм. Який не має голови (у 3,4 знач.), керівни
ка. Безголовість райради, депутати якої вже вкотре нама
гаються обрати собі голову, мало кого дивує: таємне голо
сування ніяк не може відбутися (з газ.).

БЕЗГОЛОВ’Я ,рідше БЕЗГОЛІВ’Я, я, с. Нещастя, горе, 
біда. Велике тут було роздолля Тому, хто праведно живе. 
Так як велике безголов 'я Тому, хто грішну жизнь [життя] ве
де (І. Котляревський); Я  вам покажу! Я  вам усім безголов 'я 
зроблю (Б. Лепкий); Дівчину зустрів я. Ой яка ж вона хоро
ша не знайду і слів я : .. тільки глянув, то й зав 'янув, — моє 
ж безголів 'я! (П. Тичина); Вітрова Балка ждала завжди 
князя й терпіла його з гістьми, як справжнє своє безголов 'я 
(А. Головко); І за твоїм жалінням заскорузлым, за безго
лів 'ям — просвіту нема (В. Стус).
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0 (1) На |своє| безголов’я (рідше безголів’я) чиє, рідко 
кому і без дод. — на нещастя, на лихо, зовсім недоречно для 
кого-небудь. Отож і вчити почали Письму панят. На без
голов'я і я учуся. Слізьми! Кров'ю! Письмо те полилося! 
(Т. Шевченко); Вмерла друга [жінка], і він закаявся жени
тись, щоб знову не взяти такої лихої на своє безголов я 
(М. Коцюбинський); Через море брела, спішила,.. прибігла 
у садок на побачення і, виходить, на своє безголов я (О. Гон
чар); Мов із гранітних глибин козацької Хортиці, виходить 
на безголов 'я ворогам богатир Влас Харитонович, що са
мому Піддубному колись м 'яв ребра (з газ.)-

БЕЗГОЛОВ’ЯЧКО, а, с., нар.-поет. Те саме, що безго
лов’я. Дівчата.. впали коло мене, плачучи: — Мати Божа! 
За що се над нами таке безголов ячко? (Марко Вовчок).

БЕЗГОЛОСИЙ, а, е. 1 . Який втратив голос. Від сарайчи
ка загавкав древній і вже майже безголосий від старості 
пес (А. Головко); 11 Який має поганий або слабий голос. Де 
там йому співати — він зовсім безголосий (Сл. Гр.); Я  
пам'ятаю надзвичайну манеру співу майже безголосого 
тенора Нодена (з мемуарної літ.); Нерон був майже безго
лосий, але змушував усіх слухати свій жахливий спів під гру 
на кіфарі (з наук.-попул. літ.); // Глухий, неголосний. За
сміявся [Панталаха] коротким, безголосим, грудним сміхом 
(І. Франко).

2. перен. Беззвучний, тихий. А слово Писання, що його 
він читав, було це: Як вівцю на заріз Його [Ісуса] ведено, і як 
ягня супроти стрижія безголосе, так Він не відкрив Своїх 
уст! (Біблія. Пер. 1. Огієнка); Працівників у  полі не чути. 
Одчайдушний безголосий сум обгорнув усе (Ю. Яновський); 
/  кружеляє безголоса осіння крижана земля (В. Стус).

3. перен. Безсловесний. Лис поважно докладає: “Вели
кий господар! Се безголоса твар [риби] Пред королем своїм 
ликує, Радіє і танцює... " (Л. Глібов).

БЕЗГОЛОСНИЙ, а, е. Те саме, що безголосий 2. В ти
хих, безголосних ночах, коли сон утікає від моїх утоміених 
очей, я плачу (О. Кобилянська).

БЕЗГОЛОСНО. Присл. до безголосний. Нараз так са
мо безголосно відчиняються двері (І. Франко).

БЕЗГОЛбСО. Присл. до безголосий 1,2. Зрубаєш дере
во, воно з гуком упаде на землю, потрощить корчі, поніве
чить траву і — лежить безголосо (Б. Лепкий).

БЕЗГОЛОССЯ, я, с. 1. Повна втрата або погіршення го
лосу. Внаслідок алергії до деяких речовин (пилу, ароматич
них інгредії шпів) го юсовий апарат набрякає, голосові 
складки потовщуються, що призводить до дистонії, а то й 
повного безголосся (з наук, літ.); * Образно. Заборонить доще
ві поливать гінке стебло, щоб не зросло колосся, поетові — 
писать і малювать, щоб приректи народ на безголосся? 
(Д. Білоус).

2. Відсутність звуків; тиша. Пустель і тюрем безголос
ся, Жагучий крик кривавих сліз, — Усе, що в них [очі] ввій
шло й впеклося. Він нерозтрачено проніс (М. Бажан).

БЕЗГОМІННИЙ, а, е. У якому не чути гомону, звуків, 
голосів: тихни, беззвучний. Вона .. дивилась якийсь час 
мовчки в чудову безгомінну ніч (О. Кобилянська); Гудіння 
моторів, крякання автомобільних сигналів, паровозні сире
ни сповнюють колись безгомінні ліси, нагадуючи про нові 
часи (П. Загребельний); Марія в той час дуже нагадує лю
дину, що пливе у  відкритому морі серед безгомінної тиші 
(з публіц. літ.).

БЕЗГОМ ІННО. Присл. до безгомінний. Виринула в його 
душі туга за домом... туга.., що безгомінно пристала до 
нього... (О. Кобилянська); Н у знач. пред. Рудник ще спав. 
Скрізь було безлюдно і безгомінно (О. Гуреїв).

БЕЗГОМ ІННЯ, я, с. Відсутність гомону, звуків, голосів; 
тиша. На місяцеві споконвіку безвітря, безгоміння (Сл. Гр.); 
Навкруги розтаборився дикий малинник і стояло чітке без
гоміння (М. Хвильовий); Пес, скориставшись із безгоміння,.. 
починав перекличку (І. Багряний); — Мене якось бенте
жить оця тиша у  селі, — майже пошепки сказала Ніна, 
щоб не дуже порушувати безгоміння (О. Копиленко); І мо
рок вливається в парк, і тиша над парком спливла, І ник
нуть будівлі навкруг, сповиті важким безгомінням (М. Ба
жан); І сновигали в безгомінні три хлопці, три душі, три 
тіні (В. Стус).

БЕЗГОМ ІНЬ, і, ж., поет. Те саме, що безгоміння. Під
вівся прапор в безгомінь ясну над рідним краєм (С. Голова- 
нівський); Стрілянина тим часом вщухла, і вітер ніби по
меншав — над степом наступила безгомінь (О. Гончар).

БЕЗГОНОРАРНИЙ, а, е. Який здійснюється, викону
ється без виплати гонорару. Інстинкт перетворює творчу 
реалізацію на образливу умовність — безгонорарні публіка
ції у  часописах із “самвидавівськими " тиражами і відпо
відною якістю з̂ газ.).

БЕЗГОНОРАРНО. Присл. до безгонорарний. Основна 
праця Шопенгауера була надрукована безгонорарно 1819 ро
ку (з наук, літ.); Я  готовий допомагати й альманаху безго
норарно (із журн.); Зацікавленість іноземців нами досить 
пристойна. Я  вже підписував дві чи три угоди з американ
цями про дозвіл використання наших пісень на радіо без
коштовно, безгонорарно (з газ.).

БЕЗГОСПОДАРНИЙ, а, е. 1. Який не вміє вести госпо
дарство, недбало ставиться до господарювання. — Огоро
жа навколо школи розвалилась .. — А до чого ж тут я? 
Директори були безгосподарні (Ю. Збанацький); // Нераціо
нальний, неекономний. Через недбале й безгосподарне 
ставлення людини багато рік втрачають свою повновод- 
ність, замулюються, забруднюються (із журн.).

2. Який не має свого власного господарства. Безгоспо
дарний парубок.

3. Який не має господаря, власника. До безгосподарного 
майна відноситься всяке майно, в тому числі цінності і гро
ші, власник якого невідомий або яке не має власника (з мови 
документів).

БЕЗГОСПОДАРНИК, а, ч., розм. Безгосподарна люди
на (див. безгосподарний 1). Теща вважала його безгоспо
дарником (із журн.).

БЕЗГОСПОДАРНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безгос
подарний 1. За найменшу безгосподарність нападав Олек
сандр Петрович на гуртовщиків [гуртовиків] (М. Стель
мах); Треба насамперед виявити факти безгосподарності й 
усунути її причини (із журн.); Споживацьке ставлення до 
природи — одна з найнебезпечніших форм безгосподарнос
ті (із журн.).

БЕЗГОСПОДАРНО. Присл. до безгосподарний 1. Те
пер, звичайно, він розумів, наскільки то було по-юнацькому 
поспішно, може, й безгосподарно, зате мудро (Іван Ле); До 
первісних способів набуття права власності належать:.. на
ціоналізація, реквізиція, конфіскація, вилучення безгоспо
дарно утримуваного будинку, вилучення безгосподарно утри-



БЕЗГОТІВКОВИЙ 406 БЕЗГУЧНО

\т шни\ пам’яток історії і культури, безхазяйне майно, 
знахідка, скарб, бездоглядна худоба (з мови документів).

БЕЗГОТІВКОВИЙ, а, е. Який здійснюється без виплати 
готівкою, у спосіб перерахування. Розрахунки за участю фі
зичних осіб, не пов 'язані із здійсненням ними підприємниць
кої діяльності, можуть провадитися у  готівковій або в без
готівковій формі за допомогою розрахункових документів у  
електронному або паперовому вигляді (з мови документів).

Л  Безготівковий грошовйй обіг див. обіг; Безготівкові 
розрахунки див. розрахунок.

БЕЗГРАМОТНИЙ, а, е. 1. Який не знає грамоти, не вміє 
читати і писати; неписьменний. Як пліт той без підпор 
вітер валить скорий. Так безграмотний паде без знання 
підпори (І. Франко); // Який погано знає грамоту, робить ба
гато помилок у письмовому викладі думки; малограмот
ний, малописьменний; // Який має багато граматичних і 
стилістичних помилок. Розглядаю папір. В кінці — незграб
ним дрюччям так-сяк зляпано безграмотний підпис: “Ду- 
вид Волинський ” (С. Васильченко); Мова моїх творів над
звичайно кострубата. Окремі вирази бувають буквально 
безграмотні (М. Хвильовий).

2. перен. Який не знає основ якої-небудь науки, галузі 
знань і т. ін. Це припустити могла б людина абсолютно 
безграмотна (В. Еллан-Блакитний); // Непрофесійний, не- 
фаховий; неуцький. — Ні, ви можете ставитися до безгра
мотних вправ цього молокососа інакше, ніж я... (Ю. Шов- 
копляс); Причиною зменшення популяцій бичків, крабів, мі
дій було екологічно безграмотне берегоукріплення (із журн.).

БЕЗГРАМОТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безграмот
ний. Сьогодні ми працювали над проведенням профілакти
ки правової безграмотності у  сфері оподаткування (з газ.).

БЕЗГРАМОТНО. Присл. до безграмотний. Кожний ав
тор пише у нас по-своему, а деякі й безграмотно (М. Коцю
бинський); Та й тих поетів, що вивчаються в школах, час
то характеризують невірно, а то й безграмотно (А. Ма
лишко).

БЕЗГРЁБЕЛЬНИЙ, а, е. Який не має греблі, не облаш- 
тований греблею. Безгребельна ГЕС здатна стати альтер
нативою всім екологічно небезпечним способам вироблення 
електроенергії (із журн.).

БЕЗГРИВИЙ, а, е. Який не має гриви. Безгривий кінь.
БЕЗГРІХОВНИЙ, а, е. Те саме, що безгрішний1. Без

гріховна людина.
БЕЗГРІШ НИЙ1, а, е. 1. Який не порушує релігійно-мо

ральні норми, настанови. [ Х л о п е ц ь : ]  Святий, безгрішний 
мученику, пробі! Прости мене! Позбав мене гріха! (Леся 
Українка).

2. Який не має ніякої провини, ні в чому не винний; без
винний. — Не прикидайтесь безгрішним ягням! Я  зірву з 
вас маску! (Ю. Шовкопляс); І. Франка, безгрішного і безне
винного, тримали в тюрмі (із журн.); // Чистий, невинний. 
Дивишся на дитину, як воно оченятами поводить, рученя
тами силкує, і думаєш: янгол, янгол! безвинне, безгрішне 
(Панас Мирний); * Образно. Він [Солод] підвівся, поцілував 
безгрішну сестринську руку (М. Руденко).

БЕЗГРІШ НИЙ2, а, е,розм. Який не має грошей. Ми зов
сім безгрішні: ні гріхів, ні грошей не маємо (Сл. Гр.).

БЕЗГРІШ НІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безгрішний1. 
Ліні раз у  раз стає соромно за батька, її дратує ота його 
впевненість у  власній безгрішності (О. Гончар).

БЕЗГРІШ НО. Присл. до безгрішний1. Ах пані, пані ча
рівна, Як я люблю, люблю вас ніжно. Прозоро, радісно, без
грішно! (О. Олесь); Це не був погляд досвідченого зальот
ника, але й не погляд хлопчика, який дивиться на дівчину 
безгрішно (Ю. Мушкетик).

БЕЗГРІШ Ш Я, я, с. Недостача у грошах або відсутність 
їх. Любий мій Василь Васильович! Якби не трапилися ви або 
я до вас не заїхав, то довелося б мені в Москві захряснуть 
на безгрішші (Т. Шевченко); Позував йому і один з його уч
нів, якого довелося взяти через те прокляте безгрішшя 
(О. Ільченко); На щастя, минув той період, коли книжки не 
видавалися, а газети й журнали закривалися через безгріш
шя (з газ.).

БЕЗГРОМАДЯНСТВО, а, с. Відсутність у людини ста
тусу громадянина якоїсь країни. Комплексне дослідження 
та міжнародно-правова оцінка законодавств про грома
дянство іноземних держав і України з ’ясовус деякі наслідки 
їх протиріч (зокрема, подвійне громадянство і безгрома- 
дянство) (з газ.).

БЕЗГРОШ ЁВИЙ див. безгрошовйй.
БЕЗГРОШ ЕВІСТЬ див. безгрошевість.
БЕЗГРОШ ІВ’Я, я, с. Те саме, що безгрішшя. — Хоч

клюють мене біди — і нездоров ’я, і безгрошів ’я, і безкниж- 
жя, — та вирішив не піддаватися (О. Іваненко); Політич
ного засланця [І. Тобілевича] чекало безгрошів’я, злидні 
(Ю. Мартич); Лишилася в світі вона [Ірина Михайлівна 
Вержбицька] й ще брат, котрий не одружився, спився й по
давав про себе звістки тільки тоді, коли його десь звільняли 
з роботи і він опинявся в безгрошів Т (Ю. Мушкетик).

БЕЗГРО Ш ОВЙ Й, а, є, рідше БЕЗГРОШ ЕВИЙ, а, е. 
1. Який здійснюється без виплати готовими грішми; безго
тівковий. Безгрошові розрахунки.

2. Який характеризується відсутністю грошей. Лавріна 
не стільки дивувала та непокоїла швидка й несподівана 
Брусова згода видати за нього Киліяну, скільки те, що йшов 
до шлюбу майже голий, безгрошовий (Ю. Мушкетик).

БЕЗГРО Ш ЕВІСТЬ, рідше БЕЗГРОШ ЕВІСТЬ, вості, 
ж. Абстр. ім. до безгрошовйй і безгрошевий. Позичальник 
має право заперечувати договір позики через його безгро
шевість, доводячи, що гроші від позикодавця ним не отри
мані або отримані в меншій кількості, ніж зазначено в 
договорі (з мови документів).

БЕЗГУБИЙ, а, е. Який не має губ. Журналіст був худий і 
підтягнутий, мов гончак, з такими тонкими губами, що 
його обличчя здавалося взагалі безгубым (з газ.).

БЕЗГУЧНИЙ, а, е. Який не подає голосу, звуків, не ро
бить шуму; беззвучний, безшумний. Ген-ген чорніє ліс зуб
частим муром, а туман на нього безгучним тихим морем 
напливає (Леся Українка); Обгорілі дерева з безгучним зой
ком здіймали вгору мертві гілки (С. Журахович); Тихий, 
майже безгучний плач дитини вражав більше, ніж істе
ричне ридання (із журн.).

БЕЗГУЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безгучний. Без
гучність двигуна: Безгучність руху.

БЕЗГУЧНО. Присл. до безгучний. Неріса танцює, все 
держачись позад Антея; танцює — безгучно, тихо, плавно, 
мірно (Леся Українка); Берези визирали з-за дубів і безгучно, 
радісно сміялися (В. Винниченко); Безгучно ронять верби 
пожовкле листя на чисті застиглі плеса води (О. Гончар);
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Капінки бив короткими зіи.ми чергами, .. доки поруч упав 
безгучно снаряд (А. Дімаров).

БЕЗҐРУНТбВИЙ, а, е, іст. 1. Те саме, що безземель
ний. Дані інвентарів цих сіл Ямпільського повіту про поділ 
сеіян на ґрунтових і безґрунтових такі: кількість перших 
зменшилася з 291 до 289 (з наук.-попул. літ.).

2. с. г. Який здійснюється не в грунті (про вирощування 
рослин). Безґрунтове вирощування овочевих культур забез
печує більш раннє достигання плодів (з наук.-попул. літ.).

БЕЗҐРУНТОВНИЙ, а, е. Який не має під собою грунту 
(у 4 знач.); для якого немає жодних підстав; безпідставний. 
Твердження .. навіть для молодого, ще незрілого розуму 
здавались, проте, безґрунтовними (П. Колесник).

БЕЗҐРУНТОВНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безґрун
товний. Гонка озброєнь виснажила радянську економіку, 
одночасно довівши безґрунтовність її ідеологічних споді
вань (з публіц. літ.); США та Ізраїль підтвердили безгрун
товність надій на негайне припинення вогню в зоні ліва- 
но-ізраїльського протистояння (з газ.); Безґрунтовність 
порушення кримінальної справи встановлена ухвалою слід
чого генпрокуратури (з газ.).

БЕЗҐРУНТОВНО. Присл. до безгрунтовний. “А тим
часом туга серце точить, — записав Володимир Винничен
ко у  травні 1918 р. — Думаю про те, що сталось і чого не в 
силі, видно, не пам ятати щодня і щохвилини. Занадто не
сподівано, безґрунтовно, без неминучої необхідності ста
лося” (з наук. літ.).

БЕЗДАРА, и, ч. і ж. Людина, яка не має таланту взагалі 
або в якійсь певній галузі; нездара. Бездари, що грізним 
фронтом ідуть в літературу, далеко енергійніші і більш 
пристосовані до боротьби за місце в літературі, ніж біль
ше обдаровані одиниці (С. Васильченко); Письменник думав 
уже, наперекір авторитетній критиці, що він страшенний 
бездара (М. Хвильовий); [А н т і н :]Для своєї мерзенної ролі 
він виявився морально цілком готовим. Чужак, бездара і .. 
кар 'єрист (О. Левада); А бездари всюди є, то вже справа 
статистики (О. Бердник).

БЕЗДАРНИЙ, а, е. Позбавлений будь-якого таланту вза
галі або в якійсь певній галузі. Лабухами, на їх власному 
жаргоні, звуть бездарних музикантів-невдах (Л. Дмитер
ко); Гладун був щиро здивований, що Колосовський, один з 
найпримітніших у  студбаті правофлангових, .. бере рап
том під свій захист Духновича, цього явно ж бездарного до 
військової служби невдаху, та ще й баламута (О. Гончар); 
Як же нам сукупно прийти до синтезу? Всім — і боже
вільним, і геніями, бездарним і суперталантам (О. Бердник); 
// Створений неталановитою людиною. Коли який твір без
дарний і нужденний, критикові вільно .. зовсім не читати 
його (І. Франко); В редакції пліткували, що Петруня за 
свою бездарну п ’ссу вимагав від театру п 'ятнадцять ти
сяч (В. Дрозд).

БЕЗДАРНІСТЬ, ності, ж. І . Властивість за знач, бездар
ний. Внутрішня порожнеча і бездарність Аркадія з опо
відання М. Коцюбинського “Коні не винні" проявляються в 
його мові (з наук, літ.); Скільки бездарності і холоду було в 
цім непотребстві (з публіц. літ.).

2. Те саме, що бездара. Він був би “круглою бездарніс
тю" на сцені... (Леся Українка).

БЕЗДАРНО. Присл. до бездарний. Сценка зустрічі, 
треба сказати, бездарно театралізована (з газ.).

БЕЗДЁННИЙ, а, е, діал. Бездонний. Безденнамиска (Сл. 
Гр.); Нам остогидли переднівки в байраках, темних, пону
рих, безденних (В. Земляк); * Образно. Люта, голодна, без
денна зима! (І. Франко).

БЕЗДЕРЁВНИЙ, а, е. На якому не ростуть дерева, немає 
дерев. Скінчився степ — рівнини бездеревні (Л. Костенко).

БЕЗДЕРЖАВНИЙ, а, е. Який не має державного устрою 
(про народ, народність). Процеси етнічного відродження, 
утворення нових етнонаціональних моделей мають певну 
циклічність, яка пов ’язана з розпадом імперій, боротьбою 
бездержавних народів за своє самовизначення (з наук, літ.); 
Із занепадом Київської Русі розпочинається так званий без
державний період нашої історії й культури (з наук, літ.); 
Століття бездержавного існування роздерли на шматки 
не лише землю народу, але і його душу (із журн.).

БЕЗДЕРЖАВНІСТЬ, ності, ж. Відсутність державного 
устрою. Мільйони українців були мобілізовані до армії воро
гуючих імперій — така була ціна бездержавності (з газ.).

БЕЗДЕТОНАЦШ НИЙ, а, е. Який не передбачає детона
ції, працює без детонації. Бездетонаційна робота двигуна.

БЕЗДЕФЁКТНИЙ, а, е. Який не дає браку, не має дефек
тів; незіпсований. Дедалі вагомішу віддачу дає застосуван
ня системи бездефектного виготовлення продукції {з газ.).

БЕЗДЕФ ЁКТШ СТЬ, ності, ж. Відсутність браку, де
фекту при виготовленні продукції. До специфічних вимог 
слід віднести й вимоги споживачів до надійності та лег
кості виробу в експлуатації, а також його бездефектність 
(з газ.); Технологічна бездефектність.

БЕЗДЕФЁКТНО. Присл. до бездефектний. Надійність 
людини-оператора є особливою якістю, яка дає змогу вико
нувати професійно-виробничі обоє'язки бездефектно (з на
ук.-попул. літ.); Якщо продукція виконана добре, бездефект
но, то вона може значно збільшити зацікавленість у  ній 
споживача (з газ.); Двигун працює бездефектно.

БЕЗДЕФІЦЙТНИЙ, а, е. 1. Який не призводить до де
фіциту (у 1 знач.); незбитковий. Ми вийдемо також на без
дефіцитний фонд соціального страхування (із жури.); На
магання досягти бездефіцитного бюджету за рахунок 
надходжень від приватизації стали нездійсненими (з газ.); 
Бездефіцитний баланс.

2. Який є в достатній кількості; якого вистачає. Не всі 
білки їжі рівноцінні між собою у  своїй здатності підтри
мувати бездефіцитний білковий обмін (з наук, літ.); Безде
фіцитний баланс гумусу в ґрунті.

БЕЗДЕФ ІЦИТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безде
фіцитний. Основним завданням у  галузі бюджетної справи 
є всемірне зміцнення бездефіцитності і дальший розвиток 
бюджету (з мови документів).

БЕЗДЙМНИЙ, а, е. Який під час горіння або спалаху і т. ін. 
не дає диму. — Я  ось нанялася [найнялася] на поденщину до 
Крупна, щоб пильнувати фабрикації нових карабінів, гар
мат та бездимного пороху (І. Франко); Румуни .. варили 
щось на бездимних вогнищах (О. Гончар); Сценічні феєрвер
ки — це холодні бездимні фонтани, висота яких від 10 см до 
4 м (з газ.); // У якому немає диму. Я  дивилась на ті бездимні 
села італьянські [італійські] (Леся Українка).

БЕЗДИМ НІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до бездймний. Ко
рабельні машиністи борються всю дорогу за бездимність 
ходу (В. Кучер).
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БЕЗДИМНО. Приел, до бездимний. При правильному 
положенні гвинта холостого ходу двигун мас працювати 
бездимно і стало (з наук. літ.).

БЕЗДИХАННИЙ, а, е. Який не дихає; мертвий. Під ним 
[платком] лежала вже не Олена Іванівна, а бездиханний 
труп з страшно витріщеними очима... (Панас Мирний); 
Щодня вранці Митько з завмираючим серцем входив у  хлів, 
чекаючи побачити свого вихованця холодним і бездиханним 
(О. Донченко); Після того, як тіло стає бездиханним, воно 
руйнується і розчиняється в біосфері (із журн.).

0  Упасти бездиханним |трупом| див. упасти1.
БЕЗДИХАННО. Присл. до бездиханний. Може, вона 

думала, що його вже нема? Що лежить він десь бездиханно 
у  братській могилі? (Н. Рибак).

БЕЗДІЛЛЯ1, я, с., розм. 1. Брак будь-якої роботи, занят
тя; бездіяльність, неробство. Маленька праця краща за ве
лике безділія (прислів’я); Хто не жив посеред бурі, не збаг
не журби безсилля, той не знає всеї [всієї] муки примусово
го безділля (Леся Українка); Труд найбільше шануй. Всі по
роки з безділля і ліні (С. Крижанівський); // Невикористання 
чого-небудь у роботі. Рейки .. вкрилися свіжою іржею від 
безділля (Іван Ле).

2. Неважлива, незначна справа, річ; дрібниця, дурниця. 
Оснівочку пропила, клубки на похмілля, — нехай теє не ле
жить у скрині безділля (Сл. Гр.); Сим двом безділля — всяке 
горе. Здавалось, по коліна море (І. Котляревський); Панува- 
іа якась внутрішня стрункість у  безладді на етажерці з 
бездіиям (В. Підмогильний).

3. діал. Ледар, нероба. "Доню ж моя, доню. Да яке ти ле
дащо.., Да яке ти безділлє [безділля]! ” (П. Чубинський).

БЕЗДІЛЛЯ2 див. бездолля.
БЕЗДІЛЬНИЙ1, а, е, розм. 1. Який не хоче або не має 

потреби працювати. Та ще ж він шличок іздіймає, До Хведо- 
ра до бездільного та безрідного словами промовляє (з ду
ми).

2. Не зайнятий роботою; бездіяльний,  пасивний. 
[І вас ь:] Той [фабрикант] живе бездільніш життям (Ми
рослав Ірчан); * Образно. [Р у ф і н:] Уперше зрозумів я, що 
як то тяжко, склавши руки, ждати, чи вернеться одваж- 
ний друг додому .. Мов ганьба, так гнітить оця тривога 
бездільна і безсила!.. (Леся Українка).

БЕЗДІЛЬНИЙ2 див. бездольний.
БЕЗДІЛЬНИК, а, ч., рідко. Той, хто не працює, не хоче, 

не любить працювати; нероба, ледар. Ніхто й не знав, що 
він таке ледащо й таки зовсім бездільник, а не знавши, та й 
оддали за нього ПріськуіГ. Квітка-Основ’яненко); За друзя
ми рушили й більшість бездільників, що стоят довкола 
(О. Ільчеико).

БЕЗДІТНИЙ, а, е Який не має власних дітей. Лука Мит
рофанович одружився вдруге з бездітною вдовою Докією 
(В. Козаченко); Умру бездітним.. — тихо сказав Тарас. — Не 
буде кому й згадати (Василь Шевчук); // тільки ж. Яка не 
може народити дитину; безплідна. Трохим Упир хоч і бага
ту жінку взяв, та здоров 'ям слабу — бездітна вона була 
(Іван Ле); // Без дітей (про шлюб). На усиновлення передусім 
зважуються бездітні сім 7 (з газ.).

БЕЗД1ТНИК, а, ч., розм. Той, хто не має дітей. Кухня в 
будинку холостяка або бездітників може складатися з мі
німуму меблів (із журн.).

БЕЗДІТНИЦЯ, і, ж., розм. Жін. до бездітник. Бездітни- 
ця розповіла подрузі про своє нещастя й вирішила цілком 
віддатися плину долі (з газ.).

БЕЗДІТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до бездітний. Ста
рість у  бездітності — То гірка година (І. Франко); Вона, 
після довгої бездітності, народила .. сина (Ф. Бурлака); 
Частішають випадки безплідності — приблизно 10 % по
дружніх пар приречені на бездітність (із журн.).

БЕЗДІЯЛЬНИЙ, а, е. Який не діє; не зайнятий роботою. 
Минали тижні. А ворожі табори весь час стояли бездіяль
ні (Я. Качура); Бажалося боротьби, перемоги, і безнадійне, 
бездіяіьне животіння гаремних жінок висмоктувало з неї 
сили і віру в себе (3. Тулуб); Нема нічого важчого за бездіяль
не чекання (з газ.); // Який ніким не використовується; не
чинний. Бездіяльний закон.

БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ, ності, ж. Стан за знач, бездіяльний.
Робота лежить, а я мучуся бездіяльністю і проклинаю 
життя (М. Коцюбинський); Наливайко розумів, до яких 
згубних наслідків може привести бездіяльність повстан
ських загонів (Іван Ле); Бездіяльність є небезпечнішою, 
аніж надмірна робота (із журн.); Завжди можна знайти 
пояснення для бездіяльності (з газ.).

БЕЗДІЯЛЬНО. Присл. до бездіяльний. Не можна р ік у  
рік по-санаторськи бездіяльно жити, а треба навчатись 
“бути здоровою в умовах нормальних ”, себто в умовах не 
лежня, а людини (Леся Українка); Не можна бездіяльно 
очікувати медових рік та манни небесної— їх слід створи
ти або заслужити (із журн.).

БЕЗДОВІДНИЙ, а, е, книжн. Який не підтверджується 
доводами; бездоказовий. Бездовідне твердження.

БЕЗДОВІДНІСТЬ, ності, ж., книжн. Абстр. ім. до без
довідний.

БЕЗДОГАННИЙ, а, е. Який не заслуговує догани; по
збавлений будь-яких недоліків. Єпископ мусить бути без
доганний, як Божий доморядник, не самолюбний, не гнівли
вий, не п 'яниця, не заводіяка, не корисливий (Біблія. Пер. 
І. Огієнка); Хто шукає приятелів бездоганних, той ніяких 
не має (А. Кримський); Помалу, але з бездоганною ґречніс
тю він [Олаф] розвів руками (В. Винниченко); Юрій Олек
сандрович — найкраща партія нашій дівчинці, бездоганна 
партія (В. Підмогильний); // Який відзначається доверше
ністю форми; чудовий. При всій поетичній свободі перекла
дача переклад сеї [сієї] строфи щодо передання думок і обра
зів можна назвати бездоганним (І. Франко); Устя молоди
цею бездоганна [красуня] була (Ганна Барвінок); Маленьке, 
але міцне та круте — вольове підборіддя завершувало цей 
чарівний образ бездоганним овалом матових щік (Ю. Смо- 
лич).

БЕЗДОГАННІСТЬ, ності, ж. Якість за знач, бездоган
ний. Бездоганність ритмізованої мови, складні і прозорі 
воднораз речення, дзвінка ріш а в урочистій оді — все це 
так полюбляв літній ритор (Іван Ле); Ця моральна бездо
ганність Олеся Васильовича була прекрасна, і чистота йо
го творів відбиває чистоту його душі (О. Донченко); Вишу
каність мови, бездоганність стилю — це те, чого іноді бра
кує сучасній літературі (із журн.).

БЕЗДОГАННО. Присл. до бездоганний. Ви свідки та 
Бог, як свято, і праведно, і бездоганно поводилися ми між 
вами, віруючими! (Біблія. Пер. І. Огієнка); Скальпелем ору
дував Мартин бездоганно (А. Шиян); Батьки й самі по
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мітили, як Леся швидко й бездоганно запам 'ятовує почу
тий десь мотив, не раз милувались тоненьким доччиним го
лоском, що бринів то безтурботно, весело, то задумливо, 
тужливо (М. Олійник); У виконанні С. Ріхтера твори Бет
ховена звучать бездоганно (із журн.).

БЕЗДОГЛЯДНИЙ, а, е. Позбавлений догляду. — Моя 
дочка добре відпочиває, ми з чоловіком можемо спокійно 
працювати, бо знаємо, що вона не бездоглядна (з газ.);
* Образно. Мова художнього перекладу — бездоглядна те
риторія, "нічия земля ” (із журн.).

БЕЗДОГЛЯДНІСТЬ, ності, ж. Стан за знач, бездогляд
ний. Поглиблення кризових явищ у  суспільстві пов язане зі 
зростанням бездоглядності, злочинності (з газ.); Профі
лактика дитячої бездоглядності.

БЕЗДОКАЗОВИЙ, а, е. Який не підтверджується дока
зами. — В нашій справі бездоказових почуттів мало, по
трібні докази (В. Собко); Критика українських письменни
ків у  1951 р. у  засобах масової інформації мала поверховий і 
бездоказовий характер (з наук, літ.); Про трагічні події 
26 квітня 1986 р. на Чорнобильській А ЕС він дізнався ввече
рі того ж дня, отримавши багато в чому суперечливу без
доказову інформацію від своїх однокурсників по Київському 
університету {з наук.-попул. літ.); Наступне моє тверджен
ня буде вже цілком бездоказовим (з газ.).

БЕЗДОКАЗОВІСТЬ, вості, ж. Абстр. ім. до бездоказо
вий. Бездоказовість теорії.

БЕЗДОКУМЕНТНИЙ, а, е. Який не має або на який не
має документів. — Рядовий саперного батальйону Кузне
цов затриманий патрулем як бездокументний (А. Головко); 
Бездокументні вантажі.

БЕЗДОЛЕЦЬ, льця, ч., рідко. Нещаслива людина; не
щасливець. Чого ж мене гонить повсюди догана, Що я за
хищаю бездольця від пана? (М. Старицький).

БЕЗДбЛЛЯ, діал. БЕЗДІЛЛЯ, я, с. Відсутність долі, та
лану в житті; безталання, нещастя. Як твоя, доню, доля, то 
накупить чоловік і поля; а як безділля, то продасть і по- 
двір ’я (Номис); Сюди.. харківські міщани і народ, ударивши 
лихом об землю, сходяться одвести душу і задавить горе 
свого бездолля (О. Стороженко); — Чув, пане голово, про на
ше бездолля. У цій же кам ’яниці чув (М. Стельмах).

БЕЗДОЛЬНИЙ, діал. БЕЗДІЛЬНИЙ, а, е. Який не має 
долі, талану в житті; безталанний, нещасний. Найгірше 
тим, що марно світом нудять у  полоні, як отой бездольний 
лицар (Леся Українка); Царював він, воював, Люд бездоль
ний грабував (Л. Первомайський); * Образно. Я  не літав в 
надзоряні країни, А все державсь бездольної землі (П. Гра- 
бовський).

БЕЗДОЛЬНИК, а, ч., рідко. Нещасливий, безталанний 
чоловік. Щоб вас, пане, ції сумніви більше не бентежили, 
знайте, що цю свою пісню склав наш бездольник, будучи да
леко від Марсели (М. Лукаш і А. Перепадя, пер. з тв. М. Сер
вантеса).

БЕЗДбЛЬНИЦЯ, і, ж., рідко. Жін. до бездольник.
* У порівн. Якщо можеш зробити всіх щасливими, чому се
бе не зробиш, ходиш, як бездольниця (з переказу).

БЕЗДОМІШКОВИЙ, а, е. Який не містить домішок. Для 
отримання найкращих властивостей клейової суміші вико
ристовували цемент бездомішковий, морозостійкий (із журн.).

БЕЗДОМНИЙ, а, е. Який не має житла, притулку; без
притульний. Одна тілько бездомна птиця — зозуля, пере

літаючи з деревини на деревину, сумно кувала (Панас Мир
ний); Марія сходила помалу до криниці з клунком на плечі. 
Була бездомна під ніч (С. Тудор); Бездомні коні у  соняшни
ках в напівзапряжках (О. Довженко); * Образно. Дощ коли
ше світ розпуклого ясмину. Бездомний вітер (В. Стус); 
// Без постійного місця проживання; кочовий (про спосіб 
життя). Галина нервово сприймала найменше непорозуміння 
в нашому бездомному житті (Іван Ле); // Який не має сім’ї; 
одинокий. Короткий був роман старого канцеляриста й 
бідної, бездомної сироти (І. Франко).

БЕЗДОМНИК, а, ч. Самотній чоловік; бурлака. Не нага
дуйте мені, що я знов сирота і бездомник (А. Кримський); 
Я  один, бездомник і сірома, Розумію: ти одна, одна (А. Ма
лишко).

БЕЗДОМНИЦЯ, і, ж. Жін. до бездомник. Вітер розвіяв 
могилку бездомниці (із журн.).

БЕЗДОМ НІСТЬ, ності, ж. Стан за знач, бездомний. 
Чим глибше в степ, — хмурнішають криничани, все гос
тріше відчувають свою бездомність (О. Гончар).

БЕЗДОННИЙ, а, е. 1. Який не має дна; без дна. Дощ лив 
несамовито. Здавалося, десь угорі відкрилася глибока без
донна дірка і звідти без упину хлюпали бурхливі холодні по
токи (О. Донченко); // перен. Який важко наповнити. В без
донний мішок [розвідників] полетіли обидва планшети обе- 
ра з усіма військовими дислокаційними картами (В. Кучер); 
* Образно. Яке воно [серце] бездонне. Не наповнити його ні 
зоряним знанням, ні найтяжчим трудом чи творчістю 
(О. Бердник).

2. перен. Дуже глибокий. Над Летою бездонною Та кала
мутною Благослови мене, друже, Славою святою (Т. Шев
ченко); Кругом вода, кругом киплять та піняться високі 
хвилі, чорніють бездонні кручі... (Панас Мирний); Могла 
без кінця, немов зачарована.., вдивлятися з солодким остра
хом у  бездонну, здавалося, глибінь насправді міленького про
зорого лісового озерця (В. Козаченко); // Безмежний, не
осяжний. За цей час туман розплився і над санаторієм по
висла осіння бездонна голубінь (М. Хвильовий); А над голо
вою розляглося таке широке, бездонне, всіяне зірками небо 
(А. Шиян); // Дуже сильний. На обличчі йому була написана 
ціла поема бездонної жадоби (І. Багряний); Вона всміхала
ся, одкрита і жива, В очах світилася любов ЇЇ бездонна 
(Є. Фомін).

0  Я к (мов, ніби і т. ін.) у бездонну (діряву) бочку див. 
бочка1.

БЕЗДОННО. Присл. до бездонний 2 . Дивлячися вводу, 
побачив [Мирон] нараз замість плиткого дна, камінчиків і 
м 'яких зелених начосів водоросту [водорості] — одну без
донно глибоку синяву (І. Франко); Ненавидь ворога-людо- 
ж ера.. Будь бездонно щедрим на відплату за зло, заподіяне 
тобі! (О. Довженко); Він уперше розкрив книгу науки і .. 
простягнув палець, щоб перегорнути першу сторінку вели
кого і бездонно глибокого фоліанта (Р. Іваничук).

БЕЗДОННЯ, я, с .  поет. Те саме, що безодня. Тупцювали 
коні на припоні. Чув серцем лихо навіть кінь. У міжгір Т, в 
чорному бездонні Бій кипів і стих (П. Воронько); Стоять, 
мабуть, останні теплі дні, висне вгорі високе голубе небо, 
хочеться подовгу, не відриваючись дивитися в його криш
талеве бездоння (І. Цюпа); Хвиля спогадів спала, затихла, 
відкотилася в бездоння минулого (О. Бердник); П ’янке без
доння лащиться до ніг (В. Стус); Об 'єкт поезії— все жит
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тя, все бездоння людської душі, в тому числі і її похмурі, 
трагічні сторони (із журн.).

БЕЗДОРІЖЖЯ, я, с. 1. Брак упорядкованих, придатних 
для проїзду доріг. Навкруги — путей нема, Вовчі ями, бездо
ріжжя (П. Дорошко); Бездоріжжя та різко пересічений 
рельєф, що обмежує огляд і обстріл, змусили стрілецькі 
підрозділи користуватися найбільш легкими і рухливими 
артилерійськими системами (О. Гончар); І побило його в по
лі три недолі: одно — безвіддя, друге — безхліб ’я, третє — 
бездоріжжя (Л. Костенко); // Розгрузла, мало придатна для 
їзди дорога. Приїхав би я, матінко, і раніше, та страшенне 
бездоріжжя було (Марко Вовчок); Мандрують на бездо
ріжжі халабуди (М. Хвильовий); * У порівн. Мов з поміччю 
переходячи по сліпому бездоріжжю, стара приймає слова і 
боїться не дочути (В. Барка).

2. Пора, коли дороги стають непроїжджими. Починалась 
весна, бездоріжжя, скрізь розмило шляхи, ішли невпинні 
дощі (С. Скляренко); Виїжджали з Криничок по добрій сан
ній дорозі, а повернулись уже по весняному бездоріжжю 
(О. Гончар).

0  Заводити / завести в блуд (на бездоріжжя) див. заво
дити1; (1) На бездоріжжі, зі сл. бу т и, о п и н я т и с я — у 
стані невідання. І не те, щоб якісь там ледацюги чи паливо
ди, а й навіть хороші, ініціативні учні інколи опинялися на 
бездоріжжі (Ю. Збанацький).

БЕЗДОРІЖНІЙ, рідко БЕЗД О РбЖ Н ІЙ , я, є. Який не 
має доріг, придатних для проїзду. Земля кохана! Скільки тих 
бездоріжніх доріг (М. Хвильовий); Танки, пробиваючись 
лісисто-гірською бездоріжньою місцевістю на північ від 
Будапешта, досягли Дунаю (О. Гончар); Він пробивавсь бес
кеттям бездорожнім (П. Воронько).

БЕЗДОРбЖ НІЙ див. бездоріжній.
БЕЗДОТАЦІЙНИЙ, а, е. Який не потребує дотації, здійс

нюється без дотації. Бездотаційне підприємство.
БЕЗДОТАЦІЙНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до бездота

ційний. При зміні підходів до формування державного бюд
жету були прийняті рішення про бездотаційність роботи 
вугільних підприємств країни (з газ.); Перехід театру на 
бездотаційність.

БЕЗДОТАЦІЙНО. Присл. до бездотаційний. Затвер
джено перелік пільгових категорій громадян, яким будуть 
додатково, окрім держзамовлення на соціально значущі 
послуги, надаватися бездотаційно пільги при здійсненні пе
ревезень в режимі маршрутного таксі (із журн.); Фондом 
соціального страхування з тимчасової втрати працездат
ності бездотаційно здійснено витрати за всіма видами со
ціального забезпечення (із журн.); Раніше комунальний 
транспорт вважався тягарем для міста, адже він не пра
цював бездотаційно (з газ.); Жодна місцева громада не мо
же розвиватися абсолютно бездотаційно (з газ.).

БЕЗДОХІДНИЙ, рідше БЕЗДОХбДНИЙ, а, е. Який не 
дає доходів. Бездоходний проект.

БЕЗДОХІДНІСТЬ, рідше БЕЗДОХбДНІСТЬ, ності, ж. 
Властивість і стан за знач, бездохідний, бездоходний. Без
дохідність підприємства.

БЕЗДОХІДНИЙ див. бездохідний.
БЕЗДОХІДНІСТЬ див. бездохідність.
БЕЗДОЩЕВИЙ див. бездощовйй.
БЕЗДОЩІВНИЙ, а, е, рідко. Те саме, що бездощовйй. 

Випала суха, бездощівна весна (І. Волошин).

БЕЗДОЩ ІВ’Я, я, с. Відсутність дощів. У нас два роки 
підряд бездощів ’я, не до осушення (Б. Олійник); У 1575році 
від бездощів'я і спеки Дніпро став такий мілководий, що 
його легко переходили убрід вівці (з наук.-попул. літ.).

БЕЗДОЩ ОВЙЙ, а, ё, рідше БЕЗДОЩ ЕВИЙ, а, е. Який 
характеризується відсутністю дощів. Літо стояло жарке, 
бездощове, степи дихали гарячою югою (Ю. Мушкетик); 
День видався погідний, бездощовий (О. Бердник).

БЕЗДРЕНАЖНИЙ, а, е. Який не має, не використовує 
дренажу. Онкологи України розглядали й питання про без
дренажний спосіб ведення операційної рани після радикаль
них операцій на молочній залозі (з наук. літ.).

БЕЗДРІЖДЖОВЙЙ, а, є. Який не має у своєму складі 
дріжджів; вигот. без дріжджів. У похилому віці краще вжи
вати чорний черствий бездріжджовий хліб чи сухарі 
(з газ.); Бездріжджове тісто.

БЕЗДРОТбВИЙ, а, е. При якому не користуються дро
тами (для приймання і передавання звуків, сигналів і т. ін.). 
Багато вчених усього світу спрямовували свої зусилля на 
створення бездротового зв ’язку (з навч. літ.); Більшість су
часних ділових людей віддають перевагу бездротовим те
лефонам (з газ.); Бездротовий Інтернет.

БЕЗДУЖНИЙ, а, е, діал. Безсилий. Панський двір і 
Одрада сумно позирають на те вогненне море, бездужні 
що-небудь зробити, як-небудь запомогти горю (Панас 
Мирний).

БЕЗДИМНИЙ, а, е. Позбавлений будь-яких думок, мір
кувань. Катя мовчала і дивилась перед собою бездумним 
поглядом (О. Гуреїв); Коли б вони [запорожці] боялися, як 
нині ти, то ми були б давно вже бездумним бидлом (Василь 
Шевчук); Бездумний виконавець; Бездумний натовп; // Без
турботний, легковажний. — Слухай, Криничний, — перебив 
його бездумне базікання Доронін. — Я  прийшов не в гості 
(М. Руденко); Минає молодість, а разом з нею і бездумна ве
селість (із журн.); Бездумний вчинок; * Образно. Безладно 
торохтить по бруку день бездумний, де порох голубий та 
цокоти копит... (В. Сосюра).

БЕЗДУМ НІСТЬ, ності, ж. Стан за знач, бездумний. 
Після нападу болів заступав спокій та бездумність 
(Ю. Смолич); І ніби як нагадування про непробачну бездум
ність людини залишили тарпани в лісах своїх нащадків — 
тарпаноподібних коней (із журн.).

БЕЗДУМНО. Присл. до бездумний. Ю зя.. одчинила вік
но і сіла край нього, бездумно дивлячись у  простір (Леся 
Українка); Метелик ранній пролетів бездумно (М. Риль
ський); Заліз [Лобода] на лежанку і бездумно слухав, як го
лодні миш і гризуть у  кутку хати дерев'яне ліжко 
(В. Дрозд); Утверджуючи всіма способами своє верховен
ство у  природі, людина бездумно винищила сотні видів рос
лин (з газ.).

БЕЗДУМСТВО, а, с., рідко. Те саме, що бездумність.
Знову тільки якийсь шум, бездумство, порожнеча й сухість 
в мозкові (Г. Епік).

БЕЗДУМ’Я, я, с. Те саме, що бездумність. Дивне без- 
дум я охопило дівчину (В. Собко).

БЕЗДУХ, а, ч., діал. Боягуз. — Хіба ж не стидно тобі, 
старому рицареві, ватажкувати над такими бездухами, 
що тілько в юрбі смілі, мов барани..? (І. Франко).

БЕЗДУХИЙ, а, е. Боягузливий, малодушний. Він без
сильний, він бездухий. Він, як усі, — простий, слабкий
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(із журн.); * Образно. Нові віяння доби можна передати не 
через мудрування та бездухий, закучерявлений формою і 
змістом модерн, а через класичний, традиційний вірш 
(з газ.).

БЕЗДУХІСТЬ, хості, ж. Властивість за знач, бездухий. 
Своїми занадто прагматичними поглядами на життя де
хто з учасників дискусії намагався замаскувати бездухість 
(з  газ .).

БЕЗДУХОВНИЙ, а, е. 1 . Духовно бідний; з низьким рів
нем моральних, інтелектуальних потреб та якостей. Людей 
спочатку переконали у  тому, що душі немає, а потім звину
ватили в тому, що вони стали бездуховними й бездушними 
(із журн.).

2. Не пов’язаний з церквою, релігією, вірою в Бога. До 
храмів часто-густо і досі приходять не художники, а ре
місники, люди, несвідомі того, за що беруться, неосвічені 
для такої справи, а т ой бездуховні (з наук.-попул. літ.).

3. Позбавлений духовності. Мислитель і учений Флорен
ский  попереджав щодо згубності бездуховного шляху куль
тури, відстоював цінності православ'я, релігійної віри 
(з наук.-попул. літ.).

БЕЗДУХОВНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, без
духовний. Хто, як не вчитель української мови і літерату
ри, покликаний захищати рідну мову від бездуховності й де
націоналізації (з публіц. літ.); Ми усвідомлюємо, як гоніння 
на релігію, репресії щодо віруючих і священнослужителів 
породжували вакуум бездуховності (з наук.-попул. літ.); На 
яких традиціях він виховувався, що так повно зберіг свою 
духовність і нині продовжує чинити опір антикультурі й 
бездуховності? (із журн.); А що ж він виборов, твій дух, в 
оцьому ось конкретному випадку? Чи, може, й зовсім упав 
він на грунт бездуховності, раннього цинізму, емоційної глу
хоти? (з газ.).

БЕЗДУШНИЙ, а, е. 1. Який нічого не почуває, не відчу
ває (про неживу природу, речі в протиставленні їх живим іс
тотам). З прислугою обходилася [пані], як з худобою або без
душними меблями (І. Франко); Погашу лампу і сам потону у  
чорній пітьмі. Може, і я обернусь тоді у  бездушний пред
мет, який нічого не почуває (М. Коцюбинський); Важкий 
ліс цей був мертвий, бездушний за серпанком ранкового по
вітря (В. Підмогильний); * Образно. Музо моя — госте 
одинокої душі!.. Хіба ж моїй душі сконать таку бездушній 
пустині.. ? (Панас Мирний); // Позбавлений життя; мертвий 
(про живу істоту). Хвастун бездушний повалився (І. Котля
ревський); Там мої холодні очі По смерті закриють І без
душне моє тіло В тихий гріб зариють (С. Руданський).

2. Позбавлений гуманних почуттів; безсердечний, жор
стокий. Тоді війною звали братовбійство [братовбивство]... 
Бездушну помсту звали правосуддям (Леся Українка); Тіль
ки пуста, бездушна людина могла б діяти так, не даючи ра
ди своїм вчинкам (Іван Ле); Щось металеве, бездушне було 
в оцих чоловіках (А. Дімаров).

3. Байдужий, холодний. — Що можу я йому написати? 
Бездушний лист прорізні питання, про міські новини (Леся 
Українка); Ніщо в ньаиу не нагадувало того бездушного пе
данта, яким Каргат показав себе вранці (Ю. Шовкопляс); 
Жодного порушення не можна було помітити за тією без
душною істотою, яка вважала себе видатним ученим 
(із журн.).

БЕЗДУШ НІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, бездуш
ний 2,3. [Любов:] Наше бідне століття стільки вже ганьби 
прийняло за необачність, бездушність, егоїзм своїх дітей 
(Леся Українка); Цей сміх вразив її найбільше. У ньому бри
ніли бездушність, тупа жорстокість (О. Донченко).

БЕЗДУШНО. Присл. до бездушний 2, 3. Лежав [Бов
дур], немов і не чув їх бесіди. Тільки очима кліпав, позираю
чи бездушно проти себе (І. Франко); Не можна вважати 
хорошим керівником того, хто бездушно ставиться до 
потреб і проблем своїх підлеглих (з газ.).

БЕЗДУШ Ш Я, я, с. Те саме, що бездушність. Ми повинні 
бути просто-таки непримиренними до будь-яких проявів 
чиновництва і бездушшя у  ставленні до людини-трудівника 
(з газ.).

БЕЗЕ, невідм. 1. с. Легке тістечко із збитих та запечених 
яєчних білків із цукром. До кави подають бісквітні, пісочні 
тістечка, безе, морозиво (із журн.).

2. ч., заст. Поцілунок. Актриса розкланювалась на всі 
боки.., посилала в залу кокетливі безе (Ю. Смолич).

БЕЗЕМ ОЦІЙНИЙ, а, е. Позбавлений емоційності, емо
цій. Як зовнішні, так і внутрішні організаційні відносини 
між особами повинні мати беземоційний характер (з наук, 
літ.); Відкидаючи індивідуалістичний раціоналізм людей, 
схильних “ставити понад усе холодний і беземоційний ро
зум крамаря ", О. Ухтомський нагадував про “бурхливу емо
тивність " більшості представників науки та “виняткову 
емотивну вразливість і чуйність " діячів літератури й мис
тецтва (з наук, літ.); Беземоційний вираз обличчя; Беземо
ційний екскурс в історію; Беземоційний жіночий голос.

БЕЗЕМ ОЦІЙНІСТЬ, ності, ж. Властивість і стан за 
знач, беземоційний. Для інформативно-ділового тексту 
характерні об'єктивність, беземоційність, семантична 
одноплановість на всіх мовних рівнях, номінативний харак
тер мовлення, поєднання ускладненості і стандартизова- 
ності синтаксису (з наук, літ.); Чіткість, упевненість та 
беземоційність — основна зброя скаржника (із журн.); Без
емоційність життя, або елюційна ненаповненість, також 
провокує чимало психічних розладів (з газ.); Хатні ікони з 
різних куточків України, писані народними майстрами, не 
обтяжені іконографічними візантійськими канонами, для 
яких характерна беземоційність і безтілесність (з газ.).

БЕЗЕМ ОЦІЙНО. Присл. до беземоційний. Деи/о ж а г  
варіант отримати суто “телевізійний " переклад — два 
монотонні голоси (у кращому випадку), що беземоційно пе
рекладають тексти (із журн.); Короткий нарис з історії 
української літератури німецькою мовою Д. Чижевський 
завершує таким реченням: “Хвиля терору після 1930 року 
коштувала майже двомстам українським письменникам 
життя ". Це речення промовляє саме за себе. Лаконічно. 
Об'єктивно. Беземоційно (із журн.); Сухо, беземоційно, як 
на лекції, викладав журналіст факти (з газ.); Писати без
емоційно й о б 'єктивно про те, що відбувалося на Співочому 
полі, просто неможливо (з газ.); Ми повинні беземоційно 
подивитися на нашу історію і розставити акценти, зроби
ти це, як усі цивілізовані люди це вже зробили (з газ.).

БЕЗЖ АЛІСНИЙ, а, е. Я к и й  не має жалості, жалю; жор
стокий. Вдався Денис безжалісним, лінивим, грубим і 
злодійкуватим .. Літом бив качок, зимою зайців (Григорій 
Тютюнник); Безжалісні дівчатка почали по кісточках роз
бирати нового учителя (О. Іваненко); Три Мойри, три без
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жалісні богині, що визначають вселюдське життя (Л. Кос
тенко); 3 дитинства ми звикли до думки, що лисиця — без
жалісний губитель свійської птиці (із журн.); * Образно. 
Слово, чому ти не твердая криця, Що серед бою так ясно 
іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, Той, що 
здійма вражі голови з плеч? (Леся Українка); [ Я р о с л а в : ] /  
кожен, хто порушить справу миру, — .. Того вразить без
жалісна сокира (І. Кочерга); Я  повинен був змагатися з без
жалісною стихією води (О. Бердник).

БЕЗЖАЛІСНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, без
жалісний. Якраз тепер, при спогаді про загибель дітей, їй 
[Дарії Олександрівні] на душі зметнувся найгірший розпач. 
Страшно навіть уявляти нещастя, хоч так настирливо, з 
безжалісністю нав ’язується бачення само: як син її тер
пить подібно до тих, котрі пропали (В. Барка); Глобалісти- 
ка 60-х років містила екологічну ваду прогресу — його без
жалісність до природи (з публіц. літ.); Безжалісність в 
оцінках громадянами влади така, що невпинно знижує рей
тинг колишніх лідерів, кумирів партій та їхніх діячів, за 
яких ми так активно боролися (з газ.).

БЕЗЖАЛІСНО. Присл. до безжалісний. Жалкував він 
тепер за .. чорнявими та палкими дівчатами, котрих він 
замолоду так безжалісно з ума зводив... (Панас Мирний); 
Оленка спритно здіймає рибу з гачка і кладе її живу безжа
лісно в торбину (А. Турчинська); Безжалісно знищується 
ряст, про який у  народі складено чимало легенд (з газ.); 
* Образно. Сонце безжалісно пече його лису непокриту го
лову (В. Собко).

БЕЗЖАЛЬНИЙ, а, е. Те саме, що безжалісний. За вік
ном, на подвір ї, сполохано кричать кури. Там господарює 
німець. Чужий, страшний і безжальний (В. Козаченко); 
Спарта виховувала своїх громадян абсолютно безжальни
ми до чужинців і рабів (з навч. літ.); * Образно. Та в 'януть 
вони [думки], як в ’януть зірвані квіти, кинуті безжальною 
рукою під сонце (А. Шиян); Дощі можуть ослабнути — то
ді безжальне сонце спалить колосся, не дасть доспіти пло
дам (з наук.-попул. літ.); Сатиричне перо М. Хвильового бу
ло нестримним, безжальним (з наук.-попул. літ.).

БЕЗЖ АЛЬНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, без
жальний. Відчув він і владність хижих напасників, і безжаль- 
ність римську, бачив безліч люду з усіх усюд — від краю до 
краю білого світу, і жоден чоловік добрієм словом не згаду
вав свого володаря — близького чи далекого (О. Бердник); 
Шукаючи до тебе путь, здолать змогла б я Не тільки прос
тір, а й безжальність душ (П. Загребельний).

БЕЗЖАЛЬНО. Присл. до безжальний. Батько бив його 
чим потрапить і безжально (І. Сенченко); Марїїна гор
дість безжально вражена (із журн.); * Образно. Кімнату 
огортала зловісна тиша, туга безжально краяла на шмат
ки серце (А. Хижняк); Життєві бурі вриваються в плин 
життя раптово, жорстоко, безжально (О. Бердник).

БЕЗЖИВНИЙ, а, е. Який не має ознак життя; позбавле
ний життя, мертвий; протилежне ж и в и й .  [А м ф і о н:] То 
[звірі] живі створіння, мають серце, коли не душу, але щоб 
каміння безживне, мертве... (Леся Українка); [Н і н а:] Що з 
цією дівчиною!.. Зомліла.. (Макс бере на руки безживну дів
чину) (І. Кочерга); //Який не має ознак життєздатності. Рухи 
їх [людей] були безживні, байдужі, ліниві (В. Винниченко); 
11 Позбавлений жвавості. Краса безживна (Сл. Гр.); Харак
терна ознака зони полярних пустель — дуже різка межа

між майже безживним суходолом і порівняно багатим мо
рем (з навч. літ.); За вікном видніється безживний кам ’я- 
нистий ландшафт (з газ.); // перен. Маловиразний, блідий. 
Безживний образ.

БЕЗЖ ИВНІСТЬ, ності, ж. Стан за знач, безживний.
Письменник може писати дуже “правильно ” (у нас таких 
багато, особливо в “історичній ” прозі), а в слові немає жи
вої енергії, тільки “мертвечина " минулого і суцільна без
живність (з газ.).

БЕЗЖИВНО. Присл. до безживний. Ліва рука [Мелан
ки] безживно звисла (І. Кочерга).

БЕЗЖ ИТТЄВИЙ, а, е. 1 . Те саме, що безживний. Денис 
мовчки підняв у  руці забиту птицю, полюбувався безжит
тєвою кволістю (Григорій Тютюнник).

2. Не заселений живими істотами, в якому немає живих 
істот. Оленчук повагом бреде поміж бур ’янами, оглядає пе
ред собою бурий безжиттєвий степ (О. Гончар); Результа
ти вивчення безжиттєвої поверхні Місяця наводять уче
них на чимало нових роздумів (із журн.).

БЕЗЖ ИТТЄВІСТЬ, вості, ж. Якість за знач, безжиттє
вий. Все було мертве, неправдиве, це мовби сама війна по
ставала з муляжів своєю мертвістю, черствістю, без
життєвістю (О. Гончар).

БЕЗЖ УРНИЙ, а, е. Який не журиться, не схильний до 
журби; веселий, безтурботний. Весела [Парасочка], балаку
ча, жартовлива [жартівлива], як і мати була замолоду, і 
така безжурна, ласа на ласощі (Панас Мирний); Тут хорий 
батько.., що має лише даровані дні перед собою, а вона без
журна... (О. Кобилянська); Емма видавалась дуже веселою, 
безжурною (В. Винниченко); Анатолій намагався вдавати 
з себе безжурного, щоб ніхто не здогадався про його справ
жній душевний стан (О. Гуреїв); * У порівн. Діти побігли, 
як безжурні птахи (Б. Лепкий); // Який не має ознак журби, 
туги. — Цей чолов ’яга й справді веселий, приємний,.. колись 
подобавсь мені своїми жартами та безжурною вдачею 
(І. Нечуй-Левицький); Видно, материн жаль уразив і його 
безжурне серце: стоїть він біля матері похнюпившись... 
(Панас Мирний); Серед скель, як сон, легких, Я  думок тяж
кою сіллю Посипав безжурний сміх (М. Рильський); Той без
журний усміх таким болем нестерпним відгукнувся у  ньо
му, що Василь аж застогнав (А. Дімаров); * Образно. Ліс 
прокидався безжурним дзвоном незримих пташок (Яків 
Баш); // Який викликає, навіває радість, добрий настрій. 
Безжурна музика; Безжурна пісня.

БЕЗЖ УРНІСТЬ, ності, ж. Властивість і стан за знач, 
безжурний. В очах не було дівочої легкодумної безжурнос
ті (Леся Українка); Анатоль понуро слухав: співрозмовни- 
кова легковажність, його сентенції і безжурність драту
вали (Я. Качура); Голос Світлани Кузьмівни був нещирий, у  
ньому тремтіла вдавана безжурність і веселість (Ю. Муш- 
кетик).

БЕЗЖУРНО. Присл. до безжурний. Живу собі, як пташ
ка та, безжурно (Панас Мирний); Як наші діти цвірінчать 
безжурно, Простуючи до школи сніжним ранком (М. Риль
ський); Діти усміхаються до неї.., безжурно позують, хлоп
ці виказують силу і зухвалість (В. Яворівський).

БЕЗЗАБОРОННИЙ, а, е. Те саме, що безборонний 1. 
Беззаборонний експорт зерна.

БЕЗЗАБОРОННО. Присл. до беззаборонний. І пропо
відував він [апостол Павло] Боже Царство та з відвагою
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поемою беззаборонно навчав про Господа Ісуса Христа! 
(Біблія. Пер. 1. Огієнка).

БЕЗЗАВІТНИЙ, а, е, рідко. Те саме, що самовідданий 2.
Перед .. письменниками велика благородна мета — вихова
ти у  дітей гіибоку, без завітну любов до Вітчизни (О. Дон- 
ченко).

БЕЗЗАВІТНО,/}/>ко. Присл. до беззавітний. М. Кропив- 
ницький до кінця свого життя замішався беззавітно відда
ним своєму мистецтву (з наук. літ.).

БЕЗЗАКбННИЙ, а, е. 1. Який суперечить установленим 
законам; протизаконний. Діяльність організованих злочин
них утворень спрямована на беззаконне збагачення, ство
рення стереотипу красивого життя, формування особли
вого типу “крутої” людини, здатної піти на будь-який 
вчинок (із журн.); // Який іде всупереч вимогам моралі, 
справедливості. Свій суд беззаконний над вами Катюги- 
судді вирікали, і ви На смерть волочили кайдани (з народної 
пісні).

2. бібл. Який суперечить Закону Божому. Бо досить ми
нулого часу, коли ви чинили волю поган, ходили в розпусті, у  
пожадливостях, у  пияцтві, у  гулянках, у  пиятиках, у  безза
конних ідолослужбах (Біблія. Пер. І. Огієнка); Н у знач. ім. 
беззаконний, ного, ч. Той, хто порушує Закон Божий. Закон 
не покладений для праведного, але для беззаконних та для 
неслухняних, нечестивих і грішників, безбожних та нечис
тих, для зневажників батька та зневажників матері, для 
душогубців (Біблія. Пер. І. Огієнка).

БЕЗЗАКОННИК, а, ч . заст. 1. Той, хто порушує закон. 
Цар.. зараз же бомагу [бумагу] й посилає, Щоб беззаконни
ка такого-то схопить (Л. Глібов).

2. бібл. Той, хто порушує Закон Божий; грішник, нечес
тивець. Бо ось вороги Твої, Господи, бо ось вороги Твої зги
нуть, розпорошаться всі беззаконники! (Біблія. Пер. 
І. Огієнка); І тоді-то з'явиться той беззаконник, що його 
Господь Ісус заб ’є Духом уст Своїх і знищить з 'явленням 
приходу Свого (Біблія. Пер. І. Огієнка).

БЕЗЗАКОННІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до беззаконний. 
Беззаконність — иілях до відвертої диктатури (з газ.).

БЕЗЗАКОННО. Присл. до беззаконний. Губернатор 
беззаконно викинув мене, мою жінку .. і ще кількох з “Про
світи” (М. Коцюбинський).

БЕЗЗАКОННЯ, я, с. 1. Порушення правового порядку, 
законів, установлених у певному суспільстві, державі, в 
певну епоху. Він [Т. Шевченко] гостро говорив на слідстві 
про пригнічення панами народу, про беззаконня, які чинили 
скрізь царські чиновники (П. Колесник); — Як же так, 
діду? — чужий бйіь гострим ножем полоснув серце парубка.. 
— Це ж беззаконня. Це ж і раніше ви своє право висудили! 
(М. Стельмах); Сьогодні газети багато пишуть про безза
коння, переслідування при вирішенні трудових спорів з боку 
службових осіб щодо окремих працівників (з газ.).

2. бібл. Сукупність дій, пов’язаних із порушенням запо
відей та повелінь Божих; гріх, неправедність, нечестя. Ми 
прогрішилися та чинили беззаконня, і були несправедливі, і 
бунтувалися, і відверталися від Твоїх заповідей та від по
станов Твоїх (Біблія. Пер. І. Огієнка); Кожен, хто чинить 
гріх, чинить і беззаконня. Бо гріх — то беззаконня (Біблія. 
Пер. І. Огієнка); * Образно. Я  бачив таких, що орали були 
беззаконня, та сіяли кривду, то й жали її: вони гинуть від

подиху Божого і від духу гнівного Його погибають! (Біблія. 
Пер. І. Огієнка).

БЕЗЗАПЕРЕЧНИЙ, а, е. Якого не можна заперечити; 
безспірний. Жінка завжди може підвести беззаперечні 
теоретичні підвалини будь-яким своїм почуттям (О. Іва- 
ненко); Відповідальність за порушення закону в правовій 
державі повинна бути беззаперечною (з газ.); // Який не до
пускає заперечень; категоричний. — Брешеш! — сказав без
заперечним тоном баришник (А. Шиян).

БЕЗЗАПЕРЕЧНО. Присл. до беззаперёчний. Хай би 
Черниіи, хай би хтось інший, близький до Брянського, очо
лював роту — Сагайда погодився б на таке беззаперечно 
(О. Гончар); Усі її забаганки, хоч вони й різко розходилися з 
приписами шаріату, він вдовольняв охоче й беззаперечно 
(П. Загребельний); Одні сприйняли групу “Форум " беззапе
речно, інші усіляко висловлювали свій осуд (з газ.).

БЕЗЗАСТАВНИЙ, а, е. Який здійснюється без застави. 
Банк пропонує беззаставний кредит (з газ.); Більше, ніж у  
разі кредиту, подорожчання майна — це плата за беззас
тавний характер фінансування та додаткові послуги 
(з газ.).

А  Беззаставні (незабезпёчеш) облігації див. облігація.
БЕЗЗАСТЕРЕЖНИЙ, а, е. Не обмежений ніякими засте

реженнями, умовами; безумовний. Війна проти гітлерів
ської Німеччини закінчилася .. беззастережною капітуля
цією збройних сил фашизму на європейському континенті 
(Ю. Смолич); Час беззастережного схиляння перед науко
во-технічним прогресом минув (із журн.); У демократичному 
правовому суспільстві повинно бути беззастережне верхо
венство прав і свобод людини (з газ.).

БЕЗЗАСТЕРЕЖ НІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безза- 
стерёжний. Дівчина .. ішла з довірою та беззастережніс
тю назустріч людям, несучи їм своє відкрите дитяче сер
це... (В. Козаченко).

БЕЗЗАСТЕРЕЖ НО. Присл. до беззастерёжний.Хворгш
повинен беззастережно вірити своєму лікареві (Ю. Шов- 
копляс); Навіки два серця забилися влад. Кохаю по-справ
жньому й беззастережно (О. Під суха); Хюпець відповів 
так, ніби кидався з кручі у  воду, затамувавши подих, безза
стережно (О. Бердник); Офіційно зафіксованій даті смер
ті В. Підмогильного не можна вірити беззастережно 
(з публіц. літ.); Майстри Відродження любили і беззасте
режно приймали світ, у  якому жили (з газ.).

БЕЗЗАХЙСНИЙ, а, е. 1. Який не має захисту, оборони. 
Чого вони прийшли сюди, в цей степовий беззахисний порт? 
(О. Гончар); Табір, звідусюд засипаний снігом, здавався на 
рівнині беззахисним (Г. Колісник); Південний чорнозем утра
тив зернисту структуру, став беззахисним перед вітром і 
поверхневими водами (із журн.).

2. Який не може захистити себе; безпорадний, безпоміч
ний. Світ широкий, а де в нім подітися бідному, беззахисно
му? (І. Франко); Кирило пожалів беззахисного, затурканого 
хлопця (А. Хижняк); Весь час куталась [мама] у чорну вов
няну хустку і від того здавалася маленькою, беззахисною 
(А. Дімаров); * Образно. І  вранішній, прорізаний лиманами 
степ, і відкрите небо над ним, і по-дівочому беззахисні то
полі — все, причаївшись, наче ждало якогось нещастя 
(О. Гончар).

БЕЗЗАХЙСНІСТЬ, ності, ж. Властивість і стан за знач, 
беззахйсний. Так само скаржилися інші на несправедливі
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побори дозорців .. і на свою беззахисність (Іван Ле); Безза
хисність дівчини зворушувала, хотілося обіймами захисти
ти її від усіх болів світу (із журн.).

БЕЗЗАХИСНО. Присл. до беззахйсний. Пожалійте її 
молодесеньку, Що була беззахисно слаба! (П. Грабовський); 
Тополі, тополі... Є щось... беззахисно дівоче в їхній тополи
ній стрункості (О. Гончар).

БЕЗЗАЙВКОВИЙ, а, е. Який здійснюється у плановому 
порядку без попереднього замовлення. Беззаявкове поста
чання.

БЕЗЗБИТКбВИЙ, а, е. Який не дає збитків, втрат. Без
збиткова торгівля; Беззбиткова робота підприємств.

БЕЗЗБИТКбВІСТЬ, вості, ж. Абстр. ім. до беззбитко
вий. За беззбитковість своєї роботи мають відповідати 
самі підприємства (з газ.).

БЕЗЗБИТКбВО. Присл. до беззбитковий. Працювати 
беззбитково.

БЕЗЗБРбЙНИЙ, а, е. 1. Який не має зброї; неозброєний. 
Плаче беззбройний над братом-борцем так, наче в землю 
ховає живцем (Леся Українка); Я  був беззбройний і поране
ний (Ю. Яновський); Легенди розповідають про козацьку 
відсіч ординцям, про боротьбу, в яку вступали навіть без
збройні жінки (з наук.-попул. літ.).

2. перен. Позбавлений засобів захисту від кого-, чого-не
будь; беззахисний, безпорадний.' Хіба що часом уночі десь 
вилазять, і то, мабуть, тільки для того, щоб потрошити 
беззбройних і безборонних людей (І. Багряний); Вона відчу
вала себе беззбройною (М. Руденко).

БЕЗЗВІТНИЙ, а, е. 1. Який не потребує звіту, здійсню
ється без контролю. Беззвітна витрата коштів.

2. Який не спрямовується свідомістю. Сумно бути на по
хоронах своєї першої, беззавітної і беззвітної любові (І. Ря- 
бокляч).

БЕЗЗВІТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до беззвітний.
Інстинктивність, беззвітність творчого стану, в якому 
Любов Рапопорт пише власні полотна, робить її мистец
тво особливо щирим, навіть сповідальним (з газ.).

БЕЗЗВІТНО. Присл. до беззвітний. За цивільно-проце
суальним законодавством судом розглядаються .. справи 
особливого провадження, перелічені в cm. 254 ЦПК (визнан
ня громадянина беззвітно відсутнім чи померлим, всинов
лення дітей, встановлення фактів, які мають юридичне 
значення) (з мови документів); Він беззвітно тримав у  себе 
чималі суми, передані прочанами “на вічний спомин ”, і ви
користовував їх на будівельні потреби (з газ.); Продовжен
ня війни давало змогу беззвітно списувати астрономічні 
фінансові та технічні ресурси (з газ.).

БЕЗЗВУЧНИЙ, а, е. Який не подає звуків; безмовний, 
німий. Ніби в німому кіно, перед Віктором пропливали без
звучні кадри (М. Руденко); // Позбавлений звуків, звучання; 
тихий. Ранок був беззвучний, сільська вулиця порожня 
(Ю. Яновський); Михайлина схиляється до дівчинки, сухи
ми вустами цілує в теплу щічку довгим беззвучним поцілун
ком (Ю. Збанацький); Твоя душа тепер хоче іншого сміху, 
беззвучного (О. Бердник); * Образно. Це ж кінець нашої іс
торії. Тихий, беззвучний, відчутний кінець (О. Кобилян- 
ська).

БЕЗЗВУЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до беззвучний.
Швидкий, як блиск грози, Григорій Встає в беззвучності су
ворій І рвучко б ’є вперед штиком (М. Бажан).

БЕЗЗВУЧНО. Присл. до беззвучний. Беззвучно запали 
двері за Аглаєю-Феліцітас у  замок (О. Кобилянська); За
йшовши беззвучно за очерет, він так само беззвучно, але 
якомога швидше пішов убік (І. Багряний); Учениця замовк
ла, беззвучно поворушила губами (О. Донченко); Згідно з 
правилами хорошого тону т о і п 'ємо беззвучно (з газ.).

БЕЗЗГЛЯДНИЙ, а, е, зах. Який ні з чим не рахується у 
своїх діях; рішучий, зважливий. Все її почуття для нього, 
що колись робило її сильною, відважною, беззглядною, зі
бралось в одно-одніське могутнє почування (О. Кобилян
ська).

БЕЗЗГЛЯДНО, зах. Присл. до беззглядний. Строгі його 
приписи регулювали моє ж иття.. Найменше переступлен- 
ня тих приписів каралось остро і беззглядно (І. Франко).

БЕЗЗГУЧНИЙ, а, е, заст. Беззвучний, тихий. Серед ти
хої, беззгучної ночі встають перед нього давні спогади 
(М. Коцюбинський).

БЕЗЗГУЧНО, заст. Присл. до беззгучний. Йон винісся 
на руках, перегнувся, налігши грудьми на паркан, і беззгучно 
переліз на другий бік (М. Коцюбинський).

БЕЗЗДОРІВНИЙ, БЕЗЗДОРбВНИЙ, а, е, діал. Кволий, 
хворобливий. Вона така безздоровна: ніякої роботи важ
кої не може робити (Сл. Гр.); Ростом вона була невеличка, 
безздоровна; життя ледве-ледве тліло в її жилах (Панас 
Мирний).

БЕЗЗДОРОВНИЙ див. безздорівний.
БЕЗЗДОРбВ’Я, я, с„ діал. Кволість, хворобливість. — Хай 

Господь того покарає, хто сміється з твого безздоров ’я, а 
тобі, сину, не можна встрявати у  важку роботу (Л. Янов- 
ська).

БЕЗЗЕМ ЕЛЛЯ, я, с. Відсутність землі для господарю
вання. Мара безземелля в пришлості, що була зникла на 
якийсь час, знов заявилась і стала перед ним [Семеном] у  
грізній постаті (М. Коцюбинський); Співали [на весіллі] 
давніх пісень, говорили про селянське безземелля (С. Василь
ченко); Безземелля, руйнування селянських господарств 
штовхає їх на вчинки, рівнозначні самогубству (В. Стефа- 
ник); — Хоч-не-хоч, а при отакім безземеллі надівай торбу 
на плечі та й на заробітки (А. Головко).

БЕЗЗЕМ ЁЛЬНЙЙ, а, е. Який не має землі для господа
рювання. Він був безземельний, бо Марусин дід, за пансько
го ще права, був при панах, а не хліборобом, і через те землі 
йому не дано (Б. Грінченко); Частина безземельного і мало
земельного селянства Бойківщини щорічно йшла на час ко
совиці і жнив на заробітки на Поділля, в Закарпаття (з на
ук.-попул. літ.); Ну знач. ім. безземельний, ного, ч. Те саме, 
що безземёльник. Другого ранку на околиці зібрався гурт 
малоземельних і зовсім безземельних (П. Кочура).

БЕЗЗЕМ ЕЛЬНИК, а, ч. Той, хто не має землі для госпо
дарювання. Шкода про се й казати, Щоб із злиденником Та 
безземельником Марусеньку звінчати (П. Куліш); — А вони 
теж із нашого брата, безземельники? (М. Стельмах).

БЕЗЗЕМ ЕЛЬНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безземёль- 
ний. У краю, де землі на кожну живу душу могло стати 
стільки, що оком не окинути, де ґрунт відзначався диво
вижною родючістю, у  цій країні прості люди були доведені 
до безземельності й злиднів (Г. Колісник).

БЕЗЗЛ бБН И Й , а, е. Який має незлостиву вдачу; незлоб
ливий, лагідний; // Який не виражає або не ховає в собі зло
би. Подоляк дувся і робив страшні очі. Але художник.. на
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дав його обличчю відкрито веселого, доброго, зовеш гуман
ного виразу, а очам — беззлобної мудрої лукавості (О. Гон- 
чар).

БЕЗЗЛОБНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, беззлоб
ний. Правда, чистота, беззлобність, незаподіяння шкоди 
іншим. Це і є основні орієнтири гуманності (з газ.).

БЕЗЗЛбБНО. Присл. до беззлобний. На селі беззлобно, 
для розваги гавкали собаки (В. Винниченко); Дорогою, смі
ючись, Грицько розповідав беззпобно, як його сестра підду
рила (І. Багряний); Гослен .. поклав свої обнизані перснями 
руки на стіл. “Ці персні він заробив на моїх книжках ”, — 
подумав беззюбно Бальзак (Н. Рибак).

БЕЗЗМІННИЙ, а, е. Який не зазнає змін, замін; постій
ний. За мить він [Сагайдачний] уже кликав Юзика, що 
став його беззмінним джурою (3. Тулуб); // Який ніким, 
нічим не переривається; безперервний. Вони беззмінну вах
ту тут нестшмуть цілу осінь (М. Шеремет); Продуктив
ність сільськогосподарських культур при тривалому без
змінному вирощуванні на одному місці зменшується (з газ.); 
Беззлпнний голова журі конкурсу.

БЕЗЗМІННІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до беззмінний. 
Російський уряд підтримує беззмінність головних керуючих 
посад кошового, судді, писаря і навіть курінних отаманів 
(з наук, літ.); У моїй колекції головатень росте на одному 
місці більше десяти років, і негативного впливу на нього ця 
беззмінність не справляє (із журн.).

БЕЗЗМІННО. Присл. до беззмінний. Веслярі беззмінно 
сиділи біля важких довгих весел, тут їли і спали, тут ж е.. 
помирали від виснаження і хвороб (В. Малик); Фідель Кас
тро беззмінно керував країною з 1959 року (з газ.).

БЕЗЗМІСТОВНИЙ, а, е. Позбавлений змісту, убогий 
змістом; пустий. Інтелігенція богуславська, в порівнянні з 
моїм потікським оточенням, здавалась м е н і.. беззмістов
ною (С. Васильченко); Виступаючи і в беззмістовних воде
вілях, і в поверхових мелодрамах.., він збагачував їх текст 
самоцвітами своєї фантазії (Ю. Мартич); Існування без 
книжки було б дуже збідненим, обкраденим, беззмістов
ним (з публіц. літ.); // Позбавлений рації, сенсу. Нехай я у  
серці святе погашу, Нехай упаду в беззмістовній борні я, — 
Та слово останнє, що я напишу: Марія (М. Рильський); 
* Образно. А надворі буде розташовуватися по-хазяйсько
му сірий, беззмістовний, холоднцй осінній ранок (Б. Анто
ненко-Давидович).

БЕЗЗМІСТОВНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до беззміс
товний. Коли згодом буде видано том політичних промов 
Гамбетти, читачі здивуються їх штучному пишномов- 
ству, подекуди беззмістовності (з публіц. літ.); Уже під 
час найближчого розгляду стає очевидною беззмістов
ність цього твердження, видавання бажаного за дійсне 
(з газ.).

БЕЗЗМІСТОВНО. Присл. до беззмістовний. Журба 
підводить голову, беззмістовно дивиться на двері (Г. Епік).

БЕЗЗОРЯНИЙ, а, е. Без зірок. В саду темно й тепло-вог
ко. Небо беззоряне і темно-сіре (В. Винниченко); Блакитні 
стовпи прожекторів шугали в темному беззоряному небі 
(О. Донченко); Мряка стала стіною від землі до неба— глу
хого, беззоряного (О. Довженко); В осінні беззоряні ночі то
го року в лісах і на болотах за Унечею часто чути було при
тамовані оклики: — Стій! Хто йде? (С. Скляренко).

БЕЗЗУБИЙ, а, е. 1. Який не має всіх або багатьох зубів. 
Вийшла бабище старая.., ряба, беззуба, коса (І. Котлярев
ський); Знахарка дивилася їй вслід і невідомо чому посміха
лася беззубим ротом (А. Шиян); Синій кит належить до 
беззубих китів (з навч. літ.); // Який не має всіх або багатьох 
зубців. Од його руху підскочив на лутці жінчин беззубий 
гребінь (М. Коцюбинський).

2. перен. Позбавлений різкості, гостроти, занадто м’я
кий. Яка убога, беззуба і невинахідлива наша пропаганда 
(О. Довженко); Журнал у  нас сірий, нецікавий, нудний! .. 
Критика беззуба, тривіальна (О. Бердник); Більшість ма
теріалів газет беззубі, як у  застійний період (з газ.); // Який 
не може за себе постояти; слабовільний, не енергійний. Мо
лодих інколи дратує критика із старечих вуст, яка їм 
здається разу  раз просто тільки безсилим чи беззубим бур
чанням (М. Рильський); О, скільки на землі беззубих, боять
ся сонця і води!.. (П. Тичина).

БЕЗЗУБІСТЬ, бості, ж. Абстр. ім. до беззубий. Насміють
ся з своєї беззубості Прописні допотопні думки (В. Симо
ненко); Проявляючи беззубість, деякі профспілкові праців
ники не зважились посперечатись із господарниками 
(з газ.).

БЕЗЗУБКА, и, ж. Двостулковий прісноводий молюск; 
перлівниця. Господарства, розміщені поблизу моря, лима
нів і рік, можуть з успіхом використовувати мідій, беззу
бок, перлівниць для годівлі сільськогосподарських тварин 
(з наук.-попул. літ.); Овальна черепашка беззубки близько 
10 см завдовжки (з навч. літ.).

БЕЗЗУБО. Присл. до беззубий. Розхмаривсь і дід. — О, 
горобенятка вже встали. — Сміявсь їм із далечі беззубо 
(А. Головко); Баба сидить понуро, мовчки, беззубо жвакаю- 
чи зморщеними, як перепечене яблуко, синюватими губами 
(Б. Антоненко-Давидович); Подивилася [баба] на себе, на 
лису, беззубо собі посміхнулась (І. Драч); Нам, звісно, хо
тілося побачити на чемпіонаті Старого Світу українську 
збірну. Навряд чи вона зіграла б так само беззубо, як шведи 
чи бельгійці (з газ.).

БЕЗЗЙБРОВИЙ, а, е, біол. У якого відсутні зябра.
БЕЗІДЕЙНИЙ, а, е. Який не має твердих політичних пе

реконань, поглядів. Безідейним назвемо хіба чоловіка, у  яко
го нема жодних ідей, се значить, який зовсім не думає ні 
про які загальні справи (І. Франко); Безідейний [мужик], 
котрому лежить ще в душі підданство, покора, прокляте 
безсилля (О. Кобилянська); // Позбавлений ідейного змісту. 
Нерозважливе життя довело його до того, життя гуля
ще, безжурне і безідейне (Б. Лепкий); Поезія, листи та інші 
матеріали 1857-1861 рр. показують Т. Шевченка як актив
ного учасника боротьби проти безідейного “чистого мис
тецтва ” (з наук. літ.).

БЕЗІДЕЙНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безідейний. Я
знов удома. Знов та сама одноманітність, “старосвіт- 
ськість", .. та сама (чи не) безідейність, все те саме 
(О. Кобилянська); На основі численних цитат із творів 
Генріха Гейне Леся Українка намагалася зняти з поета об
винувачення про безпринципність та безідейність його 
творчості (з наук. літ.).

БЕЗІДЕЙНО. Присл. до безідейний. Вододіл між без
ідейно багатою та ідейною, але бідною, частинами партії 
стає дедалі помітнішим (з публіц. літ.); Безідейно об ’єдна
ні люди хочуть керувати, зайняти, як кажуть, гетьман-
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ське сідло (з газ.); Пристосовувати роботу з молоддю тіль
ки до чергових виборів — безідейно і не результативно 
(з газ.); Грала тоді наша збірна досить безідейно, і рахунок 
1:1 був цілком логічним (з газ.).

БЕЗІЛЮ ЗбРНИЙ, а, е. Який не має ілюзій (у 1 знач.); 
позбавлений ілюзій. Дуже скромна, безпафосна картина 
розповідає про воєнні наслідки крізь співчутливий і безілю- 
зорний погляд на “місто жінок " — зовсім юних і змарнілих 
(із журн.).

БЕЗІЛЮ ЗбРНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, без- 
ілюзбрний. Безілюзорність — ось що, за точним визначен
ням критика, вирізняє нинішнє російське кіно (з газ.).

БЕЗІМЕННИЙ, а, е. Який не має імені, назви, ніяк не 
названий. — Нехай би краще я розточився на безіменні 
атоми і розійшовся межи “людським порохом " (Леся Ук
раїнка); Молода мати лежала в ліжку, але почувала себе ду
же добре, а маленький синок, поки що безіменний, .. спав 
спокійно у  візочку (О. Маковей); Біля гирла безіменної сте
пової річки сиділи сторожові козаки (3. Тулуб); Минувши 
яр, що відділяв славетну гору від безіменної, та хутірець, 
спинився [Тарас] (Василь Шевчук); // Ім’я якого невідоме. 
Безіменним героям Опору стоять пам 'ятники у  Франції, і 
не можна не схилити чола перед ними (М. Рильський); Чи 
не почесніше бути невідомим, безіменним партизаном і 
помагати ставити націю на ноги, ніж бути геніальним 
полководцем, який веде свою армію світовими дорогами для 
того, щоб занапастити націю? (У. Самчук); Слід відзначи
ти і величезну працю багатьох нерідко безіменних енту
зіастів, які збирали й досліджували скарби національної ку
льтури (з наук.-попул. літ.); // Авторство якого невідоме; 
анонімний. Безіменні твори.

Підмізинний (безіменний) палець див. палець.
БЕЗІМ ЕННІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безіменний. 

* Образно. В нас — Безіменність! Всіх вона поїсть, та ще й 
закусить нами з іменами (1. Драч).

БЕЗІНДУКТЙВНИЙ, а, е, спец. Який характеризується 
відсутністю індукції. Котушка та безіндуктивний резис
тор з'єднані послідовно (з наук, літ.); Безіндуктивний по
дільник напруги.

БЕЗІНЕРЦІЙНИЙ, а, е. Який має малу інерцію, мит
тєво реагує на зовнішній вплив.. Радіотехнічний пристрій 
складається з двох лінійних систем (вхід та вихід) і одної 
нечінійної (безінерційний обмежувач) (з навч. літ.); Перева
гою лазерного титанового відкачування є те, що насос по
чинає працювати з появою лазерного пучка і є практично 
безінерційний (з навч. літ.); Безінерційний перетворювач.

БЕЗІНЕРЦІЙНІСТЬ, ності, ж. Властивість і стан за 
знач, безінерційний. Серед переваг діелектричного нагріву 
в мікрохвильових печах — висока концентрація енергії в 
одиниці об єму, що забезпечує швидке нагрівання продукту, 
безінерційність включення та виключення потоку енергії 
(із журн.); Важлива властивість варистора, який захищає 
об 'єкти від імпульсних перешкод і швидких перехідних про
цесів, — його швидкодія (безінерційність) (із журн.).

БЕЗІНЕРЦІЙНО. Присл. до безінерційний. Оскільки 
маса електронів пучка мала, вони майже безінерційно реа
гують на зміну напруги на керувальних пластинах (з наук, 
літ.); Макроекономічні показники в зоні євро практично без
інерційно і вельми негативно реагуватимуть на процеси, 
які створюють економічний дисбаланс і з погляду ринку ро

бочої сили, і з погляду інфляції та економічного зростання 
(із журн.).

БЕЗІНІЦІАТИВНИЙ, а, е. Який не виявляє або не може 
виявити ініціативи. Не зайве пригадати, що для малоос- 
вічених, неенергійних, хворих і безініціативних шанси виїха
ти до високорозвиненого зарубіжжя мізерні (із журн.); Без
ініціативний працівник.

БЕЗІНІЦІАТИВНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безіні
ціативний. — Мене дратують часом наші строковики 
своєю разючою безініціативністю (О. Гончар); Люди пси
хологічно й фізично детреновані, що виявляється в безіні
ціативності, утриманстві і просто лінощах (з публіц. 
літ.); Для політократичних суспільств, куди ми прагнемо, 
не заведено покладати надію на владу, безініціативність і 
безвідповідальність (із журн.); Насильницькі заходи поро
джують апатію та безініціативність (з газ.).

БЕЗІНІЦІАТИВНО. Присл. до безініціативний. Керів
ництво підприємства діяло безініціативно, уникаючи нова
торських рішень у  стратегії й тактиці роботи підприєм
ства (із журн.); Чимало партійних організацій працюють 
безініціативно і безсистемно, активізуючи свою діяль
ність в основному лише під час виборних кампаній (з газ.); 
Особливо безініціативно сприймає процес реформування 
територіальної організації влади районна ланка місцевих 
державних адміністрацій (з газ.); Депутати знову зверну
лися до проблеми самочинного будівництва, боротьба з 
яким ведеться вкрай мляво та безініціативно (з газ.).

БЕЗІНФЛЯЦІЙНИЙ, а, е. Який не допускає інфляції, 
відбувається без інфляції. Швидкий безінфляційний розви
ток Німеччини та Японії майже від нуля до найкращих у  
світі економічних показників є наочним підтвердженням 
реалістичності окреслених економічних механізмів (з на
ук.-попул. літ.); Метод включення долара в офіційну систе
му — це якраз метод ліквідації неплатежів, безінфляційний 
метод. Усі інші призведуть до росту інфляції (з газ.).

БЕЗІНФЛЯЦІЙНО. Присл. до безінфляційний. До се
редини 90-х років X X  століття постійно розширювалася 
доларова зона у  світовій економіці, що й дозволяло безін- 
фляційно нарощ увати обсяг американської валюти 
(із журн.); Ми зобов ’язані протягом двох років безінфляцій- 
но, без будь-яких фінансових стресів повернути людям за
ощадження (з газ.).

БЕЗКАБЕЛЬНИЙ, а, е. Який здійснюється без кабелю. 
Безкабельний зв 'язок.

БЕЗКАМ ЕРНИЙ, а, е. 1. Який не має, не використовує 
камери (у 5 знач.). По дорозі ще довелося допомогти одно
му чоловікові на “Я ві", в якого пробило безкамерний скат 
(з газ.).

2. Який відбувається, здійснюється поза камерою (у 1 знач.). 
Вранці 8 грудня 1987року .. я вже був переведений на безка
мерний режим (з мемуарної літ.).

БЕЗКАНАЛЬНИЙ, а, е. Який не має каналів. Безканаль
ний радіозв'язок; Безканальний спосіб прокладання теп
лопроводів.

БЕЗКАРКАСНИЙ, а, е. Який не має каркаса. Безкаркас- 
ні стіни заповнювали змішаною з глиною соломою (з наук.- 
попул. літ.).

БЕЗКАРНИЙ, а, е. Якого не карають, не засуджують за 
злочини. Максим продовжував. .. Говорив про жертви міль
йонів .. Надто ж про помсту руками свого недавнього
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“союзника ”, що вдерся на землю “вітчизни ", де йому було 
вже очищене місце для безкарного мордування беззахисних 
прозрілих мільйонів (І. Багряний); Гріті вбито, коли він ви
конував нашу високу волю. Цей злочин не може лишатися 
безкарним (П. Загребельний); * Образно. Зойки роздовбува
ли стіни, важили на спокій, руйнували все живе і здібне 
мислити в цьому приміщенні безкарного насильства (Я. Ка
чура).

БЕЗКАРНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безкарний. До
водиться бої зі своїми людьми зводити, з тою нашою при
родженою безкарністю, з тим кари гідним безладдям 
(Б. Лепкий); Горбулін кинувся в атаку, вже зовсім переко
навшись у  безкарності своїх промахів, не думаючи про силу 
супротивника (В. Собко); Відчуття безкарності, як відо
мо, провокує нові, серйозніші порушення (із журн.); * Об
разно. Безкарність і масштаби злочинств паралізують 
людську свідомість (з газ.).

БЕЗКАРНО. Присл. до безкарний. Ніхто інший, подіб
ний до тебе, не сміє безкарно вступити на сю землю 
(І. Франко); Запорожці одверто похвалялися знищити 
впень усі католицькі кодла, довести панству, що неможна 
безкарно чіпати козацтво (3. Тулуб); Дмитро Іванович не 
міг залишити безкарно вчорашнього Андрієвого вчинку 
(Ю. Мушкетик); * Образно. В клумбах безкарно рили землю 
свині (І. Нечуй-Левицький).

БЕЗКВАРТИРНИЙ, а, е. Який не має квартири. Укра
їна — друга країна в Європі за чисельністю військових, 
перша — за кількістю важкого озброєння. Інший клопіт — ві
сімдесят тисяч безквартирних українських офіцерів у  
2003 р. (з газ.); Н у  знач. ім. безквартирний, ного, ч. Той, 
хто не має квартири. * У порівн. — Ай-я-яй, — похитав го
ловою Сідалковський, не спускаючи очей з оголошення, як 
безквартирний з кооперативного будинку (О. Чорногуз).

БЕЗКВИТКОВИЙ, а, е. 1. Який не має квитка. У поїзді 
старший кондуктор перевіряє квитки. Безквитковий паса
жир сховався під лавку (із журн.).

2. Який здійснюється без квитка. Люди ці були покарані 
за всілякі вчинки — за намагання вкрасти якусь консервну 
бляшанку з німецьких складів, за безквитковий проїзд заліз
ницею (А. Хижняк).

БЕЗКВІТКбВИЙ, а, е. Який не має квіток (про спорові 
рослини); Н у  знач. ім. безквіткові, вих,лш. Родина споро
вих рослин, які не дають квіток.

БЕЗКЕБЁТНИЙ, а, еурозм. Непутящий, невмілий; нетя
мущий. Безкебетна людина.

БЕЗКИСНЕВИЙ, а, е. Який не має у своєму складі кис
ню. Перетворення енергії в організмі здійснюється за та
кими етапами: підготовчий, анаеробний (безкисневий) та 
аеробний (кисневий) (з навч. літ.).

БЕЗКІЛЕВИЙ див. безкільовйй.
БЕЗКІЛЬОВЙЙ, а, є, БЕЗКІЛЕВИЙ, а, е. 1. спец. Який 

не має кіля. Безкільовйй літальний апарат.
2. у  знач. ім. безкільові, вйх, безкілеві, вих, мн. Надряд 

великих нелітаючих птахів з пласкою грудною кліткою. В 
основному безкільові — це страуси, ківі, ему і нанду (з наук, 
літ.); Надряд безкілеві об'єднує близько 10 видів сучасних 
птахів, які втратиш здатність до польоту (з навч. літ.).

БЕЗКІНЕЧНИЙ див. безконечний.
БЕЗКІНЕЧНІСТЬ див. безконёчшсть.
БЕЗКІНЕЧНО див. безконечно.

БЕЗКІННИЙ, а, е. Який не має коня (коней). Григір — 
син безкінного селюка — перестав критися зі своєю лю
бов 'ю до ґаздівської дівки (Б. Харчук); — Єдиний поряту
нок для безкінного селянина .. — це трактор. — Ну, а де ж 
ваші коні? — Коней немає. Пробачте, безкінні ми, так би 
мовити, біднуваті люди (О. Довженко); Н у  знач. ім. безкін
ний, ного, ч. За спасибі дають безкінному тягло, щоб ви
орати наділ (М. Циба).

БЕЗКІСТКбВИ Й , а, е. В якому немає кісток. У річці во
дяться велетенські безкісткові риби під назвою антакеї 
(з газ.).

БЕЗКЛАСОВИЙ, а, е. Який не поділяється на суспільні 
класи. У нас громади немає. Ми — істоти безгромадські, 
бездержавні, безкласові, безпартійні (В. Винниченко); 
* Образно. Співали якісь суб 'єктивні пісні Про всякі тополі 
і верби рясні, Про вишні-черешні, безкласовий цвіт, а потім 
співали іще й “Заповіт " (А. Малишко).

БЕЗКЛАСОВІСТЬ, вості, ж. Абстр. ім. до безкласо
вий. Безкласовість суспільства — ефемерна, утопічна ідея 
ідеалістів від політики (з газ.).

БЕЗКЛЁПКИЙ, а, е, розм., рідко. Нерозумний. Бабуня 
вирішила повести свого безклепкого онука до церкви 
(М. Стельмах).

БЕЗКЛІТЙННИЙ, а, е. Який не має клітин. Едуард Бух
нер приготував з дріжджів безклітинний екстракт, що пе
ретворював цукор на спирт (з наук, літ.); У подальшому ви
никають варикоз нерозширених лімфатичних судин і зміни 
в інтерстиції (набряк, гіпоксія, безклітинний склероз, гіа- 
ліноз) (з наук. літ.).

БЕЗКЛОПІТНИЙ, а, е. Який нічим не клопочеться, яко
го ніщо не турбує; безтурботний. Уже ж бо ти не просто 
Лесь, парубок безклопітний, а таки повновладний ґазда 
(І. Нижник); Безклопітна людина; // Не обтяжений клопо
том, турботами. Безклопітному життю старого Чирика 
цієї весни настав кінець (Ю. Збанацький); // Який виражає 
безтурботність. Ніжний чорний вус вирізняється на поголе
ному і безклопітному обличчі (Іван Ле).

БЕЗКЛОПІТНО. Присл. до безклбпітний. Безклопітно 
течуть мої гостини, У радощах за днем минає день (І. Му
ратов).

БЕЗКЛОПІТТЯ, я, с. Відсутність будь-якого клопоту, тур
бот. — Мабуть, непогано жилось на віку, коли надбали од 
безклопіття такого зайвого здоров 'я! — промовив о. Хве- 
дор (І. Нечуй-Левицький).

БЕЗКЛУБИЙ, а, е. Який має слабо розвинені або по
шкоджені клуби (у тварини) (див. клуб3). Думав собі: в мене 
є конячка безклуба, одне продам, друге куплю і проживу 
(Мирослав Ірчан).

БЕЗКЛУБНИЙ, а, е. 1. Який не є членом певної орга
нізації, об’єднання, клубу і т. ін. Безклубне цуценя; Безклуб- 
ний спортсмен.

2. перен. Незалежний, самостійний. Безклубний форум; 
Переваги безклубного життя.

БЕЗКОАЛІЦІЙНИЙ, а, е. Який характеризується від
сутністю коаліції, не використовує засад коаліції (про орга
нізацію, об’єднання, рух і т. ін.). Президент цей безкоа- 
ліційний парламент розпустити не може, бо не може про
вести відверту чоловічу консультацію зі спікером (з газ.).

БЕЗКОЗИРКА, и, ж. Кашкет без козирка, який носять 
моряки. Дядько Кирило .. одягав Килимка в матроський
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костюм з безкозиркою (Григорій Тютюнник); Він [матрос] в 
безкозирці, на плечах накинутий бушлат (О. Корнійчук); 
З-під насунутої до самих брів плескатої безкозирки на неї 
важко глянули роздратовані жорстокі очі (Б. Антонен
ко-Давидович); У такому віці, як ти, я вже безкозирку но
сив, пояс з моряцькою бляхою (О. Гончар).

БЕЗКОЗЙРНИЙ, а, е. Без козиря (про гру в карти). Без
козирний хід.

БЕЗК&ЛІРНИЙ, а, е. Який не має кольору. Темні пасма .. 
звисали їй на чоло з-під безколірної хустки (В. Барка); Гли
няні іграшки розмалювали вапном у  білі смуги і покривали 
безколірною або земною поливою (з наук.-попул. літ.); Про
пілен — це безколірний газ (з навч. літ.); // Невиразний. На 
їхніх безколірних аскетичних обличчях застиг однаковий ви
раз глибокої втоми (Ю. Мушкетик).

БЕЗКОЛІРНІСТЬ, ності, ж. Якість за знач, безколір
ний. Перше, що вражало при погляді на тіла — це їхня ди
вовижна, незвичайна блідість, безколірність (Ю. Смолич).

БЕЗБОЛІСНИЙ, а, е. Який не має коліс; який пересу
вається, працює без допомоги коліс. Кульбака навіть під
співував, коли Бугор затягнув своєї безглуздої: По кривій і 
нерівній дорозі їхав безколісний грузовик (О. Гончар).

БЕЗКОЛЬОРОВИЙ, а, е. Який не має забарвлення. Ці 
шафи не були порожні. В них стояли банки.. Прозорі скляні 
банки звичайного безкольорового скла (Ю. Смолич); // Який 
не має чітко виявленого кольору. Павлюк побачив брезкле 
обличчя з гострою безкольоровою борідкою (О. Копиленко).

БЕЗКОЛЬОРОВО. Присл. до безкольорбвий. Мороз у  
зорях блимав безкольорово (М. Хвильовий).

БЕЗКОМПРЁСОРНИЙ, а, е. Який не має, не викорис
товує компресор. На тепловозі було встановлено чотири
тактний безкомпресорний дизель (із журн.); Безкомпресор- 
ний дизельний двигун.

БЕЗКОМПРОМІСНИЙ, а, е. Який не визнає компро
місів, не йде на компроміси. Вільний художник, правдивий і 
безкомпромісний, він не щадив у  розмовах салашистів 
(О. Гончар); Своєю гнівною і непокореною, чесною і безком
промісною музою Великий Кобзар відстоює правду, волю 
(з газ.); // Який виключає можливість примирення, прохо
дить без компромісів. Точиться безкомпромісна боротьба 
між прихильниками органічного походження нафти та її 
глибинного генезису (з наук, літ.); // Об’єктивний, правди
вий. Якось Петро Полікарпович викликав обох референтів і 
вручив їм загадкові талмуди на предмет безкомпромісної 
експертизи (А. Крижанівський); Потрібен чесний аналіз і 
безкомпромісна оцінка трагічних сторінок нашої історії 
(з газ.).

БЕЗКОМПРОМІСНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, 
безкомпромісний. Він був людиною воістину Шевченкової 
честі, безкомпромісності й непохитності (Б. Антоненко- 
Давидович); — О, ця принциповість, ця безкомпромісність 
юності! (Л. Дмитерко); До найбільшої безкомпромісності у  
дотриманні будь-яких норм, в тому числі лексичних, зо
бов 'язують словники (із журн.).

БЕЗКОМ ПРОМ ІСНО. Присл. до безкомпромісний. 
Поміж письменників Мате Залка був найкращим читачем. 
Ніхто.. не вмів так прямо і безкомпромісно висловити то
варишеві свою критичну думку (Ю. Смолич); Кожне твер
дження, гіпотеза, кожна ідея повинні перевірятися суворо 
й безкомпромісно (О. Бердник).

БЕЗКОНДУКТОРНИЙ, а, е. Який передбачає самостій
не придбання пасажиром (автобуса, трамвая і т. ін.) квитків 
у касі; //розм. Такий, у якому оплата проїзду здійснюється в 
такий спосіб (про трамвай, автобус і т. ін.).

БЕЗКОНЁЧНИИ, рідше БЕЗКІНЕЧНИЙ, а, е. 1. Який 
не має ні початку, ні кінця. Буйні каштани стоять безкінеч
ною шпалерою й тримають на сонці чудесні свічі (І. Багря
ний); // Який не має видимих меж; безмежний. Хіба я можу 
впевненим бути, що не відхиляться двері .. і з невідомої 
темряви, такої глибокої та безконечної, не почнуть вихо
дити люди... (М. Коцюбинський); Безконечним океаном Го
лубіють всюди далі (М. Нагнибіда); // Дуже великий, дов
гий. І немає злому На всій землі безконечній Веселого дому 
(Т. Шевченко); В 'ється степова дорога безконечна, покру
чена, запетльована, як слід хижого звіра (Григорій Тютюн
ник); Котиться безконечний бурий шлях, скрегоче важко 
залізо (О. Гончар); Н у  знач. ім. безконечне, ного, с., філос. 
Те, що не має межі і краю; матерія в її різноманітних влас
тивостях; протилежне к о н е ч н е .  Природа в цілому — це 
безконечне, необмежене в просторі і часі, різноманітне у  
своїх проявах (з наук. літ.).

2. перен. Надзвичайно сильний, глибокий (про почуття). 
Всякий, хто бував у  таких закладах [для божевільних], знає 
те почуття страху, жалості безконечної (Леся Українка).

3. Який дуже довго триває; тривалий. Сі години безко
нечні! Кожна з них — замерзла вічність (Леся Українка); 
Життя не давало покою:.. воно голосно гомоніло, свою без
конечну пісню заводило (Панас Мирний); Нестерпно довго 
й нудно тягнулася безкінечна ніч (В. Козаченко); // Повсяк
часний, постійний, безперервний. Волочачись по полях та 
зарінках, вони вели з собою безконечні розмови (І. Франко); 
До темряви й до реального стану повертала його ломота в 
костях від безкінечного сидіння (І. Багряний).

БЕЗКОНЕЧНИК, а, ч., рідко. 1. Те, що не має кінця. Мов 
чайка, Що .. все кричить, і б'ється, й колесить, — Отак і 
Каїнова дума-скрута В тім безконечнику металась, билась 
Без виходу (І. Франко); * У порівн. Хати, сонні і тихі, одну 
минеш, друга встає на дорозі, як безконечник (М. Коцюбин
ський).

2. Вид візерунка, схожого на спіраль. М олодиці.. пона
шивали од злості таких безконечників, що потім прий- 
шлось їм довго випорювать та розплутувати (І. Нечуй-Ле- 
вицький); Орнаментальні мотиви— “сердечка”, “кучері”, 
“баранці ”, “безконечники ” — мають симетричний уклад 
(з наук.-попул. літ.).

БЕЗКОНЕЧНІСТЬ, рідше БЕЗКІНЕЧНІСТЬ, ності, ж. 
Абстр. ім. до безконёчний, безкшёчний. Чудова, ясна ніч! 
На небі зорі ярко так палають — се безконечність нам 
морга до віч! (І. Франко); Сторожа зосереджено дивилась 
у  безкінечність степів (С. Скляренко); Терпко-радісне від
чуття ранку життєвого, його безконечності обіймає, ба
дьорить Яреська (О. Гончар); Безконечність простору і часу 
визначається безконечністю матерії (з наук.-попул. літ.).

БЕЗКОНЁЧНО, рідше БЕЗК1НЁЧНО. Присл. до без- 
конечний, безкінечний. Справа і зліва безконечно тяглися 
спресовані маси дерева, цегли (М. Коцюбинський); [Ш а лі  - 
мов:]  Я  прожив біля тебе, і тільки тепер .. зрозумів, як 
безконечно ти мені дорога (І. Кочерга); Карапетьян міг би 
розповідати свої “новели” безкінечно, перевершуючи до- 
стославну Шехерезаду (І. Багряний); Здавалось, що хвили-
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ни такі довгі-довгі і гнітюче чекання триватиме безкінеч
но (А. Хижняк).

БЕЗКОНТАКТНИЙ, а, е. 1. Який здійснюється на від
стані, без контакту з об’єктом. У результаті безконтакт
ного масажу поверхня шкіри нагрівається на кілька граду
сів (із журн.); Безконтактна діагностика: Безконтактне 
вимірювання.

2. Такий, у якому відключення або перемикання струму 
в електричному ланцюгу відбувається без механічного за
микання й розмикання контактів. Здійснено ідейно-теоре
тичне обгрунтування принципу роботи пристрою безкон
тактного зчитування інформації з магнітних носіїв (з на
ук. літ.); Безконтактне запалювання спрощує генерацію іс
кри (із журн.).

БЕЗКОНТАКТНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, 
безконтактний. Переваги вентильного електродвигуна — 
це висока швидкодія і динаміка, точність позиціонування, 
широкий діапазон зміни частоти обертання, безконтакт- 
ність і відсутність вузлів, що вимагають техобслуговуван
ня (з наук, літ.); Поліфункціональність і безконтактність 
інформаційно-хвильової терапії, екологічна безпечність, 
мобільність і можливість розв ’язання найболючіших меди- 
ко-соціальних проблем — це далеко не повний перелік пере
ваг передової української технології (із журн.).

БЕЗКОНТАКТНО. Присл. до безконтактний. Найсу
часніші методи лазерної інтерферометри' дають можли
вість проводити безконтактно унікальні вимірювання як 
m c l iu x , так і великих деформацій різноманітних конструк
цій, що працюють пружно, нелінійно (з наук. літ.).

БЕЗКОНТРбЛЬНИЙ, а, е. 1. Який ніким не контро
люється; якого ніхто не має права контролювати, перевіря
ти. А. Головко говорив про безконтрольне зловживання вла
дою на місцях (В. Підмогильний); Безконтрольне вживання 
медикаментів може призвести до токсичних, алергійних 
та інших хворобливих явищ (з наук.-попул. літ.); Небезпеч
ним явищем є безконтрольна приватизація, тобто грабіж 
національного багатства та вивіз його за кордон (з газ.).

2. Який не спрямовується свідомістю. Нестримне моло
децтво юнацьке штовхнуло його на безконтрольний вчинок 
непокори (Іван Ле); В умовах глибокої кризи людство усвідо
мило, що своєю безконтрольною діяльністю може призвес
ти до фатальних наслідків (з наук, літ.); Селянську масу, 
невважаючи на її довгий і сильний опір, було поневолено, 
позбавлено власної землі і всяких, навіть найелелчентар- 
ніших громадських прав. Шляхтичі дратували її повсякчас
но необмеженою й безконтрольною самоволею (з наук, 
літ.).

БЕЗКОНТРбЛЬНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безкон
трольний. Часто винні й наші земляки, їхня недбалість і 
безконтрольність у  вчасній квартирі (із журн.); Безконтроль
ність і непублічність уможливили порушення конститу
ційних гарантій і процесуальних норм (з газ.).

БЕЗКОНТРбЛЬНО. Присл. до безконтрольний. При
шив іноземних інвестицій — справа надзвичайно важлива й 
необхідна, але погано, коли вона здійснюється безконтроль
но (з газ.).

БЕЗКбНТУРНИЙ, а, е. Який не має, не використовує 
контур. Небо сяяло тією ж барвою, що й море: безконтур- 
ний суцільний потік золотого світла, але немов крізь

якийсь блідий серпанок, вуалеву фіранку, що послаблювала 
всі тони (В. Домонтович); Безконтурний орграф.

БЕЗКОНФЛІКТНИЙ, а, е. Який не містить конфлікту, 
відбувається без конфлікту (конфліктів). Стандарти іден
тифікації інвентарного майна дозволяють організувати 
гнучкий та безконфліктний автоматизований облік про
мислового устаткування підконтрольних операцій (лічиль
ники енергії та ресурсів, вентилі на трубопроводах тощо) 
(із журн.); Для нормальної життєдіяльності суспільства в 
цілому необхідний стійкий, безконфліктний, узгоджений 
розвиток усіх його підсистем (з газ.); Безконфліктний ефір
ний простір; Безконфліктні етностратегії.

БЕЗКОНФ ЛІКТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безкон
фліктний. Безконфліктність там, де немає гострої думки 
і сильного почуття (з публіц. літ.); Свого часу саме безкон
фліктність доби "застою " підготувала вибуховий харак
тер суспільних змін, унаслідок яких і виник пострадянський 
простір (з газ.).

БЕЗКОНФЛІКТНО. Присл. до безконфліктний. Кла
сицизм і постмодернізм співіснують безконфліктно у  прос
торі культурного еклектизму, притаманного сучасній ма
совій культурі (з наук, літ.); Самооновлення еліт, оскільки 
це зачіпає приватні інтереси й пільги, не відбувається без
конфліктно (із журн.); Працювати спокійно й безконфліктно.

БЕЗК бРИ Й , а, е. Без кори. — Я  зустріну тебе, мамо, 
Над чужим порогам, Над горбатим, над дубовим, Тесаним, 
безкорим (А. Малишко).

БЕЗКОРИСЛИВИЙ, а, е. Який не дбає про користь для 
себе, не шукає вигоди; некорисливий. Я  зовсім не хочу, щоб 
мої безкорисливі вчинки помічали плюсами (М. Хвильовий); 
Приятелювання не припинялося з давніх-давен і справді бу
ло безкорисливим, увійшло в кров, і друзі рідними поробили
ся (Іван Ле); Кажуть, тільки у  горі, у  печалі, у  тузі Пізнають
ся хороші, безкорисливі друзі (В. Бичко); Йосипа Осокіна 
знали в Дніпропетровську як чесного лікаря, який завжди 
надасть безкорисливу допомогу (Д. Ткач); Протистояти 
бездуховності може лише людина, у  серці якої горить во
гонь чистої і безкорисливої любові до ближнього, вогонь, 
що його здатна запалити лише релігія (із журн.).

БЕЗКОРИСЛИВІСТЬ, вості, ж. Властивість за знач, 
безкорисливий. Йшлося про самовідданість людини,.. про 
безмежжя та безкорисливість материнської любові 
(О. Гончар); Робив це з навмисною повільністю, мовби насо
лоджуючись своєю безкорисливістю (П. Загребельний); 
Безкорисливість, самопожертва в дружбі, відкритість — 
чи не ці риси кожен хотів би бачити у  своїх дітях, у  собі? 
(з газ.).

БЕЗКОРИСЛИВО. Присл. до безкорисливий. Благо
вістячи, я [апостол Павло] безкорисливо проповідував 
Христову Євангелію, не використовуючи особистих прав 
щодо благовістя (Біблія. Пер. І. Огієнка); Любити — це да
вати насолоди іншому .. безкорисливо, так, щоб людина .. 
не почувала себе боржником (О. Гончар); Ми щиро і безко
рисливо надаємо матеріальну підтримку тим, хто її справ
ді потребує (з газ.).

БЕЗКОРИСНИЙ, а, е. 1. Який нікому не дає користі; не
корисний. Будь-який файл або ресурс системи при дотри
манні прав доступу повинен бути доступний користуваче
ві. Якщо ресурс недоступний, то він безкорисний (з навч. 
літ.).
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2. Те саме, що безкорисливий. За часів батька у  нас бу
вало багато людей,.. водились знайомості чисто безкорис
ні і поетичні (І. Франко); Господи Боже, життя і радості 
подателю, судіє справедливий і безкорисний, прийми жер
тву отсю (Б. Лепкий).

БЕЗКОРЙСНО. Присл. до безкорисний. Дорош бачить, 
що говорити з ним зараз безкорисно (Григорій Тютюнник); 
Скільки світ життєлюбів тих зна. Що йому безкорисно всі 
сили Biddaiu (С. Воскрекасенко).

БЕЗКОРІВНИЙ, а, е, розлі. Який не має корови (корів). 
Безкорівний хазяїн.

БЕЗКОРЇВНІСТЬ, ності, ж., розм. Відсутність у госпо
дарстві корови ^корів).

БЕЗКОРОВАЙНИЙ, а, є, розм. 1. Здійснений без дотри
мання шлюбних обрядів (про весілля, шлюб). Фронтове 
безкоровайне весілля.

2. Зачатий до шлюбу (про дітей). Безкоровайний син (Но- 
мис).

БЕЗКбСТИЙ, а, е. Без кісток. Говорить язик безкостий 
(Номис); * Образно. — Нехай тим часом тут поскачуть 
міми, а потім ті єгиптянки “безкості ”, що то показують з 
мечами штуки (Леся Українка); * У порівн. Борис дивився 
на широкі м 'язисті Вальчині руки, які, взявши котрусь де
таль, ставали наче безкостими (О. Гончар).

БЕЗКОШ ТОВНИЙ, а, е. Який не потребує коштів, 
оплати; безплатний. Навчання, одяг і харчі там [у школі] 
були безкоштовні (С. Скляренко); Магазин пропонує май
же 100 видів безкоштовних послуг (із журн.).

БЕЗКОШТОВНО. Присл. до безкоштовний. А я дам 
кожному козакові, хто схоче, .. зовсім безкоштовно коней і 
худобу (О. Донченко); Коли вівчарі орендували землю під ко
шари, вони мали право користуватися нею (засівати) без
коштовно протягом двох років (з наук.-попул. літ.); Власні 
книги безкоштовно віддав В. Липинський у  бібліотеки і вва
жав це обов'язком інтелігента (із журн.).

БЕЗКРАВАТКОВИЙ, а, е, розм. Який відбувається без 
жорстких протокольних формальностей (перев. про зустрі
чі на вищому рівні керівників держав та урядів); неофіцій
ний; дружній. На безкраватковій зустрічі президентів було 
погоджено схему делімітації кордонів країн-сусідів, яку 
запропонувала українська сторона (з газ.).

БЕЗКРАЇЙ, я, є. 1. Який не має видимих меж; безмеж
ний, безконечний. Горе нам! Невольникам і сиротам, В 
степу безкраїм за Уралом (Т. Шевченко); А за Дніпром очі 
тонуть в безкраїй далечі (І. Нечуй-Левицький); Широка й 
безкрая долина зачорніла поміж пологими горами (М. Ко
цюбинський); Широку долину заповнювала безкрая вода 
(Ю. Яновський); Потім потяглися підводи, безкраї валки 
обабіч (І. Багряний); Вітчизна вся безкрая Підводиться, 
зростає, розцвітає {П. Дорошко); Прослалася дорога — вся 
в снігах, і простори — горбаті і безкраї (В. Стус); 11 Нічим 
не обмежений. Наче сп ’янілий від нових безкраїх можливос
тей, Вася хотів швидше усе побачити (О. Гончар).

2. перен. Надзвичайно сильний, глибокий (про почуття). 
Мені те кохання безкрає Розшарпало серце давно (Леся 
Українка); Як передать журбу безкраю, що закувала серце 
в лід! (В. Сосюра); Спасибі народу за щастя безкрає, За ра
дість учитись, трудитись і жить!.. (В. Бичко).

БЕЗКРАЇСТЬ, йості, ж. Абстр. ім. до безкраїй; безмеж
ність. 1 ця нора [хатина] була той світ, що його так славле

но за безкраїсть та пишність (Б. Грінченко); Попереду бо
лото таємниче мовчало, доводячи свою безкраїсть 
(І. Багмут).

БЁЗКРАЙ, ю, ч., поет. 1. Безкраїсть, безмежжя. Скільки 
оком кинеш — море! І манить безвістю своєю, і страшить 
безкраєм... (Остап Вишня); Далі — нічого: величезний, без
мірний простір, безодня, безкрай (Ю. Смолич); Потім — 
простори моря і безкрай пустині. І загубленість у  чужому 
світі (Н. Королева); Там, за безкраєм, там, за горою — ти 
на синім морозі гориш (В. Стус).

2. чого, перен. Надзвичайна глибина, сила вияву чого-не
будь. Коли розкрився світлий і тривожний безкрай мате
ринської любові, в її кохання до Тимофія .. влилась нова те
чія (М. Стельмах).

3. у  знач, присл. безкрай (безкраю). Дуже, надзвичайно. 
Як одкрити очі цьому темному, безщасному, але безкрай 
милому людові?.. (Дніпрова Чайка); Хай знає весь світ, що 
ми безкраю на культуру могутні й багаті (П. Тичина).

БЕЗКРАЙНІЙ, я, є. Те саме, що безкраїй. Ясно сонце 
світить, небо безкрайнє та синє (С. Васильченко); Ти ідеш, 
пренепорочна, .. у  безкрайньому просторі В сніговищі по 
степу (М. Рильський); В його [лісовому] безкрайньому шу
мі степовикам вчувався то шум ковили, то шум рідних.. уз
береж (О. Гончар); Безкрайній горизонт.

БЕЗКРАЙНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безкрайній; 
безмежність. Удень ширина степів навівала сум безкрай
ності (В. Винниченко); Його постать зникла — розтанула 
в зеленавій безкрайності місячного неба (Ю. Смолич); Без
крайність і кінець прядуть єдину сталь. Бо світ скінчен
ний, і безкраїй він же (М. Бажан); Небо ..усе ж таки долало 
море своєю безкрайністю (П. Загребельний); На вищому 
щаблі свідомості існує таїна, де розкривається безкрай
ність людської душі (з наук.-попул. літ.).

БЕЗКРЙЗОВИЙ, а, е. Який відбувається без криз; який 
не супроводжується кризами. Посилення впливу органів дер
жавного управління на розвиток процесів на ринку робочої 
сили забезпечить безкризовий характер розвитку ринку робо
чої сили, збереже наявний трудовий потенціал (з наук. літ.).

БЕЗКРЙЗОВІСТЬ, вості, ж. Властивість і стан за знач, 
безкризовий. Виявлено, що безкризовість тотожна за
тримці розвитку, оскільки позбавляє систему основи якіс
ного вдосконалення (з наук, літ.); Основними принципами 
управління є забезпечення пропорційності й безкризовості 
розвитку суспільної економіки (з наук. літ.).

БЕЗКРЙЗОВО. Присл. до безкризовий. Математичне 
модечювання дозволяє у  формалізованому вигляді, коли ви
сновки можна математично і логічно довести або спрос
тувати, оцінити справедливість пошуків удосконалення 
пенсійних систем, що існують у  багатьох країнах із приво
ду їхньої можливості ефективно (безкризово) виконувати 
свої функції у  перспективі (з наук, літ.); Основною силою 
ринкової економіки є можливість для країни не просто роз
виватися безкризово, а розвиватися так, щоб досить ефек
тивно та швидко долати економічні кризи, виходити із 
криз сильнішою, відповідати на виклики глобалізації і часу 
(з газ.).

БЕЗКРЙЛИЙ, а, е. 1. Який не має крил. Поряд з безкри
лими в колоніях на капусті народжуються і крилаті попе
лиці (з наук.-попул. літ.); У сім Т термітів є від кількох со
тень до кількох мільйонів нездатних до розмноження без-
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крилях самців і самок (з навч. літ.); * Образно. Птах летів, і 
крила посіклись. І він сів тоді на мураву. — Ні, безкрилий я 
не проживу! (М. Терещенко); * У порівн. Оля підбігла до 
матері і, як безкрилий птах, впала їй на груди, затіпалась у  
риданні (із журн.); П у  знач. ім. безкрилі, лих, мн. Птахи і 
комахи з ряду тих, що мають тільки зачатки крил.

2. перен. Позбавлений творчої сили, фантазії; знижений, 
буденний, сірий. 1 знов я буду виправдуватися.., ховаючись 
за те нудне безкриле слово “помітка " (Леся Українка); За 
безкрилим триванням цих загублених літ Виростає ось муд
рість, важка, наче ксьиінь (Є. Маланюк )\ Я  хочу записувати 
слідом за ним його крилаті й безкрилі вирази (з навч. літ.).

БЕЗКРИЛІСТЬ, лості, ж. Абстр. ім. до безкрилий. Без
крилість заставляє таких примітивів тюпати по землі 
(з газ.).

БЕЗКРЙЛО. Присл. до безкрилий 2. Жити нудно і без
крило.

БЕЗКРІВ’Я, я, с. Стан за знач, безкровний 1. Безкрів'я 
може викликати різні клінічні симптоми (наприклад, в ’я
лість, серцевий шум, спотворення смаку) (з наук. літ.).

БЕЗКРбВНИЙ, а, е. І. Який утратив багато крові; який 
мас мало або зовсім не має крові. [Р і ч а р д:] Розмова без
кровній тіні жалю завдала, що аж заплакали погаслі очі... 
(Леся Українка); // Дуже блідий. Його великі, тепер зовсім 
білі, безкровні уста ще порушувалися (І. Франко); У Брян
ського юнацьке вродливе обличчя з тонкими рисами, без
кровне, але не худе (О. Гончар); * Образно. З-за лапатих 
засніжених лип виплутувалося холодне, безкровне сонце 
(М. Стельмах).

2. перен. Маловиразний, нежиттєвий; неяскравий, сірий. 
Іншим легко риму підшукати, Сни свої оспівувать безкров
ні, А мені нелегко залп гармати Перелити в посвисти лю
бовні (А. Малишко); Індивідуаліст — творець лише з влас
ної крові Ось чому його найкращі твори безкровні, анеміч
ні (В. Еллан-Блакитний); 11 Мирний, дружній. Дебати, на 
думку спостерігачів, були безкровними (з газ.).

3. Який відбувається без пролиття крові. Безкровне ви
рішення конфлікту.

А Безкровна хірургія див. хірургія.
БЕЗКРбВНІСТЬ, ності, ж. Стан і властивість за знач, 

безкровний. Богом даровано безкровність самого момен
ту оголошення й оформлення держави на ймення Україна 
(із журн.); Безкровність, ненасильницький спосіб переходів 
від однієї форми державності до іншої, зрештою, рідкісне 
явище (з газ.); Мирність і безкровність процесу відновлення 
незалежності були не випадковістю (з газ.); Деякі люди 
так і не зрозуміли, що безкровність спланувати неможливо 
(з газ.); Безкровність інформаційної зброї надто відносна: 
якщо вивести з ладу диспетчерський комп 'ютер в аеропор
ту, то жертв буде досить багато (з Інтернету).

БЕЗКРОВНО. Присл. до безкровний. Прийти до неї і 
побалакати з нею може він [Орядин]. Чому вона має прово
дити життя так безкровно? Іїобгорнула майже нетерпе
лива туга за ним (О. Кобилянська); Гладун, здається, теж 
був вдоволений, що справа обернулася так і все скінчиюсь 
безкровно (О. Гончар).

БЕЗКУЛЬТУРНИЙ, а, е. Якому бракує культури; куль
турно відсталий. Люди живуть погано не тому, що бездом
ні собаки у  них щось забрали — тільки безкультурна люди
на може так думати (з газ.).

БЕЗКУЛЬТУРНІСТЬ, ності, ж. Те саме, що безкуль
тур’я. Се, як бачу тепер, був великий промах.., а зовсім не .. 
безкультурність, варварство (Леся Українка); Побутова 
безкультурність; Професійна безкультурність.

БЕЗКУЛЬТУРНО. Присл. до безкультурний. Керівни
ки телеканалу безкультурно заборонили трансляцію рок- 
концерту (з газ.); Поводитися неетично й безкультурно; 
Н у  знач. пред. Неповага до інших народів — це не лише не
освіченість або невихованість. Це безкультурно (із журн.).

БЕЗКУЛЬТУР’Я, я, с. Брак культури; культурна відста
лість. Загоруйко воював не тільки з картярством, а й з уся
ким безкультур'ям (В. Земляк); Культура пішла вперед. 
Безкультур 'я лишилося на місці (А. Крижанівський); Треба 
об 'єднати всі творчі сили і протиставити їх і зовнішньому 
безкультур 'ю, і внутрішній ворожнечі (із журн.).

БЕЗЛАД, у, ч. Те саме, що безладдя. Дім праведного — 
скарб великий, а в плоді безбожного безлад (Біблія. Пер. 
І. Огієнка); На ці слова в залі знову пішов безлад. Учасники 
зборів гукали, схвалюючи ідею (Ю. Смолич); Він .. уже чи
тав серйозні книжки і вичитав, що деякі геніальні люди по- 
любляїи безлад (Ю. Збанацький); Панчишин.. почав розкри
вати тумбочки й картати за безлад (Р. Іваничук).

БЕЗЛАДДЯ, я, с. Брак будь-якого ладу, порядку, систе
ми. Дурне безладдя лихо діє (Л. Глібов); Мелодії сиплються, 
переплутуються в якомусь хаотичному безладді (І. Нечуй- 
Левицький); Веселий та говіркий, в ін .. насміхувався над по
вітовим байдикуванням, над порядками городського жит
тя, над громадянським безладдям (Панас Мирний); Пану
вала якась внутрішня стрункість у  безладді на етажерці 
(В. Підмогильний); Знов піде в коридорі катавасія, переви
бори старости.., скандали, безладдя (В. Винниченко); Над
мірного безладдя в кімнаті не було. Каргат перебільшив 
(Ю. Шовкопляс); * Образно. Сонце побачило безладдя на 
небі.. та так було розсердилося, що цілий тиждень не по
казувалося людям (з переказу); // Порушення встановленого 
порядку, норм громадського життя і т. ін. Хай не будуть 
між вами [віруючими] суперечка, заздрість, гнів, обман, 
свари, нашепти, пихи, безладдя (Біблія. Пер. І. Огієнка); 
// Розлад, неспокій (про душевний стан людини). Душевна 
роздвоєність його така важка, внутрішнє безладдя так гні
тить його, що він навіть похитується ідучи (О. Довженко).

(1) В поетичному безладді — з незначною неохайністю, 
недбалістю. Білі чисті хати скрізь біліли в садках, ніби 
чиясь вередлива рука, граючись, розкидала їх в поетичному 
безладді по горбах та долинах (І. Нечуй-Левицький); Гус
та, в поетичному безладді.., бентежна чорна його шевелю
ра де-не-де, особливо на скронях, сріблилася примхливими 
позначками невмолимої сивини (Іван Ле).

БЕЗЛАДНИЙ, а, е. У якому немає ніякого порядку, ладу; 
хаотичний. Чорне розпущене волосся безладною сіткою 
покриває її плечі і груди (Леся Українка); Чудова черга 
вмить обернулась на безладну, розлючену юрбу (В. Підмо
гильний); Перед його очима вимальовуються безладні, див
ні нагромадження гір (С. Чорнобривець); В голові вихрили
ся уривки безладних і невловимих думок (В. Козаченко); // В 
якому немає певної системи, послідовності, ритму. В хаті 
почалася безладна метушня (3. Тулуб); Стукіт був нерво
вий, безладний (М. Руденко); // Позбавлений будь-якої пла
номірності, організованості. Щось немов стид і немов 
острах переняло пана Трацького на вид тих паперів, німих
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та не збитих свідків його хаотичного та безладного госпо
дарювання (І. Франко); Поки що вів я життя безладне, 
нічого не робив — і се мене мучило (М. Коцюбинський); В 
глибокій сніжній ріллі просувалися безладні загони і просто 
юрби людей (Іван Ле); Безіадне харчування — одна з причин 
виникнення виразкової хвороби (з навч. літ.); // Нерозбірли
вий, безвідповідальний, нестриманий (у вчинках, діях і т. ін.). 
І батьки, і школа мають безупинно нагадувати сучасним 
підліткам-акселератам. що безладні статеві стосунки мо
жуть мати дуже гіркі наслідки (з газ.).

БЕЗЛАДНІСТЬ, ності, ж. Стан і властивість за знач, 
безладний; безладдя. Безчадність його [волосся] чомусь зро
билась ще більше помітною (В. Винниченко); Ритм рятує 
будь-який текст від безладності, нечіткості (із журн.); 
Люди значно більше втомлюються від безчадності та без- 
ділля, ніж від вкрай напруженої, але добре налагодженої 
роботи (з газ.).

БЕЗЛАДНО. Присл. до безладний. Цупкі покручені кущі 
винограду безладно розповзчись по вогкій землі (М. Коцю
бинський); Думки безладно плутались у  голові (А. Головко); 
Перелякані, збиті з пантелику німці, кидаючи зброю, на
віть одяг, безчадно тікали з хутора (Іван Ле); Учитель і 
сам розумів, що говорить плутано, безчадно (С. Журахо- 
вич); На вершині гори і досі збереглися сліди якихось руїн 
та безладно розкидані великі гранітні брили (з наук.-попул. 
літ.); Атоми в молекулах розміщуються не безчадно, а спо
лучаються один з одним у  певній послідовності (з навч. 
літ.).

БЕЗЛАМПОВИЙ, а, е. Який не має, не використовує 
лампи. Учасники форуму мали змогу побачити перший пер
сональний безчамповий проектор (з газ.); Безламповий три
гер.

БЕЗЛИКИЙ, а, е. Те саме, що безлиций. Весь людський 
потік пропливав мимо неї гомінкою, живою, але безликою 
масою, мов у  тумані... (І. Рябокляч); Щось незбагненно без
лике було в однакових, немов з чужого пчеча, дамісезонних 
пальтах (А. Дімаров); Імперська ідеологія була побудована 
на ідеї денаціоналізації й утвердження єдиного, безликого, 
позбавленого історичного коріння, зате слухняного народу 
(з газ.).

БЕЗЛИКІСТЬ, кості, ж. Властивість за знач, безликий. 
Що ж ти матимеш у  безликості, якщо відсічеш зерно цьо
го життя? (О. Бердник); Одноманітність, безликість у  
літературі пояснюється тим, що в творах переважають 
не конкретні уявлення, а абстрактна схема (з публіц. літ.).

БЕЗЛИКО. Присл. до безликий. Настає кінець епохи 
догм, епохи “гвинтиків ”, що покірливо і безлико обслугову
вали ієрархії та найрізноманітніші деспотії (з публіц. літ.); 
Сам формат відбірного конкурсу — доволі пафосне, формалі
зоване дійство. Виглядає воно абсолютно безлико (із журн.); 
Оркестр грав невиразно, однобічно, безлико (з газ.).

БЕЗЛЙСТИЙ, а, е. Який не має листя. Котючий вітер 
низався поміж деревом безчистим (Марко Вовчок); Схили
лись берези безіисті, А вітер у  гаї завив (П. Грабовський); 
Зі стріх скапує дощівка, шумлять в саду безлисті гілляки 
(Б. Лепкий); Рідкі безлисті віти не могли як слід сховати 
його від ворожих очей (А. Шиян); //'[шипшини] довге і тон
ке пагіння, майже безлисте, зате з патерчатками голок, 
пронизувало листяний намет (В. Дрозд); Голі, безлисті гіл
ки не заважають запиленню ліщини (з навч. літ.).

БЕЗЛЙСТЯ, я, с. Абстр. ім. до безлистий. На жовтий 
лист Ще трішечки безчистя (М. Вінграновський).

БЕЗЛИЦИЙ, я, е. Який не має виразного зовнішнього 
вигляду, чітко окреслених характерних рис; розпливчастий, 
невиразний. Безлиця в пітьмі юрба здригнулась і пішла на 
гуральню (М. Коцюбинський).

БЕЗЛЙ ЧН И Й, а, е, діал. Безсоромний, безстидний. 
[ М а т р о н а  (соромливо закриваючись):] Матрона варвара 
цілує! Ганьба! . . [ П а т р и ц і й : ] ^  чоловік стоїть і — хоч би 
слово! Безлична секта... (Леся Українка); Нагнічений і злоб
ний погляд ще раз прошив водяві, безличні очі (Я. Качура).

БЕЗЛЙЧНИК, а, ч., діал. Безсоромник, безстидник.
БЕЗЛЙЧНИЦЯ, і, ж., діач. Жін. до безлйчник. [ Й о 

га н н а:] Що він для мене — висловить несила. [Ху с а (лю
то):] Безличниця! (Леся Українка).

БЕЗЛЙЧНІСТЬ, ності, ж., діал. Абстр. ім. до безлйч- 
ний. [Пан:] Дивіться, пане суддя, що за безличність! 
(Л. Мартович).

БЕЗЛЙЧНО, діач. Присл. до безлйчний. [Пан (сер
диться):] Та як можна безлично брехати? (Л. Мартович).

БЕЗЛІК, у, ч., рідко. Те саме, що безліч. Ставя позира
ти з берегових ст ін.. На жартливий безлік водяних тварин 
(Я. Щоголів); Бачу я навкруг велику землю, багато племен і 
родів, що прожили безлік віків (С. Скляренко).

БЕЗЛІМ ІТНИЙ, а, е. Не обмежений лімітом. Безліміт- 
ний пакет мобільного зв ’язку.

БЕЗЛІМ ІТНО. Присл. до безлімітний. Керівники га
зотранспортних і газодобувних підприємств, а також 
суб’єктів господарської діяльності, що мають ліцензію на 
розподіл природного і нафтового газу, несуть відповідаль
ність в установленому законодавством порядку за безлі- 
мітно протранспортовані обсяги природного газу (з мови 
документів); Безлімітно користуватися Інтернетом; Без- 
лімітно споживати воду.

БЕЗЛІНЗОВИЙ, а, е. Який не має лінз. Безлінзовий пере- 
хідник.

БЕЗЛІНІЙНИЙ, а, е, муз. Який не має, не використовує 
лінії (у 1 знач.); невменний. Помітної еволюції зазнає цер
ковний спів, який значно розширює середовище побутуван
ня і наповнюється місцевими пісенними рисами. Вдоскона
люється безлінійний (невменний) нотний запис (з наук, 
літ.); Виконавсько-педагогічні традиції грецьких співаків, 
котрі принесли у  вокальну культуру Київської Русі “вісім 
голосів ”, були систематизовані Іоанном Дамаскіним у  без
лінійний нотопис (з наук.-попул. літ.).

БЕЗЛІСИЙ, а, е. Не порослий лісом, позбавлений лісу, 
лісів; бідний на ліси. Хіба заховаєшся від ока людолова в 
цьому голому безлісому степу? (В. Малик); На крутому 
узгір ’ї стоїть віковічний дуб. Навкруги розкинувся безлісий 
простір (І. Цюпа); Грифи годинами ширяють над безлісою 
гірською або рівнинною місцевістю, вистежують здобич 
(з навч. літ.).

БЕЗЛІСНИЙ, а, е. 1. Те саме, що безлісий. Де-не-де .. 
стоять ясні безлісні гори (М. Коцюбинський); Вони все 
йдуть паралечьно краєві якоїсь полонини чи взагалі якогось 
безлісного простору (Г. Хоткевич); Узнав він також і те, 
що є тут безлісні сопки, укриті лише цими [подібними до 
рож] квітами, як степ пшеницею (І. Багряний); На південь 
від лісостепу починається безлісна смуга степів (з навч. 
літ.).
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2. буд. Для виготовлення якого не використовується де
рево, ліс. Велике значення у  здешевленні вартості будівни
цтва та економії такого цінного будівельного матеріалу, 
як ліс, має застосування безлісних конструкцій (з газ.).

БЕЗЛІССЯ, я, с. Відсутність лісу, лісів. Основною озна
кою тундри є її безлісся (з навч. літ.); // Місцевість без лісу. 
А тут починається вже скрізь безлісся (Сл. Гр.); Височів 
перед вистеленими по всьому безліссю полотнищами стіл 
для князя і тих, хто стоїть близько біля князя (Д. Міщен- 
ко); Ліси на безліссі розводимо, річки повертаємо, живлю
щу вологу даємо в степ, це ж здорово, правда? (О. Гончар).

БЕЗЛЩ ЕНЗІЙНИЙ, а, е. Який здійснюється без ліцен
зії, не потребує надання ліцензії. Безліцензійна торгівля 
тютюновими виробами.

БЕЗЛІЦЕНЗІЙНО. Присл. до безліцензійний. Суб'єк
тами права загального користування природними ресурса
ми можуть бути, згідно з Законам України “Про охорону 
навколишнього природного середовища ", усі громадяни для 
задоволення найрізноманітніших потреб та інтересів. Во
но здійснюється громадянами безкоштовно і безліцензійно 
(з наук, літ.); Виявлено чотири заклади охорони здоров’я, 
які безліцензійно використовували у  своїй діяльності психо
тропні речовини (з газ.).

БЁЗЛ1Ч, і, ж. Дуже велика, незліченна кількість кого-, 
чого-небудь. Той, хто грішника навернув від його блудної 
дороги, той душу його спасає від смерті та безліч гріхів 
покриває! (Біблія. Пер. І. Огієнка); Акації стояли саме в 
цвіту, заквітчані безліччю білих китиць (І. Нечуй-Левиць- 
кий); Була то, правду кажучи, звичайна крамарська буда, 
яких безліч в Італії (Леся Українка); Ця думка знову до неї 
вернулась .. — така собі байдужа думка, одна з безлічі, що 
крутяться й зникають у  голові (В. Підмогильний); Крізь 
відчинені вікна струмував мішаний різкий дух безлічі його 
улюблених квітів (Л. Смілянський); Розумію, що в глибинах 
людської свідомості і підсвідомості приховано безліч та
ємниць (О. Бердник); Вчительське серце вміщує радості і 
болі сотень дітей та батьків і безліч буденних справ 
(із журн.).

БЕЗЛУСКИЙ, а, е. Який не має луски. Безлуска риба 
в'юн (Сл. Гр.).

БЕЗЛУСКОВИЙ, а, є. Те саме, що безлуский. У безлус
кових риб шкіру можна вивернути внутрішньою стороною 
назовні (з навч. літ.).

БЕЗЛЮДДЯ, я, с. 1. Відсутність людей. На безлюдді й 
Хома чоловік (Номис); Лукавая доле! Покинь її хоть на ста
рість, Хоть на чужім полі На безлюдді (Т. Шевченко); За
чинені хатні двері, темні вікна справляли враження цілко
витого безлюддя (М. Трублаїні); // перен. Відсутність одно
думців, рідних, знайомих людей і т. ін. Так уже втомився 
подоріжжю [подорожжю] і безлюддям — бо тут [у Цю
ріху] усе чужі люди, що швидше хочу до своїх (М. Коцюбин
ський); Гину тут на безлюдді, в селі. Сиди цілий день, як 
заклята, нема з ким і слова мовити (Леся Українка).

2. перен. Глухі, необжиті, малозаселені місця. Друзі ви
йшли геть далеко, на безлюддя (Я. Качура); Вітер в степу, в 
безмежжі, на безлюдді (І. Багряний).

БЕЗЛЮДНИЙ, а, е. 1. В якому (на якому) немає людей; 
незаселений, дикий. В степу, безлюдному степу, В далекій 
неволі, Ти сіяла, пишалася (Т. Шевченко); Юнак опинився в 
справжній гірській країні — дикій, безлюдній, укритій тай

гою (О. Донченко); // 3 якого зникли люди, в якому (на яко
му) немає нікого; який рідко відвідують. Нема вже села. 
Дорога й дорога, безлюдная доріженька попередо мною... 
(Марко Вовчок); Вони вийшли з кав 'ярні, посідали на трам
вай і поїхали до Стрийського парку, який іще був зовсім без
людний (І. Франко); Десь недалеко ще гуркотів бій, і село .. 
здавалося йому змертвілим, безлюдним (С. Журахович); Іду 
по вулицях, а вони безлюдні (А. Дімаров); Ми вдивлялися в 
мовчазну прозорість над безлюдним вересневим полем 
(із журн.).

2. Для виконання якого не потрібні люди; який здій
снюється за відсутності людей. Безлюдні технологічні лінії 
широко використовуються в умовах так званого шкідливо
го виробництва (з газ.).

0  Робінзон на безлюдному острові див. робінзбн.
БЕЗЛЮ ДНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безлюдний.

Над безлюдністю провулочків порожніх Білий ранок опале- 
во плакав (В. Еллан-Блакитний); Хлопець побрів до пустель
ної вулиці: побрів недумно і притьма, в тривозі від дідових 
сліз і безлюдності (В. Барка); Мабуть, така безлюдність 
для них [татар] — звичайне явище (Б. Левін).

БЕЗЛЮ ДНІТИ, іє, недок. Ставати, робитися безлюд
ним. Пустіє, безлюдніє вулиця (О. Гончар); Зіщулюються 
внизу, на вулицях, дерева, а вулиці безлюдніють (В. Дрозд).

БЕЗЛЮ ДНО, пред. Про відсутність людей де-небудь. 
Скрізь безлюдно на дорозі (Л. Глібов); В вузьких вуличках.. 
було безлюдно і сумно (М. Коцюбинський); На подвір 'їбуло 
безлюдно й тихо (В. Винниченко); На острові безлюдно, 
тихо, лиш потривожена чайка стогне (І. Волошин).

БЕЗЛЮ ДЬКО, а, ч., розм. Те саме, що відлюдник; від
людько. Ото безлюдько! не хоче з людьми ні випити, ні з 'їс
ти (Сл. Гр.).

БЕЗМАЄТНИЙ, а, е. Який не має маєтку; бідний. Ну що 
я, безмаєтний студент, вам можу подарувати? Дарую вам 
оту зірку! (О. Гончар); Я .. сказав, що буду йому братом, до
поможу шукати сестру і, коли знайдемо її, стану їй бра
том. — Я  брат безмаєтний, а ти — голий, — сумно і якось 
мляво мовив Миля. — Куди ми її візьмемо... (Ю. Мушкетик).

БЕЗМАЛЬ, присл. 1 .розм. Чи не, майже. — Вже ж У ляп
ка безмаль шість літ має тепера (Леся Українка); — Меш
кали ми в них безмаль тиждень (М. Олійник).

2. у  знач, вставн. сл., діал. Мабуть, певно. Сусідки хита
ли головами над дитиною та пророкували, що, безмаль, з 
неї нічого не буде (Леся Українка).

БЕЗМАСШ ТАБНИЙ, а, е. Який не передбачає дотри
мання масштабу. Безмасштабне зображення.

БЕЗМАСШ ТАБНО. Присл. до безмасштабний. Ескіз 
будинку виконується чорним олівцем, безмасштабно 
(з навч. літ.); Монтажна схема повинна виконуватися без
масштабно в одну лінію (із журн.).

БЁЗМАТЕНЬ, тня, ч. Те саме, що безматок.
БЕЗМАТЕРНІЙ, я, є, заст. Який не має матері; осиро

тілий. І  не одну безматірню [безматерню] дитину від болес- 
ті [болісті] лихої рятувала (Сл. Гр.).

БЕЗМАТКОВИЙ, а, е. Який не має матки (про бджіл).
БЕЗМАТОК, тка, ч. Бджолиний рій, бджолина сім’я без 

матки.
БЕЗМАТОЧНИЙ, а, е. Те саме, що безматковий. Вони, 

окутані пахучим димом, саме ворожили біля безматочної 
сім 'ї {М. Стельмах).
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БЕЗМАШЙННИЙ, а, е. 1. Який здійснюється без засто
сування енергетичних машин. Безмаьиинний обробіток 
землі.

2. розм. Той, хто не має машини, не користується нею. 
Безмашинний сусід.

БЕЗМЕДИКАМЕНТОЗНИЙ, а, е. Який здійснюється 
без медикаментів, не передбачає використання медикамен
тів. Безмедикаментозне лікування радикуліту.

БЕЗМЁЖЖЯ, я, с. 1. Безмежні простори. Безмежжям 
лугів серед сонних лісів струміли т ихі.. ріки (О. Довженко); 
Про даль я мрію, про безмежжя хмарні (М. Бажан); А кора
бель пливе в безмежжя синє, достиглі зорі крабами вп я- 
лись у  чорний креп скуйовдженого неба (В. Стус).

2. перен. Надзвичайна глибина, сила вияву чого-небудь. 
Самота... Безмежжя туги, нестерпний тягар відчаю... 
(І. Багряний); ї ї  [грекині] любов, така палка і вірна, була з 
безмежжям трохи не співмірна (Л. Костенко).

О (1) До безмежжя, у  знач, присл. — безмежно, безкінеч
но. Я  був вражений до краю. До крайніх меж. До безмеж
жя (Ю. Смолич); Сергій Подолинський належить до тих 
мислителів, яким доля дає дуже короткий час для творчос
ті, але насичує його до безмежжя (із журн.).

БЕЗМЕЖНИЙ, а, е. 1. Який не має видимих меж; без
країй, безконечний. Хоч тремтить ся темрява безмежна, 
але хто збагне її тремтіння? (Леся Українка); Не видно 
живого — тільки небо та степ, а серед того безмежного 
степу тільки нас двоє мріє, як комашки (С. Васильченко); 
Зелом проросли пустель сухі безмежні гони (П. Тичина); 
Вчені виявляють загадкові об'єкти у  безмежних космічних 
просторах (із журн.); // Нічим не обмежений, не поставле
ний ні в які рамки. Життя коротке, та безмежна штука І 
незглибиме творче ремесло (І. Франко); Зливаюся єством з 
оцим безмежним життям, п 'ю сонце і вогкість (М. Гру- 
шевський); Доки не був [Махно] отаманом, доки не мав без
межної влади в руках — ніколи не думав стільки про себе 
(О. Гончар); Техніка — безмежна у  своїх можливостях 
(М. Руденко); Ці дні і ночі пригнічують мене і додають без
межних сил (В. Стус); Безмежний час щось прикидав собі, 
на палець міряв небо при дорозі (М. Вінграновський).

2. перен. Надзвичайно сильний, глибокий (про почуття). 
Піднісся [Сенько] й показав своє лице, що на нім проявлявся 
якийсь сум і безмежна доброта (Л. Мартович); Він увесь 
сповнений безмежної відваги й глибокої віри в перемогу 
(П. Панч); Якщо безмежна любов до пісні не народилася в 
мені разом з народженням, тоді прищепила її мені мати 
(з публіц. літ.).

БЕЗМЁЖН1СТБ, ності, ж. Абстр. ім. до безмежний; 
безмежжя. Передо мною встала його [поля] безмежність, 
тепла, жива, непереможна міць (М. Коцюбинський); Сон
це пливе кудись за ярки, і спокійні кургани стережуть спо
кій безмежності (М. Хвильовий); І лине далі ніч у  безмеж
ність Атлантичного океану (3. Тулуб); Високий ясний вечір 
був сповнений .. запаху безмежності (О. Гончар); Інколи .. 
здається мені космічна безмежність шкурою титанічного 
дракона, метагалактичного змія (О. Бердник).

БЕЗМЁЖНО. Присл. до безмежний. Чорні роздолля ріл
лі під майбутній врожай залягли безмежно до горизонтів 
(Ю. Смолич); Всі були безмежно пригноблені й не дивилися 
один на одного (І. Багряний); Всі разом побачили, який він 
зараз багатий та який безмежно щедрий, оцей їхній майор

Воронцов (О. Гончар); Ой розпущу ж я мрії По зеленому 
гаю, Чей знайду очі тії, Що безмежно кохаю (І. Франко).

БЕЗМИЛОСЁРДНИЙ, а, е, рідко. Те саме, що немило
сердний; безжалісний. В таких хвилях була вона супроти 
свого окружения безоглядно гостра, ба, безмилосердна! 
(О. Кобилянська); Якщо ви такий безмилосердний чоловік, 
так тоді вип ’ємо отсю чорну за нашу Талію і Терпсихору, 
чи там Мельпомену, за артистів і за театральні зірки 
(Б. Лепкий); * Образно. У смутку й журбі дні проходили ще 
легше, але ніч була безмилосердна (Н. Кобринська); Весь він 
[народ] .. насичений мораїлю безиилосердної конкуренції 
(В. Винниченко).

БЕЗМИЛОСЁРДНО,р/<ко. Присл. до безмилосердний.
Безмилосердно — удар за ударом — Рудик шльогав коні ло
зиною (Г. Косинка).

БЕЗМЙСНИЙ, а, е, зах. Безглуздий; бездумний. Тупий і 
безмисний вираз його лиця свідчив, що він не порозумів зов
сім, чого хоче од нього панотець (І. Франко); Тітчине лице 
мов задеревіло, а довкола уст блукав безмисний усміх 
(О. Кобилянська).

БЕЗМ ИТНИЙ, а, е. Який не підлягає митному оподатку
ванню. Податковий кодекс передбачає безмитне ввезення 
певних видів обладнання (з газ.); Нафтотрейдери працюва
ли за безмитним варіантом (з газ.); Безмитна торгівля; 
Н Контрабандний. Французи напитували фактора, якому б 
зіпхнути безмитний товар (Ю. Смолич); Безмитне ввезен
ня імпортних авто досягло загрозливих розмірів (з газ.).

БЕЗМИТНО. Присл. до безмитний. — Нам треба до
могтися .. права безмитно торгувати (3. Тулуб).

БЕЗМ ІЗКИЙ, а, е,розм., рідко. Те саме, що безмозкий. 
Безмізкі голови.

БЕЗМ ІК РбБН И Й , а, е. Позбавлений мікробів, інфекції; 
стерильний. Безмікробне середовище.

БЁЗМ1Н, а, ч. Ручна важільна або пружинна вага; кан
тар. Тихон достав [дістав] хліб, покраяв на ишатки і на без- 
мені [безміні] порозважував (Г. Квітка-Основ’яненко); 
— Оце бігав до Калини Кавунової по безміна, — швидко ска
зав учитель і вийняв з кишені старовинну мідну вагу (В. Ку- 
чер).

БЕЗМІР, у, ч. 1. Те, що неможливо або важко виміряти 
(перев. про простір, час); безмежжя. Скільки-то ще доведеть
ся виорать панського лану? .. Ще того поля — безмір! 
(М. Коцюбинський); Пурпуром, золотом, ізмарагдом [сма
рагдом], сапфіром набитий, стелеться [стелиться] геть у  
безмір круто веселчаний шлях (І. Франко); Нахилився [Гри
горій] до самоїзелиіі. Вона розбухла від дощів, лежала чор
ним, незасіяним безміром перелогів (М. Стельмах); Мати
мемо безмір часу. Я  приходитиму до нього кожного дня 
(Ю. Мушкетик); Серед безміру благополучних земель трап
ляються й такі, де краще не розгортати господарство: 
аномальні, або патогенні, зони (із журн.).

2. чого, перен. Надзвичайна глибина, сила вияву чого-не
будь. — Пустіть мене, люди добрі, пустіть!.. — благав 
Гнат, і на його.. виду малювався безмір муки (М. Коцюбин
ський); Розплистися хочеться в сім безмірі величності 
(Г. Хоткевич); Тарасові промінні очі — Весь безмір людських 
дум і м р ій .. Таїли в сяйності своїй (М. Бажан).

3. у  знач, присл. Дуже, надзвичайно багато. Галя.. раділа 
його маленьким радощам, безмір уболівала його боліннями 
(Є. Кротевич).
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БЕЗМІРНИЙ, а, е. 1. Який неможливо або важко вимі
ряти; неосяжний, безмежний. Небо безкрає та безмірне 
(Сл. Гр.); Ліси кінчаються десь під Знам 'янкою, і далі бі
жать розлогі, запашні, безмірні степи Херсонщини 
(Ю. Яновський); В надрах нашого світила не термоядерна 
піч, як ми гадаємо, а річище для прийому безмірної енергії 
Мегабуття (О. Бердник).

2. перен. Надзвичайно сильний, глибокий (про почуття, 
статус, авторитет і т. ін.). Яка безмірна велич Його [Бога] си
ли в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); Схиливши на груди голову, довго 
так стояв [Замфір], мовчазний та замислений, як жива 
статуя безмірного смутку (М. Коцюбинський); Данько ди
вився на неї, і безмірна ніжність, безмірне любовне чуття 
до неї розтоплювали йому серце (О. Гончар); Сьогодні ми 
вже не заявляємо з такою безмірною гордістю, як кілька 
десятиліть тому, що людина — цар усього живого й нежи
вого на землі (із журн.).

БЕЗМІРНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безмірний. — /
що нам смерть? Прожитого безмірність Ніяка смерть не 
в силі нам узять (І. Франко); Він [народ] знав давно, що на
ших сил безмірність В серцях мужицьких глибоко захована 
(Л. Забашта); Золотисті іскри зірочками помчали у  видно
коло, ніби прагнучи прилучитися до своїх вічних сестер у  
безмірності (О. Бердник); Жах і жаль зростають до без
мірності (В. Барка); Тобі відкривається прірва між бажа
ним і дійсним у  всій своїй безмірності та приреченості 
(із журн.).

БЕЗМІРНО. Присл. до безмірний. Безмірно широким 
колом розпросторилось [небо] над землею (Панас Мирний); 
Світонароджені покоління комах радісно роздираються в 
цім безмірно широкім і блискучім світі (М. Грушевський); 
Чим далі ішов він, тим більше йому лишалося йти, так же 
безмірно далеко, як і безмірно тяжко (І. Багряний); Вона 
дівчина безмірно тиха і скромна (В. Стефаник); Ї ї любов до 
чоловіка така неземна, вона кохає його безмірно (Ю. Янов
ський).

БЕЗМІР’Я, я, с. Те саме, що безмір 1. У блакитному без
мір Т Сонце плине і палає (Я. Щоголів); Перед собою він ба
чив .. титанічне безмір’я снігів і хмар (М. Стельмах); Мо
гутній вихор клекоче, прагне у  простір, несе громаддя ко
рабля у безмір я (О. Бердник); Така безмежність і таке без
мір'я! Мій біль в мені! (Л. Костенко).

БЕЗМІСЯЧНИЙ, а, е. Не освітлений місяцем; без місяч
ного світла. На безмісячнаму небі ярко палають зорі (І. Фран
ко); Людей щиро облягла непроглядна тьма безмісячної но
чі (Б. Антоненко-Давидович); Зорі, крізь безмісячну ніч, ме
рехтять спокійно (В. Барка); Ніч опустилася над полем 
бою — тиха, безмісячна (В. Собко).

БЕЗМІСЯЧНО, пред. Про стан, коли немає місяця, мі
сячного світла. Вечір.. здався особливо хорошим: безмісяч
но, але досить видно, зрідка пролітає сніжок (О. Гончар).

БЕЗМОВНИЙ, а, е. І . Який нічого не говорить, мовчить. 
До Тебе я кличу, о Господи, скеле моя, не будь же безмовним 
домене, бо коли Ти замовкнеш до мене, я стану подібний до 
тих, що сходять до гробу (Біблія. Пер. І. Огієнка); Мама 
стояла біля неї, бліда й безмовна (Ю. Смолич); Сиділи [шко
лярі] зачаровані, безмовні (М. Гірник); * Образно. В душі 
[композитора] жила Весна непереборна й неув ’ядна, І він 
для інших, не для себе, клав Ї ї на сніг безмовного паперу, Як

мак, дрібними нотними зн ачний  (М. Рильський); // Який 
неохоче розмовляє, не любить багато говорити; мовчазний. 
Він сидів, як німий, перед нею, і мельникова дочка знудилася 
б з тим безмовним гостем (Марко Вовчок); // Який не має 
здатності говорити; безсловесний. Панам всюди добре, а 
вже тим хлопам .. Гнуть спини наші люди, мов ті воли... 
безмовнії (М. Чабанівський); // Який виявляється без слів, 
не супроводжується мовленням. Тричі владика Нептун ви
ринав і в безмовному гніві Руки в повітря здіймав (М. Зе- 
ров); Софія глянула на ката, що стояв осторонь, і той, 
зрозумівши безмовний наказ багачки, підійшов до Македо- 
нихи (А. Шиян).

2. перен. Який не наважується подати голос, висловити 
свою думку; боязкий, покірний. А раб безмовний — не лю
дина. Гарматне м 'ясо тільки він... (Микола Чернявський).

3. перен. У якому не чути ніяких звуків; тихий. [ С в і ч 
ка:] /  сім років безмовне наше місто, І  темно скрізь, і сім 
років нема Ні гулянок, ні зборів цехових... (І. Кочерга); Ще 
повні темряви, задуми Безмовні вранішні ліси (М. Нагни- 
біда); Утішають нас тільки спалахи полярного сяйва — та 
безмовна, німа пожежа неба (Р. Іваничук).

БЕЗМ бВ НІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безмовний. 
Безмовність жертв відбирала в нього [Меншикова] ту звір- 
ську насолоду, яку мучителям дає жах і тривога мучеників 
(Б. Лепкий); Мабуть, ніколи не забуде Горпина того зимо
вого лісу, білої урочистості й безмовності (Ю. Яновський); 
Тут скрізь панує тиша нічного цикадного степу, безмов
ність моря, щедро залитого місячним світлом (О. Гончар); 
Вуха немовби заклало ватою. Зникли всі звуки. Безмов
ність. Чорні хмари у  небі. Звідки вони взялися (О. Бердник); 
Знання власної нікчемності може зробити нас великими, 
підняти над безумовністю природи, яка ніколи нічого не знає 
(П. Загребельний).

БЕЗМ бВНО. Присл. до безмовний. Кожен бачив .. мо
лодицю, що безмовно сиділа, наче стративши-таки дощен
ту усе дороге та любе (Марко Вовчок); Біля призьби без
мовно стояли Ярина з Марійкою (Василь Шевчук); У полі 
кипіла робота. Сивіли воли на ріллі, — А ввечері тиха дрімо
та Безмовно плила по землі (М. Рильський).

БЕЗМ бЗК И Й, а, е. 1. Який не має мозку. Безкосте, без
мозке усе море виплаває [п’явка] (Номис).

2. зневажл. Дурний, безглуздий. — Через вас, п'яниць 
безмозких, я сам стояв перед панами голіруч... (3. Тулуб); 
Шкода твоєї безмозкої голови, вона б тобі ще придалася 
(І. Нижник); Здається, він зовсім не такий безмозкий, цей 
Бузина (П. Загребельний).

БЕЗМ ОЛОЧНИЙ, а, е. Без молока. Безмолочна дієта.
БЕЗМ ОРОЗНИЙ, а, е. Який характеризується відсутніс

тю морозів. Загальна тривалість безморозного періоду в 
східних областях України — 210-240 днів. Часто бувають 
посухи й суховії (з наук, літ.); Багатий природними терито
ріями екокоридор долини річки Ірпінь не може виконувати 
свою екофункцію повною мірою тому, що вус і сезони року, 
а особливо в безморозний період, його природні урочища 
зазнають вторгнень численних рекреантів зі столиці — 
туристів, грибників, мисливців, рибалок і взагалі відпочиваль
ників (з наук.-попул. літ.).

БЕЗМОТЙВНИЙ, а, е. Який не має мотиву; невмотиво- 
ваний. Випадків безмотивної відмови судових органів у  по
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рушенні справи через службову недбалість високопосадов- 
ців сьогодні суттєво поменшало (з мови документів).

БЕЗМОТОРНИЙ, а, е. Який працює без мотора або з ви
мкненим мотором. Протягом 40 хвилин над аеродромом 
ширяли безмоторні апарати (із журн.); Високе мистецтво 
безмоторного польоту продемонстрували планеристи 
(з газ.).

БЕЗМУФТОВИЙ, а, е, спец. Який не має, не використо
вує муфту. Переваги використання зварних колон перед 
муфтовими такі: герметичність, можливість зменшення 
діаметра проміжних колон, менша вартість безмуфтових 
труб (з наук. літ.).

БЕЗНАБІРНИЙ, а, е. Який не потребує друкарського на
бору при друкуванні текстів. На базі поліграфічної дільниці 
Інституту історії НАН України засобами безнабірного 
друку здійснюється систематична публікація науково-до
відкових видань (із журн.).

БЕЗНАДІЙНИЙ, а, е. 1. Який не подає надії на щасли
вий кінець, на успіх або покращання, на одужання і т. ін. 
Що ж се таке: старість іде чи безнадійне життя на
гнітило?.. Мар Т стало гірко-гірко (Панас Мирний); Коли 
його [Орлюка] перевезли в тиловий госпіталь, він був уже 
без пульсу. Він був безнадійним (О. Довженко); У цій невиз
наченості — прояв безнадійного чекання (із журн.); Новий 
пристрій для остеосинтезу буквально робить чудеса, до
зволяє ставити на ноги практично безнадійних хворих 
(з газ.); // Який утратив надію на щастя, успіх і т. ін. Не тре
ба всіх тих згуків, що нагадують життя, хай буде тиша і 
невпинний, щемлячий біль одинокого безнадійного серця 
(М. Коцюбинський); // Який виражає втрату або відсутність 
наді\. Поклик гіркий, безнадійний, вразливий Співцеві у  сер
ці віддався, — Мов серце розкраяв... (Леся Українка); Чому 
тобі [у тебе] такий безнадійний погляд на життя (М. Хви
льовий); Таку добру й правдиву пісню може співати тільки 
безнадійний скиглій, що навіки вже втратив почуття гу
мору (І. Багряний).

2. Який не піддається перевихованню; невиправний. 
[Ст ь оп а : ]  Платон Іванович безнадійний ідеаліст (О. Кор
нійчук); Гена чутливий, багато в що вмислюється, він не 
може бути безнадійним (О. Гончар); Нас довго виховували 
в дусі безнадійного прагматизму (з газ.).

0  Набитий (безнадійний) дурень див. дурень.
БЕЗНАДІЙНІСТЬ, ності, ж. Стан за знач, безнадійний 1. 

Аж ось минув тиждень-другий безнадійності та горя, 
утрати відходять назад, криються забуттям (Панас Мир
ний); Ця безнадійність боліла Семена гірше, ніж найтруд- 
ніші рани в світі (М. Коцюбинський); Цей і попередній пе
ріод — період сумнівів, резигнації, що одбиваються у  вір
шах нотками безнадійності (В. Еллан-Блакитний); Та чи ж 
може бути за правило, що безнадійність становища вти
шує людське чуття (В. Підмогильний); В душі її зостались 
лише біль, страждання, безнадійність і муки (А. Шиян).

БЕЗНАДІЙНО. Присл. до безнадійний 1. Тепер уже 
скілька літ, як чоловік їй [її] хворий безнадійно (Леся Укра
їнка); Колись десятки років безнадійно боровся народ За
хідної України за кілька шкіл на рідній мові (П. Козланюк); 
Вартовий щось хотів заперечити чи застерегти.., але 
тільки махнув безнадійно рукою (Олесь Досвітній); Глибоко 
вдихав [Сава] вологе повітря та безнадійно дивився на хма
рини у  небі (О. Бердник); Після аварії на ЧАЕС престиж

атомної енергетики як найчистішої безнадійно підірвано 
(із журн.); // у  знач. пред. Не радив би вам втручатися, це 
безнадійно (І. Кулик).

БЕЗНАДІЯ, і, ж. Відсутність надії на краще; безнадій
ність. Вже годі плакати! Нехай із уст смутних Не йде в нас 
слово безнадії (В. Самійленко); Відчув [Андрій], як від цієї 
постаті повіяло на нього безнадією (І. Багряний); Чутки, 
одна страшніша від другої, інколи вселяли в душу острах і 
безнадію (Іван Ле); На обличчі його лежав вираз безнадії і 
розпачу (В. Собко); Безнадія — страшне й темне почуття. 
Воно триває одну мить, але ж для смерті більше не по
трібно (Р. Іваничук); Сама згадка про нещастя виморожує 
душу, кидає в провалля зневіри і безнадії (з публіц. літ.).

БЕЗНАДЛИШ КбВИЙ, а, е. Який характеризується від
сутністю надлишку. Запроваджено систему нових термінів 
у  галузі метрологічної науки про безнадлишковий ряд, яка 
базується на понятті оптимальних структурних пропор
цій (з наук. літ.).

БЕЗНАПАСНИЙ, а, е, діал. Який не зазнає лиха, напас
ті. Та хто ж не зна, як-то слухати легкі речі безнапасного 
щасниці при своїй лихій годині? (Марко Вовчок).

БЕЗНАПІРНИЙ, а, е. Який працює без напору. Безна
пірними дамбами регулюють русла річок, поліпшують умо
ви судноплавства та експлуатації водопропускних і водоза
бірних споруд (з наук.-попул. літ.); Безнапірне вбирання; 
Безнапірний режим роботи.

БЕЗНАРЯДНИЙ, а, е. 1. Здійснюваний без урахування 
наряду (див. наряд2 1). Безнарядна оплата праці; Безнаряд
на форма організації праці.

2. Який здійснюється без оформлення документів на 
одержання певних товарів, матеріалів і т. ін. Безнарядне 
постачання товарів.

БЕЗНАРЯДНИК, а, ч., розм. Робітник, який виконує ро
боту, що оплачується за безнарядною системою.

БЕЗНАСТАННИЙ, а, е. Який ніколи не припиняється, 
невідомо, коли закінчиться; повсякчасний, безупинний. 
— Чому ти так побіліла, коли невинна? — Чому? Мабуть, 
тому, що я слаба, що безнастанна боротьба з вами ни
щить мої сили (О. Кобилянська); Творчість — це праця без
настанна (П. Тичина); Останні тижні проминули для Ти
мофія Калиновського в безнастанних тривогах (С. Журахо- 
вич); Але ж яке ревіння безнастанне! Це описать — злама
ється перо (Л. Костенко); Уся історія людства — то 
безнастанне прагнення до швидкості (із журн.).

БЕЗНАСТАННО. Присл. до безнастанний. Безнастан
но підганяв [багач] своїх дітей і наймитів (В. Стефаник); 
Паровоз, безнастанно збільшуючи рух, помчав до помосту 
(О. Десняк); Буддисти мають безнастанно прагнути до 
того, щоб шляхом самовідданої любові до людей пом ’якшу- 
вати земні прикрощі й страждання (із журн.).

БЕЗНАЦІОНАЛЬНИЙ, а, е. Який не стосується ніякої 
нації, не пов’язаний з будь-якою нацією. Безнаціональна 
людина — без іскри (Б. Харчук); Безнаціональної культури 
не існує (з наук. літ.).

БЕЗНАЦІОНАЛЬНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безна
ціональний. Безнаціональність є не більше, як пустоцвіт 
(із журн.).

БЕЗНЕВИННЕ, присл., рідко. 1. Те саме, що безневин
но.
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2. діал. Без причини, безпідставно. — Точнісінько так! 
8 ринських з мене безневинне злупив (І. Франко).

БЕЗНЕВИННИЙ, а, е. За яким немає ніякої вини; без
винний, невинний. Буде вигублений дім безбожних, а на
мет безневинних розквітне (Біблія. Пер. І. Огієнка); Над 
моєю хатою чорна хмара встала; На мене молоду, безне
винную, неслава (П. Чубинський); — Грицьку! братику! Ти 
бачиш? кров безневинна ллється... (Панас Мирний); Таксо
ни курили й збавляли ніч в безневинній розмові (І. Багряний); 
// Який нікому не робить шкоди, зла. — Устрель сю пташ
ку, Тимоше!.. — А нащо я маю безневинну щебетушечку 
стріляти? (Марко Вовчок); Вуж — безневинна корисна 
тварина (з газ.).

БЕЗНЕВИННІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безневин
ний. Хто вже був у  бувальцях, то зараз і зробив так, не 
вповаючи на безневинність свою (Марко Вовчок); Тільки 
чотири чоловіки з усієї великої камери викликають у  нього 
сумнів щодо своєї безневинності (Б. Антон єн ко-Давидо
вич); Он тим, хто не просився, не доказував своєї безневин
ності, все прощають,.. а на його просьби.. навіть відповіді 
ніякої (Ю. Збанацький); Свої побоювання щодо безневин
ності “домашнього ” магнетизму вчені висловили ще на по
чатку 80-X років (із журн.).

БЕЗНЕВИННО. Присл. до безневинний. “Отак безне
винно і досталося [дісталося] Галі на горіхи ”, — подумав 
він (Панас Мирний); Не раз дрижали [стіни] від тяжкого 
плачу безневинно закатованих людей (Г. Хоткевич); Хоч ви й 
начальство, а безневинно людей нема чого бить (В. Винни
ченко); Відчував [джура] себе безневинно обвинуваченим 
(3. Тулуб); Стоїш перед учителькою з міцно зціпленими гу
бами і навіть усміхаєшся безневинно (О. Гончар); — Про
стіть, моя людиночко дорогенька, бо це все від нервів, безне
винно на чужих гріхах розпинають (В. Дрозд); Реабілітовано 
пам ’ять тисяч безневинно загиблих від репресій людей (з газ.).

БЕЗНИТКОВИЙ, а, є. Який виконується без застосу
вання ниток. Машина для безниткового з ’єднання.

БЕЗН бГИ Й ,а,е. 1 . Який не має ноги або ніг, втратив но
гу (ноги). Після великої зими Вернувся і Максим безногий: В 
поході, каже, загубив (Т. Шевченко); // У якого немає кін
цівок (про тварин). Личинки землисто-сірі, матові, трохи 
зморщені, безногі (з наук, літ.); Безнога ящірка-жовтопузу 
Криму трапляється рідко (із журн.); * У порівн. День за 
днем і ніч за ніччю полізли, мов безногі черви поплазували 
(Панас Мирний); IIрозм. Який має покалічені, паралізовані 
ноги; Ну знач. ім. безногий, гого, ч.; безнога, гої, ж. Люди
на, що втратила ногу (ноги). Стукали милицями безногі й 
криві (О. Донченко).

2. розм. Який не має ніжки, ніжок (про меблі). Тут [у ко
мірчині] мостилися в безладді один на одному безногі 
стільці (О. Донченко).

А Безногі земноводні див. земноводний.
БЕЗНОЖОВЙЙ, а, є. Здійснюваний без застосування 

ножа, скальпеля. Конструктори вдосконалили технологію 
виробництва деревних плит підвищеної якості з викорис
танням безножових способів подрібнення деревини (з наук, 
літ.); Михайло Краснов першим у  світі створив метод без- 
ножового лазерного й ультразвукового лікування найбільш 
розповсюджених очних хвороб, у  тому числі глаукоми (з на- 
ук.-попул. літ.).

А Безножова хірургія див. хірургія.

БЕЗН бСИ Й , а, е. 1 . Який не має носа. Маріка сиділа на 
печі, мляво одівала [одягала] свою безруку й безносу ляльку 
(С. Васильченко); — Планів моїх ждеш, окаянна! — в не
стямі шепоче Вутанька вгору просто в безносе обличчя ба
бі (О. Гончар); Та ще безноса .. кам ’яна баба на невисокій .. 
могилі по той бік болітця (Ю. Мушкетик).

2. у  знач. ім. безноса, сої, ж., розм. Уявлювана постать 
смерті. Зітхнув Сеспель .. Вже он, — чув те добре, — 
стоїть безноса з косою за плечима (Ю. Збанацький); Безно
са косить, несподівано відчиняючи двері то в одну, то в ін
шу домівку, — ніби бавиться (з газ.).

БЕЗОАРИ, ів, мн. Тверді утворення із щільно збитої 
шерсті тварин, волокон рослин і т. ін., які нагромаджуються 
в шлунково-кишковому тракті жуйних, коней, рідше собак, 
котів і свиней. Причиною виникнення кишкової непрохіднос
ті у  тварини у  віддалений післяопераційний період стали 
безоари (з наук. літ.).

БЕЗОАРОВИЙ, а, е. Прикм. до безоари. Майже повсюд
но поширена сарна, а на сході зустрічається безоаровий ко
зел (з наук.-попул. літ.); Безоаровий камінь.

БЕЗОБОРОННИЙ, а, рідко. Те саме, що беззахисний. 
— Ви князь, а я безоборонна, безприхильна удова (І. Не- 
чуй-Левицький); А люди ж лихі, нерозумні, вони ще й зну
щатимуться з них, безоборонних! (Б. Грінченко); А серце 
ще таке безоборонне (Л. Костенко).

БЕЗО БО РбН Н ІС ТЬ, ності, ж., рідко. Абстр. ім. до без
оборонний. Екологи постійно нагадують нам про безобо- 
ронність та незахищеність світу природи перед світом 
людей (з публіц. літ.); Цей твір — це простота ідеального, 
беззастережність і безоборонність того, що відчуваєш, і 
того, перед чим зупиняєшся у  подиві й замилуванні перед 
красою людських почувань (із журн.).

БЕЗОБРАЗНИЙ, а, е, літ. Позбавлений образності. В 
науковому творі автор вживає переважно слова з прямим 
значенням, слова безобразні, які виражають точні понят
тя (з наук. літ.).

БЕЗОБРАЗНІСТЬ, ності, ж., літ. Якість за знач, безбб- 
разннй. Новаторство форм бере верх над беззмістовніс
тю, безобразністю готових словесних формул (з газ.).

БЕЗОГЛЯДНИЙ, а, е. Який не зважає на будь-які засте
реження, обставини і т. ін., ні з чим не рахується у своїх 
діях; рішучий. Нерчин.. не вважав себе вже до кінця безог
лядним мрійником (Н. Рибак); Він [Безбородько] тепер є 
таким, яким він є. Безоглядний і до нестями самозакоханий 
(Ірина Вільде); // Який виявляється або здійснюється, не
зважаючи на будь-які умови, обставини і т. ін., без розмірко
вування. Веселий погляд на створіння Боже, І безоглядна 
віра до людей, І чулість серця .. Усе те В собі я поховав 
(В. Самійленко); Ви згадайте XVIII століття і його безог
лядну віру в природну справедливість (В. Підмогильний); В 
сутінках очі /У [Даші] здавалися ще більшими, в них іскрила
ся безоглядна рішучість (С. Журахович); Безоглядне ліку
вання спиртовими настоянками домашнього виготовлення 
часто призводить до наслідків, цілком протилежних ба
жаним (з газ.).

БЕЗОГЛЯДНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безоглядний.
То, синку, війна, в якій треба більше дотепу, хитрості, без
оглядності і обережності, як у  розбійництві (І. Франко); 
Він сам не знав, звідки в нього раптом взялася така упевне
ність і безоглядність у  його вчинках (Я. Качура); Щед
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рість, безоглядність життя, в якому для проростання од
ного зернятка тратяться сотні й тисячі інших зерен, ваші 
наукові педанти називають механічною статистикою 
(О. Бердник}.

БЕЗОГЛЯДНО. 1. Присл. до безоглядний. З ляком підве
ла старенька очі на молоду дівчину, Такої бесіди вона ще від 
неї не чула, так суворо, безоглядно ніколи вона не говорила 
(О. Кобилянська); [ К л ав д і я : ]  Зараз я думаю тільки про 
те, що люблю тебе безмежно, безоглядно... (Л. Смілян- 
ський); Я  занадто багато знав лихого про життя, щоб 
безоглядно любити його (В. Дрозд); Місто безоглядно за- 
наджуєдо себе молодь (В. Яворівський).

2. присл. Не оглядаючись. — Я  не гадав, що ви здатні ки
нути законтрактовану вами людину напризволяще, а самі 
безоглядно тікати (Ю. Смолич); Не бійся нічого, нічого, 
нічого, Вперед безоглядно дивись! (І. Муратов).

БЕЗОДМбВНИЙ див. безвідмовний.
БЕЗОДМ бВНІСТЬ див. безвідмовність.
БЕЗОДМбВНО див. безвідмовно.
БЕЗбДНІЙ, я, є. Те саме, що бездонний. І засурмив п 'я- 

тийАнгол, і я бачив зорю, що спала із неба додолу. І  їй даний 
був ключ від криниці безодньої (Біблія. Пер. І. Огієнка); Безод
ньої бочки не наллєш (прислів’я); Над головою стеля з гли
бокого безоднього неба, синього, аж темного (І. Нечуй-Ле- 
вицький).

БЕЗЙДНЯ, і, ж. Глибоке провалля; прірва. Проси ти від 
Бога, свойого [свого] Отця, і Він допоможе тобі, і проси 
Всемогутнього, і Він благословить тебе благословенням 
небес, що на висоті, благословенням безодні, що долі ле
жить (Біблія. Пер. І. Огієнка); 3 одного боку дороги стир
чала .. стіна урвища, а з другого — чорніла широка безодня, 
дно якої, мабуть, ніколи не бачило сонця (М. Коцюбин
ський); Ревіли з гір потоки, і котилося каміння аж туди ку
дись в безодню... (П. Тичина); Місяць стояв у  зеніті й висів 
над безоднею (М. Хвильовий); * Образно. Ти мені показав 
був великі та люті нещастя, та знов Ти оживиш мене, і з 
безодень землі мене знову Ти витягнеш  (Біблія. Пер. 
І. Огієнка); Самим тільки летом думки Ісус долав ту непри
ступну для більшості людей безодню, яка, згідно з буденни
ми уявленнями, відділяє Бога від людини (із журн.); // перев. 
чого або яка. Безмежний простір, безмірна глибина. Багато 
є планет, багато вічних зір Серед блакитної безодні неба 
(Дніпрова Чайка); І дивився Карк на небо: там голуба безод
ня, там кінчається життя (М. Хвильовий); Кожна кузька, 
метелик, травинка, .. птах, камінь — все приховує.. таєм
ниці, що жодні космічні безодні не можуть зрівнятися з 
цим скарбом (О. Бердник); Над безоднею світу багряна ска
ла стоїть і хитається в хмарах синіх (М. Вінграновський); 
* У порівн. Хто збагне глибину мого горя, глибокого, як 
морська безодня! (І. Нечуй-Левицький); // чого, перен. Дуже 
велика кількість, найвищий ступінь вияву чого-небудь. /  
тут чоловік раптом виявив Безодню великодушності 
(В. Підмогильний); Тема війни на довгі роки буде основною 
темою мистецтва .. Щоб не потонути у  безодні надзви
чайних фактів, треба добре-добре продумати конструк
цію і п ’сси, і оповідання (О. Довженко); Безодня любові в цій 
людині до матеріальних, неодухотворених речей дивувала 
Андрія (І. Багряний); [Л и се н ко : ]  У великих поетів чим 
глибша безодня страждань, тим вища вершина їх духу 
(Л. Смілянський).

0  Заводити / завести у безодню (у прірву) див. заводи
ти1; Кидатися / кинутися в безодню див. кидатися; Пада
ти / впасти в безодню див. падати; Привести на край 
безодні див. приводити; Стояти над безоднею (край безбд- 
ні) див. стояти; Утопити в безодню див. втопити; Штов
хати в прірву (в безодню) див. штовхати.

БЕЗОДРАДІСНИЙ див. безвідрадісний.
БЕЗОДРАДІСНІСТЬ див. безвідрадісність.
БЕЗОДРАДІСНО див. безвідрадісно.
БЕЗОДРАДНИЙ див. безвідрадний.
БЕЗОДРАДНІСТЬ див. безвідрадність.
БЕЗОДРАДНО див. безвідрадно.
БЕЗбК И Й , а, е. Який не має очей, втратив око (очі). Кай- 

дашиха, котру тепер на селі дражнили безокою економ
шею, сердилась на Мотрю (І. Нечуй-Левицький); * Образ
но. Безокая фортуна Зробила [Азилласа] паном із чупруна 
(І. Котляревський).

БЕЗОПАРНИЙ, а, е, спец. Для виготовлення якого не 
використовують опари. Безопарний спосіб приготування 
тіста.

БЕЗОПЕРАЦІЙНИЙ, а, е. Який використовується в без- 
ножовій хірургії. Безопераційне лікування тромбофлебіту.

БЕЗОПЕРАЦІЙНО. Присл. до безопераційний. Сусід
ка порадила звернутися до одного приватного центру, де 
лікують вени безопераційно (з газ.).

БЕЗОПІРНИЙ, а, е, зах. Який не чинить опору, легко 
піддається кому-, чому-небудь. Гнет [гніт].. м які, безопір- 
ні [тіла] роздавлює (І. Франко).

БЕЗОШ РНО, зах. Присл. до безопірний. Вас мусить 
ординарне тверезе життя задавити, коли підете дальше 
тою дорогою, що досі, піддаючись безопірно грубим і силь
ним елементам! (О. Кобилянська).

БЕЗОПЛАТНИЙ, а, е. За який не платять; безплатний. 
Незаконно добуті в природі ресурси та виготовлена з них 
продукція підлягають безоплатному вилученню (з газ.).

БЕЗОПЛАТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безоплат
ний. Законом України про охорону природного середовища 
передбачено безоплатність загального та платність спе
ціального використання природних ресурсів для господар
ської діяльності (з газ.).

БЕЗОПЛАТНО. Присл. до безоплатний. Він [власник] 
може .. передавати його [своє майно] безоплатно або за 
плату у  володіння і користування іншим особам (з мови до
кументів); Фірми безоплатно отримують устаткування 
та консультації (із журн.); З 1 січня 2002 року всі вклади в 
старій європейській валюті було безоплатно конвертовано 
у  євро відповідно до курсу Центрального евробанку (з газ.).

БЕЗОП бРН И Й , а, е, спец. 1. Який не має опори. Ідеаль
но та інформаційно моделююче мислення — це майже без- 
опорний канал трудового процесу інтелектуального мікро- 
рівня. Тому що це канал енергій, надвисоких швидкостей та 
проникності (з наук. літ.).

2. Такий, у якого навантаження розподіляється не опора
ми, а за допомогою інших конструктивних елементів спору
ди. У Мальті, яку називають казковим музеєм під відкри
тим небом, було збудовано безопорний собор — третій у  
Європі (із журн.); Безопорний та підтримуваний тросами 
дах Басманного ринку, який нагадує купол цирку, міг не ви
тримати ваги снігу (з газ.).
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3. Який характеризується відсутністю опори на ноги або 
на руки під час виконання спортивних вправ. З підвищен
ням темпу ходьби понад 200 кроків на хвилину зникає період 
подвійної опори, з ’являється безопорний період і відбува
ється мимовільний перехід ходьби в біг (з наук. літ.).

БЕЗОРУЖНИЙ, а, е, заст. Який не має при собі зброї; 
беззбройний. Перебігають через майдан троянці, безоруж- 
ні, в святочній одежі (Леся Українка); Це добре, що він взяв 
на себе команду. Хоч і безоружні, ми менше так скидаємось 
на сліпий своєю неорганізованістю натовп (П. Колесник).

БЕЗОСОБОВИЙ, а, е. 1. Який не має індивідуальності, 
своєрідності. Кожний усвідомлює, що поезія та малярство, 
як і вся художня творчість, ідуть перш за все від “душі й 
серця ”, від людської психології, а не від раціоналістичних 
“ поглядів”, або безособових теорій, або не менш безособо
вих історично-суспільних процесів (з публіц. літ.).

2. лінгв. Який не може бути пов’язаний з будь-яким 
суб’єктом дії або підметом. Як людина, що звикла ховати 
свою таємницю так пильно, що навіть сама перед собою 
уникає до неї дотикатись, він мислив про неї і в спокій, і в 
бурю лише абстрактно, вживаючи безособові звороти та 
займенники (В. Підмогильний); — Курити? — спитав зон- 
дерфюрер, не витримуючи довше правильного слововжи
вання і переходячи навіть у  чужій для нього мові на звичай
ний солдатський жаргон з безособовими формами (П. Заг- 
ребельний); Безособова конструкція.

А Безособове дієслово див. дієслово; Безособове ре
чення див. рёчення.

БЕЗОСОБбВІСТЬ, вості, ж. Абстр. ім. до безособо
вий. Безособовість дієслів.

БЕЗОСО БбВО . Присл. до безособбвий. Безособово 
вжите дієслово.

БЕЗбСТИЙ, а, е. Який не має остей, остюків. Твердий 
безостий колос [пшениці] б ’є по руках, а стебло лЬе під но
ги (М. Коцюбинський); Схили засівали сумішшю стоколосу 
безостого та еспарцету піщаного (з наук. літ.).

БЕЗОЦІННИЙ, а, е. Який здійснюється без оцінювання. 
Безоцінний опис майна.

БЕЗОЦІННО. Присл. до безоцінний. Практикуючий 
психолог має безоцінно сприймати клієнта, орієнтуватися 
не на власні моральні уявлення, стереотипи світосприйман
ня й поведінки (з наук, літ.); Тренінгові вправи з методами 
проективних малюнків, розігруванням рольових ситуацій, 
мімічні диктанти допомагали зрозуміти емоційний стан 
іншої людини через усвідомлення власних переживань, його 
безоцінно приймати (з наук. літ.).

БЕЗОЩАДНИЙ, а, е, заст. Жорстокий, немилосерд
ний. Безощадна, вовік ненаситна орда (Сл. Гр.); * Образно. 
Холодний в Тдливий вітер приспівував свою безощадну піс
ню (Ганна Барвінок).

БЕЗПАЛИЙ, а, е. Який не має пальця або пальців, утра
тив палець (пальці). — Ось, — показав фельдфебель безпалу 
ліву руку; — бачив, як одчесало? (П. Загребельний).

БЕЗПАЛУБНИЙ, а, е. Який не має палуби. Безпалубне 
судно.

БЕЗПАЛЬКО, а, ч., розм. Безпала людина. — Чи то ж я 
безпалько, сам не скручу собі цигарки... (О. Гончар).

БЕЗПАЛЬЧИЙ, а, е, діал. Безпалий. Його [Андрія Воли
ка] брали за руку і уважно роздивлялись безпальчий цурпа
лок, наче бачили вперше (М. Коцюбинський).

БЕЗПАМ ’ЯТНИЙ, а, е, розм. 1. Який утратив свідо
мість, пам’ять; непритомний. — Вона ослабла, впала на мої 
руки, а я її, безпам’ятну, кинула в яму (І. Франко); Без- 
пам 'ятного бійця лісник одвіз до слобідської лікарні 
(А. Шиян); // Який діє несвідомо, ніби втративши розум; 
безтямний. На Христю— як найшло що: безпам ’ятна, наче 
з-за угла прибита, вона вешталася поміж людьми (Панас 
Мирний); * У порівн. Йшла [Зінька], наче безпам 'ятна. І 
тільки гілля лоз чіплялось за неї (А. Шиян); // Дуже сильний, 
несамовитий. Нараз смертельний переляк обхопив його 
[Спориша], він кинувся до виходу і впав .. з безпам'ятним 
криком (І. Франко).

2. Який має погану пам’ять; забудькуватий. Забула [ма
ти].., голова стала така дірява, така безпам 'ятна (Ю. Зба- 
нацький).

БЕЗПАМ ’ЯТНІСТЬ, ності, ж., розм. Абстр. ім. до без
пам’ятний 2. Раптові напади .. страху чергувалися з ко
роткою безпам 'ятністю: в місцях, які недавно бачила і зга
дувала. Тепер стоїть і не знає, девона... (В. Барка); Ознака
ми цього типу депресії є непевність у  собі, агресивність, 
гнів, роздратованість, смуток, стурбованість, страх, без
пам 'ятність (з наук, літ.); У вашій ситуації безпам ят- 
ність — сигнал про те, що ви перевтомилися і вам потріб
но відпочити (з газ.).

БЕЗПАМ’ЯТНО, розм. Присл. до безпам’ятний 1. — Він
такий бистрий і палкий, він так гаряче і безпам’ятно лю
бить мене (І. Франко).

БЕЗПАМ ’ЯТСТВО, а, с. Втрата свідомості; непритом
ність, забуття. Я  було на сих днях утяла такий нервовий 
припадок.., але до безпам 'ятства.. не дійшло (Леся Україн
ка); Такі очі поручик Сидоркевич часто бачив у  товаришів 
офіцерів, які напивалися до безпам 'ятства (В. Винничен
ко); В безпам 'ятствіумене на руках Він помирав (О. Підсу- 
ха); * Образно. Інколи отак зустрінешся з людською чер
ствістю і безпам 'ятством, і вже не можеш далі жити 
спокійно (з газ.).

БЕЗПАМ ’ЯТТЯ, я, с. Те саме, що безпам’ятство. Пере
несли Юрка на шпитальну койку тюрми в безпам'ятті 
(П. Козланюк).

БЕЗПАМ ’ЯТЬ, і, ж., рідко. Те саме, що безпам’ятство.
У безпам 'яті він лежав навзнак, широко розметавши руки 
(Н. Рибак); Ви три тижні були у  безпам 'яті. Вас оперували 
(О. Бердник).

БЕЗПАПЕРбВИЙ, а, е. Який здійснюється без паперу, 
не передбачає використання паперу. Майбутнє — за безпа- 
перовою інформацією (із журн.); Безпаперові технології.

БЕЗПА П ЕРбВІСТЬ, вості, ж. Властивість за знач, без- 
папербвпй. Безпаперовість технології збору і поширення 
інформації.

БЕЗПАРДбННИЙ, а, е^розм. Дуже розв’язний; грубий, 
нахабний, занадто набридливий; безцеремонний. Дуже 
вже розсердили мене сі безпардонні панове, тим більше, що 
вони мені ще вдома обридли (Леся Українка); Навіть гомін
лива, безпардонна молодь затихла і стала слухати [соло
вейка] (В. Винниченко); Це вже переходило межі жарту і 
набирало безпардонноїпохабщини (М. Хвильовий); Безпар
донна поведінка; Безпардонне звертання.

БЕЗПАРДбННІСТЬ, ності, ж., розм. Властивість за 
знач, безпардонний. Хто підрахує збитки суспільства від 
зухвальства, нахабності, безпардонності, хамства? (з газ.).
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БЕЗПАРДОННО, роїм. Присл. до безпардонний. Не
могла [Катерина] повірити, що це Суліман. Таким грубим, 
безпардонно нахабним був його тон (Ірина Вільде); * Об
разно. Вітер.. лютував, свавільно і безпардонно (В. Винни
ченко); Важка хмара, що сунулась сонним небом, безпар
донно поглинула місяць (А. Крижанівський).

БЕЗПАРИЙ див. безпйрний.
БЕЗПАРНИЙ, рідше БЕЗПАРИЙ, а, е. Який не має па

ри. Не знати тобі, Свириде, того щастя, .. не вити свого 
гнізда тобі, безпарна птице— приймаче чужої сім ї(Панас 
Мирний); // Без участі осіб протилежної статі. Останнім 
часом Софія полюбляє більше жіноче, безпарне товари
ство (О. Гончар).

БЕЗПАРТІЙНИЙ, а, е. Який не належить до якоїсь пар
тії. Безпартійний фахівець; // Який не відбиває поглядів 
жодної партії; Ну знач. ім. безпартійний, ного, ч. ; безпартій
на, ної, ж. Той, хто не є членом жодної партії. Вівдя накину
ла на плечі хустку й пішла з Христею на зібрання комгурт- 
ка. Там сиділа оддалік — безпартійна — і слухала (М. Хви
льовий).

БЕЗПАРТІЙНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безпартій
ний. У 1905-1914 роках майже всі літературно-наукові, 
громадські видання у  своїх програмах заявляли про свою 
безпартійність (з наук, літ.); В українських умовах мажо
ритарна система стимулює безпартійність, а це означає 
політичну неструктурованість (з газ.); Показово, що ще до 
входження до списку артисти, співаки заявляють про свою 
безпартійність, а участь у  виборах на той час їм ви
дається спробою поправити фінансове становище (з газ.).

БЕЗПАСПОРТНИЙ, а, е. Який не має паспорта. Безпас
портний громадянин; Безпаспортний статус.

БЕЗПАСПОРТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безпас
портний. [Селі  м:] За втечу нас зашлють, а за безпаспорт- 
ність, може, й повісять! (В. Самійленко).

БЕЗПАТЕНТНИЙ, а, е. Який здійснюється без патенту, 
не користується ним. Безпатентні смачні обіди приваблю
вали мене до кав'ярні грекинь (Д. Бузько); Безпатентна 
торгівля.

БЕЗПАТЕНТНО. Присл. до безпатентний. Тіньова еко
номіка породжує тіньову зайнятість. Приклади — на кож
ному кроці; вулична торгівля, ремонтні та будівельні робо
ти, усіляке посередництво у  послугах (від репетиторства 
та перукарства). Ця діяльність, як правило, здійснюється 
безпатентно, безконтрактно та без податкових деклару
вань (з газ.).

БЕЗПЕКА, и, ж. Стан, коли кому-, чому-небудь ніхто і 
ніщо не загрожує. Через утиск убогих, ради стогону бідних 
тепер Я  повстану, — говорить Господь, — поставлю в без
пеці того, на кого розтягують сітку! (Біблія. Пер. І. Огієн- 
ка); Почуваючи себе в безпеці, дівчина чи молода жінка спо
кійно заснула (В. Підмогильний); За мурами лубенського 
замку, слава Богу, можна почувати себе в цілковитій безпе
ці (Я. Качура); Наукові дослідження будуть спрямовані на 
розроблення системи екологічної безпеки країни (із журн.); 
У багатьох західних країнах прийнято національні програ
ми безпеки руху (з газ.).

(1) Екологічна безпека — стан навколишнього середо
вища, який гарантує захищеність життєво важливих інтере
сів суспільства, держави від реальних чи потенційних за
гроз, створюваних антропогенним або природним впливом на

довкілля. Одним з найгостріших завдань, що постали пе
ред світовою цивілізацією, є проблема екологічної безпеки 
на планеті (з публіц. літ.); Охорона навколишнього природ
ного середовища, раціональне використання природних 
ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності 
людини -  невід'ємна умова сталого економічного та соці
ального розвитку України (з мови документів); (2) Інфор
маційна безпёка — стан безпеки особи, соціальних спіль
нот, соціотехнічних систем в інформаційній сфері. Захист 
суверенітету і територіальної цілісності України, забез
печення її економічної та інформаційної безпеки є найваж
ливішими функціями держави, справою всього українського 
народу (Конституція України); (3) Національна безпека -  
сукупність внутрішніх і зовнішніх умов, які забезпечують 
стабільний розвиток суспільства, захист кордонів від вну
трішніх і зовнішніх загроз, стійкість до несприятливих зов
нішніх і внутрішніх впливів. Необхідною умовою успішного 
здійснення в Україні державного будівництва є здатність 
молодої держави забезпечити свою національну безпеку 
(з публіц. літ.); Одним із чинників національної безпеки є 
військова безпека, гарантом якої виступають Збройні сили 
України (з публіц. літ.); Утвердження і в громадській думці, 
і в суспільній практиці справжньої пріоритетності сфери 
освіти є необхідною умовою національного розвитку і на
ціональної безпеки (із журн.); Рада Безпеки ООН див. ра
да; Рада національної безпеки і оборони України див. 
рада.

А  Подушка безпеки див. подушка; Техніка безпёки 
див. тёхшка.

БЕЗПЕЛЮ СТКОВИЙ, а, е. Який не має пелюсток (про 
рослини). Безпелюсткова квітка.

БЕЗПЕРЕБІЙНИЙ, а, е. Який відбувається без затри
мок, перебоїв; безперервний. Гармаш домовився з майст
ром і підготував піч Василя Пилиповича до безперебійної 
роботи (О. Донченко); Лінія електропередачі вважається 
готовою до роботи, якщо по ній може бути гарантоване 
безперебійне подавання споживачам якісної електричної 
енергії (з наук, літ.); Через супутник може здійснюватися 
безперебійний телефонний зв 'язок на всій планеті (з газ.).

БЕЗПЕРЕБІЙНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безперебій
ний. Чотириста кубометрів за секунду приносила бурхли
ва Кзил-Су.., і це цілком гарантувало безперебійність робо
ти гідроелектростанцій (Іван Ле).

БЕЗПЕРЕБІЙНО. Присл. до безперебійний. Мартени 
мусять працювати разом, точно, розраховано, безперебій
но (В. Собко); Трамваї ходили безперебійно (М. Руденко); 
“Небесна фабрика " працює безперебійно; щосекунди над 
планетою спалахує близько 100 блискавиць (з наук.-попул. 
літ.).

БЕЗПЕРЕВАЛКОВИЙ, а, е. Який здійснюється без пе
рекладання, переміщення вантажу з одного транспорту на 
інший; прямий (про перевезення). Безперевалкове поста
чання нафти.

БЕЗПЕРЕМ ІННИЙ, а, е, заст. Який відбувається, про
ходить без змін.

БЕЗПЕРЕМ ІННО. І. заст. Присл. до безперемінний.
Він безперемінно був маршалом, а маршал був тоді не те, 
що тепер предводитель (Панас Мирний).

2. присл., діал. Обов’язково, неодмінно.



БЕЗПЕРЁРВКА 431 БЕЗПЕРЁЧНО

БЕЗПЕРЁРВКА, и, ж., розм., рідко. Організація праці, 
при якій робочий процес відбувається безперервно, без зу
пинок. — Близько півроку думав я про переведення свого це
ху на безперервну (Ю. Шовкопляс).

БЕЗПЕРЕРВНИЙ, а, е. Який не переривається; суціль
ний. Вулицею йшли безперервні колони військ (Іван Ле і 
О. Левада); Безперервним шнуром тяглись вози (Ірина Віль- 
де); // Який відбувається весь час, не припиняючись; по
стійний, безупинний. Між шахтою та залізницею підтри
мувався безперервний рух (М. Трублаїні); Дрижать вікна 
від безперервного гулу машин (Н. Рибак); Його дуже мордо
вано, тепер же взято .. на довгий, безперервний допит 
(І. Багряний); Процеси полімеризації здійснюються в реак
торах безперервної дії (з навч. літ.); Немає потреби виявля
ти свої емоції через безперервне повторення слів “Боже ”, 
“ж ах” та ін. (із журн.); Безперервне виробництво; Безпе

рервний трудовий стаж.
Нескшчённим (безперервним, нестримним / т. ін.) по

током див. потік.
БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безперёрв-

ний. Сучасний письменник завжди живе з відчуттям без
перервності літературного процесу (Ю. Смолич); Саме 
він, Б. М. Граков, у  1954 р. зробив висновок про безперерв
ність розвитку скіфської культури та скіфської осілості 
на Нижньому Дніпрі (з наук, літ.); Безперервність традицій 
хліборобських народів, які населяли наші землі принаймні 
ще за три тисячі років до нової ери, давно стала аксіомою 
(з наук, літ.); Безперервність існування; Безперервність на
ціонального культурного процесу; Фактори безперервно
сті у  процесі соціальних змін.

БЕЗПЕРЁРВНО. Приел, до безперёрвний. Удень і вночі 
безперервно йшла робота (О. Донченко); Понад чотири ро
ки безперервно проплавав Вакуленко на “П ильному” 
(Д. Ткач); У нашому організмі речовини безперервно окис- 
нюються киснем повітря (з навч. літ.).

БЕЗПЕРЕСАДКОВИЙ, а, е. Який не передбачає пере
садки, здійснюється без пересадки з одного транспорту на 
інший. Безпересадкове сполучення; Безпересадкові авіарей- 
си.

Безпересадковий вагбн див. вагон.
БЕЗПЕРЁСТАЛЬ, присл., діал. Безперестанку. Косили 

безпересталь сім днів (Сл. Гр.).
БЕЗПЕРЕСТАНКУ, присл. Не зупиняючись, весь час, не 

припиняючись; безперервно, постійно. Ми дякуємо Богові 
безперестанку, що, прийнявши почуте від нас Слово Боже, 
прийняли ви не як слово людське, але як правдиво то є Слово 
Боже, що й діє в вас, віруючих (Біблія. Пер. І. Огієнка); Скло 
дзвеніло й дзвеніло безперестанку і сипалось долі, як груші з 
дерева (М. Коцюбинський); Краньцовська говорила безпе
рестанку, але Славко її вже не чув і не розумів (Л. Марто- 
вич); Паровоз майже безперестанку подавав сигнали, і 
свисток ревів (Ю. Смолич); У нас є прекрасні вчені, фахівці 
з різних галузей знань, але чомусь їхні постаті відсутні в 
дзеркалі нації, зате безперестанку мигтять зірки шоу-біз- 
несу (з публіц. літ.).

БЕЗПЕРЕСТАННИЙ, а, е. Який відбувається без пе
рерв, не зупиняючись, не припиняючись; безперервний, 
постійний. І  багато було їх священиків, бо смерть боронила 
лишатися їм, але Цей [Ісус Христос], що навіки лишається, 
безперестанне Священство Він має. Тому може Він зав

жди й спасати тих, хто через Нього до Бога приходить, бо 
Він завжди живий, щоб за них заступитись (Біблія. Пер. 
І. Огієнка); Настала осінь з її негодою, пішли дощі дрібні 
та безперестанні (Панас Мирний); Непевність та триво
га, мов вогонь, жерли Гнатове серце, він аж зблід від безпе
рестанного зворушення (М. Коцюбинський); Супротивни
ків майже не видно. Тільки безперестанні кулеметні черги .. 
оповіщають про розмір і завзяття бою (О. Довженко).

БЕЗПЕРЕСТАННО. Присл. до безперестанний; безпе
рестанку. Щось вило там безперестанно І  страшним голо
сом ревло (І. Котляревський); Йшов я по городу в грязь і не
году; 3 хмар безперестанно дощ хлюпотів (Я. Щоголів); 
Йонеску мовчав.. Тільки уста жували безперестанно, наче 
щось шепочучи нишком (Ю. Смолич); Авантюристи і крик
ливці демагогічно виступають від імені народу, безперес
танно вишукують “ворогів ” народу (з газ.).

БЕЗПЕРЕСТАНУ, присл. Те саме, що безперестанку. 
Чарка ходила кругом столів безперестану (І. Нечуй-Левиць- 
кий); Десь високо в небі бушували в піснях жайворонки .. 
Пісня їхня ллється з неба безперестану, неугавно (О. Копи- 
ленко); Гармоніста годували з рук і напували, щоб грав без
перестану (В. Яворівський).

БЕЗПЕРЁСТАНЬ, присл., розм. Те саме, що безпере- 
станку. Також свідків фальшивих поставили, які говорили; 
Чоловік оцей [Ісус Христос] богозневажні слова безпере- 
стань говорить на це святе місце та проти Закону (Біблія. 
Пер. І. Огієнка); Безладний стоголосий гомін, наче на яр
марку, кипів безперестань (А. Головко).

БЕЗПЕРЕЧ, БЕЗПЕРІМ, присл., рідко. Те саме, що без
перестанку. Ніч ішла, як всі вони Безперіч ідуть, — Одному— 
щоб мучитись. Другому — заснуть (Я. Щоголів); Конон 
безпереч чадів люлькою (П. Кочура).

БЕЗПЕРЕЧНИЙ, а, е. Який не викликає заперечень, 
якого не можна заперечити; безсумнівний, незаперечний, 
безспірний. “Все на світі має свій кінець ” — се таки безпе
речна правда, бо от і мій лист кінчається (Леся Українка); 
Його перемога [в диспуті] була безперечна (Іван Ле); Люди
на живе в своєму часі, як дерево в ґрунті, а тому її залеж
ність од свого часу — безперечна (М. Слабошпицький).

БЕЗПЕРЁЧШ СТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безперёч- 
ний. Укладання договору про повну майнову відповідаль
ність забезпечує безперечність стягнення з матеріально 
відповідальних осіб вартості матеріальних цінностей, 
яких не вистачає (з мови документів); Доповідачі буквально 
кожну фразу супроводжували слайдами із статистичними 
показниками, підтверджуючи безперечність сказаного про 
медичний простір України (із журн.); Боротьба за чемпіон
ський титул ще не завершилася, хоча в багатьох оглядах 
промайнула думка про безперечність чергового успіху київ
ського “Динамо ” (з газ.); Безперечність доказів; Безпереч
ність простих істин.

БЕЗПЕРЕЧНО. 1. Присл. до безперёчний. [М а р т і а н:]
Брат Ізоген довів так безперечно потребу жертви, що і 
сам я мусив схилити голову (Леся Українка); Зарубинецьку 
культуру III століття до н. е. лінгвісти визнають за безпе
речно слов янську (із журн.); Н у  знач. пред. Я  казав; “Безпе
речно, людина Є вінець для створіння всього ” (В. Самійлен- 
ко).

2. у  знач, вставн. сл. Без сумніву, безсумнівно. Голос, що 
пролунав у  коридорі, належав, безперечно, командирові ко-
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рабля Журбі (Д. Ткач); Володіння нормами літературної 
мови є, безперечно, важливим складником загальної куль
тури людини (із журн.).

БЕЗПЕРЕШ КОДНИЙ, а, е. Якому ніщо не перешко
джає; який не пов’язаний ні з якими перешкодами, перепо
нами; без перепон, вільний. Від цього мав [грек] прибутки 
немалі. Торги були йому безперешкодні (Л. Костенко); Пред
ставникам засобів масової інформації гарантується безпе
решкодний доступ на всі збори і засідання, пов ’язані з про
веденням адмінреформи (з газ.); Безперешкодне переведен
ня безготівкових коштів у  готівку; Безперешкодне перети
нання митного кордону; Безперешкодне повернення в 
Україну.

БЕЗПЕРЕШ КбДНО. Присл. до безперешкодний. Вони 
рушили безперешкодно всі гуртом із здобиччю своєю до ко
рабля (М. Лукаш, пер. з тв. Дж. Боккаччо); Вуглекислий газ 
безперешкодно пропускає сонячне випромінювання, але утри
мує тепло на Землі, створюючи “парниковий ефект " (з на- 
ук.-попул. літ.); В ясні, безхмарні ночі ґрунт дуже охоло
джується — випромінювання з ґрунту безперешкодно йде у  
простір (з навч. літ.).

БЕЗПЕРИЙ, а, е. Без пір’я; неоперений (про птахів). 
Яструб на камінь сідає, Щоб гадину діткам безперим 
піймать... (Д. Мордовець); Суха, як безперий горобчик, за
плющила бабка вже очі (М. Коцюбинський); * Образно. От 
хуторянку, боязку, майже безперу, кинуло в осередок ідей
ної борні (Ганна Барвінок).

БЁЗПЕР1Ч див. безпереч.
БЕЗПЕРСПЕКТИВНИЙ, а, е. Який не має перспектив; 

який не дає підстав сподіватися на добрі результати. Макар 
не вбивав, і бреше він не для того, щоб подратувати нас, а 
тільки через те, що в нього лишилась якась інерція кволої 
надії зав ’язати з нами розмову й тим загаяти тягучий час 
безперспективного вижидання (Б. Антоненко-Давидович); 
— Робота їх [лаборанток] була механічною, безперспектив
ною (Ю. Шовкопляс); Відновлювані джерела енергії повин
ні інтенсивно досліджуватися, їх не можна відкидати як 
безперспективні (з наук.-попул. літ.); Боротьба проти слен
гу в молодіжному середовищі абсолютно безперспективна 
(із журн.).

БЕЗПЕРСПЕКТИВНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до без- 
перспектйвннй. Міщанином його зробила безперспектив
ність сподівань (М. Руденко); Якщо володіння річчю стає 
самоціллю, способом випнутися, то тут стає очевидною 
ущербність такого ставлення до речей, його соціальна без
перспективність (із журн.).

БЕЗПЕРСПЕКТИВНО. Присл. до безперспектйвний.
Надалі спекулювати на проблемах мови безперспективно 
тому, що кожна нація і кожне суспільство прагне знайти 
механізми порозуміння і зберегти найголовніше для кожно
го народу — мову (з публіц. літ.); У політиці на певному 
етапі розвитку суспільства говорити про моральність без
перспективно (з газ.).

БЕЗПЕЧАЛЬНИЙ, а, е, поет. Те саме, що безжурний.
За те Бог милосердний тепер нас в неволі карає, Від гріхів 
нашу душу великих, тяжких очищає, Тихий рай безпечаль- 
ний за муки страшні відчиняє (П. Куліш); Премудрість є 
дух розумний, святий, спокійний, безпечальний, всевидю
щий (із журн.).

БЕЗПЕЧАЛЬНО, поет. Присл. до безпечйльний. На
решті безпечально всміхнувся Лисенко (М. Рильський).

БЕЗПЕЧЁНСТВО, а, с., зах. Безпека. Для безпеченства 
казав Василь ще еліті заложити яму дошками, щоби хто в 
неї не впав поночі (І. Франко).

БЕЗПЁЧНИЙ, а, е. 1. Який не має в собі небезпеки або 
захищає кого-, що-небудь від небезпеки. їм  [тюремникам] і 
трохи не шкода свого безпечного захисту, даремного хлі
ба... (Панас Мирний); Він нині щасливий. В його ремені за
виті в шматині лежать у  безпечнім сховку 50ринських, за
роблені за рік  (І. Франко); — Перемога, товариші!.. Яким 
безпечним, надійним, просторим зробився одразу світ! 
(О. Гончар); Відійшовши на безпечну відстань, жінки, як 
правило, зупинялись, завмирали (А. Дімаров); Усе склад
нішими стають проблеми придбання обладнання, приладів, 
матеріалів, засобів індивідуального захисту для створення 
безпечних умов праці шахтарів (з газ.).

2. Якому не загрожує небезпека; гарантований від небез
пеки. Страх перед людиною пастку дає, хто ж надію скла
дає на Господа, буде безпечний (Біблія. Пер. І. Огієнка); 
Олень кинувся у  воду, переплив ріку і зупинився на другім бе
резі, немов там почув себе безпечним від погоні (І. Франко); 
З ким ще могла [Олена] почувати себе такою безпечною, як 
за Аркадієм? Ішла крізь життя, як за запоною, що охоро
няла її перед всякими неприємними випадковостями (Ірина 
Вільде).

3. Який не завдає, не повинен завдавати шкоди. Він .. ви
добув лезо безпечної бритви.. і наголо зняв бороду (Ю. Янов- 
ський); Більшість радіобіологіє сьогодні схиляється до дум
ки, що взагалі не існує порогового значення дози, нижче від 
якого дія опромінювання є безпечною (із журн.).

4. рідко. Те саме, що безтурботний; безжурний. Мимо
волі зринули в голові його товариство, безпечні виграшки, 
щирі розмови (С. Васильченко); Хто його не знав, — не йняв 
віри, щоб цей, здавалось, безпечний сміхун був батьком ба
гатьох дітей і революціонером ціле своє життя (Олесь 
Досвітній); Ні благання матері, ні безпечний вигляд батька.. 
не вплинули на Шапталу (В. Підмогильний); Так рідко мож
на бути ситим, безпечним, а так багато "вічної” муки го
лоду й страху (з публіц. літ.).

БЕЗПЕЧНІСТЬ, ності, ж. 1. Відсутність небезпеки; без
пека. — Я  не шукав безпечності в той час, як навколо мене 
бриніли кулі (Леся Українка); Юра здригається і стурбова
но озирається. Але почуття безпечності й недосяжності 
тут, на верховітті височенного дерева, враз заспокоює йо
го (Ю. Смолич); Не дивно, що фольксвагени так швидко за
воювали популярність в Україні: з одного боку, відносно до
ступна ціна, з другого — підвищена безпечність і маневре
ність (із журн.).

2. Те саме, що безтурботність. Відступство безумних 
заб’є їх, і безпечність безтямних їх вигубить! (Біблія. Пер. 
І. Огієнка); Тяжка образа матернього серця, пекучий жаль 
дитини.., п ’яна безпечність батькова, — все це, мов обцень
ками, ухопило за горло бездольну Горпину (Панас Мирний); 
Подобалася дівчині мова брата, приваблювала безпечність 
його друзів, показна сміливість (із журн.).

БЕЗПЁЧНО. 1. Присл. до безпечний 1,2. У спокої я ля
жу, і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпеч
но! (Біблія. Пер. І. Огієнка); Ніхто його [лева] вже не боїть
ся. Усяк безпечно йде дивиться (Л. Глібов); Поміж коноплі



БЕЗПИСЕМНИЙ 4 3 3 БЕЗПЛІДНИЙ

та кукурудзи він заліз безпечно аж до передмістя (І. Фран
ко); Солдати йшли безпечно, не криючись, перегукуючись 
між собою (Я. Качура); Намацував [Гриць].. босими підош
вами місцини, куди можна безпечно ступити (О. Бердник); 
Ну знач. пред. — Тут мені безпечно. Ніякої тітки, ніякої дя
дини, сюди й ворон кості не занесе (І. Нечуй-Левицький); 
Навіть вночі сюди під'їздити було не зовсім безпечно 
(О. Гончар); Злочином було посилати людей у  нуртовище 
радіоактивного випромінювання, запевняючи, що це цілком 
безпечно (із журн.).

2. присл. Те саме, що безтурботно; безжурно. Зими там, 
кажуть, не буває. Гуляй, безпечно живучи (Л. Глібов).

БЕЗПИСЕМНИМ, а, е. Який не має писемності. За під
рахунками лінгвістів, на земній кулі приблизно 300 мов 
мають писемність, а всі інші існують у  вигляді безписем
них мов і діалектів (із журн.).

БЕЗПИСЁМ Ш СТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безписем
ний. Для висвітлення етнічної історії греків Приазов’я слід 
розглянути комплекс наукових досліджень, враховуючи їх 
безписемність (з наук. літ.).

БЕЗПІДМЕТОВИЙ, а, е, лінгв. Який не має підмета. 
Безпідметові речення з присудковими формами на -но, -то 
означають дію, що її виконує жива істота, але сама істо
та не називається (з навч. літ.).

БЕЗПІДСТАВНИЙ, а, е. Який не має підстави, підстав; 
необгрунтований. [Ста сь : ]  Мені здається, що взагалі 
увесь цей переполох безпідставний (С. Васильченко); Твер
дження, буцімто .. розвиток писемності підтинає під ко
рінь квітуче дерево народної поезії, цілком безпідставні 
(М. Рильський); На всі твори В. Винниченка в недобрі для 
нашої культури часи було накладено настільки ж катего
ричне, наскільки й безпідставне табу (з наук.-попул. літ.); 
Типовим випадком порушення чинного законодавства в га
лузі приватизації є безпідставне описання майна підприєм
ства під час підготовки до приватизації (з газ.).

БЕЗПІДСТАВНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безпідстав
ний. Погоджуючись на угоду з Данилом, Папа тим самим 
визнавав безпідставність зазіхань угорських баронів на 
руські землі (А. Хижняк).

БЕЗПІДСТАВНО. Присл. до безпідставний. Мене [Ісу- 
са Христа] безпідставно зненавиділи! (Біблія. Пер. І. Огієн- 
ка); 3 початком сталінських репресій багато етнографів 
були безпідставно звинувачені в буржуазному націоналізмі 
й засуджені (з газ.).

БЕЗПІЛбТНИИ, а, е, ав. Який діє або відбувається без 
участі пілота, не потребує пілота. Радіотелеметрія широко 
використовується під час льотних випробувань ракетних 
пристроїв, безпілотних літаків і керованих снарядів (з на
ук.-попул. літ.).

БЕЗПЛАНОВИЙ, а, е. Який не має певного плану, сис
теми. Стихійне, безпланове використання народних багатств 
може завдати великої шкоди людству (з газ.); Хаотичний, 
безплановий пошук не породить проекту (з газ.).

БЕЗПЛАНОВІСТЬ, вості, ж. Абстр. ім. до безплано- 
вий. Хаотичність і безплановість характеризують у  висо
кій мірі польський реформаційний рух, навіть у  сій стадії 
його розвитку: в 1550-1560-х рр., що були періодом най
більшої його динаміки (М. Грушевський); Безплановість, 
стихія, суєта охопили людей, і вони знову страждають 
(із журн.).

БЕЗПЛАНОВО. Присл.* до безплановий. А хіба група, 
що вчиняє злочин за попередньою злювою, діє зовсім безпла
ново, без жодної домовленості щодо змісту, часу та по
слідовності дій, без елементарного розподілу обов'язків 
(функцій)? (з наук, літ.); Проведений безпланово день накла
дає відбиток незадовільності і створює певні труднощі в 
наступні дні (з газ.); Діяти безпланово.

БЕЗПЛАТНИЙ, а, е. Який не оплачується, не потребує 
оплати. Пе так легко було дістати безплатну путівку поза 
чергою й саме туди, куди радила лікарка (Ю. Яновський); 
Завдяки вчасній кваліфікованій і безплатній допомозі ліка
рів справжній силовий хокей тривав (А. Крижанівський); 
Ціновий аукціон складається з трьох частин: власне аук
ціону, безплатної лотереї та розробки заключного доку
мента (з мови документів); Народні аукціони спросто
вують дотеп, що безплатний сир є тільки у  мишоловці 
(із журн.).

БЕЗПЛАТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безплатний.
Гарантується загальнодоступність і безплатність до
шкільної й середньої загальної освіти (з мови документів).

БЕЗПЛАТНО. Присл. до безплатний. Не говорячи вже 
про дрова, котрих мали безплатно і на топливо [паливо], і 
на всякі будинки, — ліси достачали тухольцям звірини, лісо
вих овочів і меду (І. Франко); Іншим разом попереджайте, 
що ви митець, — буркнув водій. — Підвезу безплатно 
(А. Крижанівський); В народних аукціонах може брати 
участь безплатно будь-яка людина (із журн.).

БЕЗПЛАЦКАРТНИЙ, а, е, зал. Без плацкарти. Безтац- 
картний проїзд.

Безплацкартний (загальний) вагон див. вагон.
БЕЗПЛІДДЯ, я, с. Нездатність давати потомство, плоди. 

Безпліддя сільськогосподарських тварин зумовлюється ря
дом факторів (з наук, літ.); За результатами ряду обсте
жень, безпліддя у  30-50 % випадків залежить від чоловіка 
(з наук.-попул. літ.); Вчені відкрили цікаву особливість де
яких сортів кукурудзи — стерильність, тобто безпліддя 
пилку (із журн.).

БЕЗПЛІДНИЙ, а, е. 1. Який не дає плодів, нездатний да
вати потомство. Тоді другий чиновник, гадаючи, що його 
жінка безплідна й нездібна родити, взяв мене за сина 
(М. Хвильовий); Тепер я догадуюсь, що була то не шовкови
ця, а безплідний шовкун (О. Гончар); Надмірне ожиріння 
жінки може зробити організм зовсім безплідним (з наук.- 
попул. літ.); Н у знач. ім. безплідний, ного, ч.: безплідна, 
ної, ж. Той, хто нездатний давати потомство. Ти [ізраїль
ський народ] будеш благословенний поміж усіма народами, 
не буде серед тебе безплідного та безплідної, також і між  
худобою твоєю (Біблія. Пер. І. Огієнка); // Неродючий. Со
лонці характеризуються дуже низькою родючістю, а в ряді 
випадків — зовеш безплідні (з наук.-попул. літ.); Сьогодні 
рекультивують і безплідні яруги, що глибоко покраяли зем
лю (з газ.).

2. перен. Який не дає наслідків; даремний, марний. Роз
дратований безплідними розшуками, старшина міліції по
стукав у  двері, зайшов до кімнати, не питаючи дозволу 
(В. Собко); Основна теза критики — відхід від класичних 
зразків у  напрямку безпредметних, безплідних пошуків 
(О. Бердник); Низький стан культури зробить безплідними, 
марними всі наші зусилля в будь-якій галузі (із журн.); Відо
мо, що які б хороші не були плани асоціації видавців Укра



БЕЗПЛІДНІСТЬ 4 3 4 БЕЗПОМИЛЬНИЙ

їни, вони можуть лишитися безплідними, якщо не будуть 
підкріплені реальною роботою (з газ.).

БЕЗПЛІДНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безплідний. 
Нестача вітаміну Е викликає морфологічні і функціональні 
зміни в органах розмноження, які призводять до безплід
ності (з наук.-попул. літ.); Як і Феофан Прокопович, Сково
рода висловлював твердження про безплідність схоласти
ки (з навч. літ.); У дев яноста відсотках причиною безплід
ності жінок є переривання першої вагітності (із журн.).

БЕЗПЛІДНО. Присл. до безплідний 2. — Не будемо 
дурно гаяти часу, Ахмете, бо ніхто не поверне безплідно 
втрачених хвилин (3. Тулуб).

БЕЗПЛАТНИЙ, а, е, заст. 1. Який не має тіла, плоті. 
[ Н е о ф і т - р а б : ]  Може ж, і по см ерт і.. безплотні душі 
ваші будуть вічно терпіти і “боротися в покорі" (Леся 
Українка); Здавалося, якісь безплотні істоти тихо пести
ли, гойдали, приколихували його, навівали спокій і сон 
(О. Бердник).

2. перен. Який не має чітко окреслених рис; невиразний, 
схематичний. Ми побачили й полюбили в “Прапороносцях ”
О. Гончара просту й красиву душу постаті живої, не умов
ної, не безплотної, не схематичної, але водночас наче очи
щеної від всього дрібного, випадкового, минучого (з наук.- 
попул. літ.).

БЕЗПОВІТРЯНИЙ, а, е. Не заповнений повітрям. Він 
відчув себе так, наче раптом опинився в безповітряному 
просторі (Ю. Шовкопляс); Люди, якої б високості духу вони 
не сягали, живуть не в безповітряному просторі, і письмен
ник зображує досить реальне середовище, в якому живуть 
його герої (з наук.-попул. літ.); Безповітряний метод; Без
повітряний простір.

БЕЗПОВІТРЯНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, без
повітряний. Причиною для розвитку пневмонії стає тим
часова закупорка бронха пухлиною внаслідок запалення. 
При цьому настає безповітряність того чи іншого сегмен
та або частки легені, що неминуче супроводжується спа
лахом інфекції(з наук.-попул. літ.).

БЕЗПОВОРбТНИЙ, а, е. 1. Який виключає повернення 
до того, що було раніше; рішучий, твердий, остаточний. Ви
рішення покинути ‘Березову дачу”, і кинути якнайскоріше, 
було твердим і безповоротним (В. Козаченко); Як же 
утвердити бастіони радості, як зробити її здобутки без
поворотними (О. Бердник); // Який ніколи не повернеться, 
втрачений назавжди. Скільки ті понурі стіни чули.. окриків 
болю та шептів гіркого жалю за безповоротним минулим! 
(І. Франко); Дівчина романтична і наївна .. зв'язує із пору
шенням його [дівочого становища] поняття про якусь без
поворотну втрату (В. Підмогильний); За роком рік, як до
рогоцінні діаманти, нанизував він [Саїд] безповоротні літа 
на таке нерівне, часом вузлувате прядиво життя (Іван Ле); 
* Образно. Карпати... Темними лісами ви оповиті, і над ва
ми Ширяють в синяві орли. Віки залізні тут пройшли Без
поворотними шляхами (М. Рильський).

2. Який не підлягає поверненню. На боротьбу із забруд
ненням тих чи інших видів природних ресурсів у  промислово 
розвинених країнах надаються безповоротні позики (з газ.).

БЕЗПОВОРбТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безпово- 
рбтний. Щемливою тугою безповоротності розбентежи- 
ла вона [школа] зараз його вразливу душу (О. Гончар).

БЕЗПОВОРбТНО. Присл. до безповоротний. Чародій
ний сон тривав так коротко й минув безповоротно 
(І. Франко); Ангели зоставили мою душу, покинули й поле
тіли безповоротно (О. Довженко); [Л і да:] Платоне, я ви
рішила безповоротно. Прощайте! (О. Корнійчук); Допомо
гу каса видає і позичкою, і безповоротно, залежно від того, 
для якої мети і хто її одержує (з газ.).

БЕЗПОДАТКОВИЙ, а, е. Який не підлягає оподаткуван
ню. Офшорна компанія діє у  безподаткових умовах 
(із журн.); Була й така форма уникнення сплати податків, 
коли кооперативи, відпрацювавши свій безподатковий пе
ріод, переоформлювалися в малі підприємства, щоб знову 
не сплачувати податків (з газ.).

БЕЗПбЗИКОВИЙ, а, е. Який здійснюється без надання 
позики, не передбачає використання позики.

БЕЗПОКРИВНИЙ, а, е, с. г. Який здійснюється без за
гортання насіння. На осушених торфових грунтах кращі 
наслідки дають безпокривні літні посіви багаторічних 
трав (з наук.-попул. літ.); Сівбу провели дисковою трак
торною сівалкою безпокривним широкорядним способом 
(із журн.).

БЕЗПОЛИЦЁВИЙ, а, е, с. г. Який розпушує ґрунт без 
перевертання його шарів або горизонтів. Безполицевий об
робіток ґрунту; Безполицевий плуг.

БЕЗПОЛУМЕНЕВИЙ, а, е. 1. Який відбувається без по
лум’я, не супроводжується полум’ям (про горіння, вибух 
і т. ін.). У дисертації розглянуто теоретичні основи та ре
зультати промислової реалізації процесу безполуменевого 
горіння газового палива у  шарі агломераційної шихти (з на
ук. літ.); Безполуменевий вибух; Безполуменевий спосіб пе
реробки твердих відходів.

2. Який не утворює полум’я. Як джерело тепла викорис
товується безполуменевий каталітичний пальник, паливом 
для якого є газ пропан-бутан (з наук, літ.); Безполуменевий 
заряд.

БЕЗПОЛУМЕНЕВО. Присл. до безполуменевий. Го
ріти безполуменево.

БЕЗПОМ ИЛКОВИЙ, а, е. Який не має помилок; який 
робиться без помилок; правильний. Безпомилковим чут
тям вона вгадала, що це людина важкої долі (С. Журахо- 
вич); — Сьогодні я пересвідчився, що моє перше враження 
було безпомилковим — у  вас є всі дані для того, щоб стати 
чемпіоном (В. Собко).

БЕЗПОМ ИЛКОВІСТЬ, вості, ж. Абстр. ім. до безпо
милковий. Виплекав він [П. Куліш] цю самопогорду, самов
певненість і справді вірить у  свою безпомилковість! 
(О. Іваненко).

БЕЗПОМИЛКОВО. Присл. до безпомилкбвий. Вірний 
кінь безпомилково вгадував дорогу до полку (Я. Качура); Так 
тільки він умів в одну мету націлити своє разюче слово, не
мов стрілець, що б'є безпомилково (С. Голованівський); 
Досвідчений інженер за гуркотом мотора безпомилково 
визначить його вади (із журн.).

БЕЗПОМ ИЛЬНИЙ, а, е. Те саме, що безпомилкбвий. 
Чому ж ми безпомильних слів не носим Там, де лежить 
блокнот із олівцем? (М. Рильський); Вказавши прилюдно на 
чужу помилку, стаєш безпомильним сам (Ю. Мушкетик); 
Миколине око встигало бачити всі датчики одразу, реагу
вати на них із холодним, а тому безпомильним спокоєм 
(В. Яворівський).
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БЕЗПОМИЛЬНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безпомиль
ний. Багатий життєвий досвід, на жаль, не завжди є за
порукою безпомильності суджень (з газ.).

БЕЗПОМИЛЬНО. Присл. до безпомильний. Він снай
пер був, він гостре око мав. Він бив по ворогові безпомильно 
(М. Рильський); Марія ще не настільки сформована особис
тість, щоб орієнтуватись одразу і безпомильно (М. Сла- 
бошпицький); Інтуїція допоможе нам, читачам, безпомиль
но вирізнити рядки творів І. Нечуя-Левицького з-поміж ін
ших (із жури.).

БЕЗПОМІСНИЙ, а, е, іст. Який не має маєтку. Безпо
місний дворянин.

БЕЗПОМІЧНИЙ, а, е. Нездатний сам собі допомогти, 
захистити себе; безпорадний, безсилий. — Що я тепер? 
Перед хвилею цар, а тепер голий, безпомічний хробак, кот
рого кождий [кожний] може розтоптати (І. Франко); Як 
жива, виникла вона в його уяві, змарніла і безпомічна після 
хвороби (А. Головко); Ось чиїсь кулаки різко й сильно загрю
кали в двері, а Метеличиха стоїть.. безпомічна, розгублена 
вкрай (А. Шиян); У хижих птахів, у  ворон, у  граків пташе
нята вилуплюються безпомічними (з наук.-попул. літ.); 
* У порівн. Воно [життя] його кидало, як безпомічну тріску, 
з боку на бік, гнуло, нагинало (Панас Мирний); Н у  знач. ім. 
безпомічний, ного, ч. Той, хто нездатний сам собі допомог
ти, захистити себе. Я  рятував бідаря, що про поміч кричав, і 
сироту та безпомічного (Біблія. Пер. І. Огієнка).

БЕЗПОМІЧНІСТЬ, ності, ж. Стан за знач, безпоміч
ний. Безпомічність старих літ і самота ще тілько скріпи
ли в нім той нахил (І. Франко); Розбирала злість на власну 
безпомічність, на власне безсилля (О. Гончар).

БЕЗПОМІЧНО. Присл. до безпбмічний. Антін заду
мавсь .. Напружував пам’ять і безпомічно мовчав (М. Ко
цюбинський); Валя ніби безпомічно опустила руки й замис
лилась на кілька секунд (О. Копиленко); Діти плакали, жін
ки безпомічно й розгублено оглядалися у  пошуках хоч якоїсь 
допомоги (з газ.).

б е з п о р Ад а , И, ж., рідко. Те саме, що безпорадність.
Голод, холод, безпорада. За грядуще скритий страх (М. Ста- 
рицький).

БЕЗПОРАДЦЯ, я, с., рідко. Те саме, що безпорадність.
Знову попи, урядники, горілка, гризота, безпораддя (С. Ва
сильченко).

БЕЗПОРАДНИЙ, а, е. Неспроможний своїми силами 
справитися з чим-небудь; який потребує допомоги, підтрим
ки; безпомічний. Він почуває себе таким кволим, таким без
порадним, розбитим (М. Коцюбинський); І  от вона стояла 
одна серед лісу, замерзла, безпорадна, і плакала, не знаючи, 
що робити (В. Козаченко); Скільки залишилося в дні стра
хітливої війни безпорадних сиріт — малих і старих? (О. Берд
ник); // Який виражає безпомічність. Свою самотню працю 
професор скрашував різними вигуками, безпорадними й ра
дісними жестами (В. Підмогильний); Вигляд у  неї [Віри] 
був розгублений і безпорадний (М. Руденко); // перен. Недос
коналий, недовершений (про твори літератури та мистец
тва). Не можна миритися більше з творами, написаними 
наспіх, на основі поверхових спостережень над життям, з 
творами художньо безпорадними, сірими (з наук. літ.).

Безпорйдне становище див. становище1.
БЕЗПОРАДНІСТЬ, ності, ж. Стан за знач, безпорад

ний. Софія стояла нерухомо, безвладно опустивши руки,

обличчя її мало вираз дитячої безпорадності (Леся Україн
ка); Сліпа байдужість охопила Настю. Це була свідомість 
свого безсилля, самотності, безпорадності (3. Тулуб); В 
рівчаку піднявся .. повний непотрібної ненависті, страху, 
безпорадності гомін (В. Винниченко); І  такий розпач рап
том пойняв Романа від почуття своєї безпорадності, що 
спазми здавили горло (А. Головко); * Образно. Вийдеш за 
ворота — жовтява безпорадність ланів (М. Хвильовий).

БЕЗПОРАДНО. Присл. до безпорадний. Юзя дивилася 
на неї безпорадно (Леся Українка); Публіка.. стояла ще під 
навісами і безпорадно топталася на місці (М. Хвильовий); 
Петро спинився перед братом і безпорадно розвів руками 
(Д. Бедзик); Андрій безпорадно зиркнув спідлоба на голову 
сільради (В. Минко); Війт із війтихою.. безпорадно позира
ли один на одного (Р. Іваничук).

БЕЗПОРІДНИЙ, БЕЗПО РбДН И Й, а, е. Непородистой 
(про домашніх тварин, худобу). От і скотина завелася, та 
неяка-небудь безпородна, а з науковим паспортом (Ю. Янов- 
ський); Дослідження фармакологічних властивостей пре
паратів проводили на безпорідних морських свинках, безпо
рідних білих мишах та кролях (з наук, літ.); На картонній 
підстилці лежало, витягши неприродно зігнену задню пра
ву лапу, безпорідне цуценя (з газ.); // Несортовий (про насін
ня). Доведено, що сівба насіннями кращих районованих сор
тів та гібридів при однаковій агротехніці дає врожай на 
15-30 % вищий, ніж сівба безпородним насінням (з наук, 
літ.).

БЕЗПОРбДНИЙ див. безпорідний.
БЕЗПОРОЖ НЙННИЙ, а, е. Той, що не містить порож

нини.
БЕЗПОРЯДОК, дку, ч., рідко. 1. Те саме, що безладдя. 

— Прошу пробачити, товаришу Яремченко, — виправдову
вався Біляєв, показуючи на кухонний безпорядок (Д. Бед
зик); Я  скинула ж акетку.. й стала переглядати важкі то
ми, що їх у  безпорядку було розкидано по кімнаті (М. Хви
льовий).

2. тільки мн. безпорядки, ів, розм. Офіційно недозволе- 
ні зібрання, демонстрації і т. ін. з вимогами до влади. Масо
ві безпорядки.

БЕЗПОСАДКОВИЙ, а, е, ав. Який відбувається без по
садки на проміжних пунктах. Безпосадковий маршрут.

БЕЗПОСЕРЕДНІЙ, я, є. 1. Який не має проміжних ла
нок, здійснюється без посередництва кого-, чого-небудь; 
прямий. Тішили його [Івана] прекрасні коні, піддані його без
посередній опіці (І. Франко); Була [Марта] на вдачу мотор
на.., так що безпосереднє начальство її, завідувач стат- 
частиною.. назвав її добірною робітницею (В. Підмогиль
ний); // Зовсім близький; найближчий. — Над Одесою навис
ла безпосередня загроза оточення з трьох боків (В. Кучер); 
// Який прямо випливає з чого-небудь або зумовлює щось. 
Оця невдала затія з санаторієм ще більше загострила від
носини між Аркадієм і парафіянами, вона й була тією без
посередньою причиною, через що в двадцять третьому ро
ці Річинські переїхали до міста (Ірина Вільде); Фази Мі
сяця мають безпосередній вплив на припливи (із журн.); 
Ну знач. їм. безпосереднє, нього, с., філос. Те, існування чо
го визначається його власними підставами; протилежне 
о п о с е р е д к о в а н е .  Філософія осягає — і тим самим 
чітко логічно виражає — абсолютне через безпосереднє 
(з наук. літ.).
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2. Який, не замислюючись, іде за своїм внутрішнім потя
гом, нахилом; простий, щирий. Тетяна справді здавалась 
дитиною — така була безпосередня і проста душею (О. Ко
пил енко); Занадто він безпосередній, нехитрий. Що думає, 
те й на язиці (О. Донченко); Вона [Марія] подеколи така 
наївна і безпосередня, що видається йому малою дитиною 
(М. Слабошпицький); // Який прямо випливає з внутріш
нього потягу, нахилу. Край ниви стоять вітряки.. Я  все ба
чу, і прості, безпосередні мої стосунки з землею (М. Коцю
бинський); Важко було залишитися байдужим, не відповіс
ти на таке відверте і безпосереднє почуття (з газ.).

БЕЗПОСЕРЁДН1СТБ, ності, ж. Властивість і якість за 
знач, безпосерёднш 2. Тичину, звичайно, полонила безпосе
редність, простота, щирість і сила тих небагатьох пое
зій, що їх залишив Ботев (М. Рильський); Постать робіт
ника відразу привертала увагу енергійним обличчям і водно
час майже дитячою безпосередністю (Л. Смілянський); 
Іванова стриманість, наче ланцет, розтяла їхню безпосе
редність (В. Дрозд); Колискові пісні приваблюють своєю 
безпосередністю, ніжністю (із журн.).

БЕЗПОСЕРЕДНЬО. Присл. до безпосередній. Мало 
єсть таких, що провадять культурну роботу в народі без
посередньо (Леся Українка); Лодиженко мовчав увесь час. 
Тільки коли зверталися до нього безпосередньо, відповідав 
(Іван Ле); Тонус судин безпосередньо і надзвичайно тісно 
пов'язаний із психічним станом (із журн.); Н у знач. пред. 
Посмішка тремтіла їй в куточках губ. Це було так безпосе
редньо і любо, що Валя прошепотіла Данилові: — Яка врод
лива жінка... (О. Копиленко).

БЕЗПОЩАДНИЙ, а, е. Який не знає пощади; жорсто
кий, непримиренний. Безпощадній зброї сміху Я  боюся під
даватись (Леся Українка); Я  такого, що тепер, ніколи не 
бачив. Йде боротьба безпощадна (В. Стефаник); І  сад на 
лінії вогню Гіллям сухим у  небо тиче — Немов гукає на бор
ню, На помсту безпощадну кличе (М. Шеремет); * Образно. 
Він був безпощадний у  своєму гуманізмі (А. Крижанів- 
ський); // Який дуже дошкульно діє. Безпощадне сонце во
рогує з землею (О. Довженко).

БЕЗПОЩ АДНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безпощад
ний. Артем помітив, що це вже не той давній Остап,.. що 
усмішка його роблена, а в очах вогники безпощадності 
(В. Гжицький); Добре, коли вчитель виявляє несхитність і 
безпощадність у  боротьбі з мовними огріхами учнів (з газ.).

БЕЗПОЩАДНО. Присл. до безпощадний. Тебе самого 
безпощадно в глину Затопчуть, як камінчик в брук дороги 
(І. Франко); Стогнали столітні смереки,.. просячи лиш по
милування, але вітер давив безпощадно (Г. Хоткевич); Без
пощадно викорінювати корупцію.

БЕЗПРАВНИЙ, а, е. Який не має ніяких прав. Безправ
ний, нешанований, брудний, малоосвічений учитель.. не мо
же забезпечити державі гарну молодь (О. Довженко); Не
наче з усього світу зійшлися такі ж, як і він сам, гнані й без
правні в минулому, а тепер готові все перенести ради іншо
го життя (О. Гончар); Безправне буття визначає нашу 
правову свідомість (з газ.).

БЕЗПРАВНІСТЬ, ності, ж. Стан за знач, безправний.
Але фон Гофману замало й тії безправності рабів — щодня 
з десятником бувало він шахтарів по черзі бив (М. Упеник); 
Безправність болюче позначається на свідомості громадян 
(з газ.).

БЕЗПРАВНО. Присл. до безправний. Уряди українські 
наповнилися безконечними процесами про безправно віді
брані козацькі права,.. і неможливість добитися права за
конною дорогою не раз доводила до кровавих бунтів проти 
гнобителів-панів (М. Гру шевський); Треба його судові від
дати, а не знущатися над чоловіком. Це ви зробили безправ
но, і винуватих кара не мине (Б. Лепкий).

БЕЗПРАВ’Я, я, с. Те саме, що безправність. Ліпше мале 
справедливе, аніж великі прибутки з безправ я (Біблія. Пер.
І. Огієнка); Хто не цінить наданих йому прав, той сам при
речений на безправ я (Яків Баш); Власне, тут теж раби й 
патриції, безправ я люду бідного і безмежне право панства 
(Василь Шевчук); В ототожненні державності з жит
тям людей, наголошує Ортега, криється джерело їх без
прав я, насильства над їхньою природою (з наук, літ.); * Об
разно. Горе тому, хто несправедливістю дім свій будує, а 
верхні кімнати безправ'ям, хто каже своєму ближньому 
працювати даремно і платні його йому не дає (Біблія. Пер. 
І. Огієнка).

БЕЗПРЕДМ ЕТНИЙ, а, е. Який не спрямований на пев
ний об’єкт, не має певної мети або підстави. Скоро ми ви
йшли з села, і піддержування строгої урядової поваги зро
билося зовсім безпредметне супроти безлюдних піль і лісів 
(І. Франко); Етнографічне милування, безпредметне оспі
вування краси природи не мають місця в творах Франка 
(з навч. літ.); Основна теза музикознавчої критики — відхід 
сучасних композиторів від класичних зразків у  напрямку 
безпредметних пошуків (із журн.).

БЕЗПРЕДМ ЕТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безпред- 
мётний. Найбільший гріх формалізму — це відірваність від 
життя.., дешеве побрязкування словом, безпредметність, 
індивідуалізм (П. Тичина).

БЕЗПРЕДМЕТНО. Присл. до безпредмётний. Я  не люб
лю безпредметно тужити (І. Франко); І  знову — з-поза чу
лого романтика .. дивився на мене практик, закоханий в 
техніку, закоханий не безпредметно, а з повним усвідомлен
ням користі від техніки (Ю. Смолич).

БЕЗПРЕМ ІННИЙ, а, е, розм., заст. Неодмінний, обо
в’язковий. Потреба розумної, живої, корисної праці стала
ся для нього безпремінною умовою життя (М. Коцюбин
ський).

БЕЗПРЕМ ІНН О ,розм., заст. Присл. до безпремінний.
По селах їздить [Василенко] та людей підбадьорює.., щоб 
безпремінно на вибори їхали (Панас Мирний); [С т а р ш и - 
н а:] Піду безпремінно — чи не влучу години, щоб побала
кать з нею (І. Карпенко-Карий); — Вам, бабусю, безпремін
но завтра буде [лист] (О. Іваненко).

БЕЗПРЁСОВИЙ, а, е. Який виробляється, виготовля
ється або здійснюється без використання преса (у 1 знач.). 
Плити виготовляються безпресовим способом із суспензій
ного полістиролу (з наук. літ.).

БЕЗПРЕТЕНЗІЙНИЙ, а, е. Не розрахований на зовніш
ній ефект; який не має претензій на щось екстраординарне; 
простий. Оця ніжна безпретензійна музика дзвеніла, мов 
прегарна казка з давніх, минулих часів (О. Кобилянська); З 
правої кишені сукенки визирав цікаво ріжок безпретензій
ної, але доброго ґатунку, хустинки (Ірина Вільде).

БЕЗПРЕТЕНЗІЙНО. Присл. до безпретензійний. Інші 
люди, яких у  побуті називають лаконічно й безпретензійно 
“митці", шукають депресії як невичерпного джерела
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творчої енергії (h  журн.); Фестиваль “Червона рута " без
претензійно може вважатися найбільшим фестивалем в 
Україні (з газ.).

БЕЗПРЁФ1КСНИЙ, а, е, лінгв. Який не має префікса. 
Слово “завжди " утворилося за допомогою форманта 
“за- ” та безпрефіксного прислівника “вжди " (з наук, літ.); 

Дієслово у  безпрефіксній формі.
БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИМ, а, е. Який не має подібних при

кладів у минулому; небувалий, безприкладний. [ Н е п т у 
не ви ч:] Безпрецедентний інцидент з Пахучим змушує 
оголосити йому імпічмент (А. Крижанівський); ІЛевчен- 
ко-поет — явище безпрецедентне в світовій літературі 
XIX cm. (з наук, літ.); Голодомор був безпрецедентний за 
своїм катівським розмахом злочин, який коштував україн
ській нації мільйонів людських життів (з газ.).

БЕЗПРЕЦЕДЕНТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до без
прецедентний. Безпрецедентність трагедії, її масштаби 
визначають складність організації та проведення робіт з 
відновлення втраченої інформації — документів п яти 
найцінніших фондів з історії Подільської губернії періоду 
кінця XVIII— початку XXстоліття загальною кількістю 
101 225 одиниць (із журн.); Безпрецедентність та від
критість акції викликали велику зацікавленість у  всіх 
представників ЗМІ (з газ.).

БЕЗПРЕЦЕДЕНТНО. Присл. до безпрецедентний.
Преса безпрецедентно загострила інтерес до древніх на
родних уявлень про розлади в біоенергетиці людини, які на
зивають зуроченнями (із журн.).

БЕЗПРИБУТКОВИЙ, а, е. Який не дає прибутку; неви
гідний. Безприбуткове господарство; Безприбутковий сек
тор економіки країни.

БЕЗПРИБУТКОВІСТЬ, вості, ж. Абстр. ім. до безпри
бутковий. Безприбутковість підприємств: дійсність чи 
фікція? Розкрити це — пріоритетне завдання черкаських 
податківців (з газ.).

БЕЗПРИВІТНИЙ, а, еу рідко. Те саме, що непривітний;
похмурий. [Мавка:]  Сунеться хмарка по небу повільна... 
йде безпричальна, сумна, безпривітна... (Леся Українка).

БЕЗПРИВІТНО, рідко. Присл. до безпрнвітний. Він 
глянув на неї якось дивно, майже безпривітно, і в тому по
гляді було щось згасле. Мрія, надія, кохання?., (із журн.).

БЕЗПРИВ’ЯЗНИЙ, а, е, с. г. Який здійснюється без 
прив’язі та відгородження стійл (про утримання худоби). 
При відгодівлі великої рогатої худоби більш раціонально за
стосовувати безприв'язне, вільне утримання (з наук. літ.).

БЕЗПРИВ’ЯЗНО, с. г. Присл. до безприв’язний. Упер
ше виявлено суттєву різницю у  поведінці тварин протягом 
двох годин після початку споживання корму за утримання 
на прив’язі та безприв 'язно (з наук, літ.); На Поліссі худобу 
утримували в хлівах безприв 'язно, в окремих відгороджених 
клітках ( “кучах ") (з наук, літ.); Молодняк розміщують без
прив 'язно, групами по 5-6 голів, з перегородками, а бугаїв і 
корів на прив 'язі — головою в напрямку руху транспортно
го засобу (з мови документів).

БЕЗПРИДАНКА, и, ж., заст. Дівчина, що не має поса
гу. — У мене, може, будуть свої діти, котрих треба до ро
зуму довести!.. Дочкам— придане надбати.., бо хто тепер 
бере безприданок? (Панас Мирний).

БЕЗПРИДАННИЦЯ, і, ж., заст. Те саме, що безпри
данка. В чужих скринях пріють їхні [дівчат] полотна, а во
ни, безприданниці, сидять тепер край шляху (О. Гончар).

БЕЗПРИЙМЕННИКОВИЙ, а, е, лінгв. Який не має при
йменника. Безприйменникові конструкції.

БЕЗПРИКЛАДНИЙ, а, е. Який не має прикладу; незрів
нянний; надзвичайний. Самовідданий героїзм виявили вул
канологи, які в 1938 р. здійснили безприкладний дрейф на 
рухомому лавовому потоці (з наук.-попул. літ.); Безприклад
ний героїчний опір Петра Дорошенка Андрусівському пере- 
мир 'ю і союз із Туреччиною не були безпідставнилш, корис
ливими чи славолюбними (із журн.).

БЕЗПРИКЛАДНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безпри
кладний. Напевно, власникові апарата, в якому ціна однієї 
тільки перегородки між водієм і пасажиром дорівнює ціні 
нового мерседеса, не занадто приємно зустріти копію сво
го “ексклюзива ". Як же — порушиться безприкладність 
хазяйського статусу (з газ.).

БЕЗПРИНЦИПНИЙ, а, е. Який не має певних принци
пів, твердих переконань, поглядів. — Це людина, як бачиш, 
зовеш безпринципна. Це метелик, що весело пурхає на сонці 
(І. Нечуй-Левицький); [ П р о н а ш к а : ]  Це дрібний і без
принципний писака (І. Микитенко); // Який не виражає пев
них принципів, твердих переконань. Суб'єктивна, безприн
ципна і ненаукова критика доведена у  нього [Германа Бара] 
до того, що робиться виразом капризу (І. Франко); Треба 
покінчити з благодушним, безпринципним рецензуванням 
поганих фільмів (О. Довженко).

БЕЗПРИНЦИПНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безприн
ципний. Подивіться в своєму колективі — чи не трапля
ється вам часом спостерігати, як іржаві тями кар 'єриз- 
му, заздрості, безпринципності роз 'їдають душу людини 
(С. Журахович); Необхідно подолати байдужість, інерт
ність, безпринципність, догідництво багатьох сучасних 
керівників (з газ.).

БЕЗПРИНЦИПНО. Присл. до безпринципний. Так і не
почувши вичерпного звіту голови райдержадміністрації 
про роботу щодо виконання делегованих повноважень, на
родні обранці делікатно, поблажливо, інтелігентно промов
чали. Хоча мені, як виборцю, хочеться вжити інших епіте
тів — легкодухо, безпринципно й безвідповідально (з газ.).

БЕЗПРИСТРАСНИЙ, а, е. Який до всього ставиться 
байдуже, не схильний до почуттів, пристрастей; байдужий. 
Тихонов [письменник] гостро бачить і чудесно описує світ. 
Але він — далеко не безпристрасний спостерігач (М. Риль
ський); // Який виражає байдужість. — Ви до мене? — спи
тав господар безпристрасним голосом (М. Чабанівський); 
Враження від побаченого і почутого надто разюче, щоб за
лишитися у  стані безпристрасного спокою (з газ.).

БЕЗПРИСТРАСНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, 
безпристрасний. Разом з інтелектуальним струменем мо
лоді письменники внесли в літературу і відчутний холодок 
безпристрасності (з публіц. літ.); Ставлення людини до ви
димого світу — не спокійна безпристрасність стоїка або 
мудреця-філософа (із журн.).

БЕЗПРИСТРАСНО. Присл. до безпристрасний. Я  по
стараюсь говорити безпристрасно, зимно... (Б. Лепкий); 
Соціальний дослідник повинен безпристрасно аналізувати 
головні риси і потяги людської натури, розкривати засоби



БЕЗПРИСУДКОВИЙ 4 3 8 БЕЗПРОБЛЁМНО

побудови владної системи і контролю над громадянами 
(з наук. літ.).

БЕЗПРИСУДКОВИЙ, а, е, лінгв. Який не має присудка. 
Безприсудкове речення.

БЕЗПРИТбМ НИЙ, а, е, рідко. Те саме, що непритбм-
ний. — Де там він їх [коней] бачив, як звечора до самого 
ранку під коморою безпритомний лежав! — озвалась Дем- 
чиха (Марко Вовчок); Почав [Василь] .. кидатись, немов у  
конвульсіях, а далі, безсильний, безпритомний, упав горі
лиць на свій тапчан (І. Франко).

БЕЗПРИТбМНО,/?/7ко. Присл. до безпритомний. Біль 
унаслідок вивихнення ноги, як і ушкодження на голові й тілі, 
які понесла хора, падаючи безпритомно, засудили звичайно 
енергічну [енергійну] й рухливу жінку на кількатижневе ле
жання (О. Кобилянська); [С т е с я (безпритомно, але зди
вовано):] Алмазне.. жорно? [ В і л ь к о м і р с ь к а : ]  Так, моя 
люба, — великий алмаз мого роду (І. Кочерга); Один з учас
ників кривавої бійки через деякий час повернувся на місце 
злочину та переконався, що закривавлений хлопчина так 
безпритомно і лежить на землі (з газ.).

БЕЗПРИТУЛЬНИЙ, а, е. Який не має притулку, позбав
лений догляду, сімейної опіки; бездоглядний, бездомний. 
Матимеш хату й ґрунт. Матимеш притулок, і син твій не 
буде безпритульний (І. Нечуй-Левицький); — Це ж Улька, 
сиротинонька, дитя безпритульне, — простогнав дідок із 
сивою борідкою (І. Микитенко); А на темних шляхах, біля 
вогнищ, наче стани циган — безпритульні бурлаки (3. Ту
луб); Її [Гальку] дражнили діти, бо вона давала притулок 
всякій бездомній, безпритульній живності (О. Бердник); Ну 
знач. ім. безпритульний, ного, ч.; безпритульна, ної, ж. 
Бездоглядна, бездомна людина. Не треба було Андрієві по
яснювати, що то за дітлахи. Всюдисущі й непобідимі [не
переможні] безпритульні (І. Багряний); Глухо цюкає кайлом 
забійник. А у  вагоні — на всю пельку виспівує безпритульний 
(Б. Антоненко-Давидович); * У порівн. А син у  той день, не
мов безпритульний, ходив біля Софіїного дому, чекаючи, ко
ли ж нарешті вийде з майстерні його мати (А. Шиян).

БЕЗПРИТУЛЬНИК, а, ч. Безпритульна, бездоглядна ди
тина. Ще не сходило сонце, як господарі яток та рундуків.. 
поспішали сюди з своїми товарами, щоб раніше від свого 
конкурента розпочати торгівлю. Вони перші сполохували 
безпритульників (І. Микитенко); Чути, як під голосні заува
ги безпритульників відкриваються дверцята (І. Багряний).

БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ, ності, ж. 1. Наявність бездог
лядних, безпритульних дітей. Значне місце в дитячій літе
ратурі 20-30-хроків X X cm. зайняла тема безпритульності 
(з навч. літ.).

2. Стан за знач, безпритульний. Надовго зоставалось 
на душі тяжке, кривдне почуття своєї бурлацької безпри
тульності (О. Гончар); Рано спізнав майбутній художник 
І. Левітан усю гіркоту жорстоких злиднів, безпритуль
ність, постійне недоїдання (із журн.).

БЕЗПРИТУЛЬНО. Присл. до безпритульний. Вулиця
ми маленького повітового міста безпритульно блукав інди
віду задрипаному пальті й пролетарському картузику з об
лупленим козирком (В. Винниченко); І  не боліло серце чи
новника від того, що сироти, напівсироти жили у  сяких- 
таких наметах, безпритульно вешталися, хворіли (з газ.).

БЕЗПРИХЙЛЬНИЙ, а, е, діал. Безпритульний. — Де ж 
я тепер дінусь? Куди я голову прихилю з сиротами?.. Тепер

вже я нещаслива й безприхильна навіки! — голосила Онися 
Степанівна (І. Нечуй-Левицький).

БЕЗПРИЧАЛЬНИЙ, а, е, діал. Безпритульний. — Я  хо
чу стати за няньку або за економку, бо я, бачте, безприхи
льна й безпричальна удова (І. Нечуй-Левицький); * Образ
но. Ось налетіла [думка] одна промениста, як метеор без
причальна, вогниста, і пролетіла... її не спинить... (Леся 
Українка).

БЕЗПРИЧАСНИЙ, а, е, діал. Байдужий. На дух-мару во
на походила з своїм нездвиженим обличчям, із своїм погля
дом безпричасним... (Марко Вовчок).

БЕЗПРИЧАСНО, діал. Присл. до безпричасний. Роз
бігалася чутка, що його [Кармелюка] голоса чути, його по
гляду стріти, а його краси бачити — ніхто в світі не при- 
міг безпричасно та недбало (Марко Вовчок).

БЕЗПРИЧИННИЙ, а, е. Який не має певної причини, 
підстави. Її відказ, що не буде його жінкою, такий упертий 
та безпричинний відказ, лютив і дразнив [дражнив] його 
(І. Франко); Безпричинна ненависть до Карно що далі, то 
більш зростає (М. Хвильовий); Безпричинний жаль до Ти
мофія танув, як димок у  повітрі (І. Рябокляч); В якусь мить 
мене осяяла радість. Безпричинна, дивна, .. всепроникаюча 
(О. Бердник).

БЕЗПРИЧИННІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безпричин
ний. Твердження деяких мас-медіа про безпричинність 
цього явища не відповідає дійсності (тероризм з ’являється 
не скрізь, а лише там, де один народ чинить зло іншому) 
(з публіц. літ.).

БЕЗПРИЧИННО. Присл. до безпричинний. Якщо ска
жуть вони [грішники]: Ходи з нами, чатуймо на кров, без
причинно засядьмо на неповинного... Сину мій, не ходи ти 
дорогою з ними, спини ногу свою від їхньої стежки! (Біблія. 
Пер. І. Огієнка); І  вона затакала так само нагло і безпричин
но, як уперед сміялася (І. Франко); Поруч полковника щебе
тали міські панночки, безпричинно сміючись і кокетуючи 
(А. Шиян); Гриць безпричинно, щасливо засміявся (О. Берд
ник); Н заст. Безневинно, без вини. Ви, Семене Івановичу, 
грамотні, знаєте, усе знаєте, як важко чоловікові терпіти 
і переносити худу славу безпричинно (Г. Квітка-Основ’я- 
ненко).

БЕЗПРОБЛ ЁМНИЙ, а, е. 1. Який не містить, не ставить 
актуальних питань. Безпроблемне дослідження.

2. Який не потребує зусиль для розв’язання; простий, 
легкий. Даруючи нам життя. Бог милує кожного з нас. 
Однак ця любов не виявляється як дарування безпроблємно
го і безвідповідального життя (з наук.-попул. літ.); Без- 
проблемний перехід на новий план рахунків став можливим 
завдяки високій кваліфікації співробітників (з газ.); Без
проблемне існування.

БЕЗПРОБЛЕМ НІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, 
безпроблемний. Проблема критиків — безпроблемність 
критики (А. Крижанівський).

БЕЗПРОБЛЁМ НО. Присл. до безпроблёмний. Літо — 
пора відпусток і відпочинку, часто дороги відпочивальників 
пролягають чудовими гірськими маршрутами. Але, як вияв
ляється, безпечно і безпроблемно відпочивати потрібно 
вміти, особливо в горах (з газ.); Неважко передбачити, що 
й інші пропоновані податкові новини безпроблемно не пра
цюватимуть. Відсутність перехідного періоду для їхнього 
впровадження та громадського обговорення призведе до
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проблем у  взаєминах між платниками податків та подат
ковими органами (з газ.).

БЕЗПРОБУДНИЙ, а, е. Те саме, що непробудний. Опо
чивав сном тихим, безпробудним (Сл. Гр.); Поміщик Золо- 
тарьов спинився перед Сашком, дивлячись на нього мутну
ватими очима безпробудного п ’янички (Ю. Смолич).

БЕЗПРОБУДНО. Присл. до безпробудний. А вона [кра
суня] .. Безпробудно спочиває, — Понад нею сон літає 
(Я. Щоголів); Цілий день Франц Таубенфельд безпробудно 
пив (Ю. Бедзик).

БЕЗПРОВАЛЬНИЙ, а, е. 1. Який характеризується від
сутністю провалів (див. провйл 2). Радіолокаційний ком
плекс “Кама " дає змогу вимірювати всі три координати 
цілі, створюючи безпровальну зону виявлення навколо охо
ронної території (з наук. літ.).

2. Який гарантує виконання чого-небудь; успішний, ефек
тивний. Поточний місяць був без провальним у  мобілізації 
доходів до бюджету (з газ.); Безпровальна спроба переходу 
до ринкової економіки пояснюється створенням і започат- 
куванням необхідних правових та суспільних інститутів 
(з газ.); Чи й справді можна вважати безпровальним ви
ступ українських художників на 49-й Венеціанській бієна
ле, однозначно сказати важко (з газ.).

БЕЗПРОВЙННЯ, я, с., зах. Безневинність. Його дитина 
легше вибачила б йому найтемнішу справу, ніж його без- 
провиння (Ірина Вільде).

БЕЗПРбВІДНИЙ1, а, е. Який не має, не використовує 
проводів, дроту; бездротовий. Високоякісний безпровідний 
доступ в Інтернет може бути організований для клієнтів, 
що перебувають у  будь-якій точці планети (з навч. літ.); Без- 
провідні мережі — це сучасна комп 'ютерна технологія 
швидкісної передачі інформації за допомогою радіосигна
лів (із журн.); Безпровідний широкосмуговий з в ’язок став 
справді глобальним явищем (з газ.); Безпровідний автомо
більний комплект дозволить вам вести розмови в машині 
(з газ.); Безпровідний телефон.

БЕЗПРбВІДНИЙ2, а, е. Не керований провідником; який 
діє без проводу, без керівництва. Безпровідний маршрут 
альпіністів.

БЕЗПРОГРАМНИЙ, а, е. Який не має програми. Без
програмна підготовка.

БЕЗПРОГРАМНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безпро
грамний. Весь рух зразу, з самого ж початку було постав
лено під марку одної окремої особи.. Словом, зразу було вне
сено цим якраз усе те, чого хотіли уникнути партії: персо
нальний характер справи, неясність цілей, безпрограм
ність... (В. Винниченко).

БЕЗПРОГРАМбВИЙ, а, е, розм. Те саме, що безпро
грамний. Серед українських істориків були й такі, які ста
вилися до Коліївщини невиразно, вважали Гайдамаччину 
разом з Коліївщиною стихійним і безпрограмовим рухом, 
без державного характеру (з газ.).

БЕЗПРОГРАМбВІСТЬ, ВО СТІ, Ж . ,  розм. Абстр. ІМ . ДО 

безпрограмовий. Політична безпрограмовість.
БЕЗПРбГРАШ НИЙ, а, е. 1. Який обов’язково забезпе

чує виграш, не дає програшу. Вів [Дорош] безпрограшний 
торг, вдавав безжурність, а голову дужче й дужче стискав 
невидимий обруч, і мучила його якась таємниця (Ю. Муш- 
кетик); На вечорі влаштовували безпрограшну лотерею,

розігрувались різноманітні речі: графіка художників, руко
писи поетів (із журн.); Безпрограшна позика.

2. перен. Вигідний, зручний, безпечний. На кінець X IVcm. 
вичерпало свою ефективність таке грізне і безпрограшне 
знаряддя економічного тиску, як торгова блокада (з наук, 
літ.)\ І  начальству доповів, і зайвого нічого не сказав. Пози
ція безпрограшна тільки з погляду застійного періоду 
(з газ.).

БЕЗПРбГРА Ш НІСТЬ, ності, ж. Властивість і стан за 
знач, безпрограшний. Боротьба з корупцією як складова 
частина передвиборних технологій давно довела свою ефек
тивність і безпрограшність (із журн.); Жити тверезо — це 
глибоко усвідомлювати правильність та безпрограшність 
цієї життєвої позиції (з газ.); Установка на безпрограш
ність.

БЕЗПРбГРАШ НО. Присл. до безпрограшний. Моде
лювання трансформаційних процесів, що безпрограшно 
приносять позитивні результати, здійснюється за оціноч
ним критерієм приросту реального ефекту при одночасній 
розробці й реалізації конкретних проектів формування 
принципово нових виробничих і ринкових структур (з наук, 
літ.); Сфера освіти дивувала всіх не консерватизмом, а мо
більністю, умінням тонко і практично безпрограшно реа
гувати на запити нових ринкових умов економіки (з наук.- 
попул. літ.); Соціоніка вказує напрямок, щоб безпомилково і 
безпрограшно жити. І робити це варто вже сьогодні 
(із журн.); В осінній колекції модельєра домінує безпрограш
но елегантний чорний колір (із журн.).

БЕЗПРОГУЛЬНИЙ, а, е. Який не має прогулів, вико
нується без прогулів. Безпрогульна робота.

БЕЗПРОГУЛЬНО. Присл. до безпрогульний. Навча
тися безпрогульно.

БЕЗПРОСВІТНИЙ, а, е. 1. Який не має просвітку, по
збавлений світла; темний. Туман знов десь узявся, стирав 
верхами небо, долами поле і сіяв нудне щось і безпросвітне 
(М. Коцюбинський); В грудневі безпросвітні ночі Читали в 
хаті букварі (А. Малишко); * Образно. В безпросвітному 
мороці Ти став мені пастирем (І. Драч); // Який не припи
няється; тривалий, постійний. Але дощ не безпросвітний. 
Вчора, наприклад, зовсім гарний і сухий був день (Леся 
Українка); Ну, коли вже воно все закінчиться? Оце безпро
світне пияцтво, хабарі з могоричами? (В. Кучер); Безпро
світні злидні гнали людей з Волині за океан (з публіц. літ.).

2. перен. Сумний, безрадісний. Та смутна минулість без
просвітна відійшла у  темряву віків (Н. Забіла); Важкою, 
безпросвітною була доля наших жінок у  давні часи (з газ.).

3. розм. Який відзначається великою мірою негативної 
ознаки. Побалакавши з селянами, що прикидалися безпро
світними дурнями.., Шахай почув одинокий постріл недале
ко (Ю. Яновський); Андрієві було тяжко дивитися на цього 
відкривателя щастя в безмежній юдолі сліз, наруги й без
просвітних злиднів (І. Багряний); Стій! Та це ж  “хворий " 
Панько Судима! Ач як стриба, безпросвітне ледащо! 
(С. Олійник).

0  [Як] туман вісімнадцятий (безпросвітний) див. ту
ман.

БЕЗПРОСВІТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безпросвіт
ний. Українські горяни віками терпіли гніт, визискування, 
жили в умовах безпросвітності і злиднів (з наук.-попул. 
літ.).
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БЕЗПРОСВІТНО. Присл. до безпросвітний. В осінній 
мряці місто здавалося безпросвітно сірим і похмурим 
(із журн.); // у  знач. пред. Десь після обіду похмуро й без
просвітно стало (Ю. Збанацький).

БЕЗПРОСИПНИЙ, а, е, розм. Те саме, що непробуд
ний. Безпросипний п яниця.

БЕЗПРОСИПНО, розм. Присл. до безпросипний. Де
сама вона [Христя] не була, кого у  неї не перебуло. І все те 
безпросипно п яне, зачуміло завзяте, безмірно розкидчасте 
(Панас Мирний); — Він [Тит Назарович] зі мною у  сварці. А 
коли посвариться, тоді п 'є безпросипно (Ю. Збанацький).

БЕЗПРОЦЕНТНИЙ, а, е. На який не нараховуються 
проценти. Дяко доручення Національного банку України на
дати Міністерству фінансів України цільовий безпроцент
ний кредит для забезпечення фінансування науково-дослід
них робіт (з газ.); Безпроцентні позики.

БЕЗПУТНИЙ, а, е. Який відзначається легковажністю, 
невпорядкованістю; безладний, розгульний. Мотря спершу 
дивилася на .. безпутне життя [Чіпчине] та плакала, та 
вговорювала Чіпку (Панас Мирний); Де цей безпутний Баг- 
рич пропадав цілу ніч? (Л. Дмитерко); // Непутящий, неро
зумний. Ах ти ж хлоп’я безпутне. Та хіба ж можна на рід
ну бабусю отаке плести? (Яків Баш); // рідко. Плутаний, 
хаотичний. Бувай здоровенька і прости, що лист якийсь 
безпутний — дуже гаряче! (Леся Українка).

БЕЗПУТНИК, а, ч., розм. Безпутна людина. [ С е с т р а  
С е р а х в и м а : ]  Отак вона завжди: як п яницю то й криє, 
безпутника якого то й покриває (Панас Мирний).

БЕЗПУТНИЦЯ, і, ж., розм. Жін. до безпутник. Ка
жуть, нову безпутницю з Кіпру привезли (Б. Лепкий).

БЕЗПУТНО. Присл. до безпутний. Безпутно прожити 
життя.

БЕЗПУТСТВО, а, с. Безпутна поведінка, безпутне жит
тя. Хоч і бачив Чіпка таке безпутство — часом робилося 
йому противне таке життя й таке товариство — та зал
лє очі [горілкою] — мовчить... (Панас Мирний); Ще папа 
Григорій Перший, визначаючи тяжкість гріхів, на перше 
місце поставив.. гордість, а слідом за нею .. хтивість, без
путство (П. Загребельний).

БЕЗПУТТЯ1, я, с., рідко. Те саме, що безпутство. Сувора 
натура, загартована давнім злиденним життям, м якша- 
ла: він [Чіпка] тепер соромився свого давнього безпуття 
(Панас Мирний); // Безладдя. [К о н о н (зітхає):] Коли б ма
ти були живі, не було б у  нас цього розгардіяшу та безпут
тя! (М. Кропивницький).

БЕЗПУТТЯ2, я, с., рідко. Те саме, що бездоріжжя. Чим 
далі вони їхали, тим більше було безпуття (С. Скляренко).

БЕЗП’ЯТИЙ, а, е. 1. Який не має п’яти, п’ят. Спочатку 
понатягав старі безп яті шкарпетки так, щоб не вигляда
ла боса нога і ніде немулило, тоді обгорнув онучі поверх че
ревиків... (Григір Тютюнник).

2. у знач. ім. безп’ятий, того, ч., фольк. Нечиста сила, 
чорт. Знаєте, за третім разом, як я гукнув: вийди до мене, 
безп 'ятий, я тобі в ніжки уклонюся, до смерті слугою 
твоїм буду!.. А він — і тепер моторошно — зайцем мимо 
мене... (І. Карпенко-Карий); Найбільшеж у нашому селі до
водилось воювати з нечистою силою дядьку Миколі. Де він 
тільки не ловив її. 1 в комині,.. і в тих мірках-солом 'яниках, 
якими безп ’ятий наміряє горобців на вечерю (М. Стельмах).

БЕЗРАДІАЦІЙНИЙ, а, е. Який не має, не використовує 
радіаційне випромінювання. Безрадіаційне лікування онко- 
хворих.

БЕЗРАДІСНИЙ, а, е. Позбавлений радості; сумний. Як
би не було в їх [них] надії, що тією роботою осягнуть вони 
мету бажану, було б життя їм безрадісне (Б. Грінченко); В 
майбутньому люди прийдуть до нього [Бога].. І тоді не бу
де гнітючої сірої нудьги, звірожорстокого безрадісного 
буття (О. Довженко); Чи ти спізнав життєву путь свою 
на цій безрадісній сумній роботі, де все людською мукою 
взялось? (В. Стус); Доля дітей із заниженою самооцінкою 
безрадісна і тривожна (із журн.); // Який не викликає ра
дості; похмурий, невеселий. Заграло та й ущухло Червоне 
море, висохло, й осталась безрадісна пустиня після нього 
(Леся Українка); — Скажіть, Оленчук, чим вас привабив 
цей суворий безрадісний край? (О. Гончар).

БЕЗРАДІСНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безрадісний. 
Наше суспільство внаслідок багаторічної традиції звикло 
жити в ідеологізованій державі, коли присутність якоїсь 
рятівної ідеї звеселяла безрадісність буднів (із журн.); їх  
пригнічувала суворість, безрадісність і незрозумілість бо
гослужіння (з газ.); Спробую якось “підсолодити " безрадіс
ність мого прогнозу тостом (з газ.).

БЕЗРАДІСНО. Присл. до безрадісний. Дні минали без
радісно, в 'яло і без того тепла, якого я так прагнув зазна
ти в родині (М. Коцюбинський); Шумовик витер спітніле 
обличчя, безрадісно поглянув по хаті (І. Сочивець).

БЕЗРАДНИЙ, а, е, діал. Безпорадний. Цар Валтасар силь
но перестрашився, а його ясність змінилася на ньому, і його 
вельможі були безрадні (Біблія. Пер. І. Огієнка); Всі вояки 
оніміли з переляку і стояли з карабінами в руках, безрадні, 
як барани, призначені на заріз (І. Франко); Син схилив голо
ву вниз і почав тихо плакати. Старий був безрадний (О. Ко- 
билянська).

БЕЗРАДНІСТЬ, ності, ж., діал. Стан за знач, безрад
ний. Вони ж, мов вівці ті в кошарі, спали; Безрадність і 
зневіра в власні сили їм обережність навіть відібрали 
(І. Франко).

БЕЗРАДНО, діал. Присл. до безрадний. Одну хвилину 
вона стояла безладно (О. Кобилянська).

БЕЗРАМНИИ, а, е. Який не має рам. Безрамна система 
засклення буде надійно працювати впродовж довгих років, 
не вимагаючи додаткового технічного обслуговування 
(з навч. літ.).

БЕЗРЕДУКТОРНИЙ, а, е, техн. У якому не застосо
вується редуктор. Безредукторна лебідка має двигун малої 
швидкості, а ведучий шків з 'єднаний безпосередньо з валом 
двигуна (з навч. літ.).

БЕЗРЕЗУЛЬТАТНИЙ, а, е. Який не дає бажаних наслід
ків, результатів; нерезультативний. Гордій зовсім не бажав 
безрезультатного клопоту (Б. Грінченко); Якщо на посаді 
керівника міста опиниться людина без належного досвіду 
роботи, всі найкращі наміри перетворяться на довгий без
результатний експеримент (із журн.); Деякі люди вдають
ся до безрезультатного самолікування, не зваживши як 
спід усіх наслідків (з газ.).

БЕЗРЕЗУЛЬТАТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безре
зультатний. Недооцінка багатокомпонентності й інте- 
гративності болю прирікає на безрезультатність усі зусил
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ля лікаря (з наук, літ.); Безрезультатність ведення перего
ворів.

БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО. Присл. до безрезультатний. Ка
мера зліва не відповідала. Він перепробував усі ліки, всі засо
би, докладав усе своє уміння, але безрезультатно (С. Добро- 
вольський); Пробував і уночі, так само безрезультатно 
(І. Багряний); Школа активно протистоїть пагубній при
страсті старшокласників до тютюнопаління, однак, на 
жаль, часто безрезультатно (з газ.).

БЕЗРЕЙКОВИЙ, а, е. Який не має рейок. Автомобіль 
призначений для швидкого перевезення вантажів і пасажи
рів по безрейкових дорогах (з навч. літ.); Асфальтованими 
доріжками котилися безрейкові поїзди з трьома вагончика
ми (із журн.).

БЕЗРЕЛІГІЙНИЙ, а, е. Не пов’язаний з релігією. Бого
словські орієнтації на активне включення людини у  ви
рішення злободенних проблем розглядаються як основа для 
зростання цієї активності, але вже на безрелігійному ґрун
ті (із журн.).

БЕЗРЕЛІГІЙНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безрелігій
ний. Характерною рисою суспільства в період раннього па
леоліту є його безрелігійність (з наук. літ.).

БЕЗРЕСОРНИЙ, а, е. Який не має ресор. На чому тіль
ки він не їздив! І на драбинчастому возі, і на ґринджолах.., і 
в безресорній допотопній бричці (Ю. Мартич).

БЕЗРИБНИЙ, а, е. У якому немає риби. Безрибний ста
вок.

БЕЗРИБ’Я, я, с. Відсутність або нестача риби. Не повірю 
я, щоб безриб ’я робило рака рибою (Леся Українка).

0  (1) На безриб’ї -  за відсутності кращого. На безриб'ї і 
рак — риба (прислів’я); На безриб ї, звичайно, стародавня 
плодоовочева база — теж логістичний центр, але і в цій 
сфері бізнесмени все частіше тяжіють до міжнародних 
стандартів (з газ.).

БЕЗРІДНИЙ, а, е. Який не має батьків, родичів; одино
кий. Були там і безрідні хлопці, ніхто їх не проводжав, 
ніхто не плакав за ними (Леся Українка); Бувала коло запо
вітного каменю й Меланочка, підліток, сирота безрідна, 
занедбана й занехаяна по наймах (Ю. Яновський); // Який 
утратив або порвав зв’язок зі своїм народом, своєю краї
ною. Яничарність — це ідеологія і настрої безрідних кос
мополітів (з газ.); Негоже нам уподібнюватися Іванам без
рідним (з газ.); * Образно. А по голому степу, мов та бурлаць
ка доля у  світі, помандрувало безрідне покотиполе (С. Ва
сильченко).

БЕЗРІДНИК, а, ч. , рідко. Безрідна людина. — Служив зо 
мною вкупі наймит.., з нашої таки сторони, тільки сиро
та, безхатник і безрідник (Ганна Барвінок).

БЕЗРІК: 0  (1) В (на) безрік — надовго або назавжди. І не 
хотілося мені, Щоб тії ночі, тії дні Минали в безрік (Я. Що- 
голів); Коли я кажу, що зосталась би тут на безрік, то Ви 
ж знаєте, які тому причини (Леся Українка); (2) За безрік— 
через дуже довгий час, дуже нескоро. “Коли ж він [веле
тень] встане? ” — тремтячи, Спитала я хлопчину. — “За 
рік, сто рік, чи за безрік, А може й в сю хвилину! ” (Леся 
Українка).

БЕЗРОБІТНИЙ, а, е. 1. Який не має роботи, заробітку, 
не знаходить застосування своїй праці. Розумієш, чим Івась 
її заспокоює? “Тато тепер безробітні, не проси хліба, бо 
немає... Води напийся” (А. Шиян); Н у знач. ім. безробіт

ний, ного, ч.; безробітна, ної, ж. Той, хто ніде не працює, 
не має роботи. Батько два роки тому навесні пішов з безро
бітними домагатись роботи (П. Козланюк); Створення 
нових підприємств та робочих місць автоматично перед
бачає зменшення кількості безробітних (із журн.); Три чвер
ті кількості потенційних безробітних становлять ледарі 
або службовці, які не вміють працювати (з газ.).

2. заст. Вільний від роботи; неробочий. Вільне, безро
бітне його життя текло, як медова річка (І. Нечуй-Левиць- 
кий); * Образно. Йде похило безробітний півень В лопухи 
напитися роси (М. Вінграновський).

БЕЗРОБІТТЯ, я, с. 1. Стан, коли не всі можуть одержати 
роботу, мати постійний заробіток. Застій у  промисловості 
створив безробіття, яке тяжко позначилось на становищі 
людей (з газ.); // Наявність безробітних. Оскільки безробіт
тя не визнавалось як об 'єктивна категорія, то не було при
чин в 30-тіроки X X cm. розвивати біржі праці (із журн.).

2. Брак роботи. Спочатку він .. поставився до своєї при
роди бадьоро, бо не міг припустити, що його безробіття 
буде довго тривати (В. Підмогильний); Злидні, голод, без
робіття та малоземелля загнали тисячі українських селян 
в Канаду, США, країни Латинської Америки (Л. Дмитерко).

3. Незайнятість роботою, якоюсь справою і т. ін.; без- 
ділля. — А з  нудьги, з гульні та од безробіття можна й бог 
зна чого надумать і накоїти (І. Нечуй-Левицький); Комусь 
три місяці безробіття (нібито спочинку!) і цензурні капри
зи вилізуть боком, бо муситиме потім подвійно гарувати... 
(Леся Українка); Людина не стільки втомлюється від важ
кої, але змістовної праці, скільки від вимушеного безробіт
тя (з газ.).

БЕЗРОГИЙ, а, е. 1. Який не має рогів. Наші предки уміли 
раціонально послуговуватися силою менших братів, вико
ристовуючи і вірність собак, і прудкість коней, і могут
ність безрогих волів (з наук.-попул. літ.); * У порівн. Висо
кий очіпок поламався й увігнувся. Кайдашиха стала шута, 
як безрога корова (І. Нечуй-Левицький).

2. у  знач. ім. безрога, гої, ж., жарт. Свиня. Сутінь [у 
хліві] по кутках здається зовсім чорною, так що в ній ледве 
видко, як ворушаться безрогі (Леся Українка); [ Б а г а т и й  
Б р а т  (до Убогого Брата):] Що ти? зовсім з глузду збився, 
— Тут лузати заходився, Засмітив усю підлогу... От тобі й 
пусти безрогу! (О. Олесь).

Б ЕЗРбГІС Т Ь, гості, ж. Природжена чи набута відсут
ність рогів у тварин (про овець, кіз і т. ін.); комолість. Безро- 
гість — породна ознака, але вона не зв язана з продуктив
ністю тварин (з наук, літ.); Системою селекційної роботи у  
Ковельському племпідприємстві було поєднання в генотипі 
цінних якостей вихідних порід: лімузинської— висока енер
гія росту, високорослість, велика жива маса; абердин-ан- 
гуської— безрогість, легкість отелень, плодючість, неви
багливість до кормів; герефордської — витривалість, міц
ність конституції, спокійний норов; місцевої худоби — мо
лочність, пристосованість до природно-кліматичних умов 
зони ( з наук. літ.).

БЕЗРОЗБІРНИЙ, а, е. При якому апарат, машину і т. ін. 
не розбирають на вузли, деталі в процесі експлуатації. Се
паратор вирізняється можливістю безперервної роботи 
протягом 2-3-х тижнів, безрозбірного миття всіх дета
лей, що стикаються з продуктом (із журн.); Безрозбірна 
діагностика металургійного обладнання.
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БЕЗРОЗБІРНО, присл. 1. Не поділяючи на частини; ціл
ком, повністю. Мембранні компоненти можуть доставля
тись до усіх частин клітинної поверхні безрозбірно, а зго
дом селективно стабілізуватись у  певних місцях і селек
тивно елімінуватись в інших (з наук. літ.).

2. рідко. Некритично, несвідомо; без розбору. Нові сти
льові елементи, проникаючи в західноукраїнське мистец
тво спроквола, не приймаються безрозбірно й безкритично 
(з наук. літ.).

БЕЗРОЗДІЛЬНИЙ, а, е. Який не розподіляється; пов
ний, цілковитий, необмежений. Ідея запровадження унітар
ної держави визріла в Москві, а так званий об 'єднавчий рух 
був насправді процесом виснажливого приєднання національ
них республік до всесильного центру, який зосереджував 
безроздільну й абсолютну владу над ними (з наук. літ.).

БЕЗРОЗДІЛЬНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безроз
дільний. Безроздільність панування поміщиків.

БЕЗРОЗДІЛЬНО. Присл. до безроздільний. Його ду
шею і серцем безроздільно заволоділа Софія (А. Шиян); 
Мистецтво не любить млявості і байдужості. Йому треба 
віддаватися цілком, енергійно, безроздільно (з публіц. літ.).

БЕЗРОЗМІРНИЙ, а, е, розм. 1. Який набуває потрібного 
розміру відповідно до об’єкта, моделі, зразка і т. ін.; елас
тичний. Безрозмірні колготки; Безрозмірні шкарпетки.

2. Який не має визначених розмірів чи тривалості у часі. 
Наприкінці XVIII cm. безрозмірні маєтки й справді, як і 
століття таму, лишалися своєрідною візитною карткою 
України (із журн.); Безрозмірний відпочинок.

БЕЗРОЗМ ІРНИЙ, а, е, спец. Який не має розмірності 
(у 2 знач.). Дослідники одержали систему безрозмірних пара
метрів, які з в ’язують діючі навантаження з параметрами 
жорсткості та геометричними параметрами конструкції 
(з наук, літ.); Аналоги кутових швидкостей і прискорень є 
безрозмірними величинами, аналоги лінійних швидкостей і 
прискорень мають розмірність довжини (з навч. літ.).

БЕЗРОЗМІРНІСТЬ, ності, ж., розм. Властивість за знач, 
безрозмірний. Насправді частина врожаю осідала в комо
рах. Але вона чекала своєї черги на вивіз. Безрозмірність 
хлібозаготівельного плану якраз і дає право на твердження 
про те, що урожай обминав колгоспні комори (з наук, літ.); 
Власне, ця невизначена безрозмірність прожиткового 
“мінімуму” робить відповідний закон “цікавим" інстру
ментом внутрішньополітичної боротьби (з газ.); * Образ
но. Головною особливістю маршруток є їх безрозмірність, 
тобто обмеження на кількість пасажирів для водіїв не діє 
(з газ.).

БЕЗРОЗМ ІРНІСТЬ, ності, ж., спец. Властивість за 
знач, безрозмірний. Безрозмірність радіана можна бачи
ти з виразу ряду Тейлора для тригонометричної функції 
(з наук. літ.).

БЕЗРОЗСАДНИЙ, а, е, с. г. Який здійснюється без роз
сади. На півдні України помідори культивують також і 
безрозсадним способом, висіваючи насіння в ґрунт (з наук, 
літ.); Господарство впроваджує вигідне, перспективне мас
штабністю безрозсадне вирощування капусти, огірків 
(з газ.).

БЕЗРОЗСУДНИЙ, а, е. Який діє нерозумно, нерозваж
ливо; нерозсудливий. Такий же він безрозсудний, як і був! 
(Ю. Шовкопляс); //Який здійснюється без обдумування, су
перечить вимогам розуму; необачний, непоміркований.

[М арі  я:] Я  мушу застерігати тебе від безрозсудних вчин
ків (В. Собко); Така безрозсудна поведінка хлопця не могла 
не викликати стурбованості вчителів (з газ.); * Образно. О 
літа, л іт а !.. Безрозсудні, невимовно прекрасні! (М. Олій
ник).

БЕЗРОЗСУДНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безрозсуд
ний. Виходило якесь чортзна-що, якесь змагання в безроз
судності (В. Винниченко); 3 верболозу піднявся сполоханий 
крижень. Жучок, зухвало гавкаючи, побіг за ним, але швид
ко повернувся, зрозумівши, мабуть, усю безрозсудність пе
реслідування {Ю. Мокрієв).

БЕЗРОЗСУДНО. Присл. до безрозсудний. Наймитові 
стало шкода цього здорового силача, що безрозсудно пого
дився на таке програшне змагання (А. Шиян).

БЕЗРОЗСУДСТВО, а, с., рідко. 1. тільки одн. Те саме, 
що безрозсудність. Безрозсудство безрозсудством, та без 
нього людина теж не проживе свого віку (М. Стельмах).

2. Безрозсудний учинок. Так-от, своїм безрозсудством 
ти не так зміцнюєш віру селян свого села, як підриваєш 
авторитет більшості голів свого району! Зрозумів? 
(М. Стельмах); Знали, що для війни найперше потрібна не
стримність, відчайдушна, божевільна хоробрість, і щора
зу виказували її з такою несамовитістю, що могло видати
ся, ніби це вже й нелюдська мужність, а звіряче безрозсуд
ство (П. Заіуебельний).

БЕЗРОЗУМ НИЙ, а, е, рідко. Те саме, що нерозумний.
Вгамується безрозумне завзяття (Сл. Гр.); Дурна дівчина 
безрозумная по гультяєві плаче (П. Чубинський); На балу 
кокетлива Мадонна В ’ється безрозумна, як мотиль (М. Риль
ський).

БЕЗРОЗУМ НІСТЬ, ності, ж., рідко. Абстр. ім. до без
розумний. Тут досада .. справедлива на твою безрозум
ність пече мені душу (М. Лукаш, пер. з тв. Д. Боккаччо).

БЕЗРОЗУМ НО, рідко. Присл. до безрозумний. — Ще 
ти злої смерті не видала; Безрозумно рвешся на се діло 
(І. Франко); Він не любив книжників, цих скоморохів, цих 
блазнів, що безрозумно обмінюють дні своїх куцих життів 
на жалюгідну ілюзію вподобитися Богові (В. Дрозд).

БЕЗРОСЯНИЙ, а, е. Без роси. Ніч скрипуча, суха, безро
сяна, і чути далеко-далеко (В. Земляк); Безросяна отава на 
леваді сухо шелестить під ногами (Р. Іваничук).

БЕЗРУКАВИЙ, а, е. Те саме, що безрукйвний. У абхазів 
не прийнято, незважаючи на спекотний клімат, носити 
безрукавий одяг (із журн.).

БЕЗРУКАВКА, и, ж. Вид одягу без рукавів. Мені вви
жається бородатий Тришка в червоній сорочці та чорній 
плисовій безрукавці (Панас Мирний); Байкова безрукавка 
його була вже добре перемазана (О. Ільченко); Знову стали 
актуальними чоловічі джинсові та шкіряні безрукавки 
(з газ.).

БЕЗРУКАВНИЙ, а, е. Без рукавів. Назустріч нам вихо
дить дівчина Катруся в безрукавному кожушку (А. Шиян); 
Бойківські кушніри, крім вичинки шкіри, шили безрукавні ко
жухи, шапки, рукавиці (з наук. літ.).

БЕЗРУКИЙ, а, є. 1. Який не має руки або рук, втратив 
РУКУ (руки). Як заздрила тим жінкам Галина, у  яких сидів 
тепер у  хаті хай сліпий, хай безрукий чи безногий, але без
мірно рідний чоловік і смалив товстелезні цигарки з махор
кою! (Б. Антоненко-Давидович); І  от тоді з ’являється без
рукий дід і підходить до нас (Ю. Яновський); Н у  знач. ім.
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безрукий, кого, ч. Той, хто не має руки або рук. Казав сліпий 
до глухого: “Слухай, як безрукий голого обдирає" (при
слів’я).

2. перен.,розм. Невмілий, незграбний. — Захистимо, ко
ли буде треба! Не безрукі! — рубонув Чорнобог й облизав 
червоним довгим язиком свої тонкі губи (Р. Іванченко); Ми
кола почав говорити про плунжери, про насос, що не дає 
тиску, про кляту солярку, про тутешніх безруких нахаб, 
котрі беруться не за свою справу, і Дрозд зрозумів, що його 
подорож забуксувала всерйоз (із журн.).

БЕЗРУКІСТЬ, кості, ж. Властивість за знач, безрукий. 
Відсутність в арсеналі людини соціально значимих функцій 
(наприклад, у  немовляти) передається відповідним типом 
одягу —уповиванням, що акцентує безрукість і безногість, 
кокономорфість (з наук, літ.); Уявлення про “розв 'язані ру
ки ” дозволяє припустити, що раніший віковий етап розгля
дався як період безрукості, “зв'язаних р у к " (з наук, літ.); 
Чим виправдовувати власну безрукість і безголовість?.. 
(з газ.).

БЕЗРУЛЬНИЙ, а, е. Який не має руля, пересувається 
без руля. Гребля на двійці, парній, безрульній, мало чим різ
ниться від одиночної (з наук.-попул. літ.).

БЕЗРУШНЙЧНИЙ, а, е. Який відбувається, здійсню
ється без застосування рушниці.

Безрушнйчне полювання див. полювання.
БЕЗСВІДбМИЙ, а, е. 1. Який супроводжується втратою 

свідомості. У важких випадках у  результаті набряку мозку 
може настати безсвідомий стан, судоми, смерть (з наук.- 
попул. літ.); Безсвідомий стан супроводжується судомами 
тільки при достатньо тривалій і глибокій ішемії мозку 
(з навч. літ.).

2. Неусвідомлюваний, безконтрольний. Якщо говорити 
про малі групи, що об'єднують феміністок, представників 
сексуальних меншин та ін., тут, очевидно, безсвідомий пси
хічний компонент слугує підґрунтям для єднання індивідів у  
вищезгадану малу групу (із журн.).

БЕЗСЕРДЕЧНИЙ, а, е. Нечулий до інших; безжалісний, 
жорстокий. Франко виставляє перед читачем цілу портрет
ну галерею таких хижаків — з залізною волею, з звірячими.. 
інстинктами, сухих, упертих і безсердечних (М. Коцюбин
ський); [Зінаїда :]  Який ти безсердечний! Дитина не ви
спалась... [Погода:]  Яка дитина? Бельбас має двадцять 
один рік! (О. Корнійчук); Задовольняючи найменші забаган
ки улюблених чад, батьки ризикують виростити їх чер
ствими й безсердечними (з газ.).

БЕЗСЕРДЕЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безсердеч
ний. Стару попелясту гуску забив хворостиною в шкоді су
сід і у варварській безсердечності прип 'яв бездушного тру
па за лапу до тої ж хворостини (І. Франко); Хоч і знав я за
попадливість хоробливу, ощадність і безсердечність своєї 
матері — однак.., що вона допускалася найгрубшого лихвар
ства, .. — я не міг сподіватися (О. Кобилянська); Никодим 
Стельмашенко, по словам Ося, був чоловік без всякого сер
ця. Мало того, що без серця, а він цю безсердечність любив, 
тішився нею (В. Винниченко); Ця дика, неймовірна дитяча 
безсердечність, нещадність до беззахисної тварини вивели 
мене з рівноваги (з газ.).

БЕЗСЕРДЕЧНО. Присл. до безсердечний. Скатованих 
і знесилених до краю залишали безсердечно на шляху — на 
поталу диким звірям і хижій птиці (Б. Лепкий); Не віддам

чайки цим хлопчиськам, які так безсердечно перебили крило 
бідній пташці (Ю. Збанацький); Не можна ніжно любити 
батьків, братів чи сестер і безсердечно ставитися до од
нокласників чи однолітків у  дворі (з газ.).

БЕЗСЁРДИЙ, а, е, рідко. Те саме, що безсердёчний. По
чуй же оце, ти народе безумний й безсердий, який має очі й 
не бачить, має вуха й не чує! (Біблія. Пер. І. Огієнка); О, 
дайте під сі пазурі султана, кривавого безсердого тирана 
(Сл. Гр.),

БЕЗСЕРДНИЙ, а, е, рідко. Те саме, що безсердёчний.
Безсердний страх.

БЕЗСЁРДНО, рідко. Присл. до безсёрдний. Страх без- 
сердно сповнював душу Максима (з газ.).

БЕЗСЁРДО, рідко. Присл. до безсёрдий. Жив би там — 
безоко і безсердо, жив би так, як опадають вниз (В. Стус).

БЕЗСЕРЁБРЕНИК, а, ч., заст. Те саме, що безсрібник. 
Що ж, коли належу до народу, у  якого літератори мусять 
бути безсеребрениками (Леся Українка).

БЕЗСИЛИЙ, а, е. 1. Який не має фізичної сили; неміч
ний, слабий, знесилений. Він [Бог] змученому дає силу, а 
безсилому міць (Біблія. Пер. І. Огієнка); Лишились тільки 
дрібні діти, божевільний батько та хвора, безсила від пе
ревтоми жінка (М. Коцюбинський); Побіля ж полум 'я біга
ли, метушились маленькі, безсилі люди (В. Винниченко); 
Була пізня ніч, і Кім, безсилий, лежав на березі ріки (О. Дон- 
ченко).

2. Нездатний або неспроможний що-небудь зробити, по
долати. Лютиться стара, а вже нічого не годна вдіяти — 
безсила боронитися (Г. Хоткевич); В нім прокидалась в такі 
моменти неможлива огида і презирство до цього безсилого 
самця (М. Хвильовий); Слідчі.. почували себе безсилими пе
ред людиною, яка вже сама шукає болю і рятунку в нім 
(І. Багряний); // Який не може виявити себе в дії. Айша па
дає додолу на килим і ридає в безсилій лютості (Леся Укра
їнка); * Образно. Момент — і вітрило в човні, зв'язане, 
скручене, безсиле... (Остап Вишня); Байдужість, відчуже
ність? Безсилі слова. Самодостатність — це підходить 
краще (В. Підмогильний).

БЕЗСИЛІСТЬ, лості, ж. 1. Стан за знач, безсилий 1; 
безсилля (у 1 знач.). Хоч вмерти вже до схід сонця, поки не 
прийдуть сюди люди... Щоб не дивилися на безсилість... 
(Г. Хоткевич); Було [обличчя] якесь байдуже, мляве й вияв
ляло одну тільки безсилість і муку від хвороби (В. Винни
ченко).

2. Абстр. ім. до безсилий 2. В житті було багато радіс
ного, хорошого, але петляло й хитре, вивертливе зло, і пе
ред ним Петро відчував свою безсилість (С. Журахович).

БЕЗСИЛІТИ, ію, ієш, недок. Ставати безсилим, втрача
ти сили. А жінка задихалася. Вона хрестила не когось одно
го, вона хрестила всіх, всіх. Вона вже відставала, безси
ліла... (І. Багряний).

БЕЗСЙЛЛЯ, я, с. 1. Фізична слабість, знемога. Хоч вона 
[хвороба] його й не трясла, зате інше нівечила, — то без
силлям, то таким поганим настроєм духу (Панас Мирний); 
Якась знемога, якесь безсилля опанувало його (М. Коцюбин
ський); В пориві подяки й безсилля вона підвелася й пішла до 
нього (В. Підмогильний); Розпластане в безсиллі тіло по
ривається встати (І. Багряний).

2. Нездатність або неспроможність що-небудь зробити, 
подолати. В почуттю [почутті] своєї нижчості, свого без
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силля і ненастанного роздразнення Іцко дивився на Германа 
як на свого особистого ворога (І. Франко); — Пішовши звід
си, ви лише розпишетесь у  своєму безсиллі (Ю. Шовкопляс); 
Мене до сліз обурює безсилля наше, лінощі душі й тіла (Ва
силь Шевчук); Навколо тебе в їхнім [років] попелищі росте 
безсилля (М. Вінграновський).

БЕЗСИЛО. Присл. до безсилий. Голова одхилилась на
бік, наче сама собою впала, так в ’яло, безсило (Леся Україн
ка); Андрій Григорович пустив безсило руки, весь опав, осів і 
заплющив очі (В. Винниченко); Віктор безсило опустився 
на лаву (М. Руденко); В кутку в пічці залізній полум’я безси
ло б 'ється (А. Головко); Мати здригнулась і замовкла. Рука 
її безсило скотилася з моєї голови й важко впала на постіль 
(Б. Антоненко-Давидович); Максим чітко відчув, як його 
душа роздвоїлася і стало їх двоє. Один лежав безсило й збай
дужіло, а другий звівся й закипів гнівом... (І. Багряний).

БЕЗСЙЛОК, лка, ч., діал. Безсила людина. Тепер люди 
маленькі й безсилки (Ганна Барвінок).

БЕЗСИЛЬНИЙ, а, е. Те саме, що безсилий. Йдучи на 
сходах, він удавав такого в 'ялого, такого старого, такого 
аскета безсильного (І. Нечуй-Левицький); Той в безсильній 
злості лишень плював та сипав прокльони (М. Коцюбин
ський); А він [чоловік] продовжує зустрічатися із Зінькою, 
і це вона знає, але перешкодити чи припинити ці зустрічі 
безсильна (А. Шиян); Ну знач. ім. безсильний, ного, ч. Той, 
хто не має сили. — Чого се ти так задумався? Об чім все 
мислиш? — А все думаю, хто кого посідає — сильний безсиль
ного чи безсильний того? (Марко Вовчок).

БЕЗСЙЛЬНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безсильний. 
Рвався хлопець до школи, та мати, бачачи його безсиль
ність, не хотіла його пустити (І. Франко).

БЕЗСЙЛЬНО. Присл. до безсильний. Руки звисали без
сильно (О. Кобилянська).

БЕЗСИСТЕМНИЙ, а, е. Який не має певної системи, 
ладу; безладний. Як літні тіні, проносились згадки, безлад
ні, безсистемні (М. Коцюбинський); Безсистемне і нерегу
лярне харчування відбивається на здоров Ті працездатнос
ті (з наук.-попул. літ.).

БЕЗСИСТЕМНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безсис
темний. Артилерія ще тільки приміряється, б ’ючи з удава
ною безсистемністю та скупістю (О. Гончар); Звідси непо
слідовність і безсистемність практичних дій, ефект туп
цювання на місці (з газ.).

БЕЗСИСТЕМНО. Присл. до безсистемний. Більшість 
[присутніх] — імпульсивні хлопці й дівчата, безсистемно 
нашпиговані різними “йогами ” та окультними "манускрип
тами ” (О. Бердник); На місці старого безсистемно спла
нованого села Вознесенівки, що розкинулось над Дніпром, 
виросла нова частина міста Запоріжжя (з наук.-попул. 
літ.).

БЕЗСІМЕЙНИЙ, а, е. Який не має сім’ї. Канєвський з 
невідомих причин кидає службу і як пенсіонер, людина без
сімейна і володіюча досить визначним маєтком, їде за кор
дон... (І. Франко); Н у  знач. ім. безсімейний, ного, ч.; без- 
сімейна, ної, ж. Той, хто не має сім’ї; одинак. Ми приготу
вали йому тимчасове житло — ліжко в гуртожитку, ра
зом з безсімейними (з газ.).

БЕЗСІМ 'ЯНИЙ, а, е. Який не має сім’я.

БЕЗСІМ ’ЯНКА, и, ж. Сорт плодів без зерен. Грушу 
безсім ’янку зривають днів за 15 до остаточної зрілості (з 
наук.-попул. літ.).

БЕЗСКАЛЬПЕЛЬНИЙ, а, е. Який здійснюється без ви
користання скальпеля. Безскальпельна хірургія.

БЕЗСКО РбМ Н И К, а, ч. У віруючих — людина, яка су
воро додержується постів. Він був святобожний, начита
ний у  богослов Т, безскоромник і любитель обряду (О. Іль- 
ченко).

БЕЗСКО РбМ Н И Ц Я, і, ж. Жін. до безскоромник.
БЕЗСЛАВИТИ, влю, виш;л/н. безславлять; недок., кого, 

що, рідко. Те саме, що неславити. Згадай, Господи, про гань
бу рабів Своїх,.. якою Твої вороги зневажають, о Гэсподи, і 
кроки Твого помазанця безславлять! (Біблія. Пер. І. Огієн- 
ка); Тебе ворог топче, давить, Обдирає і безславить 
(І. Франко).

БЕЗСЛАВНИЙ, а, е. Який не заслужив слави, поваги. 
Згадай жехто-небудь и [душу] на сім світі, — Безславному 
тяжко сей світ покидать (Т. Шевченко); // Який не прино
сить слави. Краще б уже загинути в якомусь безславному 
бою при сонці чи зорях, аніж під камінними мурами 
(М. Стельмах); // Який заслуговує осуду; ганебний. Сотні 
агресивних акцій мали безславний кінець під стінами цих 
міст, яким було присвоєно почесне звання “місто-герой ” 
(з газ.).

БЕЗСЛАВНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безславний.
Мудрі успадковують славу, а нерозумні — безславність 
(з публіц. літ.); Христос уподібнився нам, став людиною 
для нас, перетерпів безславність, щоб нас прославити, 
умер, щоб врятувати (із журн.).

БЕЗСЛАВНО. Присл. до безславний. Гине безславно 
Самсон в самотині. Серцем же рветься свій люд визволять 
(Леся Українка).

БЕЗСЛАВ’Я, я, с. Погана слава; ганьба, безчестя. Без- 
слав ’я, наче та болячка, І сон і їжу одбира (Панас Мирний); 
Цілу ніч прождав я... Сором і безслав’я! Хлопця одурила, 
Посміхом зробила! (О. Олесь); Життєву путь свою Нерів
но і хитаючись верстав я .. Але ніколи чорного безслав ’я Я  
не доходив — утопить свій дар У чорній лжі (М. Риль
ський).

БЁЗСЛИХИ, ів, мн., діал. Глушина. А там, по суворих 
диких верхах, десь .. в безслихах гніздиться всяка мара, во
рожа сила, з якою тяжко боротись (М. Коцюбинський).

БЕЗСЛІВНИЙ, а, е. Без слів. До кожного загального 
тосту адресував [Лебідь] їй свій, особистий, хоч і безслів
ний, але виразний і щирий (Яків Баш).

БЕЗСЛІВНО. Присл. до безслівний. Боялася Олеся тіль
ки мами, згорталася при ній, маліла й безслівно підкорялася 
(В. Яворівський).

БЕЗСЛІДНИЙ, а, е. Який не залишає слідів; який зовсім 
зник. Як гірко трупом почуватись, Безслідним полум’ям 
згоріть (П. Грабовський); Введення тієї чи іншої форми не 
лишається безслідним для вираження семантики речення в 
цілому (з наук. літ.).

БЕЗСЛІДНО. Присл. до безслідний. Марина безслідно 
зникла, пропала (Панас Мирний); Настя слухає, пестливо 
гладить голівку малої внучки, і давні безсонні ночі з чорними 
маревами десь утікають безслідно (П. Козланюк); Я  тепер 
роздивляюсь, куди б задиміти, Щоб мій дим не згубився без
слідно у  часі (М. Вінграновський); Слова про потойбічне
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царство, про жертву, про любов безкорисливу безслідно 
танули у  впертій земній душі Григорія (В. Дрозд).

Не минати (не минатися) / не минути (не минутися) 
марно (безслідно, даремно і т. ін.) див. минати.

БЕЗСЛІЗНИЙ, а, е. Без сліз. Виймала [мати] Василеві со
рочки, кожну сорочку тулила вона до лиця, до сухих, безсліз
них очей (І. Нечуй-Левицький); Ми розучилися плакати в 
театрі, в кінозалі, над книгою. Якась безслізна цивілізація 
настала (із журн.); // перен. Не зрошений сльозами. Яка яс
на звитяжців путь безслізна... (В. Сосюра).

БЕЗСЛІЗНО. Присл. до безслізний. Лишаючись сама, 
плакала [Хуррем] безслізно й невтішно над своєю долею, 
уже й ставши султаншею, бо ж однаково піднялася до цьо
го високого звання не з радощів, не з весільних пісень, а з 
рабського пониження, ледь не з того світу... (П. Загребель- 
ний); Марія .. хлипала безслізно (Р. Іваничук).

БЕЗСЛОВЁСНИЙ,а,е. І .Який не має здатності говори
ти. [О н и с ь ко Ч уг а й : ]  Полягли наші гурти геть усі до ос
таннього симентала. Бачить же, проклятий [німець], що 
то безсловесна скотина, і бомбить (Ю. Мокрієв); Вдома 
неначе підміняли старого фахівця Любчика. Він перетво
рювався на безсловесну рибу... (А. Хижняк); Хто має право 
утоптувати у  багно людину.. ніби це безсловесне дерево чи 
придорожній камінь (Василь Шевчук); Єгиптяни обожню
вали безсловесних тварин (із журн.); // Який здійснюється, 
відбувається без слів. І здавалося йому, що таке його без
словесне кликання мусить мати гіпнот ичну .. силу 
(А. Кримський).

2. Який завжди мовчить; мовчазний; який не заперечує, 
не протестує проти чого-небудь; покірний. Краще не жити, 
ніж доживати вік такою безсловесною рабинею, таким 
нещасним попихачем, безнадійним послугачем, як ота без
таланниця! (Леся Українка); Його [Івана] вигнано, як пса, і 
він, як пес, скорився й вийшов, безпомічний, безсловесний, 
полохливий (М. Коцюбинський); Настя мовчала, пригноб
лена, прибита .. Кінець: рабиня, річ, безсловесна істота, 
яку продають, калічать, безчестять, як цього забажає 
власник (3. Тулуб).

0 Параграф безсловесний див. параграф.
БЕЗСЛОВЕСНІСТЬ, ності, ж. Властивість і стан за 

знач, безсловесний. Я  хотіла запитати в корейського ре
жисера про вражаючу рису його фільмів — безсловесність 
героїв. Особливо, коли йдеться про найголовніше: душевні 
переживання, честь, любов — замість слів говорять-страж- 
дають їхні тіла (з газ.); Люди, позбавлені політичних знань, 
приречені на безсловесність і скніння (з газ.).

БЕЗСЛОВЕСНО. Присл. до безсловесний. Мати тихо, 
безсловесно затужила, закривши лице хусткою і похиту
ючись, як кожен раз, коли дивилась на цей портрет (І. Баг
ряний); Чоловік відповів, що не може навіть на хвилинку 
відійти від каси, де він за цілковитої відсутності клієнтів 
безсловесно інструктує етажерку (з газ.).

БЕЗСМАК, у, ч., рідко. Брак доброго смаку; несмак. 
Майже в кожній п ’єсі основна ідея, розвиваючись у  дії, 
втілюється в якому-небудь випадковому образі; але цей 
прийом не завжди вдається, а часом вносить у  п єсу деякий 
безсмак (з наук, літ.); У розлогому інтерв ’ю велика поетеса 
каже, що до відрази ненавидить лицемірство та безсмак 
(з Інтернету); Безсмак у  музиці.

БЕЗСМ ЁРТИТИ, тить, кого. Робити безсмертним. Ще 
Гете писав — тільки робота зберігає мить, безсмертить 
людину (В. Дрозд).

БЕЗСМ ЁРТКА, и, ж., рідко. Те саме, що безсмертник.
БЕЗСМ ЕРТКИ, ів, мн. Однорічні й багаторічні трав’я

нисті рослини родини складноцвітих із сухими, яскраво за
барвленими листочками; вирощуються як декоративні. За 
часів Стародавнього Риму безсмертки використовували 
для виготовлення довговічних вінків і “сухих ” зимових буке
тів (з навч. літ.); У другій половині літа, коли рослинність 
степу майже вигоряє, сріблясто-сірі кущики безсмертків 
вкриваються ніжно-рожевим цвітом (із журн.).

БЕЗСМ ЕРТНИЙ, а, е. 1. Який вічно живе, ніколи не 
вмирає. Така руїна, просто розсипається від старості, а 
все їй ліки потрібні та купелі... Чи вона думає, що люди без
смертні? (Леся Українка); До співчуття твого звертаюсь,
0 дароносний, Як заживо вмерлий, благаю тебе, Бога без
смертного (І. Драч); Згідно з релігійними поглядами душа — 
це наше безсмертне духовне начало (із журн.); * Образно. 
Людина — смертна, а народ — безсмертний (С. Крижанів- 
ський); П у  знач, ім., звичайно мн. безсмертні, них. У міфо
логії слов’ян — боги. Поспитавшися ради в дружини, 
Спільне бажання тоді Філемон одкриває безсмертним 
(М. Зеров); Хитрі й підступні були породження Чреба .. 
Знаючи про свою смертність, ненавиділи вони безсмертних
1 вічно юних первенців творення (О. Бердник).

2. Який назавжди лишається в пам’яті людей, завжди 
зберігає своє значення; незабутній. Борис перечитав без
смертну поему одним духом за кілька день (І. Франко); 
Справою всього життя, що зробила безсмертним ім я Де- 
ніДідро, стало видання “Енциклопедії” (із журн.); Навіть 
безсмертна книга мертва, якщо вона прочитана механічно 
(з газ.).

БЕЗСМ ЁРТНИК, у, ч. Народна назва рослин із сухими 
квітками родини складноцвітих, переважно безсмертків і 
тмину. На покутті стояли образи в срібних шатах, заквіт
чані васильками, гвоздиками, безсмертниками (Панас Мир
ний); Ми йшли в морі безсмертників (М. Хвильовий); Над 
їхнім [бійців] прахом зацвіта ромен, Безсмертник бронзо
вий розплющив кругле око (А. Малишко); Напар із сухо
цвіту, безсмертників добре діє при лікуванні жовчних про
ток (з газ.).

БЕЗСМ ЕРТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до беземёрт-
ний. І щоб м ої могутні крила Не зупиняла, не гнітила Важ
ка матерії інертність, Він [Бог] дав душі моїй безсмерт
ність (І. Франко); Це — голос боротьби, безсмертності і 
слави. Як гімн вітчизни, гордо нам звучить (М. Бажан).

БЕЗСМ ЕРТЯ, я, с. 1. Вічне існування, вічне життя. Цар 
над царями та Пан над панами, Єдиний, що має безсмертя 
і живе в неприступному світлі, Якого не бачив ніхто із лю
дей ані бачити не може. Честь Йому й вічна влада, амінь! 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); Нам треба жити, а не надіятись 
на безсмертя, тоді тільки ми почуваємо себе і великими, і 
безсмертними (Леся Українка); Еліксир безсмертя, нам ще 
невідомий, я певен, надзвичайно простого складу (В. Під- 
могильний).

2. Вічне існування в пам’яті людей. Дарма! Нехай умру, 
та думка не умре! В таке безсмертя й я привикла [звикла] 
вірить (Леся Українка); Тарас Шевченко увійшов в історію 
нашої й світової літератури як поет — і як поет здобув со-
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бі безсмертя (М. Рильський); Схопили діда німці. Що вже 
вони старого мучили й катували .. Дід не похитнувся. Ко
лишній наймит .. увійшов у  безсмертя, як Людина з великої 
літери (Ю. Яновський); Безсмертя наздогнало художника 
[Мане] вже після смерті (М. Слабошпицький); Гуманісти 
розробили ідею історичного безсмертя (з публіц. літ.).

БЕЗСНІЖ ЖЯ, я, с. Відсутність або мала кількість снігу 
взимку. Холод пробирав до кісток: при цілковитому без
сніжжі мороз досягав кільканадцяти градусів (О. Гончар); 
Безсніжжя і теплі дні у  січні бували і в минулі роки (з газ.).

БЕЗСНІЖНИЙ, а, е. Без снігу або з малою кількістю 
снігу. Був той район у  холодних степах безсніжних (І. Ми- 
китенко); Мокра, непривітна, а потім безсніжна погода 
спричинилася до зменшення числа відпочиваючих (В. Коза
ченко); Зима виявилася геть безсніжною, хоч і досить мо
розною, весна й початок літа — зовсім бездощовими 
(із журн.); У безсніжні холодні зими значна частина посівів 
озимої пшениці гине (з газ.).

БЕЗСНІЖ НІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безсніжний.
Безсніжність зими аж ніяк не тішила її душу (із журн.).

БЕЗСОВІСНИЙ, а, е. Який не має совісті, робить не по 
совісті, несправедливо; несовісний, безсоромний. — Я  
став громадським писарем, викуривши з села давнього пи
саря, збанкротованого канцеліста [канцеляриста], п 'яни- 
цю, безсовісного деруна та ошуканця (І. Франко); Це був 
безсовісний брехун, що любив добре попоїсти і не любив пра
цювати (М. Трублаїні); Людей можна переконати в тому, 
що совісті реально не існує, що це вигадка — і совість буде 
блокована, паралізована, люди стануть безсовісними 
(із журн.); І І Який виражає безсовісність, безсоромність. — Ве
ликий святий Боже! Ти чуєш цих людців? Врази ж їх негай
но громом за їхній безсовісний наклеп на мене! (О. Дончен- 
ко); — На кутні засмієшся, як видряпаю твої безсовісні очі 
(М. Стельмах).

БЕЗСОВІСНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, безсб- 
вісннй. Від нього [зятя] одержала я одного разу .. лист, де 
жалівся гірко на легкодушність та безсовісність і недба
лість своєї жінки (О. Кобилянська).

БЕЗСбВІСНО. Присл. до безсовісний. Той [Юрій] без
совісно дурив їх [дівчат] своїми легкими і веселими словами 
(М. Стельмах); Український електорат, на жаль, звик до 
того, що йому спочатку обіцяють золоті гори, а потш без
совісно про нього забувають (з газ.); * Образно. Жер [трак
тор] безсовісно пальне, стогнав, коли плуг, приміром, ста
вили на глибшу оранку (Ю. Яновський).

БЕЗСОЛЬОВЙЙ, а, є. Без солі. При порушенні мінераль
ного і білкового обміну допомагає безсольова дієта з малою 
кількістю білків (із журн.).

БЕЗСОННИЙ, а, е. Який не спить; позбавлений сну. Гу
де безсонний жук (Л. Глібов); Так, знову я вояк, я знов боєць 
безсонний (М. Рильський); // Який має ознаки неспання. 
Здорова свіжість літнього ранку промивала безсонні очі 
бійців (О. Гончар); // Який проходить без сну. Перекажіть 
про бідність, сльози вічні, Про труд безсонний в бою і нату
зі (І. Франко); Ночі безсонні на маршах, в походах. Вдень 
спочиваємо до темноти (М. Шеремет); Безсонна ніч поло
жила на її [Мар’яни] тьмяну щоку холодний хоробливий чер
вінь (М. Хвильовий); Провалля безсонної ночі заповнюють 
хаотичні, тривожні, плутані думки і спогади (з публіц. 
літ.).

БЕЗСОННИЦЯ, і, ж., рідко. Те саме, що безсоння. Від
безсонниці й утоми На лиці її засіла блідість (І. Франко); Ні 
з того ні з сього напали.. безсонниці (Леся Українка); — Як 
здоров 'ячко? — тривожиться Таран. — Тебе, я бачу, без
сонниця мучить (С. Журахович).

БЕЗС бН Н ІС ТЬ, ності, ж., зах. Безсоння. Мучила їїбез- 
сонність, і гарячка до крайності підтинала її сили (О. Ко
билянська).

БЕЗСОННО, присл. Без сну. Марина багато, майже без
сонно працювала ці дні (В. Собко).

БЕЗСОННЯ, я, с. 1 . Довге перебування без сну; неспан
ня. — Од безсоння звелась. П'яту ніч не спимо, не гасимо 
світла, пильнуєм, щоб не здрімати (М. Коцюбинський); Го
лова йому [Іваненку] від безсоння була важка, як настром
лена на плечі торба з піском (В. Винниченко); 3 туману по
чали виринати озброєні мокрі люди, з запаленими від безсон
ня очима, босі, погано вдягнені (О. Довженко); Добрий день, 
мій рядок кароокий, побратиме моїх безсонь (В. Стус).

2. Хвороблива відсутність сну. [ П с и х і а т р : ]  Головне, не 
треба читати на ніч. Тоді, сподіваюсь, і безсоння мине (Ле
ся Українка); Михайло в ті дні помітно змарнів, його напа
ло безсоння (В. Кучер); Іонізоване повітря корисне також 
неврастенікам, особам, що хворіють на безсоння, підвище
ну втому, головні болі (з наук.-попул. літ.); Настій листя 
ожини призначають при підвищеній збудливості та хро
нічному безсонні (з навч. літ.); Масове поширення безсоння у  
наш час породило цілу індустрію виробництва снодійних 
засобів (з газ.); * Образно. Костюк притулився плечем до 
дзеркальних дверей купе, він входив у  безсоння (Ю. Щербак).

БЕЗСОНЯЧНИЙ, а, е. Без сонця, без сонячного світла. 
— Ах, матінко моя, що се мусила бути за безсонячна днина, 
в котрій ти мене на світ привела! (О. Кобилянська); Як піз
но розвиднювалося, .. яким коротким-коротким був блідий, 
безсонячний день! (О. Іваненко).

БЕЗСОРОМ НИЙ, а, е. Який не почуває сорому, не соро
миться; безстидний. “Іяка ся безсоромна Мар ’я: плеще та
ке, що й на голову не злізе! ” — думається їй (Панас Мир
ний); Погані брошури сього Сікорського, цур їм! Безсором
ний він чоловік (Леся Українка); Карно, нагнувшись до Віри- 
ного вуха, щось їй шепотів, а вона, безсоромна, тільки 
шарілася ще дужче та дурнувато всміхалася! (А. Шиян); 
// Який виражає безсоромність; непристойний. Тепер же 
відкиньте і ви [віруючі] все оте: гнів, лютість, злобу, бого- 
зневагу, безсоромні слова з ваших уст  (Біблія. Пер. І. Огієн- 
ка); Чарівні були обличчя [дам]. Тільки трошки безсоромні 
(Леся Українка); Зосина мати .. Юрія кляла і святими, і 
всіма чортами, що він своїми безсоромними циганськими 
очима причарував її доньку (М. Стельмах); Розповідано якийсь 
сороміцький анекдот, сіль якого була.. в безсоромних стид
ких словах, дотепність яких містилася в їх цинічності 
(В. Винниченко); // Нічим не стримуваний; безсовісний, 
зухвалий. — Брехня! — надсаджувався Балика, силкуючись 
перекричати гамір. — Безсоромна брехня! (3. Тулуб); Тіль
ки коло .. бублейниць та циган і почуєш несамовиті крики, 
безсоромну брехню (В. Винниченко); — Я  принаймні добив
ся одного: частина людей побачила, що чудо — це безсором
ний грабіж, грабують там прочан і наші дукачі, і зайди- 
святі (М. Стельмах); Безсоромний самопіар.

БЕЗСОРОМ НИК, а, ч. Людина, що не має сорому, пору
шує правила пристойності; безстидник. — А чого ж ти
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лізеш, безсоромнику? Рад, що саму дівчину застукав у  полі, 
то вже й лізе!.. — каже вона (Панас Мирний).

БЕЗСОРОМНИЦЯ, і, Ж .  Ж І Н .  до безсорбмник. —  Тобі, 
негіднице, тобі, безсоромнице, буде окрема подяка! — по
грозив Жигай і швидко пішов геть (А. Шиян).

БЕЗСОРбМНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безсором
ний. Дівчині моторошно стало від безсоромності, ницості 
її сусідів (В. Підмогильний); * У порівн. Молоді липи вже 
роздяглись й стояли голі, мов діти у  своїй безсоромності 
(М. Коцюбинський).

БЕЗСОРбМНО. Присл. до безсоромний. Дочка бого
мільних батьків, забувши давні звичаї й закон Магометів, 
скрізь безсоромно ходить з одкритим лицем (М. Коцюбин
ський); Його [анарха] .. не приваблювало її запашне тіло, 
яке вона завжди безсоромно демонструвала під надто про
зорим капотом (М. Хвильовий); Хто вона, та жінка, що 
безсоромно приходила до її сина в узбецькій паранджі? 
(Іван Ле); Ми не пустим на поріг — Торбохвата і хапугу, 
Що таскав у  свій барліг Безсоромно все, що міг! (С. Олій
ник); Скоромно, скромно, безсоромно, чемно гріха червоний 
дзбанок пригублю (В. Стус); Ну знач. пред. Се таки справді 
було смішно і безсоромно: злигатись b  панською наймич
кою, хвойдою (В. Винниченко).

БЕЗСШРНИЙ, а, е, рідко. Який не викликає заперечень; 
безперечний, загальновизнаний. Позовом про визнання пра
ва власності власник захищається, якщо інша особа пору
шує чи оспорює права власника, а правовстановлюючі доку
менти не мають безспірного характеру, втрачені чи відсут
ні (з навч. літ.); Безспірна істина.

БЕЗСПІРНІСТЬ, ності, ж., рідко. Абстр. ім. до безспір- 
ний. Безспірність тверджень.

БЕЗСПІРНО, рідко. Присл. до безспірний. Безспірно 
аргументований доказ.

БЕЗСПОЛУЧНИКОВИЙ, а, е, лінгв. Який не має спо
лучника. Сполучникові складні речення та безсполучникові 
складні речення становлять основні типи складного речен
ня (з навч. літ.); Безсполучниковий зв ’язок.

БЕЗСРЁБРЕНИК, а, ч., заст. Те саме, що безсрібник.
БЕЗСРЁБРЕНИЦЯ, і, ж., заст. Жін. до безсребреник. 

На ході вона злегка хиталася і гугнявим голосом вичитува
ла: — Святі безсребрениці і чудотворці... (М. Коцюбин
ський).

БЕЗСРІБНИК, а, ч. Не жадібна до грошей, некорислива 
людина. “Житіє”малює патріарха Іова безсрібником, що 
не думав про власне благополуччя, а жив виключно турбо
тами про паству (із журн.).

БЕЗСРІБНИЦЯ, і, ж. Жін. до безсрібник.
БЕЗСТАНОВИЙ, анова, ановё, іст. Який не належить 

ні до якого стану; не пов’язаний з будь-яким станом; одна
ковий для всіх станів.

БЕЗСТАТЁВИЙ, а, е. Який не має ознак статі. Безста
тева людина перестане народжувати (М. Руденко); * Об
разно. Доктор Серафікус промовляв далі: — Розпуста й 
шлюб обтяжили й розклали почуття .. Це були міркування 
безстатевої людини! Доктор Серафікус малював перспек
тиви запереченої сексуальності й стриманих почуттів 
(В. Домонтович).

А Безстатеве розмнбження див. розмноження.
БЕЗСТВОЛЬНИЙ, а, е. Який не має ствола (у 1 знач.). У 

салоні автомобіля на передньому пасажирському сидінні

митники побачили безствольний пістолет (з газ.); Без- 
ствольні пістолети призначені для індивідуального захис
ту на близьких відстанях (з газ.); Безствольний револьвер.

БЕЗСТЕЛАЖ НИЙ, а, е. Який не використовує стела
жів, у якому немає стелажів. Вигонкові теплиці мають бу
ти високі (до 3-х метрів), безстелажні, з гарною вентиля
цією (з газ.).

БЕЗСТИДНИЙ, а, е. Те саме, що безсоромний. Принц, 
не бажаючи давати відповідь На крики й вигуки безстидні 
та шалені, Промовив: “Геть, старий, іди собі від мене! ” 
(М. Рильський); Слова безстидні шепотіла [Гелена] маяч
ним шепотом молінь (Л. Костенко).

БЕЗСТИДНИК, а, ч. Те саме, що безсоромник. [Баба:]  
Сказись ти з своєю Лисою горою, безстиднику! (С. Василь
ченко); Мовчав би вже, безстиднику, сам ніколи лоба не пе
рехрестить, а інших на глузи бере (М. Стельмах).

БЕЗСТИДНИЦЯ, і, ж. Жін. до безстидник. Так-бо нічо
го б і не було, якби вона втекла, а то й стоїть, і регоче
ться... У! безстидниця! (Г. Квітка-Основ’яненко); Безстид
нице! Нема тобі сорому перед матір 'ю, перед людьми, пе
ред Богом! (І. Нечуй-Левицький).

БЕЗСТИДНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безстидний. В 
них [очах] грав вираз такої безсердечної холодності, такої 
погорди до людей і такої безстидності (І. Франко).

БЕЗСТИДНО. Присл. до безстидний. Чарівні були об
личчя, Тільки трошки безсоромні. Розмальовані безстидно, 
Всі кричали мов скажені (Леся Українка).

БЁЗСТЙДСТВО, а, с. Відсутність стида, сорому; безсо
ромність. Зсередини, із людського серця виходять лихі дум
ки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, 
лукавства, підступ, безстидства, завидющеє око, богозне- 
вага, гордощі, безум (Біблія. Пер. І. Огієнка); Не впору зга
дує [Січкар] гнучку, сухорляву Настю, жагу її поцілунків.. і 
безстидство слів у  сварці і любовних утіхах (М. Стельмах).

БЕЗСТИКОВИЙ, а, є, зал. Побудований зі зварених між 
собою на стиках рейок стандартної довжини з незагартова- 
ними кінцями і без болтових отворів. Впровадження без
стикової колії поліпшує умови руху поїздів, збільшує строк 
експлуатації рухомого складу (з наук.-попул. літ.).

БЕЗСТІЧНИЙ, а, е. Який не має стоку. Безстічна об
ласть — це територія, що не має стоку у  Світовий океан 
(з наук, літ.); Озера — це, як правило, безстічні водойми 
(з наук.-попул. літ.); Впроваджено безвідхідні і безстічні 
технології виробництва (із журн.).

БЕЗСТОРбННІЙ, я, є. Який випливає з об’єктивних фак
тів, а не з почуттів прихильності, неприязні чи упереджен
ня і т. ін. Наука.. безстороння і за напрям своїх висновків не 
відповідає (В. Підмогильний); Савченко радився з Павлом, 
давав кожному безсторонню характеристику (І. Кирилен
ко); // Неупереджений, справедливий. Мудрість, що зверху 
вона, насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірли
ва, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та не
лукава (Біблія. Пер. І. Огієнка); Відома Вам стаття в ен
циклопедичному словарі [словнику] все-таки робить велике 
враження на свіжих безсторонніх людей (Леся Українка); 
Щось блиснуло в очах Петушека. Та він приховав їх повіка
ми і відповів тоном безстороннього спостерігача (Ю. Шов- 
копляс).

БЕЗС ТО РбН Н ІС ТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безсторбн-
ній. Начко виклав розвідку ясно й зрозуміло, з безсторон-
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ністю і спокоєм історика (І. Франко); Треба віддати на
лежне комісії — вона справді виявила більшу безсторон
ність, ніж можна було на це сподіватися (І. Кулик).

БЕЗСТОРОННЬО. Присл. до безсторонній. Він полю
бив їх [книги] глибоко й безсторонньо, як сліпець сліпців 
(В. Підмогильний); Опоненти сиділи спокійно, безсторон
ньо, — вони вже давно підготувалися до виступу (М. Руден
ко); Йому [Вечірці] коштувало надто багато сил виступи
ти отако — спокійно, безсторонньо, мовби аж байдуже 
(Ю. Мушкетик); Потім, коли я почав більш безсторонньо 
судити себе, я зрозумів, що Россі не міг сказати нічого ін
шого (з мемуарної літ.).

БЕЗСТРАСНИЙ, а, е, рідко. Який не піддається при
страсті, до всього ставиться з холодним спокоєм, не виявляє 
ознак пристрасті; байдужий. У нас люди звикли, що наука 
та публіцистика мусять говорити мовою сухих, безстрас- 
них мумій, а не живою мовою певної в своїх поглядах люди
ни (Леся Українка); // Який виражає байдужість. В холодно
му, безстрасному тембрі голосу, звичному до панування, 
Сахно відразу впізнала ту особу, що балакала допіру через 
гучномовець (Ю. Смолич).

БЕЗСТРАСНІСТЬ, ності, ж., рідко. Абстр. ім. до без
страсний. Що потрібно драматичному письменникові? 
Філософія, безстрасність, кмітливість, жвавість уяви (з на- 
ук.-попул. літ.).

БЕЗСТРАСНО, рідко. Присл. до безстрасний. Лікарі 
та статистика безстрасно свідчать, що за останні де
сять років кількість онкологічно хворих збільшилась на 25 % 
і щороку зростає майже на 3 % (із журн.).

БЕЗСТРАСТЯ, я, с., рідко. Те саме, що безстрасність. 
Гарячий і нетерпеливий замолоду, він тепер добре вмів но
сити маску безстрастя (О. Ільченко).

БЕЗСТРАШ НИЙ, а, е. Який не знає, не почуває страху; 
відважний, хоробрий. Підпара знов ходить, стереже клуні, 
суворий, безстрашний, готовий оборонити своє не рушни
цею тільки, а й зубами (М. Коцюбинський); Воістину тре
ба було мати мужнє серце і непохитну волю, щоб, як без
страшні вікінги, віддатися на поталу сліпій океанській 
стихії {із журн.).

БЕЗСТРАШ НІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безстраш
ний. Не відступлять [сили народу], о ні! В них безстраш
ність сама, Не злякає їх голод, арешти й тюрма (П. Тичи
на); Зовні Артем лишався спокійним. Навіть у  голосі його 
почувалися спокій, сила, безстрашність (А. Шиян); Муд
рість — то безстрашність мислення (О. Бердник).

БЕЗСТРАШНО. Присл. до безстрашний. Благословен
ний Господь, Бог Ізраілів, .. що дотрилшє й нам ту присягу, 
якою Він присягавсь Авраамові, отцю нашому, щоб ми, ви
зволившись із руки ворогів, служили безстрашно Йому (Біб
лія. Пер. І. Огієнка); Безстрашно Ішов він в воду, з хвилями 
боровся (І. Франко).

БЕЗСТРАШШЯ, я, с. Те саме, що безстрашність. В по
риві безстрашшя, з гранатами в руках кидались з окопів 
бійці.. на танки (О. Гончар); Сміливістю, хоробрістю, від
вагою, безстрашшям руського війська був знаменитий 
руський бій (А. Хижняк).

БЕЗСТРОКОВИЙ, а, е. Не обмежений певним строком. 
Необхідно сміливіше йти на передачу землі у  безстрокову 
оренду тим, хто її обробляє (з газ.); Безстрокова рента; 
Безстрокове користування засобами виробництва.

БЕЗСТРОКОВІСТЬ, В О СТІ, Ж .  Абстр. ІМ . ДО безстрокб-
внй. Безстроковість угоди викликала ряд запитань (з газ.).

БЕЗСТРОКОВО. Присл. до безстроковий. Особисті 
немайнові права інтелектуальної власності є чинними без
строково, якщо інше не встановлено законом (з мови доку
ментів).

БЕЗСТРУКТУРНИЙ, а, е. Який не має сталої структу
ри; сипкий. У новому аспекті формулюється поняття “на
ціональна безпека України ” та управління військовими фор
муваннями, що її забезпечують. Воно представлено не яко
юсь безструктурною абстракцією, а багатством конкрет
ного змісту (з наук, літ.); Поняття елементарності зовсім 
не означає, що ці об ’єкти є цілком безструктурними й не 
складаються з дрібніших елементів (з наук, літ.); Безструк
турні фунти.

БЕЗСТРУКТУРНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, 
безструктурний. Індивідуалізм як феномен безструктур- 
ності — це показник слабості етносу, його внутрішня, не 
подолана ще проблема, безпосередньо пов язана із станов
ленням державності (з публіц. літ.).

БЕЗСТРУННИЙ, а, е. Який не має струн. [А н т е й:] Ме
ні не хоче муза помагати, либонь вона сьогодні неголодна, а 
я без неї мов безструнна ліра (Леся Українка).

БЕЗСТУПЕНЁВИЙ, а, е. Який здійснюється плавно, 
без стрибків (про управління машинами, механізмами). 
Безступеневий вибір насиченості аромату; 11 Признач, для 
плавного регулювання швидкості руху машин, механізмів 
або температури нагрівання електроприладів. Безступене
вий регулятор швидкості.

БЕЗСТУПЕНЁВО. Присл. до безступенёвий. Безступе- 
нево регулюється і кут нахилу пилкового диска у  фугуваль- 
но-рейсмусних верстатах (з наук, літ.); Швидкість опус
кання начіпного пристрою в тракторі регулюється спеціаль
ною ручкою в інтервалі між її максимальним і мінімальним 
положеннями безступенево (з наук, літ.); Моделі авто се
рійно обладнані системою повного приводу, яка безступе
нево розподіляє зусилля двигуна на обидва мости (з газ.); 
Висота підстригання в ручній газонокосарці регулюється 
безступенево (з газ.); Безступенево змінний радіус.

БЕЗСТУПІНЧАСТИЙ, БЕЗСТУПІНЧАТИЙ, а, е. Який 
не має ступенів. Верстат має великий діапазон безступін
частого регулювання робочих швидкостей і зворотних хо
дів (з наук.-попул. літ.).

БЕЗСТУПІНЧАТИЙ див. безступінчастий.
БЕЗСУБ’ЄКТНИЙ, а, е,лінгв. Який не має суб’єкта, під

мета; безпідметовий. Безсуб 'єктне речення.
БЕЗСУБ’ЄКТНІСТЬ, ності, ж., лінгв. Абстр. ім. до без

суб’єктний. Безсуб 'єктність присудкових речень.
БЕЗСУДЙННИЙ, а, е. Який не має судин. Ангіографія 

дає можливість верифікувати аневризми мозкових судин, 
визначити наявність так званої безсудинної зони (з наук, 
літ.); За умови внутрішньомозкових крововиливів і форму
вання гематоми спостерігається зміщення мозкових судин 
і утворення безсудинної ділянки, що відповідає локалізації 
гематоми (з наук, літ.); Синовіальна оболонка багата на су
дини, через неї забезпечується надходження поживних ре
човин у  безсудинний хрящ (з наук, літ.); Безсудинні рослини 
Лівобережного лісостепу України — це ґрунтові водорос
ті, лишайники, мохоподібні (з наук. літ.).
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БЕЗСУМ ЛІННІСТЬ, Н О С ТІ, ж., рідко. Відсутність сум
лінності. Щодалі — глибше поринала [удова] у  безодню 
шахрайства та безсумлінності (Дніпрова Чайка).

БЕЗСУМНИЙ, а, е, рідко. Який не знає суму; безжур
ний, безтурботний. Безсумну я згадав давнину (Я. Щоголів); 
Згадали наші забавки давні дитячі, — пригадали й дівочі 
безсумніїчаси... (Марко Вовчок).

БЕЗСУМНІВНИЙ, а, е. Який не викликає сумнівів; не
заперечний, безперечний. Було створено чимало фільмів, 
відзначених безсумнівним хистом і майстерністю (Л. Дми
терко); При наявності безсумнівних досягнень дитяча дра
матургія 30-х років X X  cm. мала, проте, і певні прогалини 
(з навч. літ.).

БЕЗСУМНІВНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безсумнів- 
ний. Дослід, навіть повторений багаторазово і доведений 
до повної безсумнівності, не дає ще остаточних наукових 
результатів (з наук, літ.); Розум дає нам упевненість, без
сумнівність, міцність, твердість і визначені судження 
(з наук. літ.).

БЕЗСУМНІВНО. 1. Присл. до безсумнівний. Безсумнів
но, що серед репресованих культурних діячів було чимало 
працівників преси (із журн.); // у  знач. пред. Санітарний 
день прижився у  місті. Це — безсумнівно (з газ.).

2. у знач, вставн. сл. Уживається для вираження певності 
в чому-небудь. Безсумнівно, велика це таємниця благочес
тя: Хто [Ісус Христос] в тілі з ’явився, Той оправданий Ду
хом, Анголам показався, проповіданий був між народами, 
увірувано в Нього в світі, Він у  славі вознісся! (Біблія. Пер. 
І. Огієнка); Невихід на співанку трьох голосів вона, безсум
нівно, сприйняла б як тяжку особисту образу (Ю. Смолич).

БЕЗСУПЕРЕЧНИЙ, а, е. 1. Без суперечок; беззапереч
ний. [Род і он:] Слухайте, секретарю, а ви не зустрічали 
такої цитати, щоб міцно було сказано так, як туту кінці: 
"безсуперечне підкорення ”..? (О. Корнійчук).

2. юр. Який не підлягає адміністративному, судовому та 
ін. оскарженню. Безсуперечний вирок суду.

БЕЗСУПЕРЕЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безсупе
речний. Характерними рисами вексельного зобов’язання є 
абсолютність і безсуперечність, яка означає, що право век
селедержателя на отримання платежу в указаний на век
селі строк безперечне (з наук. літ.).

БЕЗСУПЕРЕЧНО. Присл. до безсуперечний. Досі вона 
[дочка] безсуперечно виконувала всі його вимоги (В. Ка- 
нівець).

БЕЗСУФІКСНИЙ, а, е, лінгв. Який не має суфіксів. Без
суфіксні іменники.

БЕЗСЮЖЕТНИЙ, а, е. Який не має певного сюжету. Не 
можна сказати, що лірика взагалі безсюжетна (з наук, 
літ.); Такі новели Марка Черемшини, як “Село потерпає ” 
або “Після бою ”, мають характер безсюжетних малюн
ків, які узагальнено зображують війну як страшне лихо 
(з навч. літ.); Молоді прозаїки зазнають впливу традиційно 
безсюжетної або сюжетно-аморфної прози — їх творам 
бракує гострої, інтригуючої фабули (з газ.).

БЕЗСЮЖЕТНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безсюжет
ний. Безсюжетність, як відомо, була властива деяким біо
графічним фільмам минулого (з газ.).

БЕЗТАКТНИЙ, а, е. Який не виявляє тактовності у по
водженні з іншими; нетактовний. Чи не ляпнула часом свек
руха здуру щось таке, що образило гостя? Вона ж бо така

безтактна! (Б. Антоненко-Давидович); Історія здалась на
стільки буденною, що Артамонов не став розпитувати де
тальніше, та й боявся бути безтактним (Л. Дмитерко); 
Завжди приємніше слухати того, хто говорить грамотно і 
ввічливо, ніж того, хто, хоч і грамотний, але безтактний 
(із журн.); // Який є виявом нетактовності, свідчить про від
сутність такту в кого-небудь. Звичка Ярини втручатися в 
чужі справи здавалася їй [Ніні] безтактною (В. Собко).

БЕЗТАКТНІСТЬ, ності, ж. 1. Відсутність такту; нетак
товність. Безтактністю молодої жінки, такою зрозумілою 
йому, пояснив [Мухтаров] ту поквапність (Іван Ле); Якщо 
дати серйозну психолого-педагогічну освіту адміністра
торам усіх рівнів, менше буде безтактності, фальші, зла 
між людьми (з газ.).

2. Безтактний, нетактовний вчинок. "Інащо було!” — кар
тав уже Чумак себе, не знаючи, як би загладити свою без
тактність (А. Головко); 3 боку глави іноземної місії було 
грубою безтактністю нагадувати зараз.. про ганебні кон
стантинопольські дні (О. Гончар).

БЕЗТАКТНО. Присл. до безтактний. І він знову, зовсім 
безтактно, на думку Болера, розсміявся (В. Собко); Н у  знач, 
пред. Зовсім безтактно, коли чоловік називає дружину ”моя 
стара ”, а дружина чоловіка — ”мій старий ” (із журн.).

БЕЗТАКТбВНИЙ, а, е. Те саме, що безтактний. М. Кро- 
пивницький був дуже засмучений безтактовним виступом 
проти нього в сатиричному українському журналі “Шер
шень ” (з наук.-попул. літ.).

БЕЗТАКТОВНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безтактбв-
ний. Це не зменшує ординарності й безтактовності самої 
думки віддячитись дівчині в такий спосіб за її благородний 
і героїчний вчинок (О. Кобилянська).

БЕЗТАЛАННИЙ, а, е. 1. Який не має талану, щастя; не
щасний. А я бідний, безталанний, Без пари, без хати, Не 
досталось мені в світі Весело співати (з народної пісні); В 
поезіях молодого Шевченка бачимо правдиве відтворення 
думок і почуттів народу, пригноблених, безталанних людей 
(з наук, літ.); Одна з найтрагічніших в історії Давньої Русі — 
особа безталанного князя Святополка (із журн.); П у  знач, 
ім. безталанний, ного, ч.; безталанна, ної, ж. Той, хто не 
має талану, щастя. Деякі образи сих безталанних не покида
ли м ене.. цілу ніч (Леся Українка); // Який не приносить ра
дості; сповнений горя, нещастя. Її міцна душа задавила в со
бі всі сльози, та не задавила свого безталанного кохання 
(І. Нечуй-Левицький); —  Поки співаєш [зозуле] на калині, 
То й весело мені, і забуваю я Свою недоленьку, життя своє 
погане Та безталанне... (Л. Глібов); Ти нас судив, не загля
даючи у  серце, не приглядаючися до нашого безталанного 
життя (Б. Лепкий); * Образно. О славо злая! За тебе мар
но я в чужому краю Караюсь, мучуся... але не каюсь!.. Люб
лю, як щиру, вірную дружину, Як безталанную свою Вкра
їну! (Т. Шевченко).

2. рідко. Те саме, що бездарний. А що, коли його проект 
поряд з іншими проектами славетних майстрів скульптури 
буде блідим, нікчемним, безталанним? (О. Донченко).

БЕЗТАЛАННИК, а, ч. Безталанна, нещасна людина. Та
кий недотепа, такий безталанник був і Грицько Вареник, 
батько цієї самої дівчини (Панас Мирний).

БЕЗТАЛАННИЦЯ, і, ж. Жін. до безталанник. Як же 
зосталась Ганна сама в хаті безталанницею, знов Марина 
пригорнулась до Ганни (І. Нечуй-Левицький); — Краще не
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жити, ніж доживати вік .. таким нещасним попихачем, 
безнадійним послугачем, як ота безталанниця! (Леся Укра
їнка); Як видно, чужі руки покалічили безталанницю  
(М. Стельмах).

БЕЗТАЛАННІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безталйн-
ний. Історія людських хвороб та їх лікування не може по
скаржитися на безталанність давніх зцілювачів (з навч. 
літ.); Безталанність безпритульних дітей наприкінці X X cm. 
знову стала соціальним болем України (з газ.).

БЕЗТАЛАННО. Присл. до безталанний. Ми виступили 
на кількох концертах, останнім з яких став “40 на 40 ” (мої 
40 років помножені на 40 пісень, які там пролунали). Сльо
зи печалі за безталанно проминулими роками (з газ.); І все 
ж таки політична боротьба ведеться якось безталанно 
(з газ.); Стаємо свідками безталанно зрежисованих спек
таклів, яких не побачиш більше ніде (з газ.); Безталанно 
грати; Говорити нецікаво, безталанно.

БЕЗТАЛАННОЧКА, и, ж. Зменш.-пестл. до безталан
ниця. Ми вже ту безталанночку молочком напували (Марко 
Вовчок); Мати аж тужить, наче по мертвій по мені: —Доч
ко моя, безталанночко! (Ганна Барвінок).

БЕЗТАЛАННЯ, я, с. 1. Гірка, лиха доля; недоля. — Та 
коли ж таке безталання моє! Така мені доля гірка випала 
(Марко Вовчок); Розвіялося оплакане всіма віками дівоче 
безталання (К. Гордієнко); Через свої твори Панас Мирний 
провів ідею про те, що причиною безталання трудящих 
мас є суспільно-політичний лад (з газ.).

2. рідко. Те саме, що бездарність. О, як ненавидів Олек
сій Іванович усіх отих, що прикривали своє безталання, 
свою ледачість і нездарність готовенькими формулами 
красивості, винайденими тисячу років тому! (П. Загребель- 
ний).

БЕЗТАЛАННЯЧКО, а, с.. нар.-поет. Пестл. до безта
лання 1. — Безталаннячко ж моє!.. — побивається Катря 
(Марко Вовчок).

БЕЗТАРИФНИЙ, а, е. Який не має, не використовує та
рифи. Сільськогосподарські експортні субсидії станов
лять лише 2 % загальних світових субсидій, а узгоджений 
безтарифний доступ для товарів з найбідніших країн до 
ринків багатих держав — І % світової торгівлі (з газ.); У 
грудні 2005 року багаті країни погодилися скасувати всі 
свої фермерські експортні субсидії до 2013 року та дозво
лити квоту на безтарифний імпорт до Гонконгу з найменш 
розвинутих країн (з газ.).

БЕЗТАРКА, и, ж., розм. Віз або машина, пристосовані 
для перевезення сільськогосподарських продуктів без тари. 
До безтарки, застеленої брезентом, насипали відрами зер
но з-під віялки (Ю. Яновський); На подвір “істоїть безтар- 
ка, наповнена яблуками (М. Стельмах).

БЕЗТАРНИЙ, а, е. Без тари. Механізація трудомістких 
процесів здійснюється за рахунок розширення безтарних і 
пакетних перевезень борошна (з мови документів); На хлі
бозаводах міста впроваджене безтарне збереження бо
рошна (з газ.).

БЕЗТЁКСТОВИЙ, а, е. Який не супроводжується тек
стом. Текстова і безтекстова форми результатів аналізу 
діяльності суб’єктів економічного господарювання.

БЕЗТЕМПЕРАМЕНТНИЙ, а, е. Який не виявляє тем
пераменту; млявий. Безтемпераментна мова призводить 
до сірості й одноманітності інтонацій (з навч. літ.).

БЕЗТЕМ ПЕРАМ ЕНТНІСТЬ, ності, ж. Властивість за 
знач, безтемперйментний. Безтемпераментність актор
ської гри.

БЕЗТЕНДЕНЦІЙНИЙ, а, е. У якому відсутні будь-які 
тенденції. Безтенденційний аналіз роману.

БЕЗТЕНДЕНЦІЙНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, 
безтенденційний. Найголовніше ж, що приваблює в праці 
І. Огієнка “Історія української літературної мови”, — це її 
безтенденційність, її об'єктивна науковість (з наук. літ.).

БЕЗТЕРМ ІНбВИЙ, а, е. Не обмежений певним терміном 
(див. тйрмін1 1); безстроковий. Та чи ж тільки творчість 
його ляже жертвою на потворний шлюбний олтар? Хіба 
не дає він гуртову запродажну на всі свої поцілунки, безтер
мінового векселя на любов..? (В. Підмогильний); К. В. Квіт
ка у  рапорті голові Сімферопольського окружного суду по
відомляє, що його дружина отримала безтерміновий пас
порт (з публіц. літ.).

БЕЗТЕРМ ІНбВО . Присл. до безтерміновий. Рішенням 
Центральної ради у  березні 1947 р. було безтерміново об
межено переробку нафти з огляду на недостатній видобу
ток вітчизняної сировини і труднощі імпорту (з наук, літ.); 
Обмеження — це установлена посадовою особою держсан- 
епідемслужби заборона на певний термін або безтерміново 
перевищувати визначені параметри (кількісні, якісні та ін
ші) (з мови документів); Сучасний атомний підводний чо
вен мож е бути під водою практично безтерміново 
(із журн.).

БЕЗТИРАЖ НИЙ1, а, е. Не пов’язаний із проведенням 
тиражу (див. тирйж1).

Безтирйжна лотерея див. лотерёя.
БЕЗТИРАЖ НИИ2, а, е,/? озм. Який публікується невели

ким тиражем (див. тирйж2) або поширюється в рукописі. 
Знадобляться, можливо, десятиліття, поки українське сло
во буде справді домінувати в Україні. У світлі цього треба 
запастися терпінням і підтримати тих, кому “світять ” 
ще роки безтиражної творчості. Донести їхні твори до 
читачів хоча б через Інтернет (з публіц. літ.).

БЕЗТІЛЕСНИЙ, а, е. Який не має тіла, плоті; нематеріаль
ний. Ніби безтілесний дух, з виразом найбільшого напру
ження на лиці, перейшов ключник увесь коридор від кінця до 
кінця (І. Франко); Став він для неї не живою істотою, не 
чоловіком, а спогадом, безтілесною тінню людини, чия по
ява лякає, а не тішить (3. Тулуб); Одяг на сонці просвічу
вався, і чоловік здавався безтілесним (В. Близнець); Нача
лом всіх начал даосизм вважає Дао. Воно безтілесне й без
іменне, порожнє і невичерпне, безмежне і вічне (із журн.).

БЕЗТІЛЙСНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безтілйсний. 
В ту мить відчував себе безмежно спустошеним, аж без
тілесним, і безтілесність та була нелегкою, а безтілесніс
тю каменя (Ю. Мушкетик); Тілесність — характеристика 
творіння, безтілесність — божества (із журн.); * Образно. 
Безтілесність, на мій погляд, не дужеличить цій круглови
дій англійці (із журн.).

БЕЗТ1ЛЁСНО. Присл. до безтілйсний. Зкужмлена ду
ша, мов мотовило, обростає згадками .. і по кімнаті без
тілесно шастає (В. Стус).

БЕЗТІЛЬНИЙ, а, еу рідко. Те саме, що безтілйсний. Вся
вона, легка, тонка, в тонкому, як пух, білому убранні, здава
лась ніжним, безтільним духом (І. Нечуй-Левицький).
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БЕЗТІННИЙ, а, е ,рідко. Те саме, що безтіньовий. Жни- 
ва. Безтінний день (М. Рильський);Хмарини безтінні, дале
кі хмарини, Вітри, вітровії степів... В південних, полинних 
степах України Котився наш зоряний спів (П. Усенко); 
Буття, сповите ясою, безтінний світанку, сяючий проме
ню, світло сповідуване (І. Драч).

БЕЗТІНЬОВИЙ, а, є. Який не дає тіні або не має тіні. 
При денному освітленні безтіньові знімки одержують, роз
міщаючи дрібні об ’єкти на скляній пластинці (з наук, літ.); 
Над столом спалахують безтіньові лампи, чітко освіт
люючи операційне поле (з газ.).

БЕЗТОВАРНИЙ, а, е. Який не має товару; не підкріпле
ний товаром. Безтоварні операції.

БЕЗТОВАРНІСТЬ, ності, ж. 1. Абстр. ім. до безтовар
ний. Під час перевірок виявлено, що фактично спиртзаво- 
дом меляса отримувалась із цукрових заводів області, а під
приємство Києва було лише посередником, що вказує на 
безтоварність проведених операцій (з газ.).

2. Те саме, що безтовар’я.
БЕЗТОВАР’Я, я, с. Брак товарів. Тут панує не страх без- 

товар ’я, а страх затоварювання, перепродукції (з газ.).
БЕЗТОЛКбВИЙ, а, е, розм. 1. Який мало що розуміє; 

нетямущий. Се все десятські та соцькії, Начальники, п яв
ки людськії... Судді і стряпчі безтолкові (І. Котляревський); 
Ніде нема таких безтолкових дітей та жінки, як у  нього 
(М. Стельмах).

2. У якому немає ладу, порядку; безладний. На Зорин 
розвиток мало фатальний вплив життя в “безалаберній ” і 
безтолковій сім ї  Гольштейнів (Леся Українка).

БЕЗТОЛКОВІСТЬ, вості, ж., розм. Абстр. ім. до без
толковий. Кабан символізує дебелість, баран — глупство, 
вівця — безтолковість (із жури.).

БЕЗТОЛКОВО, розм. Присл. до безтолковий. Я  добре 
знаю вашу вдачу, — Стрімку, настирливу, гарячу, Що вимо
га боїв, подій... Щоб коні мчали безтолково (А. Малишко).

БЕЗТОРЖЯ, я ,  с .. іст. Застій у торгівлі. Знов почалися 
скарги на безторжя, на панські фільварки і на суперництво 
шляхти на ринках (3. Тулуб).

БЕЗТРАВНИЙ, а, е. На якому немає трави, не росте тра
ва. В гущавині, де земля була безтравна, вогка й цвіла, бо 
сюди навіть опівдні не пробивалося сонце, він мав наси- 
джене місце (В. Дрозд).

БЕЗТРЕПЕТНИЙ, а, е, поет. Який не виявляє ознак 
страху; небоязкий; спокійний. І  ворогові лютому проклін 
Безтрепетними посилав устами (М. Рильський); Безтре
петні руки тримають штурвал, Літак свій останній бере 
перевал (М. Бажан).

БЕЗТРЕПЕТНО, поет. Присл. до безтрепетний. Ска
жи: чи ти зі мною поруч Пройдеш безтрепетно по схреще
них мечах? (В. Симоненко).

БЕЗТРИВОЖНИЙ, а, е. Який не викликає або не вияв
ляє тривоги. Наш час — вік скороминущої безтривожної 
краси (з газ.).

БЕЗТРИВбЖНО. Присл. до безтрнвбжннй. Ще без- 
тривожно ходять по місту ті, які вмиратимуть на рубе
жах, ітимуть в оточеннях, горітимуть у  кремаційних пе
чах концтаборів, штурмуватимуть Будапешт і Берлін... 
(0. Гончар); Юнак вів машину по трасі безтривожно 
(із журн.); Безтривожно спати; Н у  знач. пред. Затишно, 
безтривожно навколо (з газ.).

БЕЗТУ РБбТН И Й , а, е. 1. Який байдуже, спокійно ста
виться до труднощів життя, не журиться ними. Він засинає, 
міцно заколисаний мріями і снами, безтурботний і щасли
вий (Я. Гримайло); Події останнього року свідчать, що на
ше молоде покоління — не безтурботний тимчасовець на 
цій землі (із журн.); // Вільний від турбот. Перед нею прохо
дило її сите, безтурботне життя (І. Микитенко); Відле
тіло безтурботне для дітвори літо, надходить вересень 
(з газ.); // Який виражає безжурність. Діти бавляться у  дво
рах, сповнюючи чисте весняне повітря безтурботним гала
сом та вереском (Д. Ткач).

2. Те саме, що недбалий. Фермери повинні рішуче покін
чити з практикою безтурботного ставлення до насіння 
(із журн.).

БЕЗТУ РБОТНІСТЬ, Н О С Т І, Ж .  Абстр. ІМ . ДО безтурббт-
ннй. А Мартин за ці два дні змінився. Дитячу безтурбот
ність наче змило під час відчайдушного купання, він став 
неговіркий, задуманий (К. Гриб); Це був блаженний настрій 
безтурботності (В. Підмогильний); Вираз безтурботно
сті зник з обличчя хірурга, він раптом спохмурнів (Л. Дми
терко); Іде [Яресько] серйозний, нема вже колишньої хлоп
чачої безтурботності (О. Гончар); Нестійка погода вима
гає від учасників дорожнього руху підвищеної обережно
сті, однак багато водіїв виявляють дивну безтурботність 
(з газ.).

БЕЗТУРБОТНО. Присл. до безтурботний. Вихиливши у  
вікно голову, вона [Наталя].. пильно дослухалася, а разом із 
тим приспівувала стиха, неповинно, безтурботно... (С. Ва
сильченко); Марина безтурботно і весело щось розповідала 
(Л. Смілянський); — А от погані господарства — це річ ін
ша, до них так безтурботно ставитись ніяк не можна 
(І. Микитенко); Значна частина політичних сил сучасної ук
раїнської демократії продовжує безтурботно (щоб не сказа
ти безвідповідально) ставитися до законів України (з газ.).

БЕЗТУРБЙТТЯ, я, с., рідко. Те саме, що безтурбот
ність. — Хотілось би хоч на мить повернути собі оте без- 
турбоття ваше. Ви ж, як метелик, пурхаєте по квітах 
(А. І щук).

БЕЗТЯМА, и, ж., рідко. Те саме, що безтямність. Мсти
слав аж тепер повірив своєму щастю, радий і до безтями 
збуджений, кинувся дружинникові на шию (Д. Міщенко).

БЕЗТЙМКИ, присл., розм. Те саме, що безтямно. Він 
безтямки засовався на ліжку, зітхнув, заскреготав зубами 
(Панас Мирний); 3 широко отвореними [відкритими] очима 
.. пленталася [Марійка] безтямки, без заміру й цілі по хаті 
(О. Кобилянська).

БЕЗТЯМКИЙ, а, ёурозм., рідко. Те саме, що безтямний. 
На одному візку лежав на спині якийсь каліка .. з чорними 
безтямкими каламутними очима (І. Нечуй-Левицький).

БЕЗТЯМ НИЙ, а, е. 1. Який утратив самовладання, розу
міння. Довго потім він ходив по своїм покою, безтямний, 
мов одурілий від того, що бачив і чув того вечора (І. Фран
ко); Безтямний, розгублений, він просив побілілими губами.. 
передати привіт (І. Багряний); // Який виявляє ознаки не
стями; нестямний. А тая жінка в фіалковій сукні, — Недба
ло вбрана, груди впалі, погляд Скляний, безтямний (Леся 
Українка); Оглянулась [Тася] довкола безтямними очима й 
притьмом кинулась на перон (Л. Дмитерко); // Викликаний 
великим збудженням; несамовитий. Мати з безтямним зой
ком упала на дорогу (В. Козаченко); І  йому пригадалаеяПне-
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забутня картина прощання, сльози дружини, її безтямні 
обійми, ридання без слів, без голосіння (А. Шиян); // Який 
утратив свідомість; непритомний. Безтямного богатиря 
Поклали так на ноші, як царя (М. Бажан); Н у  знач. ім. без
тямний, ного, ч.; безтямна, ної, ж. Людина, яка втратила 
самовладання, саморозуміння, свідомість. Відступство бе
зумних заб'є їх, і безпечність безтямних їх вигубить! (Біб
лія. Пер. І. Огієнка).

2. перен. Надзвичайно сильний, величезний. Безтямна 
жадоба життя прокинулась у  грудях (О. Донченко); У цей 
день грузовики мчали по шосе на безтямних швидкостях 
(О. Гончар).

БЕЗТЯМНІСТЬ, ності, ж. Стан за знач, безтямний 1.
Скоро тільки вирветься [Василь] на самоту, в ліс, на толо
ку, то співає-співає, а властиво, галайкоче без тями, людям 
на сміх, а собі, мабуть, на полекшу [полегшення], а бодай 
на забуття, на on яніння та безтямність (І. Франко); Вно
чі, коли всі сплять, він іноді схоплюється з ліжка, страш
ний у  своїй безтямності, лие  до вікон, кричить, комусь по
грожує (А. Шиян).

БЕЗТЯМНО. Присл. до безтямний. Голова їй морочи
лась, вона світа [світу] перед очима не бачила. Безтямно 
взяла зі стола групу Адоніса й Венери і .. крутила її в руках 
(Леся Українка); Біля дверей хтось зойкнув безтямно, а да
лі зайшовся безтямним хихотінням (І. Багряний); За те, що 
Степан безтямно захоплюється морем, його й прозвали 
хлопці адміралом (О. Копиленко); Він любив Віру безтямно 
(Р. Іваничук); Б. Гмиря ніколи безтямно не красувався своїм 
розкішним басом, а завжди вдумувався в те, про що співав 
(з газ.).

БЕЗУВАЖНИЙ, а, е, рідко. Те саме, що неуважний.
БЕЗУВАЖНО, рідко. Присл. до безуважний. Я  сумно 

слухала товаришки розповідь І  безуважно торочки спліта
ла На обрусі (Леся Українка).

БЕЗУГАВНИЙ, а, е. Який не знає угаву, не перестає, не 
змовкає; безперервний, невпинний. Земля горіла, двигтіла 
від безугавних вибухів (Яків Баш); 3 його [Петруся] прихо
дом принишкла хата завжди виповнялася безугавним щебе
том (І. Волошин); Плин життя вічний та невідворотний, і 
людина в цьому безугавному плині нагадує вершника у  сідлі 
(з публіц. літ.).

БЕЗУГАВНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безугавний.
БЕЗУГАВНО. Присл. до безугйвний. Тут безугавно 

день і ніч вода біжить (Сл. Гр.); Річ старої безугавно, без
перестанно лилася (Панас Мирний); Вітер з берега тут, на 
краю урвища, дув не поривами.., а постійно й безугавно 
(Ю. Смолич); Весело постукували об вкочену лугівку копи
та сірої кобили, безугавно щебетала дитина (В. Дрозд).

БЕЗУМ, у, ч. 1. тільки одн. Те саме, що безумство. Зсере
дини, із людського серця виходять лихі думки, розпуста, 
крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, під
ступ, безстидства, завидющеє око, богозневага, гордощі, 
безум (Біблія. Пер. І. Огієнка); Жінки стають у  коханні не
розсудливими і сміливими до безуму (Ю. Мушкетик); Розум 
полишив я і безум я возлюбив (І. Драч); Він міг би завести 
старого.. у  твань.., міг би наслати на нього безум (В. Дрозд); 
[М е ф і с т о ф е л ь:] Його думки на безум хворі. Ширяють 
десь в непевній далині (М. Лукаш, пер. з тв. Й.-В. Гете).

2. діал. Безумець. — В чім, в чім тобі помогти, ти, безу
ме якийсь? (І. Франко).

БЕЗУМЕЦЬ, мця, ч. 1. Людина, що втратила розум. — Не
хай діди, розказуючи внукам Про вчинок мій, їм скажуть: 
це зробив Безумець Герострат... (В. Самійленко).

2. Людина, що діє надто нерозсудливо. Сталась одного 
дня подія, що захитала Санькове презирство до сучасників, 
ствердивши, що безумці не перевелися (І. Багряний); В цю 
останню хвилину так несподівано і невчасно з 'явилася думка: 
“Зупинися, безумцю! На кого руку підіймаєш? ” (А. Шиян).

БЕЗУМ ІТИ, ію, ієш, недок., рідко. Ставати безумним; 
шаленіти. Нещасний хлопець безумів зо страху (І. Франко); 
* Образно. Ніколи так душа ще не мужала! Ніколи так ще 
дух не безумів! (П. Тичина).

БЕЗУМ НИЙ, а, е. 1. Який утратив розум; божевільний. 
Тебе самого Безумним люди назовуть (Т. Шевченко); 
// Який виявляє ознаки безумства; безтямний. Мені видно 
лише його трохи безумні очі (М. Хвильовий); Шторре слух
няно сів. Погляд його став безумним (В. Собко); Богдан бе
зумними очима дивився на товариша (Р. Іваничук); Ну знач, 
ім. безумний, ного, ч.; безумна, ної, ж. Людина, що втрати
ла розум, або той (та), хто своєю поведінкою, вчинками 
нагадує таку людину. Безумний говорить у  серці своїм: Нема 
Бога! (Біблія. Пер. І. Огієнка); Раз прийшов, там [у царя] 
танці, крики, Регіт, скоки і музики. Мов безумних дім вели
кий (І. Франко); [Є п и с к о п :]  Безумний мовив мудро нена
роком (Леся Українка); * У порівн. Як безумний, бреду хма
рою своєї фантазії (В. Стефаник); Забувши про все на світі, 
мати, як безумна, кинулась до сина, обмацуючи його руки, 
ноги, голову (А. Шиян).

2. Не виправданий розумом; нерозсудливий, безглуздий. 
При всьому цьому Йов не згрішив, і не сказав на Бога нічого 
безумного! (Біблія. Пер. І. Огієнка); Її появи він [Льова]/?аз 
у  раз чекав, як здійснення безумної мрії (В. Підмогильний); 
// Сповнений безумства (у 2 знач.). Ніколи не забути Софії 
того безумного вечора, коли вона каталася разом з ним на 
тройці, рискуючи [ризикуючи] кожної хвилини розбитися 
на смерть (А. Шиян); Лютий ворог згине, встане Україна 
після днів безумних і ночей страшних (В. Сосюра).

3. перен. Надзвичайно сильний, величезний. Його опанува
ла безумна тривога (І. Франко); Гроші безумні йому заплати
ли за мертву царицю (Леся Українка); Я  свого котика кохаю, 
як і в перші дні безумного медового місяця (М. Хвильовий).

БЕЗУМ НІСТЬ, ності, ж. Стан за знач, безумний 1. Кал- 
ган-корінь .. навіював оманливий туман, що мусив породи
ти веселість і безумність... (Н. Рибак).

БЕЗУМНО. Присл. до безумний. Бігла [Марія] боком, і 
хрестила, й хрестила... Очі її божевільно витріщені, вона 
безумно щось кричала без слів і .. без звуку... (І. Багряний); 
Легко так дісталась перша перемога: Ворога змішав безум
но смілий напад (В. Еллан-Блакитний); — Невже я зайвий 
чоловік тому, що я люблю безумно Україну? (М. Хвильо
вий); Він [дід] безумно любив гарну бесіду і гарне слово 
(О. Довженко); [А г а:] В Сочі на нього чекає Людмила Апол- 
лонівна .. Вона безумно любить його (О. Корнійчук).

БЕЗУМ бВНИЙ, а, е. Нічим не обмежений; повний, без
застережний. Безумовний демократизм робить необхідною 
відмову від радикалізму (з газ.); // Незаперечний, безсумнів
ний. Кофеїн у  каві та чаї має безумовну мутагенну актив
ність (з наук, літ.); Маленькі села одержали чорну мітку без
перспективних і підлягали безумовній ліквідації (із журн.).

А  Безумбвний (вроджений) рефлекс див. рефлекс.
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БЕЗУМОВНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безумовний.
Терор завжди відзначався системністю і періодичністю 
застосування, підвищеною жорстокістю і безумовністю 
виконання, спрямованістю на визначене коло людей, до яких 
застосовувалося насилля (з наук, літ.); Одним з найбільш 
глобальних відступів від міжнародних норм є порушення 
принципу безумовності вексельного зобов ’язання в законі 
про обіг векселів (з навч. літ.).

БЕЗУМбВНО. 1. Присл. до безумовний. Щось безумов
но порочне й хворобливе було в усіх отих гримасах, позах 
майже всіх постатей.. на картинах (А. Головко); Падалка 
безумовно був кращим українським художником (О. Довжен
ко); П у знач. пред. — Може, й справді я тенденційно зараз 
міркую.. — Безумовно (Іван Ле).

2. у знач, вставн. сл. Уживається для вираження певності 
в чому-небудь. Безумовно, лице цікаве (В. Винниченко); В 
дорозі він, Пронька Сокіл, безумовно, буде дуже корисний 
Павликові (О. Донченко); У найзагальнішій періодизації 
Михайло Грушевський, безумовно, віддав данину традицій
ному поділові всесвітньої історії (з наук.-попул. літ.).

БЕЗУМСТВО, а, с. 1. Божевілля. Застиглий погляд від
бивав жах, безумство (В. Собко).

2. Нерозсудливість; нерозумні, безглузді дії, вчинки. Я  
до безумства люблю небо, трави, зорі, задумливі вечори... 
(М. Хвильовий); Через те, що мірою життя є добро, а не 
зло, щезнуть безумство, ненажерливість, зарозумілість, 
злочинність і моральне здичавіння (О. Довженко); Батарея 
виконала своє завдання і залишати Ті в тилу ворога було 
безумством (В. Кучер); — Імператор Никифор .. вчинив 
безумство, коли розірвав мир і хоче почати війну з болгара
ми (С. Скляренко); Древній міф нагадує, що саме квіти й 
рослини несуть на собі весь тягар людського безумства 
(О. Бердник).

3. перен. Надзвичайна відвага, рішучість у вчинках. Мо
же, то відьма-гарячка спогади й мрії зібрала, з них на вогні 
мого палу дивний зварила напій і пройняла мені душу непе
реможним безумством (Леся Українка); Відважні й до безум
ства непокірні не перевелися (І. Багряний).

БЕЗУМСТВУВАТИ, ую, уєш, недок. Діяти нерозсудли
во; робити нерозумні, безглузді вчинки; шаленіти. Ти падав 
на землю й безумствував, бо ти згоряв у  пожарі [пожежі] 
першого неповторного кохання (М. Хвильовий); І от дов
гоочікуваний балу повному розпалі.. Скільки манірності і 
пустопорожньої пишноти.. Адже ж це танці, в яких безум
ствує молодість! (П. Колесник).

БЕЗУПИННИЙ, а, е. Який не спиняється, не робить зу
пинок у русі, в дії; безперервний. З цим безконечним рухом, 
з цим безупинним спаданням дрібних крапель пливуть і 
згадки (М. Коцюбинський); В усі кінці країни ідуть по рей
ках поїзди, невтомні, безупинні (Н. Забіла); // Який не при
пиняється; постійний. їхні [неправедних] очі наповнені пе
релюбом та гріхом безупинним; вони зваблюють душі не- 
зиіцнені (Біблія. Пер. І. Огієнка); В спокої цім — тривога 
безупинна Своїм кривавим тріпала крилом, У протиріччях 
билась мисль [думка] єдина (М. Рильський); Зосереджений 
погляд свідчив про безупинну, напружену роботу мислі 
(С. Журахович); Безупинне хилитання сонячноликого маят
ника, чіткий.. цокіт годинникового механізму — ніби хтось 
відлічує невмолимим голосом секунди (В. Дрозд).

БЕЗУПИННІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безупинний.
Біржі, будучи складовою частиною сучасної системи рин
ку, покликані забезпечити безупинність процесу розшире
ного відтворення і прискорення обігу капіталів (з наук, 
літ.); Безупинність поступу, збагачення людини, покоління, 
народу цінними набутками духовного досвіду — ідея, для 
художнього утвердження якої автор знаходить оригіналь
ні художні засоби (з наук, літ.); Система транспортерів 
дозволяє вирівнювати кожну окрему заготовку, забезпе
чуючи безупинність обробного циклу (з навч. літ.)\ Духовне 
життя людини ніколи не зупиняється, оскільки душа без
смертна. Ця безупинність підтвердж ується снами 
(із журн.).

БЕЗУПИННО. Присл. до безупинний. Воно [сонце] не
переможно і безупинно лилось на квітник і на поля (М. Ко
цюбинський); Музика грала безупинно (М. Трублаїні); Я  в 
морі купалась, і хвилі Мене на хребтах білосніжних Пести
ли, вбирали у  перли І  далі несли безупинно (Дніпрова Чайка); 
За рікою безупинно дзвеніли, ячали, клекотіли і роїлися си
зим хмаровинням перелітні птахи (В. Дрозд).

БЕЗУСИЙ див. безвусий.
БЕЗУСПІШ НИЙ, а, е. Який не дає бажаних наслідків; 

неуспішний, марний, даремний. Ти на сей труд важкий і бе
зуспішний В сій хвилі кличеш свойого слугу? (І. Франко); 
Запросини їхні були безуспішні (Ю. Смолич).

БЕЗУСПІШ НІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безуспіш
ний. Київський князь Всеволод Ярославич бачив безуспіш
ність боротьби і остаточно визнав за Ростиславичами 
зайняті ними землі. 1097року з Тзд в Любечі під Києвом під
твердив це рішення (з наук, літ.); Через безуспішність кон
сервативної т ерапії здійснено оперативне лікування 
(із журн.).

БЕЗУСПІШ НО. Присл. до безуспішний. Не за провини 
я призвав тебе. Не безуспішно будеш працювати, А серце в 
тобі я скріплю слабе (І. Франко); Намагалися відірвати від 
гурту окремих людей, але безуспішно (з газ.).

БЕЗ^СТАВКОВИЙ, а, е. Який не має уставки. Безус- 
тавкові сорочки мали цільний рукав, що пришивався вздовж 
основи полотнища (з наук.-попул. літ.).

БЕЗУСТАНКУ, присл., рідко. Те саме, що безустйнно. 
Жінка підкидала безустанку в піч віхті соломи та вперто 
мовчала (Мирослав Ірчан).

БЕЗУСТАННИЙ, а, е. Який ніколи не припиняється; 
безперервний, постійний. їй докучила самота у  хаті-пуст- 
ці, хатня безустанна робота (М. Коцюбинський); Турбота 
про конкретні потреби людей, розвиток соціальної сфери 
має бути предметом безустанної уваги уряду (з газ.).

БЕЗУСТАННО. Присл. до безустанний. Лінивою, ти
хою ходою чвалають круторогі бедраті воли, похитують 
лобатими головами, жують безустанно жвачку (М. Коцю
бинський).

БЕЗУТІШ НИЙ, а, е. Який не знаходить розради. Зра
джена й кинута я, безутішная, Жертва чужого гріха (з на
родної пісні); Гліб не міг дивитися на матір, прибиту без
утішним горем (А. Шиян).

БЕЗУТІШ НІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безутішний.
Самотність, народжена відчаєм, концентрує в собі без
утішність та безвихідність і, переповнившись ними, стає 
безкінечно тяжкою, вона заповнює все існування (з наук, 
літ.).



БЕЗУТІШНО 4 5 4 БЕЗХЙТРІСНИЙ

БЕЗУТІШНО. Присл. до безутішний. І  вчувається йому 
знову голосіння — тонке, тягуче.., — так щось безутішно 
голосило (Панас Мирний).

БЕЗУТРАТНИЙ, рідко БЕЗВТРАТНИЙ, а, е. Який не 
приносить утрат, збитків. Перед реформуванням стада 
треба визначитися з рівнем продуктивності корів, за якого 
це поголів 'я може існувати (бути безутратним) в конкрет
них економічних умовах, тобто визначити межу його про
дуктивної спроможності (з наук, літ.); Безвтратна ком
пресія даних — це процес, який дає можливість “стисну
ти ” інформацію для зберігання або передачі, а потім знову 
“розпакувати ’’ її без жодних втрат (з наук, літ.); Безутрат
на робота.

БЕЗУТРАТНІСТЬ, рідко БЕЗВТРАТНІСТЬ, ності, ж. 
Абстр. ім. до безутратний, безвтрйтний. Селяни були на
цілені на безутратність збору врожаю зернових культур 
(з газ.).

БЕЗУТРАТНО, рідко БЕЗВТРАТНО. Присл. до безутрат
ний, безвтратний. Дуже рідко вдається безутратно пе
рекласти поетичні твори з однієї мови на іншу (з наук.-по- 
пул. літ.); Знання є об 'єктивним і загальним, а тому може 
бути безвтратно переданим від однієї людини до іншої 
(з навч. літ.).

БЕЗУХИЙ див. безвухий.
БЕЗФЙНДОВИЙ, а, е, екон., фін. Не пов’язаний з фон

довими обмеженнями в постачанні матеріальних цінностей 
або коштів. Розподіл валового внутрішнього продукту і на
ціонального доходу відбувається за структурними підроз
ділами економічної системи, за галузями, територією краї
ни, суб’єктами господарювання і найчастіше супроводжу
ється рухом фондів коштів (проте цей факт не виключає 
можливості застосування безфондової форми руху коштів 
як на макро-, так і на мікрорівні) (з наук. літ.).

БЕЗФОРМНИЙ, а, е. І . Який не має певної форми, чіт
ких обрисів. Поміж величезними .. деревами головної алеї 
звисала рання мряка великими безформними шматами 
(О. Кобилянська); Погруддя рветься з безформного грані
ту, пальці стискають чоло, а на обличчі — мука (В. Дрозд); 
Друга група речовин — це тіла аморфні, або безформні 
(з наук.-попул. літ.); Н перен. Неясний, невиразний. У грудях 
[Івана] повзла невиразна, безформна невдоволеність 
(М. Коцюбинський); Вона [Марта] вже нічого не розуміла 
до ладу, тільки безформне, палюще відчуття їй лишилося 
(В. Підмогильний).

2. лінгв. Неоформлений, який не має у своїй будові по
казників певних граматичних категорій. З повнозначними 
частинами мови змикаються також безформні, незмінні 
слова, що служать у  реченні для виявлення присудковості 
(з наук. літ.).

БЕЗФЙРМНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безформний.
Наші будинки, сади, площ і.. вражені тяжким гріхом без
формності ^Ю. Андрухович).

БЕЗХАЗЯЙНИЙ, а, е, рідко. Те саме, що безгосподар
ний 3. Відповідно до статті 137 Цивільного кодексу майно, 
яке не має власника або власник якого невідомий, визна
ється безхазяйним майном (з наук, літ.); Спирт безхазяйний 
або конфіскований чи такий, що перейшов у  власність дер
жави з інших підстав, зберігається в місцях зберігання 
спирту, внесених до Єдиного реєстру, згідно з договорами, 
укладеними із суб ’єктами підприємницької діяльності (з мо

ви документів); Безхазяйний склад алкогольних напоїв ви
явили працівники податкової міліції (з газ.); Був знайдений 
безхазяйний будинок, хазяїн якого вмер, а спадкоємців не 
виявилося (з газ.); Безхазяйний, засмічений, знівечений соки
рами, але усе ще унікальний Голосіївський ліс ніяк не доче
кається справжнього хазяїна (з газ.).

БЕЗХАЗЯЙНІСТЬ, ності, ж., рідко. Властивість і стан 
за знач, безхазяйний. Якщо майно виявлено у  межах тери
торіальних вод України, дуже сумнівно, що рішення про його 
безхазяйність може ухвалювати місцевий виконавчий ор
ган, територія якого прилегла до відповідного морського 
простору (з наук, літ.); Збереження унікального родовища 
через його безхазяйність є досить проблематичним, оскіль
ки не проводяться заходи з гірничо-санаторної охорони 
(з газ.).

БЕЗХАРАКТЕРНИЙ, а, е. Який не має твердого харак
теру; слабовольний, безвольний. Я  не така безхарактерна, 
як часом здаюсь і як звикли мене вважати, і в рішучі хвили
ни тільки я сама можу собі помогти або пошкодити (Леся 
Українка); Не повернулась чомусь під батьківський дах піс
ля розлуки зі своїм пихуватим, але безхарактерним Бори
сом і Тетяна (Ю. Шовкопляс).

БЕЗХАРАКТЕРНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безхарйк- 
терний .Дочці “дає [батько] волю ’’ не з безхарактерності, а 
з переконання і з довір ’я до неї(Леся Українка); Нам часто 
шкодить наша безхарактерність, намагання вибудувати 
свою хату осторонь суспільних проблем (з газ.).

БЕЗХАТНИК, а, ч., розм. Той, хто не має хати. — Слу
жив зо мною вкупі наймит Хведір Кандзюбенко, .. сирота, 
безхатник і без^ідник (Ганна Барвінок).

БЕЗХАТНІЙ, я, є, розм. Який не має хати, домівки; без
домний. Безхатні бурлаки п ’яніли од них [страхів], а над 
маєтками плакали сови (П. Панч).

БЕЗХАТТЯ, я, с., розм. Відсутність хати. Поблизу співав.. 
старий кобзар, висушений усіма вітрами України,.. висна
жений безхаттям і безхліб ’ям (О. Ільченко).

БЕЗХАТЧЕНКО, а, ч., розм. Те саме, що безхйтник. І  мо
же б у  наймах вік прожив [Тиміш] безхатченком, якби не 
революція (В. Минко).

БЕЗХАТЬКО, а, ч.,розм. Те саме, що безхйтник. На вок
залі затримали особу без документів, яка мала характер
ний для безхатьків вигляд (з газ.); Вандалом виявився місце
вий безхатько, який здав шматки металу на брухт (з газ.).

БЕЗХВОСТИЙ, а, е. Який не має хвоста. Сміються [з щу
ки] всі, карасики найбільш: “Догралася! Тепер мовчи та 
диш, Безхвостая проява! ’’ (Л. Глібов); Якби приманити хоч 
поганесенького якогось, хоч безхвостого шпака? (О. Дон- 
ченко); Коли народна помста опуститься на їх [фашистів] 
до краю розтягнуті тили, тоді ворог буде приймати за мі
ну навіть фуркіт поганого безхвостого горобця (М. Стель
мах); // у  знач. ім. безхвостий, того, ч. Тварина, в якої від
сутній хвіст. Куций безхвостого не догонить [не дожене] 
(Номис).

А  Безхвості земноводні див. земноводний.
БЕЗХЙТРІСНИЙ, а, е, рідко. Без хитрощів і лукавства; 

простодушний. Безхитрісний був [Ничипір], ясний для кож
ного (М. Руденко); // Простий, немудрий. Можливо, саме 
безхитрісні сюжети, ненамудрованість і забезпечують 
популярність багатьох творів народного образотворчого 
мистецтва (з наук.-попул. літ.).
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БЕЗХЙТРІСНО,рідко. Присл. до безхйтрісний. Вона ні 
з чим не крилася, ішла назустріч людям безхитрісно, з від
критою душею (В. Козаченко); Бідні мої, рідні люди, .. без
хитрісно і чесно поставилися ви до трагічної долі своєї.. 
Батьківщини (О. Довженко).

БЕЗХЛІБНИЙ, а, е. Який не родить хліба. Безхлібні сте
пи: // Який не має хліба. То з чого ж будуть жити ті тися
чі безхлібних та незарібних людей тут в Бориславі..? 
(І. Франко); // Без хліба. Тоді доводилося переживати скрут
ні безхлібні дні (М. Стельмах).

БЕЗХЛІБ’Я, я, с. Стан, коли немає хліба; голод. То поби
ло меншого брата в полі три недолі: Одно — безвіддя, А 
друге — безхліб'я, А третє — буйний вітер у  полі повіває Та 
бідного козака з ніг валяє (з народної пісні); — Нічого, ма
мо, — сказала до свекрухи господарка хати, — хіба наше 
безхліб’я од ледарства? (Ю. Яновський); Ні, ви, українці, не 
будете тим третім братом з думи про братів, яких по до
розі з чужоземної неволі спіткало три лиха: безводдя, без
хліб'я та безправ 'я (з газ.).

БЕЗХЛбРНИЙ, а, е. Який не містить хлору, не викори
стовує хлор. Безхлорна рідка домішка прискорює твердіння 
розчинів та бетонів, зручна для виробництва звичайного 
бетону (з навч. літ.); За попередніми підрахунками, безхлор
на система очищення води буде майже на ЗО % дешевша 
(з газ.); Тепер уже у  виробництві цеіюлози використовува
тиметься сучасна безхлорна технологія (з газ.); Безхлор- 
ний відбілювач.

БЕЗХЛОРОФІЛЬНИЙ, а, е. Який не містить хлоро
філу. Свою назву строкатолиста герань дістала через білі 
безхлорофільні ділянки на пластинці листка (з навч. літ.).

БЕЗХМАРИЙ, а, е, рідко. Те саме, що безхмарний. Сон
це палало ясно на безхмарому небі (І. Франко).

БЕЗХМАРНИЙ, а, е. 1. Не закритий хмарами; чистий, 
ясний, світлий (звичайно про небо). Сонечко гріло, як і вчора, 
небо синіло в високості чисте, безхмарне (М. Коцюбин
ський); €  пустелі, над якими неподільно панує сонце і висить 
безхмарне небо (з навч. літ.); Безхмарний день; * У порівн. 
Він [справедливий] буде, як світло поранку безхмарного, 
коли сонце виходить уранці, як з блиску трава виростає з 
землі по дощу! (Біблія. Пер. І. Огієнка).

2. перен. Нічим не затьмарений; радісний, щасливий. 
[Петро:] І хочеться мені, щоб життя твоє безхмарним 
було, як оце небо, і радостей [радощів] тобі було, як оцих 
зірок (В. Собко); Безхмарна юність проліта, Надходять 
зрілості літа (М. Упеник); Яким далеким, ідилічно безхмар
ним видавався нам той дочорнобильський світ — спокій
ний, неквапливий, самовпевнений (Ю. Щербак).

БЕЗХМАРНІСТЬ, ності, ж. Стан за знач, безхмарний. 
Від сильної інсоляції та безхмарності в пустелі всі предме
ти вдень дуже нагріваються (з наук, літ.); * Образно. І  як
що мрії про мир, спокій, злагоду, безхмарність бували тіль
ки хвилинами в житті Лєрмонтова, то земні пристрасті 
характеризують усе його життя і всю його поезію (М. Риль
ський).

БЕЗХМАРНО. Присл. до безхмйрний. Уже вечоріло. 
Сонце заходило безхмарно (О. Гончар); Н у  знач. пред. На ду
ші полковника ставало гарно, тепло і безхмарно (Н. Рибак).

БЕЗХРЕБЕТНИЙ, а, е. 1. Який не має хребта, кістяка. 
Серед жуків є багато хижаків; є й хижаки, які живляться 
іншими комахами або різними безхребетними тваринами

(з наук, літ.); Посібник включає теми лабораторних занять 
із різних розділів зоології безхребетних тварин (з навч. літ.).

2. перен. Який має недостатньо твердий характер; нестій
кий. — От вас і називають — безхребетний інтелігент! — 
Ці слова Вигорського видимо образили. — Безхребетний ін
телігент, — пробурчав він... Потім, підвівшись, додав: — 
Всі ми дрібнобуржуазні, бо мусимо померти. Дайте вічно
го життя, і ми станемо нові, величні, повноцінні (В. Підмо- 
гильний); Права і свободи обговорюють хіба що в новомод
них ток-шоу, та й то тільки для того, щоб робити безхре
бетний висновок: права на стабільне становище у  суспіль
стві нема ні в кого (з газ.).

3. у  знач. ім. безхребетні, них, мн., зоол. Загальна назва 
нижчих тварин, які не мають кістяка. Відмерлі залишки рос
лин служать їжею для багатьох безхребетних (з наук.-по- 
пул. літ.); Рибальством вважається добування риби та 
водних безхребетних (з мови документів).

БЕЗХРЕБЕТНІСТЬ, ності, ж., перен. Брак твердості, 
стійкості в характері; нестійкість. Хвороба ця — відрив од 
живого життя мас, безхребетність, безґрунтовність 
(В. Еллан-Блакитний); Лагідність, доброзичливість люди
ни зовсім не визначають поступливості й безхребетності 
її поведінки (із жури.).

БЕЗЦЕНЗУРНИЙ, а, е. Який не проходить цензури. — 
Та в мене, — кажу, — безцензурних [книжок] немає (Панас 
Мирний).

БЕЗЦЕНЗУРНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безцензур
ний. Монографія висвітлює модифікацію бурлескної тра
диції у  політичній поезії Шевченка, проблематику й засоби 
“езопівськоїмови” у  його підцензурній, легальній поезії, а 
також свідому орієнтацію на безцензурність і нелегаль
ність як засадничий фактор переважної частини поезії 
“Трьох літ ” (з наук. літ.).

БЕЗЦЕНТРбВИЙ, а, е, техн. При якому не застосо
вується центровий пристрій. Ділянка шліфування поверхонь 
оснащена станками внутрішнього безцентрового та оп
тичного шліфування (з навч. літ.).

БЕЗЦЕРЕМ ОННИЙ, а, е. Який не дотримується правил 
пристойності, ввічливості; надто розв’язний. — А як тебе 
забавляють його [Боккаччо] комічні оповідання, в яких він 
такий безцеремонний (Микола Чернявський); // Який не 
відповідає правилам пристойності, ввічливості. Природний 
такт і черезмірна [надмірна] делікатність утримували її 
від такої безцеремонної і уїдливої нав 'язи, на яку здібна бу
ла Майя (М. Хвильовий); Леся вибігла назустріч маши- 
ністці [друкарці], але так і не спитала про ніщо, збенте
жена безцеремонною поведінкою Зоні (Ірина Вільде).

БЕЗЦЕРЕМОННІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безцере
монний. Досадно теж, що у  них з Дорою такі дурні відно
сини, .. ота дрібна пікіровка, безцеремонність у  виразах 
(Леся Українка); Його починала дратувати настирлива без
церемонність невгамовного гостя (А. Хижняк); Безцере
монність, з якою наші близькі іноді втручаються у  наше 
приватне життя, дивує й обеззброює (з газ.).

БЕЗЦЕРЕМОННО. Присл. до безцеремонний. Вона взя
ла мене безцеремонно під руку, і ми пішли алеєю до моєї ха
ти! (О. Кобилянська); Майя безцеремонно закинула на його 
[анарха] шию свою руку (М. Хвильовий); Шухновський без
церемонно дістав товстими пальцями ще дві грудки [цук- 
ру], опустив у  мою склянку (Ю. Збанацький); Камені мовби
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ремствують, що вода з ними так безцеремонно обходить
ся, жбурляє їх із боку на бік (із журн.).

БЕЗЦІЛЬНИЙ, а, е. Який не має певної цілі, мети. Огонь 
повстання, а опісля перебута на еміграції тяжка школа нуж
ди, унижень [принижень] та безцільної блуканини переро
били його (І. Франко); Мало зігрівало і безцільне тупцюван
ня (В. Козаченко); // Безглуздий, нісенітний. Він [спомин] 
мучить моє сумління грижею, і мені здається, що все дур
не, безцільне, жорстоке і погане (І. Франко).

БЕЗЦІЛЬНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безцільний. 
Деякі аргументи, посилання на історичні приклади отець 
Кралевич навіть і не висував, бо бачив безцільність і волів 
за краще передивитися власні постулати (Г. Хоткевич); 
Повний, виточений по краях місяць спокійно котився вгорі 
над майданом до своєї одвічної безцільної мети, і від цієї 
безцільності й вічності ставало на душі легше і спокійніше 
(Б. Антоненко-Давидович); Вживаючи в мові трафаретні 
фрази, доповідач доводить не тільки безцільність, а й шкід
ливість таких пустопорожніх виступів (з наук. літ.).

БЕЗЦІЛЬНО. Присл. до безцільний. Антін безцільно 
блукав по тихих, малолюдних вулицях міста (М. Коцюбин
ський); Блукали її очі безцільно, несупокійно, а несказанно 
важке, сумне чуття обгорнуло її душу... (О. Кобилянська).

БЕЗЦІН див. безцінь.
БЕЗЦІННИЙ, а, е. 1. Якому не можна скласти ціни; дуже 

цінний, дуже дорогий. Тепер він бачив, що ця дівчина — без
цінний самородок, її голос — чудовий дар природи (О. Дон- 
ченко).

2. перен. Який має дуже велике значення для кого-не- 
будь. Чистота душевна й фізична, властива їй, відчувалася 
на передньому краї, як безцінний подих вітчизни —родини, 
товаришів, друзів (Ю. Яновський); У своєму безцінному 
“Керівництві з географії" Птоломей подав чимало власних 
назв, серед яких зустрічаються й кельтські (з наук.-попул. 
літ.); // Любий, коханий. [Ш а л і м о в:] Любуша! Рідна моя 
дівчинка! .. Рідна, безцінна, кохана (І. Кочерга).

БЕЗЦІННІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безцінний. Звіс
но, я змогла би повибирати ті окремі згадки, скласти їх до
купи і на їхній основі написати щось набагато вагоміше.., 
ніж мої молоді листи. Але... Тоді втратилася б безцінність 
документалізму (з мемуарної літ.); Безцінність написаного 
літописцем вимірюється не тільки втіленим у  слові і збере
женим для нас часом, але й подвижницькими діяннями 
(із журн.); Безцінність отриманих знань визначається не 
лише кмітливістю (з газ.).

БЕЗЦІННО. Присл. до безцінний. В його очах страшна 
тривога за щось безцінно дороге і, мабуть, втрачене назав
жди (П. Воронько); Ну знач. пред. Це і має бути нормою, на 
мій погляд, коли учні пишаються вчителем, розуміють, що 
те, що їм учитель дав, — безцінно (з газ.).

БЕЗЦІНОК: 0  За безцінь (рідко за безцін, за безцінок) 
див. безцінь.

БЁЗЦ1Н Ь,рідко БЕЗЦІН: 0  (1) За безцінь (рідко за без- 
цін, за безцінок) — дуже дешево, майже дарма. Прийдеть- 
ся своє продавати — за безцінок іде, а в городі що купити 
треба — ціни не закажеш (Панас Мирний); У кількох бідні
ших він позакупляв за безцінок частки поля (І. Франко); Трап- 
лялися в ній [бібліотеці] книжки старі, раритети навіть 
музейної вартості, випадково куплені за безцінь на базарах 
(В. Підмогильний); Порадившись, загнали [Василь і Васили-

ха] в місті швейну машину за безцін (П. Козланюк); — Зно
ву ж, — вели далі купці, — коли вже продамо ми за безцінок 
свій товар, то хіба можемо купити, що бажаємо? (С. Скля
ренко); Дачники .. за безцінь купують у  Городищах старі, 
полишені хати (В. Яворівський).

БЕЗЧАСНИИ, а, е, діал. Безщасний.
БЕЗЧЁЛЬНИЙ, а, е, діал. Безсоромний, нахабний. Горе 

тому, хто словами безчельними Грізну богиню образить 
здола (Леся Українка).

БЕЗЧЁЛЬНИК, а, ч., діал. Безсоромник, нахаба. Як заба
чила [молодиця] дядька Володька, зірвалась з місця .. — Ти, 
безчельнику... ти, проява... (Марко Вовчок).

БЕЗЧЕРЕПНИМ, а, ё. 1. Який не має черепа. Безчерепні 
тварини не мають головного мозку і серця (з наук.-попул. літ.).

2. у  знач. ім. безчерепні, них, зоол. Нижчий тип хордових 
тварин, які не мають кістяного або хрящоподібного скеле
та; безхребетні. Усе тіло безчерепних сегментовано, а чут
тєві органи примітивні (з наук.-попул. літ.); Хордовий без- 
черепний ланцетник.

БЕЗЧЕСНИЙ, а, е. Який порушує вимоги честі; безсо
вісний, нечесний (про людину та її вчинки). Скажіть тіль
ко, що не будете вважати мене підлим, безчесним, невдяч
ним, коли я покину вас, мушу вас покинути! (І. Франко); 
[ О г н є в:] А мені здається, нерозумно ми робимо, що так 
чесно воюємо з самим безчесним ворогом (О. Корнійчук); 
О. Чорногуз показує, як цей безчесний нахаба, пройдисвіт 
змінює своє прізвище Сідалко на престижне Сідалковський 
(з наук.-попул. літ.); // Безславний, ганебний. Жертва без
божних — огида, а надто тоді, як за діло безчесне прино
ситься (Біблія. Пер. І. Огієнка); Тепер він уже не вмре без
чесною смертю (Іван Ле).

БЕЗЧЕСНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безчесний. Без
чесність ганебного вчинку.

БЕЗЧЕСНО. Присл. до безчесний. Лучче [краще] чесно, 
як безчесно (Номис); Ну знач. пред. [М а р ’ я н а:] Це ж без
чесно — за спинами .. пускати плітки, збирати підписи 
(М. Зарудний).

БЕЗЧЕСТИТИ, ёщу, ёстиш, недок., кого, що. Позбавля
ти доброї слави; неславити, ганьбити. І  Господь промовляв 
до Мойсея, говорячи: до Аарона й до синів його, і нехай вони 
обережно поводяться зо святощами Ізраілевих синів, які 
вони посвячують Мені, і нехай не безчестять Мого святого 
Ймення. Я  — Господь! (Біблія. Пер. І. Огієнка); І ,  як пере
купки, горланять [богині], Одна другу безчестять, ганять 
(І. Котляревський); Перегуда зблід та все бігав очима на всі 
боки, щоб запопасти того, хто його так безчестить перед 
начальством (В. Кучер).

БЕЗЧЁСТЯ, я, с. 1. Те, що неславить; ганьба. — Не при
несу нікому безчестя, не зав яжу чужого віку,.. не піду ні за 
кого (Г. Квітка-Основ’яненко); — Я  вас урятував від безчес
тя, а ви... (О. Гончар); Сам генерал Хлищов ледве живий 
втік на автомобілі у  паризьке своє безчестя (Ю. Щербак); 
Ознаки сучасності в дивних сплетіннях можна побачити в 
усіх віршах Ліни Костенко на вічні теми добра і зла, жит
тя і смерті, честі і безчестя (із журн.).

2. заст. Грошова винагорода, яку за свою образу чинов
на особа могла стягнути зі свого кривдника. — Погашу 
світло, вилазьте тоді помацки з хати, мов злодії; і безчес
тя вам не заплачу, і всюди розказуватиму (Г. Квітка-Осно
в’яненко).
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БЕЗЧЙННИЙ, а, е, заст. Який нічого не робить; бездіяль
ний. Панок сидів так час якийсь безчинний, Ніщо не кажу
чи, в простір дививсь (І. Франко).

БЕЗЧИННІСТЬ, ності, ж., заст. 1. Стан за знач, безчйн- 
ний.

2. перен. Те саме, що безчйнство. Мати вдивлялась у  до
щову безчинність майже курортного міста (із журн.).

БЕЗЧИННО, заст. Присл. до безчйнннй. Я  не складу 
безчинно рук На грудях спорожнілих. Люблю роботи грім і 
грюк І кров живу у  жилах (М. Рильський).

БЕЗЧЙНСТВО, а, с. Порушення порядку, пристойності; 
бешкет, колотнеча. — Чи не відаєте, люди, — котилося від 
хати до хати, — що то за безчинство чинять .. на плаці? 
(С. Скляренко); Реквізиції, безчинства, грабунки — було 
гірко й прикро йому це слухати (О. Гончар).

БЕЗЧЙНСТВУВАТИ, ую, уєш, недок. Робити безчин
ства, бешкет; бешкетувати. Безчинствувати з відчаю.

БЕЗЧОВНИКОВИЙ, а, е, текст. При якому не застосо
вується човник (у 2 знач.). Безчовникове ткання.

А Безчовниковий верстат див. верстат.
БЕЗЧУТТЄВИЙ, а, е. Позбавлений чуття. Ні радості, ні 

смутку.. в погляді, ні мук, ні зусиль, — незримо живе в них 
лише тяжка застиглість думки, тягуча, безмірна, зовсім ні
би безчуттєва якась втупленість у  те синє, далеке (О. Гон
чар).

БЕЗЧУТТЄВО. Присл. до безчуттєвий. Світ прирече
ний, — безчуттєво думаю я, читаючи про ціни, призи, ви
граші (з газ.);

БЕЗШАБАШНИЙ, а, е,розм. Нестримний, нерозсудли
вий, відчайдушний. — Матросе мій безшабашний! Де ж  
ти взявся? — питала Варвара (В. Кучер); * Образно. Тільки 
гудок безшабашного потяга, який вилітав із промислового 
центру.., порушував блідий осінній спокій (М. Хвильовий).

БЕЗШАБАШНІСТЬ, ності, ж., розм. Властивість і стан 
за знач, безшабашний. Він [анарх] був у  стані якоїсь моло
дечої безшабашності (М. Хвильовий); Ніщо не завдавало 
йому стйіьки клопоту і тривоги, як безшабашність, неслух
няність напівбезпритульного сина (Яків Баш).

БЕЗШАБАШНО, розм. Присл. до безшабашний. Замо
ривши голод та безшабашно випивши з горя чарку вишнів
ки.., юнак став говіркий (П. Козланюк); Посміхнулась [мо
лода] безшабашно І собі в танок іде! (С. Воскрекасенко).

БЕЗШАРНІРНИЙ, а, е, техн. Який не має шарнірів. 
Безшарнірна арка; Безшарнірне кріплення деталей.

БЕЗШАХТНИЙ, а, е, техн. Не пов’язаний із шахтами; 
який проводиться або відбувається не в шахті. В Інституті 
геотехнічної механіки досліджують проблему безшахтно
го видобутку вугілля (із журн.); Безшахтна підземна гази
фікація вугілля.

БЕЗШЕЛЕСНИЙ, а, е. Тихий, безшумний. В глибині йо
го [лісу] темній, безшелесній співали полохливі соловейки 
(0. Кобилянська); Річка була полита багрянцем. А трави й 
люди стояли безшелесні (Ю. Мушкетик).

БЕЗШЕЛЕСНО. Присл. до безшелесний. Спираюсь на 
мур і годинами стежу, як безшелесно бродять тіні з місця 
на місце (М. Коцюбинський); Сніг падав безшелесно йрівно 
(М. Рильський); Із бузини виходить безшелесно брат До- 
мінік (Л. Костенко); Видолком безшелесно летить сова 
(В. Дрозд).

БЕЗШ ЕРСТИЙ, а, е. Який не має шерсті. Зі смертель
ним жахом, іще безшерсте, як гола дитина, металося по
рося по подвір'ю (М. Коцюбинський).

БЕЗШ ЛКЗБНИЙ, а, е. Який не перебуває в шлюбі; без 
шлюбу. І  дитя в неї, мабуть, тому таке кляте, що безшлюб
не, йому теж тільки свободи дай... (О. Гончар); 3 сумом, зі 
страхом Божим думала про оце їхнє з Лавріном безшлюбне 
життя. Й тоді їй знову пригадувалося, як чекала весілля, як 
готувалася в думках до нього (Ю. Мушкетик).

БЕЗШ ЛЮ БН ІСТЬ, ності, ж. Стан за знач, безшлюб
ний. Католицизм має ряд культових особливостей. Свяще
ники зобов 'язані дотримуватися целібату (безшлюбності) 
(із журн.); З погляду розв ’язання і соціальних, і демографіч
них проблем питання безшлюбності надзвичайно актуаль
не (з газ.).

БЕЗШ ЛЮ Б’Я, я, с. Те саме, що безшлюбність. Пору
шення обітниці безшлюбя й цноти кінчались [на Січі] зав
ше страшною розплатою (О. Ільченко); Отоді йукорінився 
намір висвятитися у  ченці: дати обітницю безшлюб'я 
(з газ.).

БЕЗШ бВН И Й , а, е, спец. Який не має шва, швів. Ніко
польський південнотрубний завод випускає безшовні й звар
ні труби (із журн.); Безшовне зварювання.

БЕЗШ ТАНЬКО, а, ч., розм. 1. Той, хто ходить без штанів 
(про маленьких хлопчаків). Одно хлоп 'я, ще безштанько, 
знай верталось додому, кричучи (Ганна Барвінок); Про Та
раса Григоровича я і раніш чув, коли ще безштаньком був 
(В. Козаченко).

2. перен., зневажл. Бідно одягнена людина; взагалі бід
няк. Не дуже лиш гнатимеш коней: невелика цяця їде — 
знаємо ми сих безштаньків! (Панас Мирний); Чому ж на 
чолі боротьби не стати саме йому, кобищанському без
штанькові? (Ю. Смолич).

БЕЗШ УМ НИЙ, а, е. Який не створює шуму; тихий. 
Йшла вона легким безшумним кроком, наче пливла над стеж
кою (О. Донченко); Ніч прозора, безшумна, тепла; ніби ок
самитом огортає людину м 'яке степове повітря (О. Гон
чар); Шестерні, виготовлені з шаруватих пластмас, забез
печують безшумну роботу механізмів (з наук.-попул. літ.); 
За бетонною товщею захисних стін атомної електростан
ції відбуваються безшумні, але могутні процеси (із журн.); 
* У порівн. Люди йдуть і зникають, мов безшумні шуми 
моїх строкатих аналогій і асоціацій (М. Хвильовий).

БЕЗШ УМ НІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до безшумний. 
Копита, для безшумності обмотані повстю, таємничість 
і гострота моменту — все це так відповідало вихруватій 
Даньковій вдачі (О. Гончар).

БЕЗШ УМ НО. Присл. до безшумний. Поле, залите та
ємним, молочно-синявим світлом, безшумно розсувалось 
перед нами (В. Винниченко); Безшумно лине подих вітерця 
(М. Бажан); Мечники безшумно відчинили південні ворота і 
швидко, без шелесту, вийшли (А. Хижняк); У всіх сов опе
рення м 'яке й пухке, завдяки чому вони літають безшумно 
(з навч. літ.).

БЕЗЩ АДНИЙ, а, е, заст. Який не знає пощади; безпо
щадний, жорстокий. Безщадний бій.

БЕЗЩ АДНО, заст. Присл. до безщадний. Безщадно 
кров Рутульську ллють [троянці] (І. Котляревський).

БЕЗЩ АСНИЙ, а, е.розм. Який не має щастя; нещасний, 
безталанний. Ніч моя темна. Ще й ти, зоре ясна, Видно,
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моя доля безщасна! (з народної пісні); Співає безщасна ду
ша, що хоче щастя (І. Нечуй-Левицький); — Який ти, Ро
мане, безщасний (М. Стельмах).

БЕЗЩЛСНИЦЯ, і, ж., рідко. Нещасна, безталанна жін
ка; нещасливиця. — Доки він буде згнущатись [знущатись] 
над тією безщасницею? доки збиткуватись? — гула грома
да (А. Свидницький).

БЕЗЩАСТЯ, я, с., рідко. Відсутність щастя; нещастя, 
безталання. То розкаже [свекруха] яку пригоду людську, то 
на своє безщастя плачеться (Марко Вовчок); Хто угледів в 
час безщастя Сонце крізь тумани, Той для люду рідним бать
кам І пророком стане (О. Олесь).

БЕЗЩ ЕЛЕПНЙЙ, а, ё. 1. Який не має щелепи. Безще
лепні примітивні рибоподібні тварини.

2. у  знач. ім. безщелепні, них, зоол. Клас найдавніших 
водних хребетних тварин. Сучасними представниками гру
пи безщелепних рибоподібних хребетних є міноги та мікси
ни (з навч. літ.).

БЕЗЩ ІЛЙННИЙ, а, е, спец. У якому немає щілин. Ваго
мими результатами досліджень збагатили фізичну науку 
вчені, які відкрили і дослідили новий стан твердого тіла — 
безщілинний (із журн.).

БЕЗ’ЯДЕРНИМ, а, е. Вільний від ядерної та водневої 
зброї. Без'ядерний статус країни об ’єктивно знижує р і
вень національної безпеки і можливість впливати на між
народну політику (з газ.); Б ез’ядерна зона.

БЕЗ’ЙДЕРНІСТЬ, ності, ж. Властивість і стан за знач, 
без’ядерний. Україна з перших років свого державного 
становлення взяла курс на дотримання принципів без ’ядер- 
ності, позаблоковості та нейтральності, проголошених в 
Акті про незалежність України (з наук, літ.); Держави при
єдналися до міжнародного механізму без ядерності: вико
нання принципу “трьох не ’’ — не передавати, не виробляти 
й не зберігати ядерну зброю (з наук. літ.).

БЕЗ’ЯЗЙКИЙ, а, е. 1. Який не має язика. Б ез’язикийраб; 
* У порівн. Ні того дня, ні на другий не дивилася вже вона 
на свекра, що .. ходив мовчазний, мов без’язикий (Панас 
Мирний); Дядечко Володимир захихикав, задоволений своїм 
дотепом. Я  ніколи не бачив його таким говірким. То зав
жди сидить на людях, мов дзвін без ’язикий, ховає у  собі 
слова, як скарби в землі (М. Стельмах).

2. Який не вміє або не може говорити; безголосий, без
словесний; німий. За те, що він був фактично без ’язиким, 
бо не володів ані українською, ані російською мовами як 
слід, .. його всі мали за велику, тяжко скривджену дитину 
(І. Багряний); Розпорошеність української інтелігенції, за
недбання нею свого обоє ’язку перед без ’язикою і безосвіт- 
ньою народною масою .. здавались мені всесвітньою гань
бою і безчестям (М. Грушевський); Повно клекоту в грудях, 
а не здатен висловити його: без’язикий, німотою скуті 
вуста (О. Гончар); * Образно. Колись без’язикі, німі, забиті 
і уярмлені народи піднімаються на весь зріст, заявляючи 
про свої людські права (М. Чабанівський); У стайнях, хлі
вах стоїть худоба, тремтить з холоду, чекає турботливо
го догпядача, що полегшить холодну долю без ’язиких істот 
(І. Кириленко); Скрипить мороз самотності. Світає. І глип
нув оком без ’язикий став (В. Стус).

БЕЙ, бея, ч. У країнах Близького і Середнього Сходу — 
титул родоплемінної, а згодом феодальної знаті; у султан
ській Туреччині — титул вищих офіцерів і чиновників. Не

подоба, щоб ліва дочка у  бея була краще від правої вбрана 
(Леся Українка); Ширинський бей пішов у  напад на Україну 
(3. Тулуб); Диван, візири, кати, військо, мулли, беї, паші, 
прислужники — все це тільки виконавці найвищої волі, а 
найвища воля — в її [Роксолани] руках (П. Загребельний); 
На переговори вийшов сам бей із писарем-чемерисом. Мазе
па приймав бея в своєму шатрі (Ю. Мушкетик); Уже на по
чатку XIV cm. запустівають Судак, Ескі-Кермен, Тепе- 
Кермен, Херсон, а Кирк-Ер (Чуфут-Кале) перетворюється 
на центр бейліка (вотчинне володіння бея) (з наук. літ.).

БЕЙДЕВІНД, у, ч„ мор. Курс судна при зустрічно-боко
вому вітрі.

БЕЙДЖ, БЕДЖ , а, ч. Картка із зазначеним ім’ям, прізви
щем, посадою особи, яку прикріплюють до лацкана одягу 
працівникам установ, учасникам конференцій і т. ін. Бейдж 
на білому халаті свідчив, що пані лікарка — не остання лю
дина і в державі, і в науці (із журн.); Беджі — швидкий та 
ненав ’язливий спосіб ідентифікації користувача (із журн.).

БЕЙДЖ ИК, БЕДЖ ИК, а, ч., розм. Зменш, до бейдж, 
бедж. Замовник може запропонувати власний логотип для 
свого бейджика (із журн.); Бейджики використовують для 
візуальної ідентифікації користувача (з газ.).

БЁЙЗА, и, ж. Африканська антилопа родини порожнис
торогих. У Південно-Східній Африці чисельність бейз змен
шується (з наук. літ.).

БЁЙКАТИСЯ, аюся, аєшся, недок., діал. Тягтися, плен
татися. Сиділа б ти лучче [краще] дома, чого його по грязі 
бейкатися (Сл. Гр.).

БЁЙЛ1Ф, а, ч. В англомовних країнах — помічник шери
фа, поліцейський при судових органах. Представниками 
королівської адміністрації у  графствах стали шерифи, в 
сотнях — їхні помічники, бейліфи (з наук. літ.).

БЕЙНІТ, у, ч. Структурний складник сталі; тонкоподріб
нена суміш пересиченого вуглецем фериту і карбіду заліза. 
Утворення бейніту супроводжується появою характерно
го мікрорельєфу на полірованій поверхні шліфа (з наук. літ.).

Б ЕИ С БбЛ , у, ч. Командна спортивна гра з м’ячем і би
тою, схожа на гилку. Бейсбол виник у  США на початку XIX  
століття (з наук.-попул. літ.); Грати у  бейсбол.

БЕЙСБОЛІСТ, а, ч. Гравець у бейсбол. Команда бейсбо
лістів.

БЕЙСБОЛІСТКА, и, ж. Жін. до бейсболіст. Гра наших 
бейсболісток порадувала прихильників цього виду спорту 
(з газ.).

БЕЙ С БбЛ К А , и, ж., розм. Спортивний головний убір, 
кепка з довгим козирком (спочатку — для гри в бейсбол). До 
нас підійшов якийсь товстий дядько в бейсболці, футболці, 
дутій куртці, випрасуваних “під кант ” штанях і черевиках 
із затупленими носами (Ю. Андрухович); Відвідувач діло
вито начепив — саме начепив! — бейсболку на голову, за
пхав руку в кишеню штанів (А. Кокотюха); Бейсболка спо
чатку була шапкою спортсменів-бейсболістів, потім ста
ла популярною як деталь форменого одягу яких-небудь фірм, 
корпорацій. Тепер бейсболки носять усі (із журн.).

БЕИ С БбЛ ЬН И Й , а, е. Прикм. до бейсбол. Бейсбольне 
спорядження.

БЁЙСИК, у, ч., інформ. Мова програмування для розв’я
зання відносно нескладних обчислювальних завдань. У до
слідженні описано елементи програмування на різних вер
сіях мови бейсик для початківців (з наук. літ.).
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БЕЙСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бей. Бейська влада в краї
нах Близького Сходу; Н Належний беєві. Важко було жити 
на бейській та мурзинській землі, сплачувати податки й 
данини (3. Тулуб).

БЕЙТ, а, ч., літ. Віршована строфа — двовірш у поезії 
народів Сходу. На виправдання він склав вірш, в якому нама
гався витлумачити свій учинок причинами містичного ха
рактеру. В тому вірші був бейт... (П. Загребельний).

БЕК1, а, ч., заст. Те саме, що бей. Сулейман протесту
вав проти беків і дагестанських князів, проти російських 
поміщиків і царя (О. Десняк); Беки і чауси спали в наметах 
(Ю. Мушкетик).

БЕК2, а, ч., спорт. Захисник у спортивних іграх із м’ячем 
або шайбою. На початку третьої чверті баскетбольної 
зустрічі пішла гра у  “беків ”, триочкові кидки яких почали 
досягати мети (з газ.).

БЕКА, и, ж., дит. Щось погане, гидке. Одна Василинка 
має ще вільне право дибати де попалю, набивати рота всім, 
що трапиться, на що, звичайно, відзивається Настя: — Не 
руш то! Чуєш? То бека! Покинь! (У. Самчук).

БЕКАННЯ, я, с. Дія за знач, бекати і звуки, утворювані 
цією дією. Теля бекнуло і слідом за його беканням почулося 
втретє Грицькове “ку-ку!"  (Панас Мирний); Вони знали 
господаря свого, сі барани і ягниці, і з радісним беканням 
терлись до його ніг (М. Коцюбинський); Товкач перебив 
Грицеве мекання й бекання рішучим жестом (О. Бердник).

БЕКАР, а, ч., муз. Нотний знак, що скасовує дію бемоля 
або діеза, відновлюючи основне звучання ноти. У сучасній 
музичній нотації залишився лише звичайний бекар, хоча в 
минулому використовували також знак дубль-бекар, що 
скасовував подвійну альтерацію — дубль-бемоль або дубль- 
діез (з наук. літ.).

БЕКАС, а, ч. Невеликий болотяний птах родини бекасо- 
вих із довгим прямим дзьобом. Бекас — невеличкий болотя
ний птах, сіренький, з біленьким на пузці пір 'ячком, дуже 
меткий, із дуже довгим дзьобом, довгенькими ногами, зри
вається з характерним для нього криком... (Остап Вишня); 
Батько пропадав цілими днями на полюванні, влучно по
ціляючи то перепелиць, качок і бекасів, то зайців і лисиць 
(Б. Антоненко-Давидович); Майже з-під ніг зірвався бекас і 
кривулями помчав над водою (О. Копиленко); Зигзагами зле- 
тіли вгору двоє бекасів, і знову зоряна тиша вгніздилась над 
вогким незатуманеним привіллям (М. Стельмах); Тундра 
вся цвіте, тужать канюки, гудуть бекаси (Р. Іваничук); У 
мене є кулі на всіх звірів, на диких качок, перепічок, вальд
шнепів, бекасів! (М. Малиновська); Гніздиться бекас на бо
лотах, гніздо влаштовує на купині (з наук, літ.); Якби птахи 
могли розуміти людську мову і почули благання людей не се
литися на цьому озері, сотні диких качок, лисух, чирків, 
крячків, бекасів, бузьків, лебедів та іншої дикої водоплавної 
птиці залишилися б живими (з газ.).

БЕКАСИК, а, ч. Зменш.-пестл. до бекас. Бекасик — 
пташка сумирненька — вона не реве і скальпів із людини не 
здіймає (Остап Вишня).

БЕКАСЙНИЙ, а, е. Прикм. до бекас. Вернувши з бекаси
ного болота, Кіндрат засів край темного стола, Замовив 
шоль, другий — і пішла Оповідань мисливських плетениця 
(М. Рильський).

БЕКАСОВИЙ, а, е. 1. Те саме, що бекасиний. Бекасове 
перо; Бекасові гнізда.

2. у  знач. ім. бекасові, вих, мн. Родина куликів із сірим, 
рідше рудуватим, чорним або бурим оперенням та довгим, 
м’яким, шкірястим дзьобом. До бекасових належать вальд
шнепи, кроншнепи, уліти (з наук.-попул. літ.); Бекасові за
несені до Європейського червоного списку тварин і рослин, 
що знаходяться під загрозою зникнення у  світовому мас
штабі (із жури.).

БЕКАТИ, аю, аєш, недок. 1. Кричати, видавати звуки 
(про кіз, овець). Ціла отара овець та кіз, ягнят, козенят 
мекала та бекала (І. Нечуй-Левицький); Бекали вівці, вере
щали свині (О. Гончар).

2. розм. Невиразно, нечітко, плутано говорити. Дячок .. 
збивався, мекав, бекав, псував святу молитву (Ю. Мушке
тик); Учень бекав біля дошки (із журн.).

БЕК-ВОКАЛ, у, ч. Фоновий спів, що використовується в 
концертному виконанні сучасної поп-музики.

БЕК-ВОКАЛІСТ, а, ч. Виконавець бек-вокалу. Те, що 
бек-вокалістами працювали виконавці із “Джаз-експром- 
т у”, — теж показник якості (з газ.).

БЕК-ВОКАЛІСТКА, и, ж. Жін. до бек-вокаліст. Ко
лишня бек-вокалістка, а тепер сольна виконавиця презен
тує новорічний подарунок своїм прихильникам (з газ.); На 
сцені в Латвії гурт перетвориться на тріо: до групи приєдна
ється її студійна бек-вокалістка (з газ.); У команді грали 
хороші музиканти, дуже якісно підспівувала бек-вокаліст
ка (з газ.).

БЕКЕРЕЛЬ, я, ч. Одиниця активності нукліда (ізотопа) в 
радіоактивному джерелі. Чорнобильська катастрофа не 
має аналогів у  світі. За оцінками фахівців різних установ, 
загальна кількість радіонуклідів в реакторі РБМК-1000 
після дворічної роботи сягала 2 мільярдів кюрі (7,4* 10і 9 бе
керелів) (з газ.).

БЕКЁТ, у, ч., іст. Військова сторожа, пікет. Округи табо
ра жодних бекетів (Сл. Гр.); [ Во є в о д а : ]  Бекеши всі уваж
но перевірить. Підсилить варту. Жодної душі До замка 
[замку] не пускать (І. Кочерга).

БЕКЕША, і , ж. Чоловічий верхній теплий одяг старовин
ного крою з брижами в стані. Рукави його бекеші попропо- 
рювалися на ліктях (І. Франко); Товариш Безпалько був у  
широкій плисковатій шапці та мисливського гатунку беке
ші (В. Підмогильний); Полковник блискавично скинув беке
шу, френч і сорочку (О. Довженко).

БЕКЕШ КА, и , ж. Зменш, до бекеша. Своїм дітям справ
ляє [Мошко] гарні бекешки (І. Франко).

БЕКМАНІЯ, ї, ж. Рід багаторічних трав’янистих рослин 
родини злакових із довгим складним колосом, стиснутим з 
обох боків. Природні травостої бекманїї дають урожаї 
сіна високої якості — понад 20-25 центнерів з гектара 
(з наук. літ.).

БЕКМ ЕС, у, ч. Концентрований, уварений виноградний 
сік; іноді — уварений сік слив, кавунів і т. ін.; штучний мед. 
Деякі багаті на цукор екстракти, наприклад сливовий, ви
ноградний, називаються бекмесами (з наук.-попул. літ.).

БЕКНУТИ, ну, неш, док. Однокр. до бекати. Теля бекну
ло та й скочило прямо на пліт (Л. Мартович).

Б ЕК бН , у, ч. Малосольна свинина з туш особливим спо
собом відгодованих молодих свиней. На бекон відгодову
ють молодих підсвинків скороспілих порід свиней і їх по
місей (з наук. літ.).
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БЕКбННИЙ, а, е. Прикм. до бекбн. Залежно від типу 
годівлі в свинарстві розрізняють беконний, м 'ясний, м ’я- 
со-сальний, сальний типи (з наук, літ.); // Признач, для ви
робництва бекону. Виднілась легка напівпрозора будівля не
щодавно збудованої беконної фабрики (М. Стельмах); Аген- 
ти-заброди не тільки по ярмарках вештались, а й  по селах, 
хуторах, фільварках їздили, сировину для беконного заводу 
визбирували (М. Малиновська).

БЕК -бФ ІС, у, ч., спец. Підрозділ банку, торговельної ус
танови і т. ін., який забезпечує облік і виконання операцій та 
контроль за ними. Бек-офіс банку здійснює облік та кон
троль операцій з цінними паперами (з наук, літ.); Інтер- 
нет-магазин має розвинену систему управління торгівлею — 
бек-офіс, базу даних, віртуальний торговий зал і віртуаль
ний кошик покупця (із журн.).

БЕК РбС,у,ч„ біол. Зворотне схрещення; схрещення гіб
рида першого покоління з однією з батьківських форм.

БЕКХЁНД, у, ч., спорт. Удар зліва у грі в теніс.
БЕЛ, а, ж., спец. Логарифмічна одиниця відношення 

двох однойменних фізичних величин. Відношення двох од
нойменних величин, яке виражено в белах, визначають як 
десятковий логарифм їхнього відношення (з наук. літ.).

БЕЛАДбНА,и, ж. 1. бот. Трав’яниста отруйна рослина 
родини пасльонових з чорними блискучими ягодами; кра
савка. Рідкісними стали цінні за лікувальними властивос
тями арніка гірська та беладона (з навч. літ.); Природні 
властивості беладони з успіхом використовують фарма
цевти (із журн.).

2. фарм. Лікувальний препарат, вигот. із цієї рослини. 
[ Юр к е в и ч : ]  Один старенький лікар порадив мені при
ймати краплі .. Це якісь стародавні і дуже міцні ліки — 
здається, беладона, гвоздична олія, опій, але надзвичайно 
допомагає, надзвичайно (І. Кочерга).

БЕЛАЛГІН, у, ч., фарм. Лікувальний знеболювальний та 
протикислотний препарат, який вживають при захворюван
нях шлунково-кишкового тракту. Таблетки белалгіну випус
кають у  контурних чарункових або безчарункових упаков
ках (із журн.).

БЕЛАТАМІНАЛ, у, ч., фарм. Лікувальний препарат, 
який застосовують при підвищеній дратівливості, невро
зах, безсонні і т. ін. Медики не заспокоювалися у  своїх пошу
ках і зрештою дійшли висновку, що краще за анальгетики 
діють препарати беладони, зокрема белатамінал (з газ.).

БЁЛБАС див. бёльбас.
БЁЛЕБЕНБ, бню, ч., розм. Високе відкрите місце; гора, 

шпиль. Послужив він [Остап] рік, а на другий уже ґрунт і 
хату купив. Якраз на краю села, на белебні (Панас Мирний); 
Знову виходжу на Володимирську гірку, звідки видно дале
ко-далеко. Навіть той белебень у  Вишгороді, де був Дити
нець княгині Ольги (П. Панч); По той бік благенького тину 
.. на белебні стояла його хата (В. Дрозд).

БЕЛЕМШТ, а, ч., палеонт. 1. тільки мн. Ряд викопних 
морських молюсків класу головоногих. У відкладах вапня
ків особливо численні рештки белемнітів (з наук, літ.); Ду
же повільно відмирали навіть такі тварини, як динозаври, 
амоніти, белемніти (з навч. літ.).

2. Списоподібна частина скам’янілого скелета такого мо
люска; раковина-хребет.

БЕЛЁНД1ТИ, джу, дйш, недок., діал. Базікати. От бе- 
лендить нісенітниці! (І. Франко); Ну, я почав йому белен-

діти про оті всякі чутки про сироїдів (П. Козланюк); Я  по
завчора белендів тобі про легенду (Р. Іваничук).

БЕЛЕТРИЗАЦІЯ, ї, ж., літ. Те саме, що белетризувйн- 
ня. Сутністю історичного твору є художньо-естетичні 
осмислення історичного факту, його белетризація, тобто 
взаємодія художньої та історичної інформації (з наук, 
літ.); Ю. Смолич застосовує різноманітні засоби белетри
зації наукового матеріалу (з навч. літ.).

БЕЛЕТРИЗбВАНИЙ, а, е, літ. Дієпр. пас. до белетри
зувати. Літературна якість сценаріїв, особливо у  висвіт
ленні позитивного героя, часто відзначалася невиразніс
тю, збідненістю думки і почуттів, глядачі зустрічалися з 
наспіх белетризованим або віршованим переказом партій
них постанов (з наук.-попул. літ.); Н у  знач, прикм. Вся по
вість М. Білкуна “Валерій Коваленко " скидається на беле
тризовану педагогічну лекцію  (із журн.).

БЕЛЕТРИЗУВАННЯ, я, с., літ. Дія за знач, белетризу
вати і белетризуватися. Добре це чи погано, однак сучасна 
культура дедалі більше тяжіє до спрощення, розжовуван
ня та белетризування серйозних, глибоких і ваговитих ви
явів культури (з газ.).

БЕЛЕТРИЗУВАТИ, ую, уєш, недок., що, літ. Виклада
ти, описувати події, явища і т. ін. засобами художньої літера
тури (белетристики). Немає рації белетризувати історичні 
факти, коли не маєш що сказати сучасникові (з газ.).

БЕЛЕТРИЗУВАТИСЯ, ується, недок., літ. Пас. до бе
летризувати.

БЕЛЕТРИСТ, а, ч. Автор переважно прозових художніх 
творів. Старинні [давні] історики всі, можна сказати, на 
добру половину белетристи (І. Франко); — Сього вечора 
читаю в Літературному товаристві реферат про буковин
ських белетристів (Леся Українка); Одні вважають В. Ма
лика українським Дюма, інші — белетристом, який натра
пив на щасливу жилу (із журн.).

БЕЛЕТРИСТИКА, и, ж. Художня література, перев. ро
мани, повісті та оповідання. Либонь цар повелів: белетрис
тику пропускати без запинки (Панас Мирний); Такий успіх 
піддав мені віри, що белетристика — це моє покликання 
(М. Грушевський); Останній тиждень ніякої белетристи
ки не можу читати (В. Дрозд); У творах історичного ха
рактеру правда повинна бути фактична: в белетристиці, 
де пригоди вигадані, вона заміняється логічною правдою 
(з наук.-попул. літ.).

БЕЛЕТРИСТИЧНИЙ, а, е. Стос, до белетристики. Пла
тон надає своїм філософічним писанням форму наскрізь бе
летристичних діалогів (І. Франко).

БЕЛЕТРЙСТКА, и, ж. Жін. до белетрист. Дружина пись
менника Михайла Івченка, красуня-грекиня, українська бе- 
летристка Людмила Коваленко гостра на язик, вона охоче 
виступала в усяких літературних дискусіях і вміла дати 
доброго одкоша критикам творчості ЇЇ чоловіка та своєї 
власної (з наук.-попул. літ.); Більшою чи меншою мірою 
ранні твори О. Кобилянської, написані німецькою мовою, є 
сповіддю авторки, криком і болем її душі. Молода беле- 
тристка говорила про мрії й почування своїх ровесниць, які 
прагнули знайти свою долю, тобто влаштувати особисте 
життя (з навч. літ.).

БЕЛІБЕРДА, й, ж., зневажл., рідко. Дурниці. Тут ніяких 
лампад нема,.. і люди думають без всякої ідеалістичної бе-
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ліберди (М. Хвильовий); Потіють бідні [перекладачі], тру
дяться, а прочитати — беліберда (Василь Шевчук).

БЕЛУДЖІ, ів, мн. Народ іранської мовної групи, що на
селяє західну і південно-західну частини Пакистану, живе 
також в Ірані та Афганістані. Треба знати, яке місце в Афга
ністані посідають узбеки, таджики, белуджі, щоб ради
ти, як афганцям облаштовувати своє суспільство (з пуб- 
ліц. літ.).

БЁЛЬБАС,/?/<)ше БЁЛБАС, а, ч., зневажл. Вайлуватий і 
ледарюватий хлопець, парубок; ледар, вайло. Здоровий бе- 
льбас, а такий дурний (Сл. Гр.); — А ти чого, белбас, сидиш 
в чотирьох стінах? (Панас Мирний); — Бельбас, — прика
зував Сашко, — дурень кудлатий. Чорти тебе випхнули на
гору (Ю. Яновський).

БЕЛЬБАХИ, БЁЛЬБУХИ, ів, мн., зневажл. Внутрішні 
органи; тельбухи. [М а к у х а:] Ну скажіть на милость [ми
лість], до чого тут черево? Хіба людина бельбухами Богу 
молиться, чи що? (Я. Мамонтов); Розрізано ховрахові жи
віт і викинуто бельбухи і голову теж (В. Барка).

БЁЛЬБУХИ див. бельбахи.
БЕЛЬВЕДЕР, а, ч., архт. Башта (перев. кругла в плані) 

на якомусь будинку або альтанка на високому місці, звідки 
можна оглядати краєвид. У центрі ділянки була кругла аль
танка, або бельведер (з наук.-попул. літ.).

БЕЛЬГІЄЦЬ див. бельгійці.
БЕЛЬГІЙКА див. бельгійці.
БЕЛЬГІЙСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бельгійці і Бельгія. 

На заводі служив тоді бельгійський інженер (Ю. Шовко- 
пляс).

БЕЛЬГІЙЦІ, ів, мн. (одн. бельгієць, йця, ч.; бельгійка,
и, ж.). Населення Бельгії. Був се промисел директора фаб
рики, бельгійця Ван-Гохта (І. Франко); Власниками фабрик 
і шахт на Україні були здебільшого французи та бельгійці 
(Б. Антоненко-Давидович); В ’я зн і .. відбудовували величез
ний молочний комбінат, зведений ще бельгійцями на початку 
тридцятих років (А. Дімаров); Бельгійці за своїм походжен
ням та мовою поділяються на дві національні групи — фла
мандців і валлонів (з навч. літ.).

БЕЛЬЕТАЖ, у, ч. 1. Кращий, звичайно другий поверх 
житлового будинку. До портьє підійшов пан з кімнати №  38 
на бельетажі (О. Іваненко); Звичайно він [Ширяев] у  бель
етажі, де вікна всі високі й світлі (Василь Шевчук).

2. У театрі — перший ярус лож над партером. Група сту
дентів з третього ярусу радісно вітала когось в бельетажі 
(Ю. Мокрієв); Щербина, ставши в бельетажі, презирливо 
дивився вниз (О. Ільченко).

БЕЛЬКАНТО, невідм., с. Стиль виконання, що є осно
вою італійської вокальної школи. Тільки дерево, наспіване 
вітром, найкраще дається до музики, здатне досягти вер
шин бельканто (О. Гончар); Розглянуто питання станов
лення класичного стилю бельканто в оперній культурі Іта
лії XVII-XVIII cm. (з наук.-попул. літ.).

БЕЛЬКНУТИ, ну, неш, док., розм. Однокр. до белькота
ти, белькотіти; бовкнути. Хотів [пан] щось казати і бе
лькнув щось, та задихавсь, і зо всіх чотирьох повалився на 
дії (Панас Мирний); І не думав,.. що Тихін отакий легковір
ний: хтось белькнув дурним язиком, а він уже й глузд втра
тив (А. Головко).

БЕЛЬКОТАННЯ, БЕЛЬКОТІННЯ, я, с., розм. Дія за 
знач, белькотати, белькотіти і звуки, утворювані цією

дією. Романтичні жагучі слова.. видались тоді професоро
ві наївним дитячим белькотінням (В. Підмогильний); Ши
рокоплечий циган .. не звертає уваги ані на тривожне бель
котання циганки, ані на вершника, що наближається 
(Григорій Тютюнник); Йому неприємно було дивитись на 
скривлену Спартакову щелепу і слухати, замість членопо- 
дільної людської мови, нерозбірливе белькотіння (О. Гон
чар); У відповідь почувся глухий писк і белькотіння (Р. Івани- 
чук); * Образно. Відчувалося, що незабаром жерла їх [гар
мат] глянуть із-за гори, за цим полетить похапливе й рясне 
белькотання кулеметів (Г. Епік); // зневажл. Усі ці белько
тання про обов’язки перед суспільством здаються дрібни
ми і смішними (з газ.).

БЕЛЬКОТАТИ, очу, очеш, БЕЛЬКОТІТИ, очу, отйш, 
недок., розм. Нерозбірливо, без ладу щось говорити. “Та
ту! — белькотали [діти]. — Тату, тату... ми не ляхи! Ми... " 
(Т. Шевченко); — А в діда борода з конопель, — белькотав 
Петрусь і брав рученятами діда за бороду й плутав її на всі 
лади (І. Нечуй-Левицький); — Я  замордував маму! — бель
котів він (О. Кобилянська); Стара пані притуляє до очей 
якісь прозорі скельця і щось белькоче (О. Донченко); Невда
ха падає перед екзаменатором і белькоче, що напередодні 
сесії його вкусив кажан (А. Крижанівський); * Образно. 
Жайворонок белькоче вгорі (А. Тесленко); І  от белькочуть 
над головою журавлі (М. Хвильовий).

БЕЛЬКОТІННЯ див. белькотання.
БЕЛЬКОТІТИ див. белькотати.
БЕЛЬКОТУН, а, ч., розм. Той, хто багато говорить, бель

котить. [ Анд р і й : ]  Белькотун ти та й більш нічого! Ста
рий чоловік, а таке варняка! (М. Кропивницький).

БЕЛЬМ ЕС, а, ч.: 0  (1) Ні бельмеса: а) (перев. зі сл. не 
з н а т и, н е р о з у м і т и  і т.ін., зневажл.) зовсім, абсолют
но нічого. Ні бельмеса не знає (Номис); Ви... взялися ряту
вати слабого від хвороби, в якій самі ні бельмеса не розу
мієте (Л. Яновська); — Чого вам треба від мене? Ні бель
меса не розумію (Іван Ле); б) (в чому) зовсім не розбиратися, 
не розумітися. Аркадій Андрійович .. образився. — Ну, ти, 
Мар 'янко, хоч і була в чека, а в ділах государственних [спра
вах державних] ні бельмеса (М. Хвильовий).

БЕЛЬТИНГ, у, ч., спец. Міцна бавовняна, іноді із синте
тичними домішками, технічна тканина, яку використову
ють для виготовлення конвеєрних стрічок, пасів і т. ін. Ура
зі потреби бельтинг просочують гумою (з наук. літ.).

БЕМІТ, у, ч. Легкий покрівельний матеріал, що виготов
ляється з паперу. Дах з паперу має переваги порівняно з ши
ферною і залізною покрівлею: він дуже легкий і не потребує 
громіздких кроков та лат, крім того, беміт набагато де
шевший від заліза (з газ.).

БЕМ КАННЯ, я, с., розм. Дія за знач, бемкати і звуки, 
утворювані цією дією. Здалеку долинуло бемкання дзвонів 
(В. Малик); Дзвін бемкав оглушливо, він тривожно кликав, і 
бемкання його зливалося в суцільне важке гудіння (О. Дон
ченко).

БЁМКАТИ, ає, недок., розм. Звучати від ударів (перев. 
про дзвін). На дзвіниці Софії бемкав великий дзвін (Ю. Смо- 
лич); Тихо бемкає малий монастирський дзвін (Ю. Мушке- 
тик).

БЕМ КНУТИ, не, док., розм. 1. Однокр. до бёмкати.
Бемкнула і довго вібрувала, колишучи нічне повітря, рейка 
біля контори (І. Рябокляч).



БЕМбЛЬ 4 6 2 БЕНЕФІЦІЙ

2. Сказати, не зваживши на наслідки, не подумавши. 
Хто її пустив, оту чутку? Хто перший бемкнув — не доко
паєшся (А. Дімаров).

БЕМОЛЬ, я, ч., муз. 1. Знак пониження певного ступеня 
звукоряду на півтону.

2. Уживається після назви ноти у знач, “на півтону нижче”. 
[ По л і н а  К .:] Не поспішай, — третім пальцем, сі-бемоль 
(І. Кочерга).

БЁМСЬКИЙ, а, е, техн.: А  Бёмське скло див. скло.
БЕНГАЛЕЦЬ див. бенгальці.
БЕНГАЛКА див. бенгальці.
БЁНГАЛО див. бунгало.
БЕНГАЛЬСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бенгальці і Бенгалія. 

У середньовічній бенгальській літературі переважали усні 
поеми — сказання (з наук.-попул. літ.).

А Бенгальський вогонь див. вогонь.
БЕНГАЛЬЦІ, ів, мн. (одн. бенгалець, льця, ч.; бенгал

ка, и, ж.). Населення Бенгалії. — Кого вже тільки не бачив 
їхній порт за ці роки! Бачив зуавів, бенгальців, сенегальців 
(О. Гончар).

БЕНД, у, ч. Різновид джазового ансамблю.
БЕНДІ, невідм., ч., спорт. В офіційній міжнародній спор

тивній термінології — хокей з м’ячем на льоду.
БЕНД-ЛІДЕР, а, ч. У класичному джазі — виконавець 

провідної партії.
БЕНДЮГ див. биндюг.
БЕНДЮГИ див. биндюги.
БЕНДЮ ЖНИК див. биндюжник.
БЕНЕДИКТИН, у, ч. Сорт французького лікеру, що ви

готовляється зі спирту та ефірних олій. Отут-таки в Кельні 
насмокталися в ресторані Гертвіга коньяку, змішаного з 
бенедиктином (П. Загребельний); Разам з багатьма трава
ми мелісу використовують для приготування уславленого 
французького бенедиктину (із журн.).

БЕНЕДИКТИНЕЦЬ див. бенедиктинці.
БЕНЕДИКТИНКА див. бенедиктинці.
БЕНЕДИКТИНЦІ, ів, мн. (одн. бенедиктинець, нця, ч., 

бенедиктйнка, и, ж.). Католицький чернечий орден, засно
ваний в Італії на початку VI ст. Бенедиктом Нурсійським; 
жіноче відгалуження ордену — б е н е д и к т и н к и .  Собор, 
колишній костьол бенедиктинців, крає небо високими, різ
кими шпилями з хрестами (М. Малиновська); Монастирі 
бенедиктинців були свого часу дуже багаті і впливові 
(з газ.).

БЕНЕРЯ, і, ж. Лайливе слово, що вживається у знач., 
близькому до н е ч и с т а с и л а. [К а т р я:] За мною оце про
ти середи бенеря гналась... (М. Кропивницький); А ліс гус- 
тий-густий та великий. І що більше дурень думає, то гус
тіший та густіший ліс стає. Що воно за бенеря така?! 
(В. Винниченко).

0(1) Бенёря вхопила кого, грубо —  хто-небудь десь зник 
або помер. — А що? Я  такий здавна. Тільки Масло мене 
присадив трохи. А тепер його бенеря вхопила, я й оклигав 
(А. Хижняк); Чорт (чорти, чортяка, нечистий, бенеря) 
нбсить (носять) див. чорт.

БЕНЕТЙТИ, ів, мн., палеонт. Викопні деревоподібні го
лонасінні рослини із стовбурами овальної або кулястої фор
ми, покритими панцирами із черешків листків. Пізніші до
слідження дали підстави вважати, що бенетити і покри
тонасінні розвивалися як паралельні групи (з наук. літ.).

БЕНЕФІС, у, ч. Вистава або концерт, кошти від яких пов
ністю або частково надходять одному чи кільком акторам. 
Щепкін, родовий українець, хотів дати Ї Ї  [п’єсу І. П. Котля
ревського “Наталка Полтавка”] на свій бенефіс (І. Франко); 
Вистава відбулася в бенефіс М. Кропивницького (з мемуар
ної літ.); // Урочиста вистава, що є творчим звітом артиста з 
нагоди його ювілею. Відбувся бенефіс відомого співака (з газ.); 
// перен. Надзвичайно вдалий виступ артиста, спортсмена або 
спортивної команди. Фінальний матч став справжнім бе
нефісом форварда гостей, який забив три м  ’ячі (з газ.).

БЕНЕФ ІСНИЙ, а, е. Прикм. до бенефіс. А її [балерини] 
зірковий час — не вгавав я. — Згадайте партію шахині! Бе
нефісний спектакль (А. Крижанівський).

БЕНЕФІЦІАНТ, а, ч. Особа, на користь якої дається бе
нефіс. Центральна постать у  п 'єсі “Батраки ” — Юрко, 
якого грав бенефіціант (з наук.-попул. літ.).

БЕНЕФІЦІАНТКА, и, ж. Жін. до бенефіціант. Ніж
ність люблячого серця, жвавість, пристрасність, шалена 
рішучість безнадії — всі ці порухи душевні бенефіціантка 
передала яскраво (з наук.-попул. літ.).

БЕНЕФІЦІАР, а, ч., фін. 1. Юридична особа, якій при
значений платіж або на користь якої виставлено акредитив. 
За гарантією банк, інша фінансова установа (гарант) га
рантують перед кредитором (бенефіціаром) виконання 
боржником свого обов'язку (з навч. літ.); Виплати бене- 
фіціару за акредитивом здійснюються з аналітичного ра
хунку “Розрахунки за акредитивами ” (з навч. літ.).

2. Одержувач визначених вигод, що виникають у резуль
таті реалізації проекту. Країна, що є бенефіціаром, складає 
специфікацію на проект, враховуючи потреби і пріорите
ти, визначені Європейською Комісією (з навч. літ.).

БЕНЕФ ІЦІАРІЙ, я, ч. 1. фін. Те саме, що бенефіційр. 
Інститут довірчого управління дозволяє бенефіціарію 
отримати всі вигоди від майна без його утримання та не
сення витрат щодо його утримання (з навч. літ.).

2. Духовна або світська особа, яка користується прибут
ком від свого бенефіцію (у 1, 3 знач.). Власник бенефіцію 
мусив на першу вимогу свого сюзерена з 'являтися для не
сення військової служби важкоозброєного кіннотника. Та
ким чином, король чи інший феодал ставав сеньйором, а йо
го бенефіціарій — васалом (з навч. літ.).

БЕНЕФ ІЦІЙ, ю, ч„ Б Е Н Е Ф ІЦ ІЯ Д  ж. 1. У ранньофео
дальній Західній Європі —  земля, подарована або надана 
королем чи монархом у довічне користування за сумлінне 
виконання певних обов’язків (найчастіше військових чи ад
міністративних). Практикувалися також і князівські бене
фіції, тобто земельні наділи тим або іншим особам за 
будь-які заслуги (з наук, літ.); Якщо у  VIII ст. бенефіція ва
салу давалась тимчасово і в разі його незадовільної служби 
могла бути відібрана, то вже в середині IXст. вона набула 
довічного та спадкового характеру (з наук, літ.); З часом 
бенефіцій перетворився із тимчасового держання землі на 
спадкове володіння — феод (з навч. літ.).

2. У римському цивільному праві — податкові пільги, 
привілеї, установлені для окремих осіб або груп. Бенефіцій 
у  Давньому Римі — це певна пільга (наприклад, боржникові, 
у  період імперії — також податкові пільги, пожалування 
імператорів тощо) (з навч. літ.).

3. У католицькій церкві — посада і пов’язані з нею при
бутки. В 1601 р. сейм постановив припинити судові проце
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си в справі й ухвалив, щоб православні церковні бенефіції 
роздавалися тільки православним, але король не затвердив 
цієї ухвали (з наук. літ.).

БЕНЕФІЦІЯ див. бенефіцій.
БЕНЗАЛЬДЕГІД, у, ч„ хім. Найпростіший альдегід аро

матичного ряду, безколірна рідина з характерним запахом 
гіркого мигдалю. Бензальдегід найімовірніше є продуктом 
гідролітичного окиснення органічних пестицидів (з наук, 
літ.).

БЕНЗАЛЬДЕГІДНИЙ, а, е, хім. Прикм. до бензальде
гід. Бензальдегідний еліксир.

БЕНЗАНТРбН, у, ч. Вуглеводнева хімічна речовина, 
вихідна для синтезу деяких барвників. Відрив СО від моле
кулярних іонів є характерним для багатьох хінонів, на
приклад, нафтохінону, бензохінону та бензантрону (з наук, 
літ.).

БЕНЗАНТРбНОВИЙ, а, е. Прикм. до бензантрбн. Бен- 
зантронові барвники.

БЕНЗЕЛЬ, я, ч., мор. Перев’язка двох тросів тонким тро
сом або лінем. Якщо вузол використовуватиметься трива
лий час, як контрольний вузол рекомендується бензель (з на- 
ук.-попул. літ.).

БЕНЗЁН, у, ч., хім. Те саме, що бензол. Відповідна реакція 
приєднання до бензену є слабкоендотермічною (з навч. літ.).

БЕНЗЁНОВИЙ, а, е, хім. Прикм. до бензён. Бензеновий 
ефір.

БЕНЗИДИН, у, ч., хім. Отруйна органічна речовина, що 
являє собою безбарвні блискучі кристали, які темніють на 
світлі й повітрі і є важливим напівпродуктом для одержан
ня органічних барвників. Бензидин — канцерогенна речови
на (з наук, літ.); Для одержання бензидину у  виробництві 
барвників як розчинник та окисник використовують нітро
бензол (з навч. літ.).

БЕНЗИДЙНОВИЙ, а, е, хім. Прикм. до бензидйн. Для
виявлення слідів рук рекомендується так званий бензидино- 
вий метод (з навч. літ.).

БЕНЗЙЛ, у, ч. Вуглеводневий радикал, що входить до 
складу деяких хімічних сполук. До небезпечних відходів ви
робництва хімічної продукції належить і осмол, який міс
тить хлористий бензил (з навч. літ.).

БЕНЗИЛОВИЙ, а, е. Прикм. до бензйл. Бензиловий спирт 
міститься як наповнювач у  готовому для застосування 
розчині (з наук.-техн. літ.).

БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІН, у, ч., фарм. Лікувальний анти
мікробний хіміопрепарат ряду пеніцилінів. Бензилпеніцилін 
випускається у  вигляді натрієвої та калієвої солей для па
рентерального введення (з наук, літ.); Бензилпеніцилін швидко 
виводиться з організму, у  зв 'язку з чим потребує частого 
введення (з наук. літ.).

БЕНЗИЛХЛОРИД, у, ч., хім. Галогенопохідний вуглево
день ароматичного ряду, безколірна рідина з різким запа
хом; хлористий бензйл. Бензилхлорид застосовують для 
отримання бензилового спирту та особливо бензилцелюло- 
зи (з навч. літ.).

БЕНЗИЛХЛОРЙДНИЙ, а, е , ш .  Прикм. до бензилхло- 
рйд. Бензилхлоридний залишок.

БЕНЗИЛЦЕЛЮ ЛбЗА, и, Ж .,  ХІМ. Простий ефір целю
лози та бензилового спирту, який отримують взаємодією 
лужної целюлози з хлористим бензилом. Бензилцелюлоза

застосовується в основному для виготовлення кабелів 
(з наук.-техн. літ.).

БЕНЗИЛ ЦЕЛЮ ЛОЗНИЙ, а, е, хім. Прикм. до бензил- 
целюлоза. Бензилцелюлозний лак.

БЕНЗИН, у, ч. Безбарвна горюча рідина з характерним 
запахом, яку добувають з нафти. Мотор джерготів, наче 
хотів когось з'їсти, а вулицею попливли пахощі бензину 
(М. Трублаїні); Бензином тхнуть змертвілі трави При спо
пелілих бліндажах (А. Малишко); Дещо перефразовуючи 
популярного в минулому політика, можна сказати, що бен
зин є одним із фундаментів цивілізації (із журн.).

Д  (1) Етилований бензйн — моторне паливо, яке міс
тить антидетонатор — тетраетилсвинець. Щоб відрізнити 
етилований бензин, його фарбують у  червоний колір 
(з навч. літ.).

БЕНЗИНКА, и, ж., розм., заст. Невеликий нагріваль
ний прилад, у якому як пальне використовується бензин. 
Бензинка з бляшаним чайником, що служив замість само
вара, сичала вже на столі (М. Коцюбинський).

БЕНЗИНОВИЙ, а, е. Прикм. до бензйн. Машина про
ревла мимо, ударила в мене сніговим пилом та бензиновим 
духом (Григір Тютюнник); // Який працює на бензині. Бен
зиновий двигун — це складний механічний пристрій, що 
складається приблизно зі 150 рухомих частин (з наук.-по- 
пул. літ.).

БЕНЗИНОВЛОВЛЮ ВАЧ, а, ч., техн. Пристрій для ви
лучення горючих рідин зі стічних вод. Бензиновловлювачі 
розраховують на вловлювання до 95 % горючих рідин 
(з навч. літ.).

БЕНЗИНОМІР, а, ч„ техн. 1. Те саме, що бензомір. Бен- 
зиномір показує 10 літрів — чи вистачить до посадки літа
ка? (із журн.).

2. Пристрій для контролю якості бензинів, який дозволяє 
визначити їх компонентний склад. Бензиномір забезпечує 
контроль концентрації бензинів на АЗС в інтересах еколо
га, технолога, пожежника, санітарного лікаря (з наук.- 
техн. літ.).

БЕНЗОБАК, а, ч. Бак для бензину. Мінімальне пошко
дження бензобака може обернутися непоправною траге
дією для пасажирів автомобіля (з навч. літ.).

БЕНЗОВОЗ, а, ч. Спеціально обладнана машина для пе
ревезення бензину. Пригальмував, зіскочивши на обочину, 
якийсь бензовоз; Степан притьмом побіг до нього (В. Яво- 
рівський); Учора ввечері завважив на колись державній 
заправці два бензовози (з газ.).

БЕНЗОЗАПРАВКА, и, ж. 1. розм. Те саме, що бензо- 
станція. На всіх відвіданих нами бензозаправках витяглися 
довгі хвости бажаючих поповнити запаси пального (з газ.).

2. Те саме, що бензозаправник 1. Бензозаправка на коле
сах.

БЕНЗОЗАПРАВНИЙ, а, е. Признач, для заправляння 
машин пальним. Завод мав торгові ринки і бензозаправні 
станції у  великих містах Польщі (з наук.-попул. літ.).

БЕНЗОЗАПРАВНИК, а, ч. 1. Автоцистерна, обладнана 
для заправляння рідким паливом автомобілів, літаків, трак
торів і т. ін. Рядовий 1. Л. Сохненко придушив вогонь ворожої 
гармати, знищив 3 автомашини й бензозаправник (з наук.- 
попул. літ.).

2. Працівник бензозаправної станції. Бензозаправник роз
повів про подробиці автокатастрофи (з газ.).
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БЕНЗОЇН, у, ч., хім. Органічна речовина рослинного по
ходження, яка використовується в парфумерії та медицині. 
Бензоїн отримують із смоли дерев, які ростуть на Борнео, 
Суматрі, Яві та в Таїланді (з наук.-техн. літ.); Наукові інте
реси вченого охоплювали широке коло питань органічної 
хімії — ароматичні сполуки, бензоїн та його похідні, хе
мілюмінесценцію (з наук.-попул. літ.).

БЕНЗОЇНОВИЙ, а, е, хім. Стос, до бензоїну. Бензоїно- 
вий ефір.

БЕНЗбЙНИЙ, а, е: А  Бензойна кислота див. кислота; 
Бензойна смола див. смолй; Бензойний альдегід див. аль
дегіди.

БЕНЗОКОЛбНКА, и , ж. 1. Агрегат для заправляння ав
томашин рідким пальним. Для заправки транспорт під Тж- 
джає до бензоколонки (з навч. літ.); За один день було пере
вірено 8 міських бензоколонок (з газ.).

2. Приміщення, в якому діє такий агрегат. Бензоколонка 
притулилась край великого парку, що, можливо, далі пере
ходить у  ліс (О. Гончар); У Пирятині дуже смачні пиріжки 
та славетна бензоколонка, на якій відбувались зйомки од
ного з най популярніших фільмів 60-х років з непереверше- 
ною Надією Рум’яйцевою (з газ.).

БЕН ЗбЛ, у, ч„ хім. Безбарвна горюча рідина зі своєрід
ним запахом, яку добувають з продуктів сухої перегонки 
кам’яного вугілля або з нафти. На вулицях пахло бензолом 
(М. Хвильовий); Важливе джерело добування бензолу — 
коксування кам яного вугілля (з навч. літ.); Якщо розчинити 
шматочок сірки у  бензолі й випарувати розчин, на дні посуди
ни залишаться жовті ромбоподібні кристалики (із журн.).

БЕНЗОЛ 6н, у, ч., фарм. Лікувальний препарат — сір- 
часта сіль амфетаміну, сильний синтетичний стимулятор. 
Поширення психотропних речовин, до яких належить і бен
золон, перебуває під міжнародним контролем (з Інтернету).

БЕН ЗбЛЬН ИЙ , а, е, хім. Прикм. до бензбл. Можна 
припустити, що й аміногрупа також впливає на бензольне 
ядро (з навч. літ.).

БЕНЗОМІР, а, ч. Пристрій, який вказує на об’єм бензину 
в паливних баках. Навіть якщо бензомір трохи прибріхує, 
бензину все-таки не вистачить (із журн.).

БЕНЗОМОТбР, а, ч. Мотор, що працює на бензині. На 
гібридних автомобілях двигуни замінюють один одного за
лежно від необхідного для підтримання руху зусилля. Під 
час руху автобаном переважно працює електродвигун, а 
бензомотор вимкнено (з газ.).

БЕНЗОМ ОТбРЧИК, а, ч., розм. Зменш, до бензомотор. 
Ознаками несправності в бензомоторчику є незвичні звуки 
та падіння продуктивності (з Інтернету).

БЕНЗОНАСОС, а, ч. Насос у системі живлення автомо
більного двигуна для подавання бензину від паливного бака 
до карбюратора. Підготовка машини зайняла трохи довше 
часу, ніж планувалося (відрегулював карбюратор та кла
пани, поставив новий бензонасос) (з Інтернету).

БЕНЗОНАСбСИК, а, ч., розм. Зменш, до бензонасос. 
Бензонасосик обійшовся у  200 гривень (з Інтернету); Ви, ко
лего, мабуть, їздили з порожнім баком, от бензонасосик у  
вас і накрився (з Інтернету).

БЕНЗОНАФТбЛ, у, ч„ хім. Нафтоловий ефір бензойної 
кислоти, дезінфікувальний засіб для кишечника. Потрап
ляючи в кишечник, бензонафтол розпадається на бензойну 
кислоту та нафтол (з навч. літ.).

БЕНЗОПИЛА, й, ж. Пила, яку приводить у рух мотор, 
що працює на бензині. Хтось із лісогосподарників проню
хав про гіганта [дуба], розшукав його і навіть спробував 
пильгучити бензопилою (О. Бердник).

БЕНЗОПЙЛКА, и, ж. Те саме, що бензопила. У пригоді 
бригадам з обпилювання дерев стала і бензопилка, і спе
ціальна автомашина з підйомником (з газ.).

БЕНЗОПИЛ ОЧКА, и, ж., розм. Зменш, до бензопила. 
Пройшовся бензопилочкою по берізці (з Інтернету).

БЕНЗОП1РЁН, БЕНЗП1РЁН, а, ч„ хім. Канцерогенна 
речовина, що є різновидом ароматичного вуглеводню. 
Шкідливими є деякі речовини тютюнового диму (бензпі- 
рен, дьоготь тощо) (з навч. літ.).

БЕНЗОП1РЁНОВИЙ, БЕНЗП1РЁНОВИЙ, а, е. Прикм. 
до бензопірен, бензпірен. Незважаючи на бензопіреновий 
скандал, латвійські шпроти та інша рибна продукція, як і 
раніше, цінуються в Росії дуже високо (з газ.).

БЕНЗОПРОВІД, воду, ч. 1. Трубка в автомашині, через 
яку бензин надходить до карбюратора. Бензопроводи виго
товляються невеликого діаметра з латунних або мідних 
трубок (з навч. літ.).

2. Трубопровід для транспортування бензину та інших рід
ких нафтопродуктів. Прокладено бензопровід Гнідинці — При
луки довжиною 35 кілометрів (з газ.).

БЕНЗОРІЗ, а, ч. Апарат для кисневого різання металів, 
що працює на рідкому пальному (гасі, бензині). Для евакуа
ції постраждалих із машин використовують ручний бензо
різ (з газ.).

БЕНЗОСПЙРТ, у, ч., хім. Суміш бензину та етилового 
спирту, що використовується як альтернативне паливо. За
разу Гуансі площа під маніокою — головною сировиною для 
виробництва бензоспирту— становить 400 тисяч га (з газ.).

БЕНЗОСПИРТОВЙЙ, а, є, хім. Прикм. до бензоспйрт. 
Витрати палива при застосуванні спирту або бензоспир- 
тової суміші є більшими через меншу теплотворну здат
ність (з наук.-техн. літ.); Катери за допомогою трьох авіа
ційних двигунів по 870 кінських сил, які живилися бензо- 
спиртовою сумішшю, розвивали швидкість до ЗО вузлів 
(з мемуарної літ.).

БЕНЗОСТАНЦІЯ, і, ж. Станція заправляння транспорт
них засобів паливом. У п ’ятницю симпатичний молодий 
чоловік знову підкотив на розкішній "Ладі ” до бензостан- 
ції на Осокорках (з Інтернету).

БЕН ЗО С ХбВИ Щ Е, а, с. Спеціальний резервуар для 
зберігання бензину. У Києві податківці виявили нелегальне 
бензосховище (з газ.).

БЕНЗОФІЛЬТР, а, ч. Фільтр для очищення бензину. У бен
зобаку виявилося багато дрібного сміття, яке забило всю 
систему: бензонасос, бензофільтр, трубки (з Інтернету).

БЕН ЗО Х ІНбН , у, ч„ хім. Органічна речовина, що вико
ристовується як сировина для виробництва гідрохінону, фарб
ників, а також як окисник і дубильна речовина. Бензохінон 
відмивають водою, а отриманий осад після сушки розчи
няють в етанолі при температурі 50 °С та фільтрують 
(з навч. літ.).

БЕНЗОЦИСТЕРНА, и, ж. Цистерна для зберігання або 
перевезення бензину. Від прямого влучення вибухнула бен
зоцистерна катера (з мемуарної літ.); Вночі німецька бом
ба розбила бензоцистерну, і машини залишилися без паль
ного (з газ.).
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БЕНЗШ РЁН див. бензошрён.
БЕНЗП1РЁНОВИЙ див. бензопіреновий.
БЕНКЕТ,рідше БАНКЕТ, у, ч. Урочистий обід, сніданок 

або вечеря, що влаштовується на честь кого-небудь або на 
відзначення якоїсь події. Хрестини, іменини, похорони ніко
ли не справляються без бенкету (Панас Мирний); Далі наш 
весільний бенкет продовжувався без промов і спогадів, 
більше— з піснями й танцями (Ю. Яновський); Йде на пен
сію інженер Непролаза. Запрошує на бенкет (А. Крижанів- 
ський); // Взагалі багатолюдна учта, бучне гуляння з часту
ванням. Поїхали [пани] в село весною, В селі банкети загули 
(Т. Шевченко); Почалися .. банкети, музики та танці: гуде 
будинок (Марко Вовчок); Цей відлюдькуватий ведмідь не 
буває ні на весіллях, ні на будь-яких бенкетах (О. Бердник); 
* Образно. Налагодь струни золоті: Бенкет весна справляє 
(О. Олесь).

0  (1) Валтасарів бенкет — свято напередодні трагедії, 
нещастя, смерті; веселе життя напередодні або під час страш
ної небезпеки чи будь-якого лиха. Під час Валтасарового 
бенкету (за Біблією) на стіні палацу Валтасара з ’явився 
вогненний напис про неминучу загибель Вавилона (з на- 
ук.-попул. літ.); У драматичній поемі “Бенкет під час чу
ми ” О. Пушкін відтворює події 1666 р., коли в Лондоні під 
час епідемії чуми молодь зібралася на свій Валтасарів бен
кет, намагаючись відвернути думки про неминучу смерть 
(з навч. літ.); (2) Кривавий бенкет: а) битва, війна. Саїб 
літав на арабському коні поперед війська. На бенкет крива
вий він убрався, як на велике свято (І. Нечуй-Левицький); 
Упоєні на бенкетах кривавих, невиїьники-народи спали дов
го у  спільній віковій... темниці (Леся Українка); б) масове 
вбивство. Фашисти в українських селах чинили криваві бен
кети (з газ.).

БЕНКЕТАР, я, ч. Учасник бенкету; любитель бенкетів. 
Усі бенкетарі напруго посхапувались, вискакуючи хто куди 
міг, перевернули стіл з усіма кубками й стравами (І. Фран
ко); Ось він сидить, цей куций Мефістофель, Недобрихучт 
похмурий бенкетар (М. Бажан).

БЕНКЁТИК, рідше БАНКЕТИК, у, ч., розм. Зменш, до 
бенкет, банкет. Бенкетик завершується. Дехто вже прямує 
до виходу, обговорюючи приємну для мого друга подію — 
офіційне відкриття художньої виставки (із журн.); У мене 
незабаром день народження. Хочу друзів запросити на ма
ленький бенкетик (з газ.).

БЕНКЁТ-КОКТЁЙЛЬ, ю, ч. Бенкет, на якому подають 
страви малими порціями, а також бутерброди і закуски з 
коктейлями. Бенкет-коктейль є однією з форм обслугову
вання святкових заходів на підприємствах ресторанного 
бізнесу (з навч. літ.).

БЕНКЕТНИЙ, рідше БАНКЕТНИЙ, а, е. Прикм. до 
бенкёт і банкёт1. З царського двору чутно відгуки музики і 
веселого бенкетного гомону (Леся Українка); В бенкетний 
зал увійшло 12 хлопців .. один в одного гарні, як мальовані 
(Б. Лепкий); Погляд його впав на заставлений бенкетними 
стравами та пляшками стіл (Ю. Шовкопляс); Банкетний 
зал готелю розрахований на ЗО посадкових місць (з мови 
реклами).

БЕНКЕТНИК, а, ч. Те саме, що бенкетар. Бенкетники 
довго удавали, що не помічають цих зблідлих, знекровлених 
людей з вовчим блиском в голодних очах (3. Тулуб).

БЕНКЕТУВАННЯ, я, с. Дія за знач, бенкетувати. Іван 
Олександрович Лисевич був багатий землевласник;.. любив 
бенкетування, полювання й музику (В. Самійленко); На цілу 
ніч піде бенкетування (І. Кочерга); Ніби добирав [Преобра- 
женський] слів, як йому запитати, що це за бенкетування 
було (Іван Ле); Все було не так: і оцей його наглий приїзд, і 
триденне бенкетування (Ю. Мушкетик).

БЕНКЕТУВАТИ, ую, уєш, недок. Брати участь у бенке
ті; гуляти. Ось що, добрі люди: Я  гуляю, бенкетую В неділю і 
в будень (Т. Шевченко); Не можуть вони .. схопити авто
мати, щоб полоснути вогнем і залізом по вікнах, за якими 
бенкетує п ’яна офіцерня (В. Кучер); До пізньої ночі бенке
тує князь із дружиною (Р. Іваничук); * Образно. Завзято 
бенкетують пташки на кумачевих кетягах (з газ.).

БЕНТАЗбН, у, ч. Хімічна речовина, що використовуєть
ся як гербіцид. Поверхнево-активні речовини у  складі гер
біцидів атразину та бентазону підвищують активність 
останніх (з наук. літ.).

БЕНТАЛЬ, і, ж., екол. Дно і природний шар води у во
доймі, заселені живими організмами. Для морських аквато
рій характерні різні види штучних субстратів, які можуть 
потрапляти в бенталь у  зв ’язку з цілеспрямованою техно
генною діяльністю людини (з наук. літ.).

БЕНТЕГА, и, ж., поет. Збентеження, хвилювання. Ти 
мовиш гідно, як колега: — А сполох — це переполох, триво
га, переляк, бентега, що охопила багатьох (Д. Білоус); 
Згадка про дружину сповнює Олександра Кіндратовича 
приємною бентегою (Ю. Мушкетик); Василь Симоненко — 
поет контрастів, переживань, бентеги (із журн.).

БЕНТЕЖ ЕННЯ, я, с. Дія за знач, бентёжити і стан за 
знач, бентёжитися. Чи раз ставав він перед гетьманським 
лицем, а все ж бентежився якимсь окремим бентеженням 
(Б. Лепкий).

БЕНТЁЖ ИТИ, жу, жиш, недок., кого, що. 1. Викликати 
хвилювання, тривогу; хвилювати, тривожити. Ти знаєш, 
сестро, як блакитна нічка бентежить серце, думку пори- 
ва? (Леся Українка); Я  гадав: коли він хворий, пощо [на
віщо] його бентежити гадками (Б. Лепкий); На фронт, на 
фронт!.. а на пероні люди... Біля вагонів ми співаєм “ Чума
ка ”... І радість лоскотно бентежить наші груди... (В. Со- 
сюра); Спогади вибухають потужними хвилями в свідо
мість, звихрюють розум, бентежать чуття (О. Бердник).

2. Викликати стан зніяковілості в кого-небудь. Щось бен
тежило, муляло його в присутності Каті (В. Козаченко); 
Весна мене бентежить, кличе у  зелен-світ (Василь Шев
чук); Мене бентежило усвідомлення, що проводжу вільний 
час із справжнім поетом (Р. Іваничук).

0  Хвилювати (бентёжити, бунтувати) кров див. хви
лювати.

БЕНТЁЖ ИТИСЯ, жуся, жишся, недок. 1. Хвилюватися, 
тривожитися. Ірод боявся Івана [Хрестителя], знавши, що 
він муж праведний і святий, і беріг його. І, його слухаючи, 
він дуже бентежився, але слухав його залюбки (Біблія. Пер. 
І. Огієнка); Душа в Копронідоса все-таки бентежилась і 
тривожилась (І. Нечуй-Левицький); — Нехай там бідний 
рекрут не бентежиться (І. Франко).

2. Ніяковіти. Голосно ділиться [Кулик] з селянами своїми 
думками про капітана Дьяконова, ніскільки не бентежа
чись його особистою тут присутністю (О. Гончар).
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БЕНТЁЖНИЙ, а, е. Який викликає хвилювання, триво- 
гу; хвилюючий, тривожний. Вранці вона прокинулась від 
бентежного почуття, що одразу облило всю її істоту, 
жахнуло серце (Григорій Тютюнник); // Який виражає три
вогу, хвилювання. — Рятуйте! Рятуйте! — вирвався бен
тежний крик із далекої кімнати (С. Васильченко); Саїд, не 
давши собі ніякої ради, схопився на ноги. В очах блимнули 
бентежні вогні (Іван Ле); // Пройнятий, охоплений хвилю
ванням; схвильований, неспокійний. Ніхто й ніщо не могло 
тепер спинити його бентежної, охопленої гнівом душі 
(А. Шиян); Ніколи Не був він таким мовчазним, Сумним і 
бентежним (П. Воронько); / /  Сповнений тривог, хвилю
вань. Це було в бентежний серпень сорок першого року 
(О. Гончар); * Образно. І моря бентежна плавба 3 моєю 
злилася ходою (М. Вінграновський).

БЕНТЕЖ НІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до бентежний. 
Йому [Циганкову] приємно було бачити, як при його появі в 
обличчя їй бурхала кров і полохлива бентежність з ’являла
ся в округлих очах (С. Голованівський); Раптова бентеж
ність пойняла мене з вечора й не покидає оце й досі (Б. Ан
тоненко-Давидович); А вітер кохання нашіптує травам, 
Бентежність вкладає у  душу мою (Л. Забашта); Маленька 
постать, яка навіть сидяча, вспокоєна, непорушна була вся 
мовби зіткана з рухливості, меткості, бентежності 
(П. Загребельний); В ненадійній темряві боровся з бентеж
ністю, яка охопила його (О. Гончар); Вічна бентежність 
Симоненкового образу криється і в його долі, в ранній і тра
гічній смерті (з публіц. літ.).

БЕНТЕЖНО. Присл. до бентежний. Чорні, глибоко по
саджені очі дивляться на світ бентежно (Д. Бедзик); Ну знач, 
пред. Микола ступав немов по розпечених кам 'яних плитах, 
так йому було бентежно від однієї думки, що скрізь тут 
встає жива історія (В. Кучер).

БЕНТОЗУХ, а, ч., палеонт. Рід викопних земноводних 
родини лабіринтодонтів. Бентозух — амфібія тріасового 
періоду, яка веіа придонний спосіб життя (з наук.-попул. 
літ.).

БЕНТОНІТ, у, ч., геол. Різновид вибілювальних глин, що 
утворюються в процесі вивітрювання вулканічних туфів і 
попелу. Бентоніти широко використовують як наповнюва
чі у  виробництві паперу, мила, гуми та різних фарб (з на
ук.-попул. літ.).

БЕНТОНІТОВИЙ, а, е, геол. Прикм. до бентоніт. Про
мислове використання бентонітових глин найбільшого в 
Європі Черкаського родовища свого часу сприяло утворен
ню нової потужної сировинної бази (з наук.-попул. літ.).

БЕНТОС, у, ч., біол. Сукупність тваринних і рослинних 
організмів, які населяють дно водойм. Значну частину мор
ського бентосу використовують як харчову й технічну си
ровину (з наук, літ.); Бентос поділяють на тваринний (зоо
бентос) і рослинний (фітобентос) (з наук.-попул. літ.); Сар
кодові мешкають переважно у  планктоні або бентосі мо
рів, у  прісних водоймах і ґрунтах (з навч. літ.).

БЁНТОСНИЙ, а, е, біол. Прикм. до бёнтос. В альгофло- 
рі яружних ставків зросла роль бентосних видів (з наук, 
літ.); Проаналізовано видове різноманіття та інші показ
ники бентосних водоростей (з наук. літ.).

БЕНУАР, у, ч. Нижній ярус лож за партером у театрі. Ло
жі бенуару, бельетажу й ярусів червоніють оксамитом і

сяють електрикою (Ю. Яновський); Ми сиділи в бенуарі, 
близько до сцени (з наук.-попул. літ.).

БЕНЧ, у, ч., геол. Прибережна частина поверхні морсько
го дна, утворена абразією. Берег відступає в бік суходолу, 
залишаючи за собою похилу підводну абразійну терасу, або 
бенч (з навч. літ.).

БЕР, а, ч. Біологічний еквівалент рентгена (одиниця дози 
рентгенівського випромінювання). Потужність доз радіа
ції на висоті 22 тис. м сягає десятка бер на добу (із журн.); 
Учені Білорусі відкинули твердження академіка Ільїна про 
ті самі 35 бер, які може набрати людина протягом свого 
життя (з газ.).

БЕРА, и, ж., розм. Те саме, що бере. Бери — солодкі гру
ші, і варення з них не потребує багато цукру (з Інтернету).

БЕРБЕНЙЦЯ, і, ж., діал. Діжечка, барило. Гості наби
рали у  бербениці бриндзи [бринзи] та .. знову спускались в 
долини (М. Коцюбинський); У гуцульських коморах стояли 
довгі шеренги бочок, бербениць і малих барилець із брин
зою, маслом (з наук.-попул. літ.).

БЕРБЕР див. бербёри.
БЕРБЕРИ, ів, мн. (одн. бербер, а, ч.; бербёрка, и, ж.). 

Народ, що живе в Північній Африці. Після підкорення ара
бами в VII-VIII cm. значна частина берберів змішалася з 
ними й перейняла мову, культуру, звичаї та релігію завойов
ників (з наук, літ.); Тунісці стверджують, що берберки — 
найкрасивіші у  світі дівчата (із журн.).

БЕРБЕРИН, у, ч., лсім. Алкалоїд, який міститься в бага
тьох рослинах, особливо в листі барбарису. Сульфати бер
берину використовують у  медицині як жовчогінний засіб 
(з наук.-попул. літ.).

БЕРБЁРКА див. бербёри.
БЕРБЕРСЬКИ Й , а, е. Прикм. до бербёри. Берберська 

мова належить до семітсько-хамітської мовної сім 7 (з на
ук. літ.).

БЕРВЁННЯ, я, с., збірн., діал. Скупчення колод. У воді 
стояли почорнілі соснові слупи, сяк-так пов ’язані між со
бою подовжніми балками. Ледве хто наважувався ступа
ти на півзогниле бервення (Л. Первомайський).

БЕРВ ЕН б, а, с., діал. Колода. У людей бачиш запороху в 
оці, а в себе і бервена не бачиш (П. Чубинський)\Де-не-де.. 
виглядали повалені останки печей або чорні перепалені об
ломки бервен (І. Франко); Та й виріс він [монастир] над Вор
склою на скелі, три шапки бань на свіжих бервенах (Л. Кос
тенко).

БЕРГАМАСКА, и, ж. У XVI-XVII ст. — італійські пісня 
і танець, що отримали назву від провінції і міста Бергамо, 
де вони зародилися. Бергамаска — італійський національ
ний танець, який супроводжується веселою мелодією (з на
ук.-попул. літ.).

БЕРГАМЙТ1, а, ч. 1. Невелике цитрусове ефіроносне де
рево родини рутових, з листя, квіток, пагонів і плодової 
шкірки якого добувають цінну для парфумерної і кондитер
ської промисловості ефірну ароматичну олію. Небо над 
хмарочосами пахне бузком, квітучою липою, конвалією та 
екзотичним бергамотом (з газ.).

2. Кисло-солодкий плід цього дерева. Бергамот — екзо
тичний плід Півдня (із журн.).

БЕРГА М бТ2, у, ч. 1. Сорт гібридного дерева — груші. 
Часто бергамотами називають і сорти груші з яблукопо- 
дібними плодами (із журн.).
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2. Назва групи столових сортів груші. Плоди цього гібри
да нагадували собою грушу з групи бергамотів (з наук.-по- 
пул. літ.).

БЕРГАМбТНИЙ1, а, е. Прикм. до бергамот1. У мене 
чай чорний, бергамотний, із присмаком тривоги (із жури.).

БЕРГАМОТНИЙ2, а, е. Прикм. до бергамот2. Берга
мотні сорти.

БЕРГАМОТОВИЙ1, а, е. Те саме, що бергамотний1.
Більшість моїх знайомих чомусь любить цей чай з цукром, а 
я не розумію цього, бо тоді бергамотовий присмак зовсім 
змінюється (з Інтернету).

БЕРГАМОТОВИЙ2, а, е. Те саме, що бергамотний2.
Груші мали приємний бергамотовий смак.

БЕРГСОНІАНСТВО, а, с. Учення французького філо- 
софа-ідеаліста Анрі-Луї Бергсона (1859-1941), що розро
бив “процесуальну філософію”, в якій головне значення на
давалося рухові, змінам та еволюції. У пошуках шляхів мо
дернізації католицизму було використано як спадщину 
християнства, так і ідеї деяких філософських систем не- 
релігійного характеру, зокрема ідеї кантіанства і бергсо- 
ніанства (з навч. літ.).

БЕРГШТРЙХ, а, ч., геод. Спеціальний умовний знак — 
короткий штрих на горизонталях топографічної карти, який 
указує напрямок вниз по схилу. Оператор тільки вказує 
місце, де потрібен бергштрих, а програма автоматично 
визначає напрямок схилу і ставить бергштрих перпендику
лярно (з наук.-техн. літ.); Для зручності в користуванні го
ризонталями кожну п 'яту основну горизонталь викреслю
ють потовщеною лінією; на горизонталях ставлять по
кажчик напряму схилу (бергштрих) (з навч. літ.).

БЕРДАНКА, и, ж. Однозарядна рушниця зразка 1870 р. 
В окопах ратники з берданками (С. Васильченко); Ще біль
ше здивувався старий, коли Улянка взяла берданку (О. Дон- 
ченко); Сьогодні він прихопив з собою стару берданку (Б. Ан
тоненко-Давидович); Команда стріляла з берданок (В. Ку
чер).

БЕРДИШ, а, ч., іст. Старовинна зброя — сокира з лезом 
видовжено-півкруглої форми, насаджена на довгий держак. 
[К н я з ь:] Путяту вчастував один із твоїх людей почерез 
тім'я бердишем (1. Франко); Зоветься бердишем .. зброя. 
Тепер уже в військах не вживана до бою (М. Рильський, 
пер. з тв. А. Міцкевича); Стрільці з бердишами та нагаями 
протурювали геть усіх цікавих (О. Ільченко); Стялися але
барди і бердиші одвічних суперників за здобич (Р. Іваничук); 
Бердиш свистів у  руках, як хворостина (Ю. Мушкетик).

БЕРДНИЙ, а, е. Прикм. до бердо. Бердний майстер.
БЕРДНИК, а, ч. Майстер, який робить берда. Ситник 

берднику не товариш (Номис).
БЁРДО, а, с. Деталь ткацького верстата, що нагадує гре

бінь у рамці. Човник і ляда — ткачеві порада; Берди і цівки — 
ви хліб його й сіль! (Я. Щоголів); Навчила [мати] його люби
ти і просте, селянське полотно.., і стукіт ляд, і граційне 
переміщення тонкосяйних берд (М. Стельмах); Сукняну 
тканину злегка прибивали бердом (з наук.-попул. літ.).

БЕРДОВИЙ, а, е. Те саме, що бердний. Бердовий гре
бінь.

БЕРЕ, невідм., ж. Назва групи столових сортів груші, 
плоди яких мають видовжену форму та соковитий м’якуш. 
З груш саме бере вважаються еталоном смаку та краси 
(з наук.-техн. літ.).

БЕРЕГ, а, ч. 1. Край землі, що межує з поверхнею річки, 
озера, моря і т. ін. /  небо невмите, і заспані хвилі; І понад бе
регом геть-геть Неначе п 'яний очерет Без вітру гнеться 
(Т. Шевченко); Просто по Росі вгору видно високі скелисті 
покручені береги (1. Нечуй-Левицький); На березі комаш
нею стоять і ходять люди (В. Винниченко); Він з жахом 
позадкував від високого берега. Дунай темнів унизу, як прірва 
(О. Гончар); Окуня й плітку, в 'яза і плоскирку, карася і під- 
лящика — будь-яку рибу можна спіймати у  період нересту 
неподалік берега (з газ.).

2. чого і без дод. Суходіл, територія, що прилягає до річ
ки, озера, моря і т. ін. В 1895 році мене перенесено [переве
дено] на південний берег Криму, де я прослужив до 1897 р. 
(М. Коцюбинський); Другий берег був покритий густим мо
лодим ліском (Л. Мартович).

3. Край, узбіччя, обочина (шляху, провалля, ущелини 
і т. ін.). Тихо тут, свіжо тут, вільно тут! Тільки пташки 
щебечуть, зашелестить, похилиться пшениця від вітру (а во
на так і має своїм струнким стеблом по березі стежки) 
(М. Коцюбинський); Пофарбовані в біле береги тротуару 
здавалися примарною стрічкою, яка розгорталась під нога
ми (О. Донченко).

4. перев. мн. Край тканини, посуду. Принесу хвартух 
[фартух] дорогий — золотії береги (Сл. Гр.); Ястшемб- 
ський купив Василині дорогу червону хустку з зеленіти бе
регами (І. Нечуй-Левицький); Дівчата .. вишивали [гасло] 
на полотні. Одарка мережила крайки, Маланка гаптувала 
береги (К. Гордієнко); Вінця, а також місця, де кінчається 
берег і починається дно миски, вкриті широкими смугами 
червені та вохри з вузенькими контурами описки (із журн.); 
// Край книжки, зшитка, аркуша і т. ін.; поле (у 7 знач.). 
Книжка з золотими берегами (Сл. Гр.); Одну [кореспонден
цію] по одній прочитував Начко уважно, робив на берегах 
знаки, криски або уваги червоним олівцем (І. Франко); Пля
ми на берегах [сторінок] таїли в собі приємні й неприємні 
згадки (Н. Рибак).

Виливатися з берегів див. виливатися; Входити / ввійти 
в [свої] береги див. входити; Звільнення на берег (у місто) 
див. звільнення; Звільняти / звільнити на берег (у місто) 
див. звільнювати; Звільнятися / звільнитися на бёрег (у 
місто) див. звільнятися; Сходити / зійти на берег див. схб- 
дити.

А  Далматинський тип бёрега див. тип.
0  Виходити / вийти з берегів див. виходити; Держати

ся (триматися) [свого] бёрега див. держатися; Молбчні 
[та] (медові) ріки [й масляні (Киселёв^ береги (з масля
ними (киселёвими) берегами)] див. ріка; Нема берегів 
див. нема; П риставати / пристати до бёрега див. приста
вати; Пускатися / пуститися бёрега див. пускатися.

БЕРЕГИНЯ, і, ж. 1. За давньослов’янськими релігійни
ми уявленнями, мати всього живого, первісне божество — 
захисниця людини, богиня родючості, природи та добра; 
згодом уважалася охоронницею дому і родини, подружньої 
вірності, покровителькою рибалок. Берегинь зображали на 
глиняних або мідних нагрудних пластинках, вишивали на 
рушниках (з навч. літ.).

2. перен. Жінка, яка охороняє, піклується про когось або 
щось. Літературознавець і мистецтвознавець Єлизавета 
Омелянівна Середа, справжня берегиня спадщини Тараса
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Шевченка, почала свої дослідження в 1933 р. у  Харкові, то
дішній столиці України (з газ.).

3. заст. Русалка. Численні фантастичні істоти, якими 
східні слов 'яни населяли навколишню природу, — русалки, 
або берегині, лісовики, водяники і т. ін. — усе це стародавні 
божества, які уособлювали природу (з наук. літ.).

БЕРЕГІВКА, и, ж., діал. Берегова ластівка; стриж, щур 
(див. щур2 2). Гніздування берегівок.

БЕРЕГОВИЙ, а, ё. Прикм. до берег 1. В берегових ямках 
лишилась вода (М. Коцюбинський); Макеті теж робив під
кову, йдучи по схилах берегового пасма й повертаючи разом 
із тим пасмом на південний захід (І. Багряний); Темрява 
геть розступилася, далеко відкривши контури берегових 
круч (О. Гончар); // Розміщений, розташований на прибе
режних ділянках. Заговорила берегова артилерія (В. Ку
чер); Більшість вулканів земної кулі знаходиться в берего
вій зоні Тихого океану (з навч. літ.); // Який дме з берега (про 
вітер). Легкий береговий вітрець тріпотів широкими склад
ками її білого плаття (М. Руденко).

Л  Берегова орнаментація див. орнаментація.
БЕРЕГОВИНА, й, ж. Прибережні простори. Крута гора 

ясно виступає на синьому небі і виразно видається серед рів
ної задніпрянської береговини (1. Нечуй-Левицький); — Хто 
далі? — жваво горлав він до дівчат, навантажуючи по чер
зі всіх очеретянтіи снопами, зв 'язаними зеленою осокою, 
яка ще не втратила пахощів береговини (В. Логвиненко).

БЕРЕГОЗАХИСНИЙ, а, є. Признач, для захисту берегів 
від руйнівного впливу зовнішнього середовища (води, льо
ду і т. ін.). Берегозахисні споруди, зведені без достатнього 
врахування гідродинамічних факторів, призводять до пору
шення балансу потоків уламкового матеріалу, внаслідок 
чого прискорюється розмив дна та руйнування (з наук, 
літ.); Берегозахисні насадження.

БЕРЕГОЗАХИСТ, у, ч. Захист берегів від руйнівного 
впливу зовнішнього середовища (води, льоду і т. ін.). Пози
тивний досвід берегозахисту в Криму регламентується ге
неральною схемою протизсувних і берегозахисних заходів 
(із журн.).

БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ, я, с. Штучне укріплення бере
гів, що зазнали руйнівного впливу зовнішнього середови
ща. Причиною зменшення популяцій цих санітарів (бичків, 
крабів, мідій) було екологічно безграмотне берегоукріплен
ня (із журн.).

БЕРЕГОУКРІПЛЮВАЛЬНИЙ, а, е. Признач, для укріп
лення берегів. Чималий обсяг берегоукріплювальних робіт 
виконується на південному, західному і східному узбереж
жях Криму (із журн.).

БЕРЕГТЙ, ежу, ежёш; мин. ч. беріг, берегла, ло; недок., 
кого, що. 1. Не давати витрачатися, зберігати цілим. — За 
усіх усе зробить [Микола], ніколи не заліпиться [лінується], 
хазяйського добра, як ока, береже (Г. Квітка-Основ’янен- 
ко); Ті гроші я берегла про чорну годину (І. Франко); // Ощад
ливо витрачати, використовувати. Нужда та злидні навча
ють і свого берегти, і чужого глядіти (Панас Мирний); 
Віра чомусь таку помаду вважала особливо красивою і бе
регла для винятково урочистих випадків (М. Руденко).

2. Тримати в доброму стані що-небудь, оберігаючи від 
псування, руйнування. Молоді та дорогі щепи сохли, кос- 
трубатіли — не берегло їх дозорливе око (Панас Мирний); 
// Виявляти турботу, піклуватися про кого-небудь; догляда

ти. Гірко було Маланці. От, зростила дитину, берегла, до
глядала, рада була неба їй прихилити та зорями вкрити, а 
тепер оддай між люди на поневіряння (М. Коцюбинський);
— Ластівка своїх малят годує, вона їх береже, доглядає, 
поки крила їм відростуть (О. Гончар); // Оберігати, охоро
няти кого-, що-небудь від чогось. Свого язика бережи від 
лихого, а уста свої від говорения підступу (Біблія. Пер. 
І. Огієнка); Бережуть кордони Бійці-богатирі (М. Риль
ський); * Образно. Бачу хати: ні цеглини, Ні замок не сте
реже: Стіни з вільхи та вербини, Правда двері береже 
(Я. Щоголів); — Прощавай, синку! Хай доля береже тебе 
(О. Бердник).

3. Старанно підтримувати, цінувати, шанувати (якусь 
рису, властивість, почуття і т. ін.). Маєте щастя, що маєте 
веселу вдачу, добрий гумор. І  це треба берегти, бо воно під
тримує сили (М. Коцюбинський); Треба берегти кожну 
краплю снаги фізичної й душевної (І. Багряний); — У нас 
люди вже навчилися високо цінувати і берегти почуття 
своїх друзів (В. Собко).

4. що. Дотримувати, пильнувати, виконувати. Хто Закон 
береже, розумний той син, а хто водиться із гультяями, 
засоромлює батька свого (Біблія. Пер. І. Огієнка); Поправ- 
ді, поправді кажу вам: Хто слово Моє [Ісуса Христа] берег
тиме, не побачить той смерті повік! (Біблія. Пер. І. Огієн
ка); Українська жінка завжди берегла народні скарби, бе
регла кожну іскорку народного вогнища (з публіц. літ.).

(1) Берегти (оберігати, боронити) честь кого, чого, чию 
і без дод. — дотримуватися морально-етичних правил гід
ності, боротися, захищаючи гідність кого-, чого-небудь.
— Хр-р! Хр-р!.. Ну, негіднице-повійнице! Ось так ти бере
жеш чоловікову честь! (В. Малик); Решту своїх людей і 
решту своїх сил хотів я заховати, щоб боротися дальше за 
тих, що замість обороняти волю й честь, заколот чинять 
(Б. Лепкий); Сама Оксана не зважала ні на ті очі, ні на ті 
слова, бо їй треба хліб заробляти, честь берегти (М. Стель
мах); — Вам, доньці таких статечних батьків, племінниці 
і учениці Драгоманова, неличить ставати під чужі знаме
на. Ви повинні боронити честь старої корогви, а не зріка
тись іГ(М. Олійник).

БЕРЕГТЙСЯ, ежуся, ежешся; мин. ч. берігся, береглася, 
лося; недок. 1. Дбати про своє здоров’я, бути обачним, 
уважним до себе. Прошу тебе, бережися ти і бережи всіх, 
щоб не слабували (М. Коцюбинський).

2. кого, чого, із спол. щ о б  і без дод. Бути пильним, обе
режним; остерігатися. Бо це воля Божа, освячення ваше: 
щоб ви береглись від розпусти (Біблія. Пер. І. Огієнка); Бе
режись козла спереду, коня ззаду, а лихого чоловіка з усіх бо
ків (прислів’я); Бережись, як огню! (Номис); [ Ма т ушк а  
і г у м е н я : ]  Треба, кажу, дуже берегтися, велику силу духа 
[духу] мати, щоб від його [нього] захиститися (Панас 
Мирний); Бережися байських подарунків. Вони— як гадючі 
зуби (О. Донченко); Що можна порадити тому, хто заблу
кав у  пустелі? Щонайперше — берегтися сонця, щоб упо
вільнити зневоднення організму (із журн.).

3. Постійно триматися в пам’яті, не забуватися. Та не од
на про нього [Михася] згадка Серед студентів береглась 
(С. Воскрекасенко).

4. Пас. до берегти. Є лихо болюче, я бачив під сонцем йо
го: багатство, яке бережеться його власникові на лихо йо
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му (Біблія. Пер. І. Огієнка); Ну, а честь? Вона з колиски Бе
режеться (П. Воронько).

БЕРЁЖЕНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до берегти 1, 2. Любить 
Господь справедливість, і Він богобійних Своїх не покине, 
вони будуть навіки бережені, а насіння безбожних загине! 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); Вийняла [Марта] свою коричневу 
вовняну сукню .. і єдину пару фільдеперсових закордонних 
панчіх, бережену, як зіницю ока (В. Підмогильний); Ла
маються стіни, і падають долі 3 обвитих вогнем поста
ментів своїх Поети й мислителі високочолі, Сторожа дбай
ливо бережених книг (М. Бажан); Він [Малгай] був зовсім не 
придатний служити санітаром навіть у  такому Богом бе
реженому госпіталі, як наш (Б. Антоненко-Давидович);
* Образно. Долина тягнулася закрутами, розпираючи гори, 
і, бережена направо й наліво залісненими вершинами, губи
лася враз із весело біжучим потоком поміж стінами гір 
(0. Кобилянська).

БЕРЕЖЕНИЙ, а, е. Який усього остерігається; обереж
ний, обачний. — А він таки аж надто береж ений! 
(ізжурн.); Ну знач. ім. бережений, ного, ч. Обережна, уваж
на, обачна людина. — А все-таки стережися. Береженого 
й Бог береже (Панас Мирний).

БЕРЕЖЁЧОК, чка, ч. Зменш, до бережок. Розлилися 
круті бережечки. Гей, гей, по роздоллі (з народної пісні);
* Образно. На бережечку самоти, на жовтому пісочку кого 
лишив — не осягти: дружину, а чи дочку (В. Стус).

БЕРЕЖИНА, и, ж., розм. Узбережжя, берег. Берегом, 
берегом, бережиною ой хто ж то приходив вечориною 
(П. Чубинський); Хлопець, із споважнілим обличчям, вер
тав додому. Він не пішов на міст, пішов бережиною, по ву
зенькій стежечці, що крутилася поміж надбережними ло
зами (А. Кримський).

БЕРЕЖИНА, й, ж. Берегова або лугова трава, берегове 
або лугове сіно. Підем бережину поскидаємо (Сл. Гр.); За 
городами, широке й рівне, на кілька кілометрів стелилось 
поросле високою бережиною, обрамлене кущами низької 
лози дно балки (В. Козаченко); Сліди повсюди: і на горбі, і на 
бережині, де коні паслися (В. Малик).

БЕРЕЖИСТИЙ, а, е. Який має високі або розлогі бере
ги. Оберне й степ сухий в озера бережисті (Сл. Гр.).

БЕРЕЖІННЯ, я, с. Дія за знач, берегти і берегтися. Бе
режіння лучче [краще] ворожіння (Сл. Гр.); Надто думати 
про бережіння .. нема нагоди (Леся Українка).

БЕРЕЖКИЙ, а, є. Який повсякчас бережеться, всього 
остерігається; обачний, обережний. Дика вутка бережка 
(Сл. Гр.).

БЕРЕЖКО. Присл. до бережкйй. Полонини стеляться 
широкі.., Худоба ходить безбач там рогата, Над урвищами 
бережко пнучись (М. Лукаш, пер. з тв. Й.-В. Гете).

БЕРЕЖЛИВИЙ, а, е. Ощадливий, економний. У кого ру
ки трудові, у  того душа бережлива (прислів’я); Без знання 
історико-геологічного процесу життя планети не можна 
шанувати раціональне, бережливе використання невіднов
них природних ресурсів (із журн.); Турбота про екологічну 
безпеку визначає стратегію бережливого, раціонального 
природокористування (з газ.); И у  знач. ім. бережливий, во- 
го, ч. Ощадлива, економна людина. Чи порвалося що з одежі, 
при бійці, до останку, — вони йому вислужену й залежану в 
якого бережливого брали й давали... (Панас Мирний).

БЕРЕЖ ЛИВІСТЬ, вості, ж. 1. Властивість за знач, бе
режливий. Не скупість чи бережливість говорили тут, а 
емігрантські злидні (О. Іваненко); Бережливість — не скна
рість, а природна риса людини-творця. Вона рідна сестра 
достатку (з газ.).

2. Ощадливе витрачання, використання чого-небудь; 
ощадливість, економність. Особливо важливе значення має 
додержання бережливості в усьому народному господар
стві (з наук.-попул. літ.); На жаль, дорослі не вчать підліт
ків відрізняти бережливість від корисливості (із журн.).

БЕРЕЖ ЛИВО. Присл. до бережливий. [ Ма р і я  Ва -  
с и л і в н а:] Не спинять, А цінувати треба мить щасливу... 
їх для життя збирайте бережливо (І. Кочерга); Селяни 
навчені бережливо ставитися до всього, що може ще при
служитися людям (з газ.).

БЕРЕЖ НИЙ, а, е. Який уміє берегти що-небудь, дбайли
во поводитися з чим-небудь; дбайливий. При бережному 
ставленні людини до природи технічний прогрес не вступає 
у  непримиренну суперечність із біосферою (із журн.).

БЕРЕЖ НІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до бережний; дбай
ливість. Як гімназистів нас вчили дисципліні, бережності 
та більш глибокому розумінню матеріалу (з мемуарної літ.).

БЕРЕЖ НО. Присл. до бёрежний; дбайливо. Така стара 
та непоказна, а подушками, ще й немалими, мов тими кук
лами [ляльками], грається. Підкида їх угору, перебиває на 
руках і, пухкі та м 'які, бережно складає одна на одну (Па
нас Мирний); Бережно він узяв обома руками матір і, як 
мушку, посадовив на стілець (П. Панч); Син бережно взяв у  
свої гарячі долоні трохи потьмянілі від часу священні від
знаки доблесті й геройства (І. Цюпа); Ми маємо бережно 
ставитися до мови, яка забезпечує історичну безперер
вність духовної культури народу (із журн.); // Обережно. 
Бережно зняв з верстака я основу. Людям роботу розніс і 
роздав (Я. Щоголів); Козак виймає з шапки хустку, береж
но розв ’язує вузлики (Д. Мордовець); Коли за порогом пала
цу затихає людський гомін, Свирид Яковлевич гасить ка
ганчик, і в цей час до нього бережно скрадаються чиїсь 
кроки (М. Стельмах); Узяв [Тарас] цидулку бережно і роз
горнув (Василь Шевчук).

БЕРЕЖ НЯК, у, ч. Прибережна рослинність. Течія при
била човен до плаву, під густий бережняк (Ю. Мушкетик).

БЕРЕЖ бК , жка, ч. 1. Зменш, до берег 1,3,4.  Тече річка 
бережками, Тече річка лугом (з народної пісні); Пальці руки 
знову побігли по бережку простирадла (Ю. Смолич); В та
борі все, було, трусяться над кожним із нас, море при са
мім бережку обгородили (О. Гончар); Арсен стьобнув коня і 
риссю помчав уперед, до зеленого бережка (В. Малик).

2. перев. мн., рідко. Поля (у рукописі, книжці і т. ін.). 
Письменник ще довго писав на бережках. На бережки він 
потратив [витратив] багато більше атраменту, як на роз
діл (М. Хвильовий); Примітки нерідко виносяться на бе
режки сторінок (з газ.).

БЕРЁЗА1, и, ж. 1. Білокоре листяне дерево родини бере
зових із тоненьким довгим гіллям та серцеподібним лис
тям. Величезні дуби, ялиці і берези дрімали недвижно над 
Івановою головою (1. Франко); Чорніє здалеку свіжа моги
ла, а над нею похилились білі берези, мов сестри-жалібниці 
над братовою могилою... (М. Коцюбинський); Галявина 
справді небавом відкрилася їм за високими березами, була 
довга й вузька, протилежний край її губився десь далеко
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(П. Загребельний); Є декілька видів березы (залізна, чорна, 
жовта), але найпоширеніша — береза звичайна (з навч. 
літ.).

2. збірн. Дрова або будівельний матеріал із цього дерева; 
березина (у 2 знач.). Чи не пора нам березу везти? (Номис).

Д  (1) Карельська береза — вид бородавчастої берези з 
дуже твердою, гарного малюнка цінною деревиною, яку ви
користовують для виготовлення меблів, художніх виробів 
і т. ін. Так, як кап, цінують хіба що карельську березу 
(із журн.); Паперові пластики добре піддаються фарбуван
ню та імітації під карельську березу й червоне дерево (з газ.).

БЕРЁЗА2, и, ч. і ж., фольк. Провідник і верховода коляд
ників, якому парубоцька громада доручає збирати дарунки, 
одержані за колядування. [ Іван:]  Ходімо, там хлопці зібра
лись на раду [ Се ме  н:] На яку раду? [І в а н:] Березу на цю 
зиму обібрати (М. Кропивницький); // Ватажок парубків на 
вечорницях. [О м е л ь ко:] Слухайте ж сюди, панове това
риство! Не хотілося мені, дуже не хотілося бути за березу; 
ну, та коли вже ваша воля, то мушу послужити (М. Кро
пивницький); // Той, хто заспівує в хорі. Настя-береза заве
ла, а за нею всі. Найбільше купальних співали пісень (Ганна 
Барвінок).

БЕРЕЗЕНЬ, зня, ч. Третій календарний місяць року. Бе
резень просив Лютого до себе в гості (з казки); Погода у  
нас .. весняна. Ані крихти снігу, .. скрізь вода, капає, м ову  
березні (М. Коцюбинський); В середині березня почалась 
весна (М. Трублаїні).

БЕРЕЗИНА, и, ж. 1. Березове дерево; береза (див. бере
за1 1). Жалібно жовте листя березини, Здається, шепче: 
"Літо, де ти, літо? ” (І. Франко); На тлі яро-зеленої моло
дої березини гаптувались чорні гілки соснини (М. Коцюбин
ський).

2. збірн. Дрова або будівельний матеріал із цього дерева. 
Осичино, березино! чом не гориш, тільки куришся? (П. Чу- 
бинський).

3. Березовий гай, ліс; березник, березняк. Я  зіскакую на 
землю, путаю Обмінну й розмірковую, куди ж гайнути по 
гриби: в березину чи в загороду Костюків (М. Стельмах).

4. Березова гілка, палиця. — Цить, блазню! Ти, видно, не 
був ні в кого в руках, видно, не держано тебе як слід... Маза
ли тебе зверху пирогом... А дубини, березини не хоч? (Панас 
Мирний); От піду десь-колись до близького зрубу, наріжу 
березини, .. а в понеділок беремо з жінкою по зв'язкові на 
течі та й на торг до Дрогобича (І. Франко).

0  У три березини потягати (потягтй) див. потягати1.
БЕРЁ31ВКА, и, ж. Горілка, настояна на молодих березо

вих листочках або бруньках. [X р а п ко:] Ходімо лишень до 
хати, — у  мене березівка є (Панас Мирний); — Щастя, що 
тільки вирвано шматок м 'яса, а сам хоч цілий зостався .. 
Залий березівкою [рану] (Г. Косинка).

БЕРЕЗІЛЬ, золя, БЕРЕЗОЛЬ, я, ч., заст. Березень. А в 
марці [березні] завсігди вже береза зовсім зелена, — тим-то 
його й прозвали березоль (А. Свидницький); В березілі [бе
резолі] року 1842 непроданих "Гайдамаків"лишилося тіль
ки сотня примірників (О. Кониський); Коли зможете при
слати їх [книжечки] до 1-го березоля — то висилайте в Він
ницю (М. Коцюбинський); Про весну шумів водою березіль 
(В. Сосюра).

БЕРЁЗКА1, рідше БЕРІЗКА, и, ж. 1. Багаторічна бур’я
нова витка рослина родини берізкових; повійка. Пахуча бе

резка коло сухого дутинастого пенька повилась (Марко 
Вовчок); Личинки бурякового довгоносика живляться ко
рінцями осоту, будяка, берізки і багатьох інших бур'янів 
(з наук. літ.).

2. діал. Дереза. Тин увесь увитий хмелем .. та колючою 
березкою, що, як прядиво, спускалася сюди своєю мичкою 
(Панас Мирний).

БЕРЁЗКА2 див. берізка1.
БЕРЕЗНЕВИЙ, а, е. Прикм. до бёрезень. Березневий 

похмурий день був холодним (А. Хижняк); Був ясний берез
невий день, сонце розляглося на півнеба (В. Дрозд); // Який 
буває, відбувається у березні. Згинув, як березневий сніг 
(прислів’я); Свіжий березневий вітер прохолодив мені чоло 
і зогрів груди (Ю. Смолич); Чудесне небо України березне
вими зоряними ночами (Н. Рибак).

БЕРЕЗНИК, березнику, ч. Те саме, що березняк. Тут йо
му з березнику назустріч шкандиба рижа кобила (Г. Квіт- 
ка-Основ’яненко).

БЕРЁЗН И Ч бК , березничку, ч. Зменш, до березник. То
ді моя пасіка була у  березничку, що за селом гайок (Марко 
Вовчок).

БЕРЕЗНЯК, у, ч. Березовий гай, ліс. Дише тишею долина, 
Йде березняком дівчина (Я. Щоголів); Обабіч, м іж .. береста
ми і голубою грабиною, рожевіють .. березняки (М. Стель
мах); Нерідко у  Біловезькій Пущі можна натрапити і на су
цільні березняки (з наук.-попул. літ.); Яр уставав м ’якими 
сріблястими хвилями молодої отави, що десь зникали у  за- 
тінках молодого березняку (із журн.).

БЕРЕЗН Я Ч бК , чку, ч. Зменш, до березняк. В березняч
ку пересвистувались зелені синички (Ю. Збанацький).

БЕРЕЗОВИЙ, а, е. Прикм. до берёза1 1. Білі поплавці з 
березової кори .. падали на землю з рук (І. Нечуй-Левиць- 
кий); Березовий сік... Він фіалкою пахне (Л. Дмитерко); 
// Зробл. з берези. Юрко стає за рідким березовим тином і 
навмисно кашляє (П. Козланюк); Він сіпнув за кінець жерд
ки і вирвав її з березового стовпа разом з іржавим цвяхом 
(В. Дрозд); 3 ліщинових та березових гілок виготовляли об
ручі для дерев 'яного посуду (з наук.-попул. літ.).

О Берёзова каш а (припарка) див. каш а; Дати |берёзо- 
вої] припарки див. давати; Дати (всипати, задати)/дава
ти (задавати) берёзово!' каші див. давати; Перепйло / пе
репаде берёзово!' каші див. перепадати; Почесати берёзо- 
вим віником див. почесати; Скуштувати (покуштувати) 
берёзовоУ каші див. скуштувати; Частувати (пригощати) / 
почастувати (пригостйти) берёзовою кашею див. часту
вати.

Б Е Р Е ЗбЛ Ь  див. березіль.
БЕРЕЗОНЬКА, и, ж. Зменш.-пестл. до берёзка2. Ой, не

хилися ти, березонько, Ще ж ти зеленая (з народної пісні).
БЕРЁЙТОР, а, ч., спец. 1. Фахівець, який об’їжджає вер

хових коней і навчає верхової їзди. Мисливці спішилися, і 
берейтори одвели коней подалі (Ф. Бурлака).

2. Помічник дресирувальника коней у цирку. Чимало бе
рейторів згодом стали відомими дресирувальниками (з на
ук.-попул. літ.).

БЕРЕЙТОРСЬКИЙ, а, е, спец. Прикм. до берёйтор.
Шукаємо працівника на невелику ферму для роботи з верхо
вими кіньми. Берейторський досвід обоє 'язковий (з газ.).

БЕРЁКА, и, ж. 1. Листяне світлолюбне дерево родини 
розових, що використовується в захисних лісонасаджен
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нях. Береку широко використовують і як декоративне де
рево у  парковому будівництві (з наук. літ.).

2. Цінна промислова деревина цього дерева. Берека твер
да, добре полірується, тому використовується для виго
товлення меблів (з навч. літ.).

3. збірн. Кисло-солодкі зимові плоди (ягоди) цього дере
ва. Берека є складовою частиною кормового раціону бага
тьох видів птахів (з навч. літ.).

БЕРЕКОВИЙ, а, е. Прикм. до берека. Берекові наса
дження.

БЕРЕНДЕЇ, їв, мн. (одн. берендёй, я, ч.), іст. Кочові 
тюркські племена, які у кінці XI ст. під натиском половців 
осіли на київських, чернігівських, переяславських землях і 
перейшли під владу київських князів. Знав він, що половці 
жорстоко розправляються з полоненими торками, берен- 
деялш та чорними клобуками, які зрадили степовій вольни
ці і заради спокійнішого і ситішого життя піддалися русь
ким князям (В. Малик); Літопис згадує не лише торків і пе
ченігів, а й берендеїв (з наук. літ.).

БЕРЕНДЕЙ див. берендеї.
БЕРЕСКЛЕТ, у, ч. Деревоподібна або чагарникова рос

лина родини бересклетових; бруслина. Навколо Улянки за
стигли в мовчанні кущі бересклету з жовтими сережками 
(О. Донченко); Враз я нахиляюся до кружечка ніздрястого 
снігу, що зеїенкуватим ковніром охопив молоденького бе
ресклету (М. Стельмах); Дорогу з обох боків обступили ха
щі кизилу, в ’язовнику, бересклету (Ю. Мушкетик).

БЕРЕСКЛЕТОВИЙ, а, е. 1. Прикм. до бересклет. Дів
чинка почала розглядати бересклетову сережку (О. Дон
ченко).

2. у знач. ім. бересклетові, вих, мн., біол. Родина ліан, 
невеликих дерев та чагарникових рослин, поширених пе- 
рев. у тропічній зоні. Красива деревна ліана родини берес
клетових досягає висоти 10-12 м  (з наук.-техн. літ.).

БЕРЕСТ1, а, ч. Листяне дерево родини в’язових з корич
нево-сірою корою і овальними, на кінці загостреними лист
ками, яке використовують для живоплотів та захисних лісо
насаджень. А що, як присядем Отутечки під берестом Та 
трохи спочинем! (Т. Шевченко); Вгорі крізь листя береста, 
як золоті цвяшки, жовтіли зорі (В. Винниченко); Дедалі все 
більше густішав ліс. Дуби відступали перед навалою широ
колистих кленів і осик, берестів і густого ліщинника 
(О. Донченко); Дятеї на сухім бересті стукає рівно, чітко 
(В. Дрозд); * У порівн. Не було в селі парубка над Максими- 
шиного Лукина. Високий, стрункий, як берест (Н. Кобрин- 
ська).

БЕРЕСТ2, у, ч. Кора, луб берези. Як матеріал для письма 
в Древній Русі застосовувався пергамент, тобто особли
вим способом оброблена шкіра, а також берест (кора бере
зи) (з наук, літ.); Матеріал для виготовлення сурми — бе
рест або карагач (із журн.).

БЕРЕСТИНА, и, ж. Берестове дерево; берест (див. бе
рест1). Дрючки держали з берестини (І. Котляревський); В 
очеретах бугай реве. На берестині ворон крюка (Я. Щого- 
лів); Берестина, черемха.. ішли вгору третім ярусом (І. Ба
гряний).

БЕРЕСТбВИЙ1, а, е. Прикм. до берест1. Починався 
старий дубовий та берестовий ліс (І. Нечуй-Левицький); 
Вони зайшли на галявину, пориту лисячими норами.. Федот 
присів біля однієї з них, заглянув у  темну дірку: звідти несло

прілим листям і гіркою берестовою коренякою (Григорій 
Тютюнник); 11 Зробл. з береста. Шахва [шафа] гарна, берес- 
това (Сл. Гр.).

БЕРЕСТОВИЙ2, а, е. Зробл. з бересту (див. бёрест2). 
Трійко її дітей, взявшися за руки, тягнуться на узбіччя до
роги, всі в полотняних катаночках та берестових личаках 
(М. Стельмах).

БЕРЕС ТбК , тка, ч. Зменш, до бёрест1. Дзвінкий голос 
лунав між гущавиною високих берестків та пахучих лип 
(Панас Мирний); При світлі блискавки.. видно кудлаті мо
лоді берестки (В. Винниченко); Постояли бесідники біля 
урвища з берестками (В. Барка); М'ясистий, непересохлий 
бересток легко розколюється на четвертинки (М. Стель
мах); На сухому берестку над глинищем сиділа чорна воро
на (В. Дроздї.

БЕРЕСТОЧОК, чка, ч. Зменш, до бересток. Колись не
величкі, замлілі дубки, кленки, бересточки, липи тепер визи
рали .. такими.. пишними велетнями, гордо, аж під хмара
ми (Панас Мирний); Віжки прив ’язані до стовбура моло
денького бересточка, і ніхто не виходить, не відв 'язує їх 
(М. Циба).

БЕРЕСТЯНИЙ, а, є. Зробл. з бересту (див. бёрест2). Вно
чі на Верховині затрембітала трембіта, берестяна гуцуль
ська сурма (Л. Первомайський); На Півночі, в лісових місце
востях, берестяний посуд дуже поширений у  хатньому 
вжитку (з наук.-попул. літ.); // Написаний на бересті (про 
рукопис). Мудрець .. збирав дбайливо скарб берестяних 
грамот і збитків (П. Загребельний).

БЕРЕСТЯНКА1, и, ж. Гриб, який росте на пеньках бе
реста (див. берест1). Галушки з берестянками (Сл. Гр.).

БЕРЕСТЯНКА2, и, ж. Кошик або коробка з бересту 
(див. бёрест2). Для збирання ягід, грибів легко зробити бе
рестянку (з навч. літ.).

БЕРЕСТЯНКА3, и, ж. Невеликий співочий перелітний 
птах родини кропив’янкових. Берестянка непоказна за за
барвленням, харчується комахами (з наук.-попул. літ.); У 
півтемряві лісу, що нависає над плаєм, співають берестян
ки, ковалики, зяблики (з газ.).

БЕРЕТ, а, ч. Жіночий або чоловічий головний убір із м’я
кої тканини чи з хутра гладкошерстих тварин, зроблений 
без окола і козирка. Червоне вино грає у  його жилах, берет 
палає на сонці (М. Коцюбинський); Марія, одягнувши.. свій 
флотський берет, зняла дзеркало з стіни, поставила долі 
(В. Кучер); Старенький берет, глибоко надітий на голову, 
ще більше підкреслював той [скептичний] вираз (А. Діма- 
ров).

(1) Голубі берети (каски)— назва об’єднаних миротвор
чих сил ООН (починаючи з 70-х рр. XX ст.). “Голубі каски ” 
удостоєні Нобелівської премії миру, хоч переважна біль
шість їхніх операцій, на жаль, не привела до остаточного 
політичного врегулювання (з публіц. літ.); Президент Бол
гарії висловив свою високу оцінку зусиль України зробити 
внесок у  врегулювання конфлікту, в тому числі й через на
правлення своїх “голубих беретів ” (з газ.).

БЕРЕТИК, а, ч. Зменш, до берёт. Ні одна немала на го
лові чіпця, обсипаного перлами, чи беретика дорогого, чи 
навіть намітки (Б. Лепкий); Вона стояла — висока, струн
ка, .. в синьому беретику (Ю. Смолич).
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БЕРЕТКА, и, ж., розм. Зменш, до берёт. З-під беретки 
на нього дивились кругленькі холодні.. оченята (О. Копи- 
ленко).

БЕРЖЕРЁТА, и, ж. Французька лірична пісня XV-XVIII ст., 
в якій ідеться про пастушок та пастухів. Старовинна бер- 
жерета.

БЕРИЛ, у, ч. Мінерал, прозорі різновиди якого, забарвле
ні домішками в різні кольори, є дорогоцінними каменями. А 
четвертий ряд [каменів]: хризоліт, і онікс, і берил, вони бу
дуть вставлені в золото в своїх гніздах (Біблія. Пер. І. Огі- 
єнка); На перешені [персні] був великий золотисто-зелений 
берил (І. Франко); Аквамарин — мінерал, прозорий різновид 
берилу (з навч. літ.); Прозорі видозміни берилу використо
вують як дорогоцінне каміння (із журн.).

БЕРИЛІЄВИЙ, а, е. Прикм. до берйлій. Берил викори
стовують як берилієву руду (з наук.-попул. літ.); Багато 
цінних властивостей має берилієва бронза (з навч. літ.).

БЕРИЛІЗАЦІЯ, ї, ж. Насичення берилієм поверхневого 
шару металевих виробів з метою підвищення їхньої твер
дості, жаростійкості. Берилізація підвищує міцність, тер
мостійкість та корозійну стійкість металів (з наук. літ.).

БЕРЙЛІЙ, ю, ч. 1. Хімічний елемент з атомним номером 4, 
дуже легкий твердий метал сріблястого кольору. За літієм 
іде берилій — теж метал, але двовалентний (з навч. літ.); 
Берилій та його сплави використовують у  космічній та ра
кетній техніці (із журн.).

2. Те саме, що берйл. А князі принесли каміння смарагдо
ве та інше каміння дороге на ризу Авірону: і сард, і топаз,.. 
і онікс, і берилій (Г. Хоткевич).

БЕРИ Л ібЗ, у, ч., мед. Професійне захворювання, спри
чинене дією берилію чи його сполук. При вдиханні пилу, що 
містить малесенькі частинки металу берилію або його 
сполук, розвивається тяжка хвороба — бериліоз (із журн.).

БЕРЙЛОВИЙ, а, е. Прикм. до берйл. Бериловий концен
трат плавиться в трифазній електричній печі (з навч. літ.).

БЁР1-БЁР1, невідм., ж., мед. Захворювання, спричинене 
неправильним обміном речовин в організмі або нестачею 
деяких вітамінів. За відсутності або недостатньої кілько
сті в їжі вітаміну В і розвивається характерна для цього 
авітамінозу хвороба, яка дістала назву бері-бері (з наук, 
літ.).

БЕРІЗКА1, рідше БЕРЁЗКА, и, ж. Зменш, до берёза1 1.
Ми сходили на гору. Гора така крута .. Приходилось хапа
тись руками за молоді берізки, котрими засіявся доволі 
густо цей бік гори (І. Нечуй-Левицький); Дуже березку 
сокирою тнули; Сльози сріблясті на корінь скапнули (П. Гра- 
бовський); Українці порівнюють дівчину з горлицею, зозуль
кою, калиною і т. ін.; росіяни — з берізкою, чехи — з яблуч
ком, ягідкою (з наук.-попул. літ.); * У порівн. При згадці про 
струнку, мов берізка, гарну, мов квітка у  полі, ласкаву, як 
весняний вітер, дочку лисого вибійника у  Данилка тьохнуло 
серце (П. Панч).

БЕРІЗКА2 див. берёзка1.
БЕРІЗКОВИЙ, а, е. 1. Прикм. до берізка1. Звучить у  

парку букова алея, Як контрабас, густий, неначе мед, Вли
вається в м ’яке контральто кленів, Й  пливе під музику бе- 
різковий балет (із журн.); Берізковий гай.

2. у знач. ім. берізкові, вих, мн., біол. Родина багаторіч
них трав’янистих рослин. У роботі розглянуто питання

особливостей біології бур’янів родини берізкових за умов 
Лісостепу та Північного Степу України (з наук. літ.).

БЕРІЗОНЬКА, и, ж. Зменш.-пестл. до берізка1. Дівчи
на, як берізонька, сережками завішана (приказка); Під яб
лунею, що голубливо простерла своє квітчасте гілля, дитя
че коло грає в берізоньку (Б. Антоненко-Давидович).

БЁРНВЩ ИНА, и, ж., іст. Злочинна система масових 
незаконних репресій в СРСР під час перебування Л. П. Берії 
на посаді народного комісара внутрішніх справ (1938-1945). 
Забезпечення безумовної політичної монолітності радян
ського народу навіть ціною знищення його частини. Саме 
під цим гаслом проходили масові репресії 1937-1938 рр., 
відомі під назвою “беріївщини " (з навч. літ.).

БЕРКЙЙ, а, ё. 1. до чого, розм. Те саме, що беручкйй 1. 
Берка і здібна дівчина до всього (Ганна Барвінок); — Я  своєї 
Лукини за Уласа не оддам, бо він не дуже беркий до роботи 
(І. Нечуй-Левицький).

2. без дод. Те саме, що беручкйй 2. Він не беркий, не чіп
ляється за колеса (Сл. Гр.); Товариші допіру прийшли з ро
боти, змоклі до останньої нитки, вимазані в беркий сірий 
глей (С. Черкасенко).

БЕРКЙЦ див. беркйць.
БЕРКЙЦАТИ, аю, аєш, недок., розм. Раптом падати, пе

рекидаючись. Юру раптом штовхає вперед, потім назад.. 
І тоді зникає все. Все стає дибки, догори ногами, беркицаєі 
летить .. у  прірву... (Ю. Смолич).

БЕРКЙЦНУТИ див. беркйцьнути.
БЕРКЙЦНУТИСЯ див. беркйцьнутися.
БЕРКЙЦЬ, БЕРКЙЦ, виг., розм. Уживається як прису

док за знач, беркйцьнути і беркйцьнутися. Беркиць [Оле
на] з ліжка до ніг Зубишиних та й лежить, і плаче, і про
сить (Г. Квітка-Основ’яненко); Я  лечу,.. запинаюся на пере
лазі і в поспіху беркиц догори ногами в рівчак (І. Франко); 
От почалася засуха. Вівці гинуть. Отак ходить полем, щи
пає деяку бадилину і раптом беркиць (В. Кучер); Схопили 
мене, беркиць так, як жабу, на ряденце і розпластали 
(О. Стороженко).

БЕРКЙЦЬНУТИ, БЕРКЙЦНУТИ, ну, неш, док., розм. 
1. Однокр. до беркйцатн. З несподіванки той [шпигун] 
утратив рівновагу й беркицнув рядом з Володею (О. Дон- 
ченко).

2. кого, що. Зненацька кинути, перекинути. Так і бер
кицьнув його на землю (Сл. Гр.).

БЕРКЙЦЬНУТИСЯ, БЕРКЙЦНУТИСЯ, нуся, нешся, 
док., розм. Зненацька впасти, перекинувшись. — Отак на
віть беркицьнутись можна! — ледве втримався на санках 
Хведько (М. Стельмах); Стьопін його так торохнув, що 
той беркицнувся (Ю. Збанацький); Та ви ж самі бачили, як 
бідолаха беркицьнувся після пострілу (А. Крижанівський).

БЕРКЛІАНСТВО, а, с. Філософська течія, яка заперечу
вала об’єктивне існування матеріального світу, стверджу
вала, що речі є тільки сукупністю відчуттів. Англійський 
єпископ Берклі, який жив у  1685-1753 рр., започаткував 
філософське вчення, що отримало назву “беркліанство" 
(з наук. літ.).

БЁРКЛ1Й, ю, ч. Штучно отриманий радіоактивний хі
мічний елемент з атомним номером 97. За допомогою ядер
них реакцій добуто ще такі елементи: америцій, астат, 
берклій, плутоній, прометій та інші (з навч. літ.).
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БЁРКОВЕЦЬ, ківця, ч., заст. Міра ваги, яка дорівнюва- 
ла 10 пудам. Кількість цукру з одного берківця (10 пудів) бу
ряків збільшилась з /830 р. до початку 90-х років у  вісім з 
половиною разів (з навч. літ.).

БЕРКУТ, а, ч. Великий хижий птах родини яструбових, 
який має темно-буре оперення. Беркути відразу вдарилися 
вгору (Я. Щоголів); 3 усіх орлів, які зустрічаються в Украї
ні, тільки найбільший орел — беркут — може вважатися 
шкідливим птахом (з наук, літ.); * У порівн. — Кидай шаб
лю!.. — закричав Яків, налітаючи, мов беркут. — Кидай! 
(А. Шиян).

БЕРКУТЕНЯ, яти, с. Пташеня беркута. Непокірне берку- 
теня наскрізь проткнуло гострим кігтем долоню мисливця 
(із журн.); * Образно. На території підрозділу “Беркут ” функ
ціонує дитяча спортивна секція “Юне беркутеня ” (із журн.).

БЕРКУТІВЕЦЬ, вця, ч., розм. Член спеціалізованого за
гону міліції “Беркут”. Основу загону спеціального призна
чення становили оперативники, більш вишколені, ніж спец- 
призначенці та беркутівці (з газ.).

БЕРКШЙР, а, ч. Англійська порода скороспілих свиней. 
Особливостями будови тіла беркширів є: середні розміри, 
компактний, широкий тулуб (з наук. літ.).

БЕРКШ ИРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до беркшйр. У Закар
патській області здавна розводили свиней беркширської 
породи (з наук. літ.).

БЕРЛАДНИК див. бирладник.
БЕРЛАДНИКИ, БИРЛАДНИКИ, ів, мн. (одн. берлад- 

ник, бирладник, а, ч.), іст. Вигнанці з Київської Русі, які 
жили у пониззі Дунаю в районі міста Берладь (нині Бирлад, 
Румунія) в ХІ-ХІІІ ст. У своєму Пониззі “берладники ”утво
рили досить сильну військову організацію, основою якої 
стала їхня флотилія, точніше, добре оснащений флот 
(з наук.-попул. літ.); Історики справедливо вважають, що в 
умовах залежності України-Русі від Золотої Орди Берладь 
перетворилася на Січ XII століття, а берладники стали 
попередниками запорозьких козаків (з наук.-попул. літ.).

БЕРЛИН, а, ч., заст. Старовинна карета для далеких по
дорожей. І руки голі, і шиї голі, точнісінько, як на панях, що 
у городі берлинами р о з 'їжджають (Г. Квітка-Основ’янен- 
ко); Іде шляхом до Києва Берлин шестернею, А в берлині 
господиня 3 паном і сім 'єю (Т. Шевченко).

БЕРЛИНА, и, ж., заст. Велике річкове плоскодонне 
вантажне судно; барка. По бистрій воді Гуляють берлини, 
свистять пароходи [пароплави] (Л. Глібов); Мов великі па
лаци, ходили [по лиману] судна, берлини, баркаси, плоти 
(Панас Мирний); Люди, голосно розмовляючи й лаючись, 
посунули до берлин, що стояли в штучній бухті (В. Підмо- 
гильний); * У порівн. Далі пісня не йшла. Тягли її, як важку 
берлину проти води (О. Довженко).

БЕРЛИНКА, и, ж., заст. Зменш, до берлина. При березі 
коло Подолу стояли рядками здорові дуби й берлинки (І. Не- 
чуй-Левицький).

БЕРЛІНЕЦЬ див. берлінці.
БЕРЛІНКА див. берлінці.
БЕРЛІНСЬКИЙ, а, е. Стос, до Берліна. Криленко згадав 

і рівні берлінські вулиці, і тихий кабінет над ІЛпреє, і нор
мальне й точне, мов годинниковий механізм, німецьке жит
тя (М. Хвильовий); Сунуло тощею різнобарвне воїнство, 
їхали машини з берлінськими реєстраційними знаками 
(П. Загребельний); Берлінський зоопарк є найбагатшим у

світі з точки зору видового різноманіття (з наук.-попул. 
літ.).

А  Берлінська лазур див. лазур; Берлінська стіна б е р 
лінський мур> див. стіна.

БЕРЛІНЦІ, ів, мн. (одн. берлінець, нця, ч.; берлінка, и,
ж.). Мешканці Берліна. Своєрідний подарунок Брюсселю 
зробила комісар Свросоюзу у  справах бюджету берлінка 
Міхаелла Шраєр (з газ.); Важливо, що ця розмова відбу
вається в місті, де сорок років тому вирішувалась доля де
мократії в Свропі. Тоді президент Джон Кеннеді сказав: 
“Я  — берлінець“ (з Інтернету); 25-річний “непереможе- 
ний”, як називають його німецькі журналісти, берлінець 
Томас Ульріх битиметься за титул WBO та WBA в напів
важкій ваговій категорії (з Інтернету).

БЁРЛО, а, с., іст. Палиця, оздоблена коштовним ка
мінням і різьбою; символ, знак царської влади; скіпетр. Чи 
заздрісно тобі на сю корону, сю багряницю, сеє берло? (Ле
ся Українка); Війт низько вклонився старості і воєводі і 
поклав перед ними берло, ознаку своєї гідності (3. Тулуб).

БЕРЛОГ А, и, ж., рідко. Те саме, що барліг 1,2. Неначе з 
берлоги Медвідь виліз, ледве, ледве Переносить ноги (Т. Шев
ченко); Тільки один димар нагадував, що то не берлога 
звіряча, а людська оселя (Панас Мирний).

БЕРМА, и, ж., спец. Горизонтальна ділянка для укріп
лення схилів. Якщо висота греблі понад І Ом, то для більшої 
стійкості укосів влаштовують горизонтальні ділянки — 
берми різної ширини (з наук.-попул. літ.); В бетонному ка
налі ще котилися могутні хвилі, мало не переливаючись на 
берми (Іван Ле).

БЕРМУДИ, і в, мн., розм. Подовжені та розкльошені шор
ти. Частіше й частіше з ’являються групи з єдиним стилем 
одягу, наприклад: велика кількість металевих прикрас, шкі
ра, сонячні окуляри (для рокерів); бермуди, браслети, лан
цюги, короткі стрижки у  хлопців, якомога більш незвичай
но зібране волосся в дівчат (для хіпі) (з публіц. літ.).

БЕРНАРДИН див. бернардйни.
БЕРНАРДЙНЕЦЬ див. бернардйнці.
БЕРНАРДЙНИ, ів, мн. (одн. бернардйн, а, ч.). Те саме, 

що бернардйнці. На майдані хвилювалося ціле море голів; 
паралельно до стін замку, від костьолу бернардинів до пра
вославної церкви, зімкнутою лавою стояли надвірні козаки 
(М. Старицький); У Львові кого тільки нема: бернардини, 
капуцини, кармеліти, домініканці... (Р. Іваничук); Найба- 
гатшими на Правобережжі були римо-католицькі монас
тирі, які належали єзуїтам, домініканцям, бернардинам, 
капуцинам (із журн.).

БЕРНАРДЙНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бернардйн, бер- 
нардйнець. Незабаром наїхали у  Лубни з Варшави като
лицькі ченці. З костьолу швидко став бернардинський ка
толицький монастир (І. Нечуй-Левицький).

БЕРНАРДЙНЦІ, ів, мн. (одн. бернардйнець, нця, ч.).
1. Чернечий орден, названий за ім’ям Бернарда Клервосько- 
го, який у XII ст. здійснив реорганізацію католицького чер
нечого ордену цистерціанців. 1481 року бернардинці одер
жали від папи Сікста IVпривілей, що його надавано тільки 
орденам у  Святій Землі (з навч. літ.).

2. іст. У давній Польщі і Литві чернечий орден, який від
різнявся від францисканців лише дещо суворішим статутом 
і мав назву, що походила від собору Св. Бернарда Сієнсько
го у Кракові, збудованого 1453 р. королем Казимиром IV
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Ягеллоном; обсерванти. Перший костьол на Південному 
Сахаліні побудували краківські бернардинці (з мемуарної 
літ.).

БЕРНШ ТЕЙНІАНЕЦЬ, нця, ч., соц. Прихильник берн
штейніанства. Сучасні українські соціал-демократи відвер
то визнають себе бернштейніанцями (із журн.).

БЕРНШ ТЕЙНІАНСТВО, а, с., соц. Течія в соціал-демо
кратії, започаткована Едуардом Бернштейном (1850-1932), 
що проголошує перегляд деяких положень марксизму з огля
ду на історичні умови, що змінились. Соціалістичний ук
раїнський варіант ґрунтувався на етичному, а не політич
ному підґрунті, що відбивало специфічні риси українського 
світоглядного менталітету і водночас близькість до євро
пейського типу соціалістичної думки (для порівняння зга
даймо бернштейніанство, Франкфуртську школу, “філосо
фію надії" Е. Блоха тощо) (з наук. літ.).

БЕРСАЛЬЁР див. берсальёри.
БЕРСАЛЬёРИ, івумн. (одн. берсальєр, а, ч.). Вояки від

бірного корпусу італійської армії, спеціально треновані для 
влучної стрільби та форсованих маршів. Корпус берсаль- 
єрів існує з 1836 р. (до 1861 р. у  складі армії П ’ємонту) 
(з наук.-попул. літ.).

БЕРТОЛЁТ1В, ова, ове: Д  Бертолетова сіль див. сіль.
БЕРТОЛІД див. бертоліди.
БЕРТОЛІДИ, ів, мн. (одн. бертолід, у, ч.). Хімічні сполу

ки, які мають несталий склад. Бертоліди — мінерали змін
ного складу, які знаходяться на межі між звичайними спо
луками й ізоморфними сумішами (з наук.-попул. літ.).

БЕРТРАНДИТ, у, ч. Мінерал групи силікатів білого, іно
ді рожевого або жовтого кольору, що трапляється у вигляді 
прозорих кристалів ромбічної форми. Відомо 54 берилієві 
мінерали, найважливіші — берил, бертрандит, гельвін 
(з наук.-попул. літ.).

БЕРУЧИЙ, а, е,розм., рідко. Те саме, що беручкйй. — І 
не вчив би його, сякого-такого хлопця, коли ж вам таке .. 
беруче — на що не гляне, те й зробить: треба вчить (С. Ва
сильченко).

БЕРУЧКЙЙ, а, ё, 1. Дуже працьовитий, старанний. Вона 
була проворна і беручка, і не міг нахвалитися нею десятник 
Іван Якимович (О. Гуреїв); Він [Іван Максимович] чоловік 
тихенький, проте настирливий і беручкий (Василь Шев
чук); // до чого. Охочий, запопадливий. І всім у  Катерини 
була хороша невістка: до роботи беручка, до старших при
вітна (С. Чорнобривець).

2. Який береться, липне, чіпляється до чого-небудь, за 
щось; липкий, чіпкий. Вітрові вслід котився не знати куди 
беручкий курай (В. Кучер).

3. Який добре бере, схоплює. Шия рожева і товста, 
важкі бичачі плечі, беручкі довгі руки (О. Копиленко); * Об
разно. Його [П. К. Саксаганського] пам ’ять була беручка до 
деталей (Ю. Мартич).

БЕРЧЙЗМ, у, ч. Крайньо права ідейно-політична течія у 
США, названа за ім’ям американського місіонера Д. Берча. 
Прихильники берчизму борються проти демократичних 
течій та ідей (з публіц. літ.).

БЕРЧЙСТ, а, ч. Прихильник берчизму. Берчисти — це 
члени або прихильники Товариства Джона Берча, заснова
ного в 1958 р. (з публіц. літ.).

БЕСА, и, ж., фін. Зниження курсу біржових цінних папе
рів. Якщо ціни на ринку в період між укладенням та вико

нанням беси впадуть, то спекулянт-продавець може купи
ти папери або товари за нижчою ціною і, здаючи їх своєму 
контрагентові за вищою, обумовленою ціною, отримає при
буток (з навч. літ.).

БЁСАГИ див. бйсйги.
БЕСАЛ&Л, у, ч., фарм. Препарат для лікування захво

рювань шлунково-кишкового тракту, циститу і т. ін. Напри
кінці листа Катерина Білокурраптом якось несміливо, зво
рушливо додає: — Ну, а якщо будете посилати бесалол, то 
положіть [покладіть] і дві лимонки (із журн.).

БЕСЕМЁР, а, ч., мет. Конвертор для отримання сталі з 
розплавленого чавуну продуванням його повітрям або кис
нем, а також для отримання чорнової міді шляхом проду
вання повітря крізь штейни. В огні розтоплюйте руду, роз
лийте чавуну озера, щоб міліони [мільйони] тонн продув 
огненний подих бесемера (І. Гончаренко).

БЕСЕМЁР1ВЕЦБ, вця, ч., розм. Робітник сталеплавиль
ного виробництва; сталевар. Бесемерівці заводу “Азовсталь ".

БЕСЕМЁР1ВСБКИЙ, а, е, мет. Прикм. до бесемёр. Бе- 
семерівський конвертор — це поворотна піч грушоподібної 
форми, в яку заливають розплавлений чавун (з навч. літ.).

Д  Бесемерівська сталь див. сталь1.
БЕСЕМЕРУВАННЯ, я, с., мет. Дія за знач, бесемеру- 

вйтн. Виробництво міді складається зі збагачення, випалу 
зі спіканням концентрату, литва та бесемерування (з навч. 
літ.); Бесемерування чавуну.

БЕСЕМЕРУВАТИ, ую, уєш, недок., що, мет. Добувати 
сталь із розплавленого чавуну, продуваючи крізь нього по
вітря, що випалює наявні в чавуні домішки, а також отри
мувати чорнову мідь, продуваючи повітря крізь штейни. У 
процесі виробництва металу мідний штейн бесемерують 
до чорнової міді (з наук.-техн. літ.).

БЕСЙСТ, а, ч., фін. Біржовий гравець, який здійснює 
операцію беси. Спекулянт, що грає на зниження (бесист), 
продає цінні папери або товари на певний термін (з навч. 
літ.).

БЁС1ДА, и, ж. 1. Розмова. Служниця підслухала їх бесіду 
і пішла подивитися золотогривого коня (А. Калин); Жваві 
суперечки й бесіди чулися по всіх вулицях і провулках 
(А. Шиян); Він [дід] безумно любив гарну бесіду... (О. Дов
женко); Обід був досить скромний, а бесіда проста й при
вітна (Василь Шевчук).

2. Доповідь, повідомлення на яку-небудь тему з наступ
ним обміном думками; співбесіда. Бесіда — це форма спіл
кування з метою обміну думками, інформацією, почуттями 
тощо (з навч. літ.).

3. заст. Гуляння в когось; бенкет. Хоч небагатечко гос
тей зібралось, А все ж бесіда гарная була (Л. Глібов); — На 
цю Покрову на бесіді стрілися мої старі з Тетяниними, та 
й пішло у  них чаркування (М. Стельмах).

4. заст. Товариство, компанія. Іноді було насмішить 
[дід] бесіду, аж за животи беруться (Панас Мирний); В 
Филона така бесіда зібралась (Ганна Барвінок).

5. діал. Мова (у 4 знач.). Про оборону й бесіди нема, про 
втечу й гадки не маємо (з переказу); Петрикові лють бесіду 
відобрала, стояв, як свічка (Марко Черемшина).

Ставати / стати до розмови (до бесіди, на розмбву, на 
бесіду) див. ставати.

БЕСІДКА, и, ж., рідко. Легка крита будівля в саду, парку 
і т. ін. для відпочинку й захисту від сонця, дощу; альтанка.
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У бесідці стало тихо (Панас Мирний); Сад був невеликий, 
зате густий і вигідний. В найглибшій його частині стояла 
бесідка (Ю. Смолим).

БЕСІДКОВИЙ, а, е, рідко. Стос, до бесідки. Бесідкові 
скульптури.

БЕСІДЛИВИЙ, а, е, діал. Балакучий. Якась дитиняча 
веселість охоплює серце Кранцовської. Стається [стає] 
тоді такою бесідливою, що не може вдержати свого язика 
(Л. Мартович).

БЕСІДНИК, а, ч. 1. Учасник бесіди (у 1 знач.); співроз
мовник. Найгіршої моєї невидержки м ої бесідники не бачи
ли: я півночі проплакала після тієї сперечки [суперечки] 
(Леся Українка); Нестор поглянув щиро бесідникові в очі й 
відгорнув якимось заклопотаним рухом волосся з чола 
(О. Кобилянська); Говорив кожен голосно, мов бесідників 
своїх уважав за глухих (А. Головко); О сестро моя малень
ка, ти самітньому бесідник, підупалому спочинок (В. Стус).

2. зах. Той, хто виступає на зборах; промовець, оратор. 
Мені прийшлося сидіти в санках Андрія Крицького, .. кот
рого я пізнав на вічах як доброго бесідника (І. Франко); — Я  
маю щось вам прочитати, — сказав бесідник — і взяв .. 
якийсь папір (Л. Мартович); Голова зборів звертає вдруге 
увагу бесідника, щоб говорив про крамниці (О. Маковей).

БЕСІДНИЦЬКИЙ, а, е, зах. Промовницький, оратор
ський. Мої знайомі.. не могли мені нахвалитися Грицуняка 
за його незвичайний бесідницький талант (І. Франко).

БЕСІДНИЦЯ, і, ж. Жін. до бесідник 1. Моя бесідниця 
часто торкала мене за плече (Леся Українка).

БЕСІДОНЬКА, и, ж. Зменш, до бесіда 1. Весела бесі- 
донька.

БЕСІДОЧКА, и, ж., рідко. Зменш, до бесідка. Сад пан
ський великий .. У ньому й хатиночки побудовані, у  ньому і 
бесідочки (Марко Вовчок).

БЕСІДУВАТИ, ую, уєш, недок., розм. 1. Розмовляти з 
ким-небудь. Баба Дмитриха то була вогонь — не жінка. 
Любила дуже бесідувати, розмови розводити (В. Стефа- 
ник); Ось він [хлопчик] бесідує з селянами і передає їм 
останні відомості з фронту (Ю. Яновський); Моя дивна 
зустріч була причиною того, що я тепер бесідую з тобою 
(О. Бердник).

2. зах. Промовляти (на зборах, мітингу і т. ін.), виголо
шувати промову. Встає бесідник та й бесідує: — Як нашого 
кандидата не виберете, то запродасте діти свої [дітей 
своїх], родину і Русь (В. Стефаник).

БЕСКЕД див. бёскйд.
БЕСКЕДДЯ див. бескеття.
БЕСКЕТ див. бескид.
БЕСКЕТТЯ, рідше БЕСКЕДДЯ, я, с., збірн. 1. Круті 

урвища, провалля. Он дивіться, яке бескеття ліворуч від 
дороги (Сл. Гр.); Як стріла, шугнула [орлиця] просто на 
Уласа і вже хотіла вдарити його крилом, щоб зіпхнуть в 
бескеття (І. Нечуй-Левицький); Цілісінький день невтаи- 
но облазив [Саїд Алі] бескеття берегів Кзил-Су, милуючись 
її казковою красою... (Іван Ле).

2. Гори, скелі, великі кам’яні виступи. Перескакуючи че
рез бескеття й спотикаючись по снігу, він [чортик] т о.. ле
тів по полю, наввипередки з вітром, то .. нісся йому назу
стріч (С. Васильченко); Бескеття літакові не перепона, 
бездоріжжя — не страшне (О. Гончар); * Образно. Біліло 
бескеття хмар (Іван Ле).

БЁСКЙД, БЁСКЁД, БЁСКЁТ, у, ч. 1. Круте урвище, 
провалля. Звалюсь з високої скелі в глибокий бескид або кру
чу — і скочусь.., не забившись (О. Стороженко); І понесло 
мене .. аж геть поза .. якісь кручі, та яруги, та бескеди... 
(Марко Вовчок); Від вас по праву руч збігає вниз шлях, наче 
змій-велетень, в 'ється він поміж деревом, а по ліву — яри 
та бескети (Панас Мирний).

2. Гора, скеля. Я  зійду на т ії гори, На ті бескиди стрімкі, 
Де на замку на руїнах Грають промені палкі (Леся Україн
ка); Стриманої сили Вщерть сповнені, струмочки з верхо
вин Підточували бескиди камінні (І. Муратов); На крайньо
му бескеті стояло кілька смерек (Ю. Смолич); * Образно. 
Бескиди хмар громадились на обрії (Н. Рибак); За нею [га
ванню], уздовж Дніпра, вогнистими бескидами звелися за
води (Яків Баш).

БЕСКИДДЯ, я, с., збірн. Те саме, що бескеття. У них під 
ногами лежала величезна похмура долина. Дике бескиддя 
внизу, в примарній імлі. Жовта глина урвищ. Сіре, в брудних 
плямах, як спина ящірки, каміння (П. Загребельний).

БЕСКИДНИК див. бескйдники.
БЕСКЙДНИКИ, ів, мн. (одн. бескйдник, а, ч.). Народні 

месники — опришки, які діяли в XVI-XVIII ст. у Кар
патському регіоні. А ще опришків називали бескидниками, 
бо жили поблизу гори Бескиди (з навч. літ.).

БЕСТ, у, ч. В Ірані — право притулку на території храмів 
та деяких інших священних і недоторканних місць. Після 
того як шахська в.іада спробувала заарештувати декількох 
проповідників, 5 тисяч ремісників і студентів на чолі з ви
щим тегеранськихі духовенством сіли в бест у  саду дипло
матичної місії Великобританії (з наук.-попул. літ.).

БЁСТЕР, а, ч. Виведений іхтіологами за допомогою штуч
ного запліднення вид риби — гібрид білуги зі стерляддю. 
Бестери вирізняються життєстійкістю і плодовитістю, 
швидко ростуть і набирають значну вагу (з наук.-попул. 
літ.); Бестерів можна розводити навіть у  ставках, як неви
багливих коропів і карасів (із журн.).

БЕСТІАРІЙ, ю, ч. 1. Середньовічний збірник зоологіч
них статей з ілюстраціями, у яких описувались у прозі або 
віршах існуючі та видумані тварини, головним чином з але
горичною та повчальною метою. У світогляді Сковороди зу
стрічається несподіване сусідство наукових знань про при
роду і запозичених із середньовічних збірників “Фізіолог " чи 
“Бестіарій ” та відомостей про тваринний і рослинний 
світ, пов ’язаних з фантастичними уявленнями, які тлума
чилися алегорично (з наук. літ.).

2. заст. Те саме, що звірйнець. Однієї з неділь Немирич 
та його друзі, вихором налетівши на бестіарій, повідчиня
ли в ньому всі клітки і повипускали негодованих звірів на во
лю (Ю. Андрухович).

БЁСТ1Я, і, ж. 1. заст. Дикий звір. Страшні бестії ви
шкірюють зуби з полотен буди [комедіантської] (В. Стефа
ник).

2. лайл. Лиха, хитра людина, бешкетник, крутій і т. ін.— Що 
скажеш, шельмо?.. І не стогне! Завзята бестія! (Т. Шев
ченко); — А писар, то вже й не буду говорити про нього .. 
— ця бестія хитра, як лисиця, а розумна, як сатана (І. Не
чуй-Левицький); Розпилася бестія, і з пам 'яті його вибило, 
забув, що родину має! (І. Франко); — О, .. це порядна бес
тія. За кілька тижнів така блискуча кар ’єра... (Я. Качура);
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Не каявся [Тарас] що поводив за носа цю білоброву бестію 
(Василь Шевчук).

О (1) Продувна бестія, зневажл. — дуже хитра, спритна 
й нечесна людина. [Харко: ]  Мовчи, брехухо! Завжди ти 
вдавала з себе неповинну, але я переконався, що ти продув
на бестія! (М. Кропивницький); — Сам пан лісничий ди
вується з мого ока і каже, що я продувна бестія! — смієть
ся [Амбросій], задоволений похвалою начальства (М. Стель
мах).

БЕСТСЁЛЕР, а, ч. Книга, яка видана великим тиражем і 
швидко розкуповується. “Подорожування " Григоровича- 
Барського стали бестселером XVIII cm., розповсюджува
лись у  численних списках (із журн.); Серед бестселерів книж
кового ринку більше й більше різного роду мемуарів (з газ.).

БЁСУР, а, ч., заст., розм. Те саме, що бусурман 2. [ М и 
кита: ]  Ой бесуре, не попадайся ти мені! (М. Кропивниць
кий).

БЁСУРКА, и, ж., заст., розм. Жін. до бёсур. [Текля: ]  
Стривай, бесурко, дасться тобі узнаки та бенеря! 
(М. Кропивницький).

БЕТА, и, ж. Друга літера грецького алфавіту. Оскільки 
грецька “бета ”у  Візантії вимовлялася як “віта ”, на Русь 
ім ’я Варвара разом із введенням християнства прийшло за 
візантійським зразком (з наук.-попул. літ.).

БЁТА-ВЁРС1Я, ї, ж., інформ. Майже готова, але не 
остаточна версія продукту (найчастіше програмного або 
апаратного забезпечення), яка розсилається користувачам з 
метою виявлення помилок та отримання попередніх відгу
ків. На цей час працює бета-версія системи, відкриття 
проекту призначено на середину травня (з газ.).

БЁТА-Д1АГН6СТИКА, и уж., спец. Метод діагностики, 
який ґрунтується на дослідженні динаміки накопичення в 
органах і тканинах та виведення з них бета-випромінюваль- 
них радіоактивних ізотопів або їхніх сполук. Бета-діагнос- 
тика — біоелектронний аналіз біологічного середовища ор
ганізму (з наук.-попул. літ.).

БЕТАШ див. бетаїни.
БЕТАШИ, їв, мн. (одн. бетаїн, у, ч.), спец. Органічні ре

човини рослинного походження, багато з яких є амфотерни
ми поверхнево-активними речовинами. Бетаїн запобігає 
ураженню кишковика тварин та птиці шкідливими мікро
організмами (з наук.-техн. літ.); Бетаїн активізує фотосин
тез і допомагає переборювати стреси від впливу токсинів 
(з наук.-техн. літ.); Буряк містить бетаїн, з якого в організ
мі людини утворюється фізіологічно активний холін 
(з газ.).

БЁТА-РбЗПАД, У, ч., фіз. Найбільш поширений вид радіо
активного розпаду. Кожний хімічний елемент має принай
мні один ізотоп, схильний до бета-розпаду (з наук.-попул. 
літ.).̂

БЁТА-СПЕКТРбМЕТР, а, ч., фіз. Прилад для вимірю
вання енергії (енергетичного спектру) бета-частинок. Бе- 
та-спектрометр високої роздільної здатності.

БЕТА-ТЕСТЕР, а, ч., інформ. Доброволець-користувач 
бета-версії програмного або апаратного продукту, який ви
являє помилки та надсилає відгуки про роботу продукції 
фірмі-розробнику. Подібно до того, як робітник (службо
вець) намагається влаштуватися на роботу, бета-тестер 
намагається знайти собі команду, з якою він хоче працюва
ти (з газ.).

БЁТА-ТЕСТУВАННЯ, я, с., інформ. Інтенсивне вико
ристання майже готової версії продукту (як правило, про
грамного або апаратного забезпечення) із залученням доб
ровольці в-користувач і в з метою виявлення помилок у його 
роботі перед остаточним випуском продукту на ринок, а та
кож для своєрідної попередньої реклами продукту. Майкро
софт планує представити офіційнийрелізу другій половині 
року, а зараз почалося бета-тестування за участю 10 ти
сяч користувачів (з Інтернету); Реєстрація поки що закри
та для загалу, бо сервіс проходить бета-тестування (з Ін
тернету).

БЕТАТРбН, а, ч„ спец. Циклічний прискорювач елек
тронів, у якому прискорення здійснюється електричним по
лем, наведеним змінним магнітним полем. Для руйнування 
пухлин застосовуються потужні випромінювачі: бета
трони, лінійні прискорювачі, установки з радіоактивним 
кобальтом (з наук.-попул. літ.); Методику застосування бе
татронів у  будівництві розробили вчені Томського політех
нічного інституту (з газ.).

БЁТА-ЧАСТЙНКА, и, ж., фіз. Електрони й позитрони, 
що їх випромінюють атомні ядра деяких радіоактивних ре
човин у процесі бета-розпаду. Альфа-частинка плутонію-239 
має учетверо з половиною більшу енергію, ніж бета-час- 
тинка цезію-137 (із журн.).

БЁТЕЛЬ, ю, ч. 1. Азіатська тропічна рослина родини 
перцевих з пряними листками, пекучими на смак. Бетель 
дикий росте в тропічній Азії, де й вирощувався заради пря
ного листя (з наук.-попул. літ.).

2. Суміш для жування із листя цієї рослини, насіння аре- 
ки і незначної кількості негашеного вапна. У Бутані, як і в 
Індії, жують бетель. Але вона жувала не бетель, бо її зуби 
були білі, мов сніг (із журн.).

Б Е Т бН , у, ч. Будівельний матеріал, вигот. із суміші твер
дих матеріалів (гравію, піску, щебеню, глини і т. ін.) і це
менту або іншої в’яжучої речовини. По п ід 'їзних дорогах 
ешелони везли бетон, залізо і граніт (Л. Первомайський); 
Здавалося, що навдивовиж гармонійно і нерозривно зжили
ся тут краса поліської природи і сховані в бетон чотири 
блоки АЕС (Ю. Щербак); Пісок, крейда, глина, відходи ме
талургійної та енергетичної промисловості — от і все, що 
потрібне для одержання силікатного бетону (з наук.-по
пул. літ.); * У порівн. Земля була мерзла і тверда, як бетон 
(Григорій Тютюнник).

БЕТОНІТ, у, ч., буд. Штучний камінь, зробл. з бетону. 
Стіни будинку були складені з сірого бетоніту, а дах, як і в 
більшості, — шиферний (М. Руденко).

БЕТбН КА , и, ж., розм. Злітно-посадкова смуга аеро
дрому або дорога, покрита бетоном чи викладена бетонни
ми плитами. Літак зрушив з місця і, пробігши по бетонці 
трохи більше 300 метрів, почав швидко набирати висоту 
(з газ.).

БЕТбН Н И Й , а, е. Прикм. до бетон. Бетонний розчин; 
Н Зробл. з бетону або покритий бетоном. Вікно виходило 
просто на сірий бетонний мур (В. Собко); Старе потріска
не дзеркало відбивало тільки чорну тінь від бетонного 
стовпа (із журн.); // Признач, для виготовлення бетону. 
Десь на десятий день .. налічувалося вже коло тисячі ро
бітників, бетонний цех, електроустановка (Іван Ле); Ліво
руч уже здіймаються вгору конструкції бетонного заводу 
(з газ.).
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БЕТбННИК, а, ч. Те саме, що бетоняр. — Я  бачу: на 
мокрім.. бетоні викарбувані імена й прізвища мулярів, .. бе
тонників (О. Довженко); Організація запрошує на роботу 
мулярів, монтажників, теслярів, бетонників (з газ.).

БЕТбННИЦЯ, і, ж. Жін. до бетбнник. [ На т а ша : ]  Ось 
вам ще одна бетонниця (Яків Баш).

БЕТОНбВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до бетонувати. З 
уцілілих де-не-де бетонованих укріплень озвалися гармати 
й великокаліберні кулемети (Є. Доломан); Ось уже здано в 
експлуатацію перші кілометри нещодавно бетонованої 
траси (з газ.); // у  знач, прикм. Посеред двору красувався 
широкий бетонований басейн для купання (М. Руденко); Бе
тоновану коробку заповнили спресований морок і задуха 
(В. Яворівський).

БЕТОНОВИЙ, а, е. Те саме, що бетбнний. Машина ви
писала крутий віраж і зупинилася біля бетонового куба 
(В. Дрозд).

БЕТОНОВбЗ, а, ч. Машина, признач, для перевезення 
бетону. На ночівлю поверталися до І банкова. Назустріч 
прошмигували машини, автобуси, бетоновози (А. Михай
ленко).

БЕТОНОВбЗНИЙ, а, е. Признач, для транспортування 
бетонної суміші. Для вкладання бетону в споруди гідро
станції виготовили і змонтували дві потужні бетоновозні 
естакади загальною вагою 34 тисячі тонн (з газ.); Бетоно- 
возний самоскид.

БЕТОНОЗМІШУВАЛЬНИЙ, а, е. Признач. для пере
мішування суміші, з якої виробляють бетон. Металеві кон
струкції бетонозмішувального вузла, цегляні й дерев ’яні 
споруди, над ними довга стріла підйомного крана — все 
свідчить про те, що робота в розпалі (з газ.); Стаціонарна 
бетонозмішувальна установка.

БЕТОНОЗМІШУВАЧ, а, ч. Машина для механічного 
перемішування суміші, з якої виробляють бетон. Бетоно
змішувачі є стаціонарні й пересувні (з газ.).

БЕТОНОМІШАЛКА, и ,  ж., розм. Те саме, що бетоно
змішувач. З одного боку стукала бетономішалка, з другого — 
торохкотів транспортер (О. Донченко); Будова росла: без
перервно крутилися бетономішалки, п ід 'їжджали маши
ни, гуркотіли крани (із журн.).

БЕТОНОНАСбС, а, ч. Насос, яким бетонну суміш на
гнітають по трубах у місця укладання. Бетононасос пере
міщує суміш на відстань до 300 м по горизонталі та 40 м 
по вертикалі (з наук. літ.).

БЕТОНООБРОБНИЙ, а, е. Признач, для обробки бето
ну. Бетонообробне знаряддя.

БЕТОНОПІДІЙМАЧ, а, ч. Пристрій, машина для авто
матичного подавання бетону вгору. Іноді будівельники вико
ристовували бетонопідіймач (з газ.).

БЕТОНОПРОВІД, воду, ч. Система труб або шлангів, 
якими подають бетон до місця роботи. Якщо система за
крита, то немає ніякої можливості перевірити, що кож
ний бетонопровід очищений від бетону (з наук.-техн. літ.).

БЕТОНОРІЗ, а, ч. Пристрій для різання бетону. Про
дається бетоноріз електричний, бензиновий, виробництва 
Німеччини (з газ.).

БЕТОНОРІЗАННЯ, я, с. Різання бетону. Фірма виконує 
бетонорізання та свердління бетону до 125 мм (з газ.).

БЕТОНОРОЗЧЙННИЙ, а, е. Признач, для приготуван
ня розчинів бетону. На заводі були столярний цех, пилорама 
і невеликий бетонорозчинний вузол (з наук.-техн. літ.).

БЕТОНОТРАНСПОРТЁР, а, ч. Транспортер для пода
вання бетону, бетонної суміші. Бетонотранспортер увім
кнено.

БЕТОНОТРАНСПОРТНИЙ, а, е. Признач, для тран
спортування бетону, бетонної суміші. Завод “Бетонмаш " — 
провідний виробник бетонозмішувального і бетонотран
спортного устаткування в Україні (з газ.).

БЕТОНОУКЛАДАЛЬНИЙ, а, е. Признач, для укладан
ня бетону. На цьому о б 'скті вперше було застосовано су
часний бетоноукладальний комплекс машин, споряджений 
бортовим комп 'ютером (з Інтернету).

БЕТОНОУКЛАДАННЯ, я, с. Укладання бетону при бу
дівельних та дорожньо-будівельних роботах. Вібрації— це 
тремтіння або струси всього тіла чи окремих його частин 
під час різних робіт (бетоноукладання, пневмоелектропо- 
дрібнення порід чи шляхового покриття, роботи в шахтах 
з відбійним молотком, розпилювання матеріалів тощо) 
(з навч. літ.).

БЕТОНОУКЛАДАЧ, а, ч. Машина для рівномірного роз
поділення і розрівнювання бетонної суміші при формуванні 
залізобетонних виробів та бетонуванні. За допомогою бе
тоноукладачів роблять бетонні покриття шляхів, аеро
дромів, підлог промислових будівель (з наук.-попул. літ.).

БЕТОНУВАЛЬНИК, а, ч. Те саме, що бетоняр. Потрі
бен на будівництво бетонувальник п 'ятогорозряду (з газ.).

БЕТОНУВАЛЬНИЦЯ, і, ж. Жін. до бетонувальник. 
[ П р о н а ш к а : ]  Дівчина .. організувала бригаду бетону- 
вальниць із кращих дівчат нашого будівництва (І. Мики- 
тенко).

БЕТОНУВАННЯ, я, с. Дія за знач, бетонувати. Сотні 
робітників готували трасу для бетонування від гори аж до 
провалля (Іван Ле); Одним з етапних заходів стало бетону
вання русла річки (із журн.).

БЕТОНУВАТИ, ую, уєш, недок., що. Заливати, покрива
ти бетоном. — Ми бетонуємо фундаменти бункерної еста
кади (О. Гуреїв).

БЕТОНУВАТИСЯ, ується, недок. Пас. до бетонувати.
При нарощуванні колон спочатку зварюється арматура ко
лон, а потім місце стику бетонується (з наук.-техн. літ.).

БЕТОНЯР, а, ч. Робітник, що здійснює бетонування. На 
будові — на Дніпрі — Стрілись два богатирі. Не із пісні, не 
із казки, А з життя — бетонярі (В. Бичко); Прийдуть сюди 
бригади бетонярів і укладуть сотні тисяч тонн залізобе
тону (С. Журахович).

БЕТОНЯРКА, и, ж. Жін. до бетоняр. — Може, і ви чули 
промою дочку? .. Надя Білозер, знатна бетонярка Дніпро- 
гесу... (О. Гончар).

БЕФСТРОГАНОВ, а, ч., кул. Страва з дрібно посічених 
шматочків яловичини, тушкованих у сметанному соусі. 
Бефстроганов (порційний) нарізують з тонкої частини фі
лейної вирізки або з обрізків філейної вирізки після виготов
лення інших напівфабрикатів (з наук.-попул. літ.).

БЕХ, виг., розм. Уживається як присудок за знач, бёхнути 
і бёхнутися. І входять до хати два, із Головком Іваном. Та 
один на порозі у  хату з пістоля — бех! (Г. Колісник).

БЕХАЇЗМ, у, ч. Релігія, що виникла на Близькому Сході в 
середині XIX ст. Бехаїзм як витончений, реформований, мо
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дернізований різновид ісламу знайшов собі послідовників 
навіть у  Західній Європі та в Америці (з навч. літ.).

БЕХАїСТ, а, ч. Послідовник бехаїзму. Всесвітній центр 
релігії бехаїстів розташований у  Хайфі (з наук.-попул. літ.).

БЕХАїСТКА, и, ж . Жін. до бехаїст. Тірні Саттон сказа
ла, що як бехаїстка вона вірує в спільність усіх людей, у  єд
ність людства (із журн.).

БЕХАїСТСЬКИИ, а, е. Прикм. до бехаїзм і бехаїст. У
Кампалі є буддистський та бехаїстський храми (з публіц. 
літ.).

БЁХАТИ, аю, аєш, недок., розм. 1. Важко падати. По до
розі він часто бехав на землю, як лантух з половою (із журн.).

2. кого, що. Сильно бити, вдаряти. * Образно. Але те, що 
вирішувалось у  столиці, з усією силою бехало по наших міз- 
ках (з Інтернету).

3. кого, що. Кидати, жбурляти. Удвічі більше, ніж у Євро
пі, бехаємо їдла в свиней, а прирости — що кістку годуй! 
(з газ.).

БЕХНУТИ, ну, неш, док., розм. 1. Однокр. до бёхати 1. А
там футбол [м’яч] десь за ворітьми на вигоні бехне (А. Го
ловко).

2. кого, що. Сильно вдарити. Він і його [діда] в потилицю 
як бехне, да з хати й виштовхнув, аж той лобом об стіну 
вдарився (Ганна Барвінок).

БЕХНУТИСЯ, нуся, нешся, док., розм. Те саме, що бех
нути 1 .Якби не вона, бехнулась би перед усіма (Ганна Бар
вінок).

БЁЦМАН, а, ч„ фам. Велика, але неповоротка і ледача 
людина; здоровило, вайло, ледащо. Сей бецман дров не ру
бав, і води не носив, хати не топив (Номис); — Ми ось ра
зом підемо, — сказала Христя, узявши його [хлопчика] на 
руки, і посунулася за стіл. — У-у, страмовище, отакий бец
ман на руках гніздиться! — сказала з серцем Горпина (Па
нас Мирний).

БЁЦМАНКА, и, ж., фам. Жін. до бецман. — Ну й дочка 
в тебе! Ледача і нахабна бецманка (із журн.).

БЕЧУАН див. бечуани.
БЕЧУАНИ, ів, мн. (одн. бечуан, а, ч.; бечуанка, и, ж.). 

Народ, який живе на півдні Африки, перев. в Ботсвані та 
ПАР; представники цього народу; тсвана. За мовою — сет- 
свана — бечуани належать до південно-східної групи мов
ної сім 'ї банту (з навч. літ.).

БЕЧУАНКА див. бечуани.
БЕШ АМЁЛБ, і, ж., кул. Приправа, соус із молока або 

вершків з яйцями та борошном, яким поливають м’ясні, 
рибні чи інші страви. Назва соусу бешамель походить від 
імені кухаря Бешамеля, що був при дворі Людовика XIV  
(із журн.).

БЕШБАРМАК, у, ч. У народів Середньої Азії та Повол
жя — національна страва із дрібно нарізаної баранини або 
конини, змішаної зі шматочками прісного тіста та звареної 
у бульйоні. — Заходь, дорогий гостю, до юрти. Поп ’єш ку
мису, поїси бешбармаку, — стара приготувала мені, щоб не 
голодний був... (В. Малик); Менту сидів на широкій подушці 
і з похідного дерев 'яного тостагана запивав кумисом золо
тисті шматки бешбармаку, приготовленого із м ’яса моло
дої кобилиці (із журн.).

БЕШИХА, и, ж., вет., мед. Гостре запалення шкіри у 
людей і деяких тварин; рожа. — Та, не вам кажучи, прики
нулась бешиха, та усю пику мені роздуло... ох!.. (Г. Квіт

ка-Основ’яненко); — Лице спухло, й у  жар кидає його. На
че, сказати б по-нашому, — бешиха (Б. Антоненко-Давидо
вич); За вказівкою ветеринарного лікаря провадяться щеп
лення проти бешихи (з наук. літ.).

БЕШ ЙХОВИЙ, а, е, вет., мед. Прикм. до беиінха.Беши
ха, або бешихове запалення, являє собою запальне захворю
вання лімфатичних шляхів шкіри (з наук.-попул. літ.).

БЕШ КЕТ, у, ч. 1. Грубий, непристойний вчинок, сварка, 
колотнеча; безчинство, буча. Якось само собою перевелась 
на селі п ’яна парубоча сваволя, бійки та нічний галас. Ті, що 
недавно робили бешкет, тепер втяглись в роботу, у  гурто
ве читання (М. Коцюбинський); [ К о р н і й  Д а н ч е н к о : ]  
Годі вам, сусідо, лаятися! Чого це ви прийшли в чужу хату, 
та ще й бешкет учинили? (Б. Грінченко); 3 підлітка пра
цюючи на торговельних суднах, він нібито встиг уже побу
вати в далеких плаваннях, але потім за якийсь хмільний 
бешкет був списаний з корабля (О. Гончар); * Образно. Хут
ко підвівшись, Гаврило прислухався до бешкету хуртовини 
(О. Копиленко); // Розбій, насильство. — Що це за бешкет і 
розбій?! — зустрів його [Балику] кир Єлисей, блиснувши 
очима. — Геть звідси! (3. Тулуб).

2. заст. Велика ганьба, сором; безчестя. Випровадили не
честю старостів і трохи чи й не позивали ще за бешкет, 
що за такого жениха приходили сватати їх дочку (Г. Квіт- 
ка-Основ’яненко); [В і й т:] Пан шандар нині ваш гість.. Ну, 
а тепер такий бешкет йому робите? (І. Франко).

БЕШ КЁТЛИВИЙ, а, е. Схильний до бешкетування, пу
стощів. Яскраво-червоні губи на тлі смертельної блідості 
обличчя скидалися більше на підмальований бешкетливою 
рукою надгробний пам ’ятник, ніж на живе лице (Б. Анто- 
ненко-Давидович); Тоді знову виникав бешкетливий нас
трій, і він з нетерпінням очікував на подорожнього (Вале
рій Шевчук).

БЕШ КЁТНИЙ, а, е. І. Схильний до бешкетування, без
чинства. — Бувало, бешкетна парубота одного кутка по
свариться з другим та й пускає в хід не тільки рушниці, але 
й кулемети (М. Стельмах).

2. Грубий, непристойний. З центру села долинав беш
кетний спів (Ю. Бедзик).

БЕШ КЕТНИК, а, ч. Той, хто робить, зчиняє бешкет; учас
ник, призвідник бешкету. Впіймати бешкетника не вдалось 
(О. Донченко); Бешкетники свистіли пронизливо й непри
ємно (О. Ільченко); Хчопчик-амурчик — то великий бешкет
ник: може поцілити стрілою будь-кого (з газ.); // Учень, 
який систематично порушує дисципліну, пустує. Боявся він 
[молодий учитель] не тільки таких бешкетників, як Льот 
ка, а навіть відмінниць — Ліди, Лесі, Рози (О. Іваненко).

БЕШ КЕТНИЦТВО, а, с. 1. Вчинки, поведінка бешкет
ника. Він притис долоні рук до грудей, як це робить дити
на, коли хоче довести свою непричетність до виявленого 
бешкетництва (Ю. Смолич); // Порушення дисципліни, 
пустування. Студенти сиділи тісним гуртком .. і на все 
реагували голосніше, ніж це було б потрібно, з якимсь шко
лярським бешкетництвом (Ю. Смолич).

2. Нахил до бешкетування. Вони [підлітки] з бешкетниц
тва його [невільника] камінням побивають (3. Тулуб).

БЕШ КЕТНИЦЯ, і, ж. Жін. до бешкетник. Наша Олен- 
ка точнісінько така, як її тато в дитинстві, і така ж беш
кетниця (з газ.); Маленька мавпочка Доні — весела бешкет
ниця. їй ніколи не буває сумно (з газ.); * Образно. Гуцульська
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бешкетниця Руслана в 2004 році сколихнула Європу “Дики
ми танцями ’’ і передала естафету “Євробачення ’’ Україні 
(з публіц. літ.).

БЕШКЕТУВАННЯ, я, с. Дія за знач, бешкетувати. Буй
не, завойовницьке бешкетування було саме в розпалі (О. Гон
чар); Бешкетування чужоземних завойовників викликали 
обурення по всій країні (з навч. літ.).

БЕШКЕТУВАТИ, ую, уєш, недок. Чинити бешкет, ко
лотнечу. — Сором ховатися — умів бешкетувати, зумій і 
відповідь казати (С. Васильченко); // Чинити розбій, на
сильство. Хвилею по цілій країні прокотились погроми .. А 
по селах .. бешкетує цареве військо, катуючи народ, вби
ваючи, ґвалтуючи, в полон забираючи... (А. Головко); По
вернувся з Сибіру Жеривіл Григорій, почав бешкетувати в 
селі (О. Довженко); // Порушувати дисципліну, пустувати. В 
школі бешкетував [Валя], і батька щоразу викликали до 
вчителя (О. Гончар); Діти не бігали, не бешкетували, стоя
ли сумирно біля парканчика (із журн.); * Образно. Рве зна
мена вітер, бешкетує, налітає вихором здаля (Л. Дмитер
ко); Сіверець бешкетував, по шибах крупа шаруділа — про
вісник снігу (В. Дрозд).

БЕШМЕТ, а, ч. Верхній чоловічий одяг у татар і кавказь
ких народів; півкаптан, схожий на чумарку. Іде повагом ви
сокий сановитий чолов’яга .. в синьому бешметі, блакитних 
штанях і жовтих чоботях (О. Стороженко); Український 
жупан схожий на бешмет, що є одягом іранських племен 
на Кавказі (з наук.-попул. літ.).

БЕШТАНЙНА, и, ж., діал. Лайка, дорікання. — За се я., 
зроблю [Будзиновському] таку бештанину на з 'їзді, що в 
чотирьох водах не обмився [обмиється] (В. Стефаник).

БЕШТАТИ, аю, аєш, недок., кого, що, діал. Ганити, лая
ти. Не вважає архірей, Що сам не без того, А бештає за 
гріхи Вдівця молодого (С. Руданський).

Б’ЄНАЛЕ див. бієнйле.
Б’ЄФ, у, ч., гідр. Ділянка річки, каналу, водоймища, роз

ташована вище або нижче водопідпірної споруди (греблі, 
шлюзу і т. ін.). Світлі іскряні потоки звільненої води шугну
ли на нижній б'єф (В. Собко); У верхньому б ’єфі водопіді
ймальної греблі бере свій початок річище каналу (з на
ук.-попул. літ.); Вода витікала з камери шлюзу в нижній 
б'єф (із журн.).

БИ, після голосного Б, част. 1. Уживається для творення 
дієслівних форм умовного способу. З ним забула б чорно
брива Шляхи, піски, горе (Т. Шевченко); — Засмутилась би 
небіжка, коли б прочитала моє життя, як воно списане на 
спині... (М. Коцюбинський); Я  жив би двічі і помер би двічі, 
Якби було нам два життя дано (М. Бажан); Розвиткові зов
нішньоекономічних відносин України сприяв би активний 
приплив іноземного капіталу (із журн.).

2. спонук. Уживається при дієслівних формах для виразу 
у ввічливій, м'якій формі прохання, пропозиції. — А я, бач, і 
прийшов попрохати, чи не позичив би ти мені катеринку?.. 
(М. Коцюбинський); [ П о л і к с е н  а:] Пождав би ти без
місячної ночі (Леся Українка); — Ти почав би ще, як дівчина, 
вінок собі з того зілля плести, — сміялися бійці (О. Гончар).

3. власне мод. Уживається для означення бажаності або 
можливості здійснення дії, вираженої дієсловом. Красо моя 
молодая, Горенько з тобою! Жить би, жить та .. красо
тою Людей веселити, Так же ні (Т. Шевченко); Тільки й на 
думці, що Павло; як би то хутче побачитись! (Марко Вов

чок); — Ей, чи ж били? — Ні, не били, — панночка блідо 
всміхнулась, — а нехай би вже ліпше били... (Леся Україн
ка); От би він зараз ліг і — і, напевно, загойданий втомою 
та пропасницею, заснув би (І. Багряний); — Вам би мило
сердною сестрою бути, — кволо промовив він Шовкунові 
(О. Гончар).

4. власне мод., розм. Уживається у знач, мов,  н е м о в ,  
н і би ,  б у ц і м т о .  — А справді: що це воно [земство], Ва
силь Васильович? — питає голова писаря. — Та кажуть би 
то, нова якась управа... (Панас Мирний).

БИВЕНЬ див. бйвні.
БЙВНІ, ів,лш. (одн. бйвень, вня, ч.). Дуже розвинені різці 

в сучасних та вимерлих хоботних (слонів, мамонтів та ін.). 
Мамут [мамонт].. копирснув землю великими бивнями й ліг 
(Ю. Яновський); На Сумщині повсюдно знаходили і продов
жують знаходити кістки і бивні мамонтів (з наук.-попул. 
літ.); Зуби в слонів своєрідні. Спереду з рота стирчать два 
бивні. Це видозмінені різці (з навч. літ.).

БЙДЛО, а, с. 1. збірн., розм. Свійська рогата худоба. В 
тій оборі повно бидла (Сл. Гр.); Ярмарок аж кипів.. Ржуть 
коні, реве бидло (Марко Вовчок); * У порівн. — Ти [гуцул] 
наймит вбогий, Що тягне лямку день від дня, І наглядач ма
дярський строгий Тебе, мов бидло, поганя (Л. Забашта).

2. Зневажлива назва простого народу. Відчувати себе 
бидлом на землях українських поселянин не звик і не хотів 
(Іван Ле)\ Для Дубельта він холоп і бидло й досі, дарма, що 
вже поет, художник, що вільний д ев ’ять років (Василь 
Шевчук).

3. лайл. Скотина, хам. — Ах ти, скотина, бидло! Пан бе
ре шори, щоб занести на місце (М. Коцюбинський); — Ач, 
дурне бидло, чим підгортає. Граблі, йолопе, візьми граблі! 
(В. Винниченко).

БИК1, а, ч. 1. Велика свійська парнокопита жуйна твари
на родини порожнисторогих, яка утворює разом з вимерли
ми дикими биками і турами рід справжніх биків. Міняй бики 
на воли, аби дома не були (П. Чубинський); У середині куб- 
ка-курильниці, знайденого у  Чингульському похованні, міс
тяться зображення лева, бика, орла та грифона (з наук.- 
попул. літ.); Після того, як 1627р. в Європі було вбіАпо 
останнього тура, справжні бики представлені лише чис
ленними породами свійських тварин (з наук.-попул. літ.); 
Племінний бик; * У порівн. З Енеєм плив Массик, .. ледащо 
неробоче. А сильний і товстий, мов бик (І. Котляревський); 
[ Л ю д и:] Та ну не бришкай!Хоч ти і здоровий, як той бик, а 
проте і нас чимало (Панас Мирний).

2. тількимн. Те саме, що бичачі. Нараховується чотири 
роди биків: справжні бики, яки, лобасті бики та бізони 
(з наук, літ.); Бики мають важкий, товстий тулуб з корот
кою шиєю та короткими сильними ногами. На відміну від 
буйволів роги, округлі і гладкі, є як у  самців, так і в самок 
(крім деяких комолих порід свійської худоби) (з наук, літ.); 
Дикі види биків живуть у  тропічних лісах, у  лісостепу, на
селяють відкриті степові простори та пустельні нагір’я; 
численні породи свійської великої рогатої худоби зустрі
чаються повсюдно (з наук.-попул. літ.).

3. Самець тварин, що належать до родин бичачих і оле
невих. Невдовзі на сході з 'явилася хмара куряви, і за якісь 
півгодини я вже розгледів.. плескуваті голови горбатих би
ків зебу (І. Муратов); У вересні в оленів починається гін.
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Сильніші бики збирають навколо себе гареми з 15-20 са
мок, відбиваючи слабших самців (із журн.).

4. іст. Знаряддя страти у вигляді порожнистої металевої 
фігури тварини в натуральну величину, під якою розпалю
вали вогнище після того, як усередину поміщали засудже
ного. Наливайка пекли в мідному бику (О. Стороженко); Пе
ред очима Хмельницького стали спалені в мідних биках, 
четвертовані на плахах, посаджені на палі, обезглавлені 
його попередники (П. Панч).

5. мн., жарг. Маклери, які грають на фондових біржах на 
підвищення курсу цінних паперів. Бики ринку нерухомого 
майна відзначають, що з новою хвилею іпотечного фінан
сування попит продовжуватиме перевищувати пропози
цію (з газ.).

Бій биків див. бій; Сйли, як  у бика див. сйла.
0  Брати (хапати) / взяти (схопйти) бика за роги див. 

брати; Волам (бикам) хвостй крутйти див. крутйти; 
Приступати / приступйти до бика (до бичка) див. присту
пати.

БИК2, а, ч. Одна з кількох масивних проміжних бетонова
них або кам’яних опор, на яких тримається міст. За двоє гін 
залізничний міст — стрімко повис на кам 'яних биках (О. Дес- 
няк); Освітились бетоновані бики високих дунайських мос
тів. Порвані ферми гнулись у  багряну воду (О. Гончар); // Бе
регова бетонована або кам’яна опора греблі; стоян. Вишука
ли матеріали і з правого боку закінчили бики для перекрит
тя через канал.., а з лівого боку — тільки стіну бика (Іван 
Ле).

БИКОВІ, вих, мн. Те саме, що бичачі (див. бичачий 2).
Переважна більшість бикових — стадні тварини відкри
тих просторів (з наук.-попул. літ.).

БИКОПОДІБНИЙ, а, е. Схожий на бика. Коли славно
звісного якобінця Жоржа Дантона везли на гільйотину, мо
гутній, бикоподібний Дантон громовим голосом проголо
сив: “Робесп'єр! Я  чекаю на тебе! Ти підеш за мною!" 
(з газ.).

БЙЛЕНЬ, льня, ч., діал. Бич від ціпа. — Ціпивно [ціпил
но] хтось держить у  руці, а билень кінцем загруз у  болоті 
(І. Франко); Все чомусь летіло з рук .. Вже другий раз би
лень з ціпа злітає (Р. Іваничук).

БИЛИНА1, и, ж. Стебло трав’янистої рослини. Пустиня 
циганом чорніла: Де город був або село — І головня уже не 
тліла, І попіл вітром рознесло. Билини навіть не осталось 
(Т. Шевченко); На високу билину видряпався вусатий коник 
з жовтим черевцем (О. Донченко); Треба любити й пести
ти кожне деревце, кожну билину, кожну квітку (О. Берд
ник); * У порівн. Не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, 
не май заздрості до беззаконних, бо вони, як трава, будуть 
скоро покошені, і мов та зелена билина, пов януть! (Біблія. 
Пер. І. Огієнка).

0  (1) Як билйна (билйнка, билйнонька, билйночка) в 
полі, нар.-поет., зі сл. о д и н, с а м — зовсім одинокий, без 
рідних; самотній. Ой одная, одна, Як билиночка в полі, Та не 
дав мені бог Ані щастя, ні долі (Т. Шевченко); Хазяйка наша 
була удовиця.. Розказує та й розказує, та все про своє лихо, 
що весь рід її звівся, що сама вона в світі зосталась, як би
лина в полі (Марко Вовчок); Всі померли, саму бабу лишили 
на світі, саму, як билинку в полі (І. Франко); — За наших ча
сів неможна жити поодиноко, як билина в полі (3. Тулуб).

БИЛЙНА2, и, ж. Давньоруська епічна пісня про героїчні 
подвиги богатирів і знаменні події з життя народу. Хроноло
гічно билини беруть початок ще з часів Давньої Русі 
(з навч. літ.).

БИЛЙНКА, и, ж. Зменш.-пестл. до билйна1. Чи щасли
ва та билинка, що росте на полі? (з народної пісні); Літом 
пекучі вітри й сонце випалюють все навкруги.. Ні квітки, ні 
свіжої билинки (В. Кучер); Коли починає смеркати, бабка 
сідає на першу-ліпшу билинку і завмирає до ранку, поки її не 
зігріє сонечко (з навч. літ.); Страшно відчути себе билин
кою на вітру: сильний подув і ти вже не належиш собі 
(із журн.).

0  Як билйна (билйнка, билйнонька, билйночка) в по
лі див. билйна1.

БИЛЙННИЙ, а, е. Прикм. до билйна2. Кругла вежа бро
непоїзда здавалася шапкою билинного витязя-богатиря 
(О. Донченко); І  ліс якийсь картинний, і чагарі надто би
линні, й птахи нетутешні (О. Бердник); Час уже нашому 
билинному богатиреві встати з правічної української фор- 
теці-печі й почати рухатися (з публіц. літ.); Скупими й 
точними барвами змалював О. Гончар урочисту, билинну 
красу прадавнього українського степу (із журн.).

БИЛЙНОНЬКА, и, ж. Пестл. до билйнка. Хочу к серцю 
[до серця].. Я  притиснуть билиноньку кожну (Л. Забашта); 
* У порівн. Мати умовляла сина .. згинатися перед сильни
ми, як билинонька .. — і тоді йому буде добре жити (І. Ба
гряний).

0  Як билйна (билйнка, билйнонька, билйночка) в по
лі див. билйна1.

БИЛЙНОЧКА, и, ж. Зменш.-пестл. до билйнка. Годі ж 
тобі, билиночко, колихатися (з народної пісні); Ходили нині 
до Кучук-Узеню.. Ні билиночки. Голо (М. Коцюбинський); Він 
поклоняється кожній билиночці, кожній істоті (В. Дрозд).

0  Я к билйна (билйнка, билйнонька, билйночка) в по
лі див. билйна1.

БИЛИЦЯ, і, ж. Те, що було в дійсності; бувальщина. Не 
шкодить Такую річ і записать, Бо се не казка, а билиця; Або 
бувальщина, сказать (Т. Шевченко); Казка була йому [Чіп
ці] не вигадкою, а билицею (Панас Мирний); Оповідач не
втомний, дід Наум.. Розповідав билиці й небилиці (М. Риль
ський); Тарас пив чай, розказував смішні билиці, яких наслу
хався під час мандрівок по Україні (Василь Шевчук).

БИЛЛЯ, я, с. Збірн. до билйна1; трава. І наче лежить 
[Давид] у  борозні край битого шляху, а над ним з облогу, з 
дикого поля над борозною, гойдається билля дике, стиха 
шелестить (А. Головко).

0  Порости травою (терном, бйллям і т. ін.) див. поро
стати.

БИЛ О 1, а, с. 1. Підвішена до стовпа чи дерева дошка або 
рейка для відбивання сигналів. — Я  йому як у  било б 'ю: же
нись та женись (Сл. Гр.); Дівчина Роксана .. б'є у  било на 
сполох (Ю. Яновський); Десь в било б 'ють за звичаєм пус
тельним (Л. Костенко); // Палиця, шматок металу і т. ін., 
якими б’ють, подаючи сигнал. Біля рейки під грушею зняв 
[Лука] з гілки било і закалатав (А. Головко); Видирав било із 
дідових рук сам Володька (А. Дімаров); // Серце дзвона. 
Марко поторгав рукою дзвін, злегенька гойднув било, і мідь 
.. обізвалася низьким співучим голосом (М. Стельмах).

2. техн. Товкач у маслоробці, деталь барабана в машині 
і т. ін. До маслоробки пристосували била (із журн.).
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Б Й Л б2, била, с. Бокова опора, крило у саней. Довгі била; 
// Верхня бокова перекладина воза, що служить опорою при 
перевезенні снопів, соломи і т. ін. Снопів накладено по самі 
била (із журн.).

БИЛ(У, а, с., діал. Стебло. На однім билі [кукурудзи] по 
два стрюки було (Сл. Гр.); Струнке било. Листя синяво-зе
лене. На довгих черешках поодиноко цвіти [квіти], що як 
кров свіжа (Уляна Кравченко); // Гілка дерева. Схилились 
дерева... На їх розчепірених билах кора зашкарубла й покри
ли її лишаї (Л. Дмитерко).

БИЛЬНИЙ, а, е, техн. Прикм. до било1 2. Розроблений у  
1785році шотландцем Мейклом бильний барабан зернозби
рального комбайна ще й нині є основою процесу молотьби 
(з наук.-попул. літ.).

БИЛЬЦЕ див. бйльця.
БИЛЬЦЯ, лець, мн. (одн. бйльце, я, с.). Невисока огоро

жа по краях сходів, балкона, містка, трибуни і т. ін.; поруч
ні. Шофер і Журба обережно простують до мосту. Погля
ди їхні зосереджено на нічній пітьмі, на бильцях містка 
(Г. Епік); Галерея не вгаває: ходять, розмовляють, перехи
ляються через бильця.. й нетерпляче підіймають хвилі оп
лесків (Ю. Яновський); Бригадир стояв, учепившись рука
ми в бильця трибуни (В. Собко); // Бічні опори крісла, кана
пи; спинка стільця, ліжка. Упала [княгиня] на дзиглик і .. 
схилилась на бильце, неначе зомліла (О. Стороженко); З 
бильця на ліжку взяв Сахновський хустку велику жовтога
рячу (А. Головко); На бильці крісла лежав вичищений, виг
ладжений його святковий костюм (Ірина Вільде); Юрко 
довго вішав нове пальто на бильце ліжка (В. Дрозд); 11 Бо
кові обводи колиски. Шовковії вервечки, золотії бильця, 
мальована колисочка (Сл. Гр.); Навіть мала Надійка стала 
іншою — вона вже підіймала голову і вміла триматись ру
ченятами за бильця колиски (О. Донченко); // Планка, валок 
рами у бороні та в інших знаряддях господарського ужитку. 
Треба було розібрати двоє бильців [билець] у  бороні (П. Чу- 
бинський); Те, що лишилося від дозорця, поточилося дво
ром і впало через розбитий шматок бильця з рала (Іван Ле).

БИНДА, и, ж., діал. Стрічка. [В у стя :]  Ой, зберіться, 
хлопці, по грошу— Купіть мені бинду хорошу! (М. Стариць- 
кий); Висіли довгі, русі, у  червоних биндах коси (Н. Кобрин- 
ська); // чого, перен. Смуга. Біліє широка бинда гречки, і па
хощі повівають (М. Коцюбинський); Внизу, між борами, 
химерно звивалася .. атласна бинда річки (О. Донченко); 
// Пов’язка на руці. На рукаві в нього червоніла широка бин
да (О. Донченко); Траурна бинда; Н техн. Пас. Транспор
терна бинда.

БЙНДОВИЙ, а, е , діал. Прикм. до бйнда. В нашому цеху 
ми будемо користуватися переважно биндовими конвеєра
ми (А. Шиян).

БЙНДОЧКА, и, ж., діал. Зменш.-пестл. до бйнда. Угорі, 
під хмарами, гуде літак .. Це розвідувач. Біплан з білими 
биндочками на крилах (М. Трублаїні); * Образно. Срібляста 
биндочка Прута кривульками порізала зелені береги (М. Ко
цюбинський).

БИНДЮГ, БЕНДЮГ, а, ч., розм. Кінь-ломовик. Торох
тить .. по бруку військова гарба, парою биндюгів запряже
на (С. Васильченко).

БИНДЮГЙ, БЕНДЮ ГЙ, ів, мн., розм. Великий прос
тий віз для вантажів. Колеса, бендюги і кари І  самії церковні 
мари В депо пушкарськеє тягли (І. Котляревський); Він спи

няв візників, .. записував номери биндюгів, які везли ванта
жу проти норми (Ю. Смолич); Поки дорога стелилась по 
твердому, тягти биндюги було ще так-сяк (з газ.).

БИНДЮ Ж НИК, БЕНДЮ Ж НИК, а, ч., розм. Візник- 
вантажник, що перевозить вантажі на биндюгах. Вночі лис
тівки .. виносили до підводи в подвір 'ї биндюжника Єгорен- 
ка (Ю. Смолич); [Є ф р е м  (входить збентежений, він в 
одежі, яку бендюжники носять):] Здрастуйте! (М. Кро- 
пивницький); * У порівн. Напився, як биндюжник, собака 
(В. Винниченко); У забігайлівку лізли якісь патлаті жев
жики, лаючись, мов биндюжники (А. Крижанівський).

БИНТ, а, ч. Стрічка з марлі або з іншої тканини для пе
рев’язування ран, накладання пов’язок, скріплювання книж
кових палітурок і т. ін. Вчора зробили мені пов ’язку не гіпсо
ву, а просто з крохмального бинта (Леся Українка); Начта- 
бору хотів щось сказати, але в цей момент уже підбіг лік- 
пом з бинтами (В. Винниченко); Голова його [Черниша] вся 
була обмотана марлевою чалмою. На голих м 'язистих гру
дях також схрещувалися білі бинти (О. Гончар); Хлопчик 
метався, тягнувся рученятами до бинтів (О. Бердник); 
Основна кількість книжок Вишневецької бібліотеки має 
шкіряні оправи, характерні дляX V IIIcm.: темно-брунатна 
шкіра, корінець з бинтами і золотим тисненням (з наук.- 
попул. літ.).

БИНТОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до бинтувати. Пора
нення, бинтоване нашвидкуруч; Ну знач, прикм. Кінця він не 
знає бинтованим ранам своїм (А. Малишко).

БИНТОВЙЙ, а, є. Прикм. до бинт. Ще в лікарні, коли ле
жав [Філька] з бинтовою пов язкою, не спав ночами (А. Шиян).

БИНТУВАННЯ, я, с. Дія за знач, бинтувйти. Коли бин
тування закінчили, Князьковський стер піт з чола і сів пере
почити (Ю. Смолич).

БИНТУВАТИ, ую, уєш, недок., кого, що. Перев’язувати, 
обмотуючи бинтом, марлею і т. ін. Вона розрізала рукав 
[Жаку] і бинтувала руку аж під плече, щоб спинити кров 
(Ю. Смолич); Сировим полотном бинтували рану (А. Ма
лишко).

БИР, а, ч. Грошова одиниця Ефіопії. Обміняти ефіопські 
бири на іноземну валюту можна тільки за наявності доку
мента, що підтверджує намір людини виїхати з країни 
(з навч. літ.).

БИР-БЙР, виг., розм. Уживається для скликання овець. 
Бир-бир!.. Вівчарки нюхають вітер і одним оком скоса погля
дають на вівці, чи все в порядку (М. Коцюбинський); Буває, 
дивиться Лаврін — одбилось одно-двоє, нагукає: “А бир- 
бир, а куди!.. " І  йде завертати [вівці] (Л. Смілянський).

БЙРКА1, и, ж. 1. Однорічна вівця; ярка. * У порівн. Мок
ра, як бирка, Параска з верещанням кинула кашкета Дани
лові в обличчя (Іван Ле).

2. лайл. Про нікчемну, погану жінку. Вона буде мовчати, 
а він бігатиме по чужих, а він буде любитися з тою бир
кою, з тою слинявою Настею (М. Коцюбинський).

3. Овеча шкура; смушок. Серед різноманітної продукції 
вівчарства важливе місце займають смушки, або бирки 
(з наук.-техн. літ.); // Смушева шапка. А ще на козаку, бідно
му летязі, шапка-бирка, Зверху дірка (з народної пісні); 
Будь-який козак волів радніше вийти поміж люди без шта
нів, ніж без бодай драної бирки на голові чи в руках... 
(О. Ільченко); І  припилила зір важка пилюка, На бирки випа
ла, на кунтуші (А. Малишко).
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БЙРКА2, и, ж. 1. іст. Паличка або дощечка, на якій 
робили нарізки для лічби, підрахунків у господарстві. Оче
видно, всі народи спочатку позначали числа зарубками на 
паличках, які на Русі називались бирками (з наук.-попул. 
літ.).

2. Невеличка дощечка або металева бляшка з номером 
або написом, яку прив’язують до шиї тваринам, а також 
пластикова або паперова етикетка, яку прикріплюють до 
різних товарів, тари, експонатів і т. ін. Живці кожного сор
ту в 'яжуть в окремі пучки і прив’язують до них бирки з 
назвою сорту (із журн.); Усі, хто сидів у  залі клубу, були з 
однаково поголеними головами, однаково одягнені в сіре 
44хебе " з розпізнавальною биркою (з газ.).

БИРЛАДНИК див. берладники. 
б и р л М н и к и  див. берладники.
БИРНАК, а, ч., діал. Палиця з гачком, якою ловлять 

овець. Довжелезний бирнак.
БИРОЧКА1, и, ж. Зменш, до бйрка1 1 .Хоч отара ймо

лода — Бирочок з десяток, Та ростиме, не біда! Є вже сім 
ягняток (П. Воронько).

БИРОЧКА2, и, ж. Зменш, до бйрка2. На вікнах і на під
лозі стояли всякі квіти з бирочками (Д. Ткач).

БИРКЗЛЬКА див. бирюльки.
БИРЮ ЛЬКИ, льок, мн. (одн. бирюлька, и, ж.). 1. Набір 

дрібних предметів для гри, яка полягає в діставанні предме
та з купки, не поворухнувши решти. Гачечки, дзиги, кубики, 
бирюльки — простота цих іграшок сприяє розвиткові ди
тячої уяви (із журн.).

2. розм. Дрібниці, які не заслуговують на увагу. Накупи
ли собі туристичних бирюльок.

0 Грати (гратися) в лялькй  (в бирюльки) див. грйти.
БИРЮЧИНА, и , ж. 1. Кущова рослина родини маслино

вих, яка культивується для декоративних насаджень; вовчі 
ягоди. Бирючина (вовчі ягоди). Низька кущова рослина, яка 
природно розмножується в насадженнях відводками (з на
ук. літ.); Для живоплоту найбільш придатні рослини, які 
легко витримують підстригання: граб, в 'яз, лох вузьколис
тий, бирючина (з навч. літ.); Парки прикрашають бирючи
на, туя, срібні ялини (із журн.).

2. збірн. Ягоди цієї рослини. Перша ознака при отруєнні 
бирючиною — печія в роті й глотці (з наук.-попул. літ.).

БИРЯ, і, ж., дит. Вівця, ягня; вівці, ягнята. “Гей, орли- 
ку-братику! Ти високо літаєш, Ти далеко видаєш. Чи не ба
чив ти моєї., бирі? " (з думи); Як піду я яром по долині Свої 
бирі гукати (П. Чубинський).

БИСАГИ, БЁСАГИ, і в , м н ., діал. Подвійна торба; сакви. 
Розплатилися і поклали той тютюн у  бисаги (з думи); Го
товились [тухольці].., складаючи в невеличкі дорожні биса
ги печене м 'ясо, паляниці, сир (І. Франко); Наймити повні 
бесаги.. на возі примістили (Марко Черемшина); Бербениці 
з продуктами, бесаги тощо чіпляли до сідла (з наук.-попул. 
літ.).

БЙСТРЕНЬ, я, ч., діал. Бистрінь. — Ось дерева, го- 
ри-кручі, Онде бистрень клекотить, Прямовисно вниз ле
тить (М. Лукаш, пер. з тв. Й.-В. Гете).

БИСТРЕНЬКИЙ, а, е, розм. Пестл. до бйстрий. Ніжеч
ки ж наші бистренькії! (Марко Вовчок); Веселку хвилечка 
бистренька Гулять на берег принесла (Л. Глібов); Дунай у  
народних піснях буває тихий, бистренький, широкий, смут
ний (з наук.-попул. літ.).

БИСТРЕНЬКО, розм. Присл. до бистренький. ївга ве
селенька, підбігла до його [нього] бистренько і каже: — Не 
турбуйтесь, пане писарю (Г. Квітка-Основ’яненко).

БЙСТРИЙ, а, е, розм. Який дуже швидко рухається (бі
гає, літає, плаває, тече і т. ін.); швидкий. Дівчата, щоб не 
йти в неволю, втопилися в бистрій і глибокій річці (з пере
казу); Кого ж, сиротина, кого запитає, І  хто їй розкаже.. 
Де милий ночує: чи в темному гаю, Чи в бистрім Дунаю ко
ня напува..? (Т. Шевченко); Ординарець наче з-під землі ви
летів на бистрому коні (Ю. Яновський); // Який має велику 
швидкість, відбувається у прискореному темпі. До обіду 
спізнився [Антін], але ввійшов кроком легким і бистрим 
(М. Коцюбинський); Козаки, припавши до коней, зникли .. 
Один тільки струмінь толоченої трави показував слід їх 
бистрого бігу (О. Довженко); Йшли лучники, сховавши в 
колчани Рій бистрих стріл — разючий дощ війни (М. Ба
жан); // Моторний, спритний (про людину). Подружка її, 
гостроноса бистра молодиця, показала..: повільною ходою, 
мовби прогулюючись, ідуть садом Сергій і Марина (А. Го
ловко); // Який швидко розуміє, схоплює, реагує; гострий, 
меткий. Де ж провидливість моя..? Де мій розум бистрий? 
(Марко Вовчок); Було просто дивовижно, як він швидко все 
схоплював, який розум у  нього чіпкий та бистрий (О. Гон
чар); 11 Жвавий (про очі, погляд і т. ін.). Очиці бистрі [в Га
лочки], аж горять (Г. Квітка-Основ’яненко); Андрій бис
трим оком зауважив, що кожного в 'язня обшукує котрийсь 
один оперативник (І. Багряний); * Образно. — Так, я [поет] 
вільний, маю бистрі Вільні думи-чарівниці (Леся Українка); 
Досада брала Гната, що він не похопиться бистрим сло
вом, як Петро (М. Коцюбинський).

0  (1) Бйстрий на розум — здатний швидко міркувати; 
тямущий, кмітливий. Бистра на розум, вона розмовляла 
так жваво й дотепно .. що .. слухати її неможна було без 
зворушення і теплої посмішки (Я. Гримайло); (2) Бйстрий 
на слбво —  який швидко думає, міркує, сприймає, не заду
муючись, дає метку, влучну відповідь; дотепний. Антон Ко
за, говіркий, насмішкуватий, бистрий на слово (О. Копи- 
ленко); Бйстрим оком див. бко1.

БИСТРИНА, й, ж. Швидка течія, а також місце, де най
швидше тече вода в річці. Човник натрапляв на бистрину в 
шумі; вода гойдала його, неначе трісочку (І. Нечуй-Левиць- 
кий); Остап опиравсь бистрині з усієї сили.., пліт несло се
рединою річки (М. Коцюбинський); Несуться бистриною 
розложисті слов 'янські байдаки (В. Стус); Що далі від бе
рега та ближче до бистрини, то тонший і небезпечний 
крижаний покрив (з газ.); * Образно. Тепер все життя її 
вийшло з тихої і мутної заводі на широкий простір, на бис
трину (В. Козаченко).

БИСТРІНЬ, і, ж. Те саме, що бистрина. Бистрінь підхо
пила його [човен] й з ще більшою швидкістю понесла на 
фарватер ріки (Іван Ле); * Образно. Він [Петрун я] упевнено 
кинув машину в бистрінь вулиці (В. Дрозд).

БИСТРО, розм. Присл. до бйстрий. Тільки птиця хутко 
гору перелітає, риба бистро ріку перепливає (Марко Вов
чок); Ніч бистро надходила (М. Коцюбинський).

БИСТРОВОДИЙ, а, е, поет. Такий, у якому швидко те
че вода. Серед міста плине каламутна і бистровода річка 
Уж (В. Кучер); Нескоримо й невгамовно грає пісню бистро
водий Черемош (із журн.).
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БИСТРОВОДНИЙ, а, е, поет., рідко. Те саме, що бис
троводий. Для молоді побудований “Світ вражень ", де для 
сміливих діють різні велетенські ковзанки, басейн із хвиля
ми та бистроводний коридор з водяною стіною (з Інтерне-
ту).

БИСТРОКРИЛИЙ, а, е, поет. Який швидко літає. Немов 
чайки ті бистрокрилі, човни у  синю даль пливуть (М. Тере
щенко); Бистрокрилі літаки летять без перешкоди в усі 
міста (Н. Забіла); * Образно. Стінний годинник однома
нітно стукає. Летять у  вічність бистрокрилі секунди 
(М. Хвильовий).

БИСТРОНОГИЙ, а, е, поет. Який швидко ходить, бігає; 
легкий на ходу, прудкий. Гнались чужинці за Марійкою, але 
не зловити їм бистроногу наддністрянку (з легенди); Кри
чить він услід їм [татарам] і пускається навздогін своїм бас
ким бистроногим вороньком... (Панас Мирний); А бистро
ногі хлопчаки Зайчат ганяють в кручі (М. Гірник).

БИСТРООКИЙ, а, е, поет. Який має жваві, бистрі очі. 
Вбіг бистроокий, рухливий, наче живе срібло, .. ад 'ютант 
(В. Кучер); // Який має гострий, меткий зір. Бистроокий, він 
зразу підглядів Івася (Панас Мирний); З-за ряднини.. визирну
ла жіноча голова, бистроока й молода (І. Багряний); // у  знач, 
ім. бистроокий, кого, ч.; бистроока, кої, ж. Про людину, 
яка має жваві очі. Моргне бистроока— готово! Не встоїть 
ніяка душа (А. Кримський).

БИСТРОПЛИННИЙ, а, е, поет. Який швидко плине, 
летить, тече. Ловив [Кирило] нещирість і чув знеохоту, що 
блукала у  ньому, як тінь бистроплинної хмарки (М. Коцю
бинський); Замріялась дівчина, в думках понеслася, мов на 
хвилях бистроплинної річки (І. Цюпа); // Який швидко про
ходить, минає; скороминущий. Для нього [Антона] не було 
різниці між дійсністю й сном .. Хіба життя не бистро
плинний сон, а сон не життя? (М. Коцюбинський); Одна 
нам показана доля — не даром прожить бистроплинні ви
сокі літа (С. Крижанівський).

БИСТРОПЛИННІСТЬ, ності, ж., поет. Абстр. ім. до 
бистроплйнний. Було і кохання, і втрачені надії, і бис
троплинність часу, і неминучість кінця (із жури.).

БИСТРОТА, й, ж., поет. Швидкість. Куди летиш, куди 
чвалаєш ти 3 могучим розмахом, залізний коню? Земля тіс
на для твої[твоєї] бистроти (І. Франко); О поїздів фронто
вих бистрота, Вечірня даль, .. розкраяна надвоє, І  хмар 
низьких посивілі сувої, І на шляху сосонка золота! (А. Ма
лишко).

БИСТРОТЁЧНИЙ, а, е, заст., поет. Який швидко тече, 
протікає; який швидко проходить, минає. Над бистротеч- 
ним Дністром западав вечір (Юліан Опільський); Внизу 
Гримлять Ліахви хвилі бистротечні (М. Бажан).

БИСТРОУМНИЙ, а, е, заст. Який відзначається здат
ністю швидко схоплювати розумом, розуміти; бистрий на 
розум; кмітливий. Нарешті Сельм і Тур обрали мага, Люди
ну бистроумну, красномовну (А. Кримський); — І гніватись 
на нього? Та за що?.. Що бистроумний? Хитрий? (О. Коби- 
лянська).

БИСТРОУМНІСТЬ, ності, ж., заст. Властивість за знач, 
бистроумний. Вона чудувалася його бистроумності (О. Ма- 
ковей).

БИСТРОХІДНИЙ, а, е, поет. Який пересувається з ве
ликою швидкістю. Вийшли до моря вони, де стояв корабель 
бистрохідний (Борис Тен, пер. з тв. Гомера).

БИСТРЯ, і, ж., розм. Швидка течія; бистрина. Вже вона 
[Наталя] й далеченько. Червона хустка пішла бистрею; 
довга коса розпустилась по воді (Марко Вовчок).

БИСТРЯНКА1, и, ж., розм. Швидкоплинна, бистровода 
й глибока річка. Під вікнами в нас тече стрімка неширока 
річка, така собі бистрянка (із журн.).

БИСТРЙНКА2, и, ж. Дрібна прісновода риба родини 
коропових, схожа на верховодку. У басейні Пруту зустрі
чаються дунайський лосось, форель, бистрянка, верховод
ка (з наук.-попул. літ.).

БИСТРЯНОЧКА, и, ж. Зменш.-пестл. до бистрянка1.
Річка моя бистряночка (із журн.).

БИТВА, и, ж. 1. Бій між арміями ворожих країн, їх вій
ськовими з’єднаннями і т. ін. Зібрав [Еней] і кінних, і піхот
них І  всіх для битви шикував (І. Котляревський); По битві 
копали гроби, витягали мерців з води (В. Стефаник); У всіх 
55 великих битвах з татарами, турками і польськими 
шляхтичами отаман Сірко виходив переможцем (із журн.); 
* Образно. На небі й у  Дніпрі гримотіли велетенські битви 
між весняними хмарами (О. Довженко).

2. за що, з ким — чим і без дод., перен. Уперта, наполег
лива політична, господарська і т. ін. боротьба. Стан був 
настільки критичний, що я вже думала з журбою про мор
фій або, ще й гірше, про нову хірургічну битву... (Леся 
Українка).

БИТЁЛЬНИЦЯ, і, ж. Те саме, що битёльня. Бувало — 
чорногуз злітав на землю й ходив по подвір Т, з цікавістю 
придивляючися, як Ганна тіпає торішні коноплі на битель- 
ниці (Ю. Яновський).

БИТЁЛЬНЯ, і, ж. Верстат для первинної обробки льо
ну, конопель. Молодиці на сонці били на бительнях і тіпали 
коноплі (І. Нечуй-Левицький); Гірський потік б ’є в дерев 'я- 
ні колеса, крутить жорна і бительні (В. Кучер).

БИТИ, б’ ю, б’єш; наказ, сп. бий; недок. 1. з прийм. в (у),
0 б, п о і без прийм. Стукати, ударяти по чому-небудь, об 
щось. Почув я в сінях важке ступання, якби дві довбні по 
підлозі били (Б. Лепкий); Тимофій бере долото, злегка соки
рою б 'є по ньому — робить зарубки (М. Стельмах); Десь 
кінь ірже, об землю б 'є копитом (Василь Шевчук); * Образ
но. Серце, тріпаючись, як пташка під сіткою,.. б 'єй  дзво
нить у  глуху дошку вашої груднини (Панас Мирний); 
// Хлюпатися, плескати. Глухо бив морський прибій у  берег 
(М. Трублаїні); Хвилі легенько накочувалися на камінь — не 
били у  нього, а наче огортали м 'яким теплом (із журн.).

2. кого. Завдавати ударів кому-небудь. Хоча лежачого й 
не б 'ють, То й полежать не дають Ледачому (Т. Шевчен
ко); — Я  був сирота... мене не любили, мене били, надо 
мною знущалися... (М. Коцюбинський); Батько здійма з се
бе ремінь, кладе Федька на стілець і починає бити (В. Вин
ниченко); 11 кого, що, по кому — чому, перен. Спрямовувати 
які-небудь дії, заходи проти когось, піддавати гострій кри
тиці, викривати кого-, що-небудь. — Починайте бити леда
рів і тих, хто їх покриває (О. Корнійчук); Шевченко має ра
цію, — сказав Гулак. — Найбільше зло — кріпаччина, і бити 
треба в неї (Василь Шевчук); 11 чим, перен. Завдавати страж
дання кому-небудь. — Побила б тебе лиха година, як ти ме
не б 'єш на старість отими словами! (М. Коцюбинський);
1 І чим і без дод., перен. Карати кого-небудь. Я  бив вас посу
хою та зеленячкою [борошнистою росою], сарана жерла 
безліч ваших садків й виноградників ваших, та ви не верну
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лись до Мене, — говорить Господь (Біблія. Пер. І. Огієнка); 
Він [Іван Іванович] мусить бити всякого, хто так чи інак
ше піде проти самокритики (М. Хвильовий).

3. кого, що. Завдавати поразки кому-небудь, перемагати 
ворога в бою, на війні. Щоб цього [поневолення] не стало
ся, треба організовано бити ворогів і сміливо боронити 
рідну землю (з переказу); — Читав я книжку по історії, все 
в ній сказано, як ще наші предки, запорозькі козаки, били 
німецьких рейтарів (П. Панч).

4. кого, що. Позбавляти життя, убивати кого-небудь. 
Троянці, як чорти, озлились, Рутульців били наповал (І. Кот
ляревський); — Коли забить, то бийте, а ні, то пускайте 
(Марко Вовчок); // Полюючи, забивати дичину. Він левів по
лює, левіафанів ловить, б 'е пташок (Леся Українка); Біль
ше всього промишляв [Денис] полюванням. Літом бив ка
чок, зимою зайців (Григорій Тютюнник).

5. Ударами по чому-небудь створювати звуки. Гай при
марний. Вечір. Літо. Спить у  вербах вітровій. Десь далеко 
б 'ють копита (В. Сосюра); Б ’є дятел. Старанно, і довго, й 
нудно б ’є (Л. Дмитерко); // у  що. Грати на деяких ударних 
музичних інструментах. Музики грають, у  бубон б ’ють 
(Марко Вовчок); На кожну главу Свангелія в церкві на Велик
день один раз б ’ють у  дзвінець (з газ.); 11 Ритмічними удара
ми, дзвоном позначати час (про годинник). На міській баш
ті за перевалом тривожно дзвенить мідь. То б ’є годинник 
(М. Хвильовий); Годинник б ’є в кутку (М. Бажан); // безос. 
— Це скільки б ’є? — запитав Саїд Алі у  доглядачки (Іван 
Ле); // Бемкати, звучати (про дзвін). Бий, дзвоне, бий, Хмару 
розбий, Нехай хмара На татари, А сонечко на христьяне 
[християни], Бий, дзвоне, бий! (Т. Шевченко); // Видавати 
характерні уривчасті звуки (про деяких птахів). Ніч була 
темна й задушлива, в хлібах дзвінко били перепели (П. Панч).

6. Стріляти. У дзвони дзвонять, в гарчати б ’ють (Сл. 
Гр.); Десь за лісом б ’є зенітка (П. Тичина); Він бив навод
кою прямою (В. Сосюра); Повсталі побігли, їм услід люто 
били гармати (з публіц. літ.).

7. що. Розбивати, розколювати на шматки. П ’є [Тимоха], 
гуляє.., пляшки, вікна б ’є(Г. Квітка-Основ’яненко); Шибки 
б ’є [бешкетник], двері ламає (Ю. Яновський); Сухо кайло б ’є 
блискучий антрацит (В. Сосюра); На Дону хтось б ’є ломом 
лід, мабуть, вирубує ополонку для худоби (Григорій Тютюн
ник); // Топтати, толочити. Вона [Соломія] рвала його [оче
рет], ламала, крутила і била ногами (М. Коцюбинський).

8. у  сполуч. з ім., що. Певним способом виготовляти або 
обробляти що-небудь. Бити масло.

9. З силою вириватися назовні (про рідину, повітря і т. ін.); 
витікати сильним струменем. З-під коріння липи било дже
рело погожої води і відтак .. впливало до потока (І. Фран
ко); У всі щілини й дірки [котлів] з шумом і свистом б ’є пара 
(В. Еллан-Блакитний); Коли він прибіг, захеканий, до свер
дловини, побачив, що з товстої труби могутнім чорним 
струмом б ’є нафта (І. Цюпа); Газовий фонтан заввишки 
понад 100 метрів бив протягом двох місяців (з газ.); 11 пе- 
рен. Там ще сотні рентгенів б ’ють напряму (В. Яворів- 
ський); * Образно. Страх і досі бив йому з очей (П. Панч).

10. З особливою силою діяти на органи чуття людини, 
проникати, доноситися куди-небудь (про запах, світло і т. ін.). 
У вікна било полудневе проміння (М. Коцюбинський); Стеб
ло зелене, як рута, пахне квіттям і розчиною, а така від 
нього гарячка б ’є, аж у  носі крутить (Б. Лепкий); Вогонь 
бив мені в обличчя. Я  не міг затулити очей (Ю. Яновський);

І І перев. безос., від кого — чого, перен. Яскраво виражатися 
зовнішніми ознаками (про риси характеру, властивості і т. ін.); 
випромінюватися (у 2 знач.). На її погляд, він був гарний: од 
його високого чола били чесність і шляхетність (М. Коцю
бинський); Якою силою, якою завзятою нездоланною вірою 
б ’є від цього юнака (О. Гончар).

11. кого. Трясти, трусити (про сильний вияв хвороби, лю
ті і т. ін.). Очі горіли огнем, уста тремтіли, і вся вона тру
силась, мов трясця її била (Панас Мирний); Сама [Тася] не 
знала — від збудження чи від холоду — її била лихоманка, 
лише в метро трохи зігрілась і заспокоїлась (Л. Дмитерко); 
// безос. Змерзла я — так мене й б ’є (із журн.).

12. розм. Сіпатися, пульсувати. Спазма перещіпнула го
лос. Коло ока б ’ють живчики. Я  зараз заплачу (М. Коцю
бинський).

13. по чому, перен., розм. Завдавати шкоди, негативно 
позначатися. Усі снодійні б ’ють передусім по швидкому сну 
(із журн.).

14. на кого — що, перен., розм. Розраховувати на кого-, 
що-небудь; мати на увазі щось. Розумний б ’є на те, що 
справді в нього є, а дурень думкою, як кажуть, багатіє 
(Л. Глібов); — Брат старший від мене, може, бив на мої 
гроші, що я з полку принесу (Ганна Барвінок).

15. кого, що. Виводити з гри, забирати фігуру або карту 
противника. Захищаючись, чорні б ’ють слона (з навч. літ.).

Б’є / пробйла (вдарила) північ див. північ1; (1) Бйти / 
вдарити в долоні — плескати в долоні, аплодувати. Білозуб.. 
глянув на Крутояра, який теж захоплено, як і всі, бив у  до
лоні (В. Собко); Потім конферансьє повідали про черговий 
виступ, і всі моряки, що сиділи в залі, вдарили в долоні 
(В. Кучер); (2) Бйти / вдарити телеграму — надсилати 
телеграму кому-небудь. А й четвертого [сина кликали], 
лиш телеграму не били, а так, серцем кликали (І. Багряний);
— Вже хотіли бити телеграму, так не знали куди (К. Гор
дієнко); А перед тим вдаримо додому телеграму, тато ви
їдуть на станцію і заберуть вас [бабусю] (Остап Вишня);
— То я Васька заберу до себе, — сказав Михей. — Чого ж 
ти, коли Платон нам телеграму вдарив, — заперечив Сніп 
(М. Зарудний); (3) Бйти вбвну — чухрати, чесати вовну. 
Все було шиє [батько] кожухи та свитки та б ’є вовну на 
струні (І. Нечуй-Левицький); (4) Бйти вощйну — пресува
ти вощину. [П е ч а р и ц я:] Що ти бачив? Як щетину збира
ти та вощину бити? (Панас Мирний); (5) Бйти грбші, 
заст., рідко — карбувати гроші. Бити гроші — це тільки 
півділа, друга половина — це їх зберегти (прислів’я); (6) Бй
ти / збйти олію — добувати олію з рослинних плодів або 
насіння. У Барила в Якимового була олійниця, і там посхо- 
дилися люди бити олію (із журн.); — Гвинт наче й не велика 
штука, а без нього олії не з іб ’єш (Григорій Тютюнник); 
(7) Бйти колодязь — розбиваючи тверду породу, вирубува
ти отвір для колодязя. І чабанував [Оленчук] по маєтках. І 
колодязі бив. І сіль збирав (О. Гончар); (8) Бйти конбплі 
(льон) — тіпати коноплі, льон. То було тільки корову по
доїть [мати], на ступі товче, льон б ’є, мак ріже (Ганна 
Барвінок); Спочатку пучки конопель били, ламали на широ
кій терлиці (з наук.-попул. літ.); (9) Бйти ладки кому, дит. — 
плескати в долоні до дитини. От такі, було, слова промов
ляє, а сама до дитини всміхається й ладки їй б ’є (Марко 
Вовчок); (10) Бйти навідліг — розмахнувшись, сильно би
ти по чому-небудь. Сильвестр лівою рукою тримав його за
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горлянку, правою бив навідліг по голові (Ю. Бедзик); 
(11) Бити хату, заст. — будувати хату з глини. У Хороль- 
ському, Миргородському районах били хати з глини, яку 
змішували з різаною соломою (з наук.-попул. літ.); Пропас
ниця трусить (трясе, тіпає, б’є і т. ін.) див. пропасниця; 
Ударяти (бйти) / ударити відбій див. ударяти.

Д  (12) Рйски бйти — прополювати буряки борознами 
між рядками. — Чом це тебе так довго не видко було в бе
резі? — спитав дід в Сиклети. — Бо я цілий тиждень ходи
ла на буряки бити риски (І. Нечуй-Левицький).

0 (13) [Аж] бйти / вдарити в ніс, перев. безос., що, чим — 
гостро відчуватися (про запах). Батько взяв сина за руку, 
нахилився, понюхав [голову]. — Фу-у-у! аж у  ніс б'є!.. (Па
нас Мирний); У ніс било живицею і ще чимось таким, до 
чого принюхуєшся і не можеш зрозуміти, чим воно пахне 
(Ю. Збанацький); Від першого дотику вдарила в ніс порох
нява, матрац був потертий, дірявий  (А. Хижняк); 
(14) [Аж] у п’яти б’є, зі сл. м і ц н и й — дуже, занадто різ
кий. Мати продавала квас по три копійки за пляшку. 
Міцний, аж уп  яти б ’є! (П. Панч); (15) Баглаі бйти (году
вати) — нічого не робити, ледарювати. От, баглаїб’є (Но- 
мис); Замість праці ти баглаї годував та завидував усім 
(М. Кропивницький); (16) Байдики (байди, діал. гандри) 
бйти — нічого не робити, марнувати час, ледарювати. При
йшов новий рік, штовхає ледаря в бік: ішов би, ледарю, ро
бити, а не байди бити (прислів’я); Уже доста гандри би
ти. Прийшла пора, щоб ся вчити (Ю. Федькович); Глянеш, 
скільки тих старшокласників, — парубчаки ж, траси мог
ли б будувати, а вони ціле літо байди б ’ють (О. Гончар); Рік 
за роком проминув час, хлопець байдиків не бив та й закін
чив школу робітничої молоді, ставши вже кваліфікованим 
робітником (Ю. Збанацький); (17) Бий (берй, трясй) / по- 
бйй тебе (його, її і т. ін.) трясця, лайл. — уживається для 
вираження незадоволення, досади з якого-небудь приводу, 
бажання знехтувати чимсь і т. ін., здебільшого з недобрими 
побажаннями. Хоми дома нема. Тряси ж тебе трясця, Хо
мо! Я  не ляжу спати дома, А до кума до Наума Піду в клуню 
на солому (Т. Шевченко); Ходім, вип ’ємо, бий його трясця 
(М. Коцюбинський); — Чорт з нею, з економією. Подумаєш — 
щастя. Була б шия, а ярмо знайдеться! М ати.. і собі за ним 
ніби байдуже зауважила, що й справді — трясця її бери, са
му економію (А. Головко); — Спішив ото і плуга взяв, а ко
лішню від плуга, бий би її трясця, забув дома (С. Олійник); 
(18) Бий мене нечйста сйла — уживається як клятва або 
запевнення в правдивості чого-небудь. [Іван :] Але, далебі, 
бий мене нечиста сила, якби я лише заради хліба з маслом і 
м ’яса у  будній день ночей не досипав і голову підставляв під 
фашистську кулю (Я. Галан); (19) Бий / побйй тебе (його, її 
і т. ін.) лиха годйна (грім, хрест, морока і т. ін.), лайл.: 
а) уживається для вираження великого незадоволення, до
сади з якого-небудь приводу. — А! Бий його лиха година! — 
скрикнув з розпукою Семен і вдарив шапкою об землю 
(М. Коцюбинський); Бий тебе лиха година! Та й гидке ж во
но, оте життя людське, змудроване. Завжди щось каламу
тить його та бовтає (Я. Гримайло); — Де ж ви її [наймич
ку] таку видрали? — Та з села, побий її лиха година! — з сер
цем відповіла міщанка (Панас Мирний); б) уживається для 
вираження захоплення ким-, чим-небудь або здивування від 
чогось. — Ой, не можу! — вхопився за боки шофер і вибух
нув щирим заразливим сміхом. — А бий тебе морока! Чи чу

ли ви таке? (Ю. Смолич); Один, як побачив твою скриню, 
так руками вчепився і грудьми наліг на неї. Я  вже, бий тебе 
грім, ні за що в світі не відступлюсь од неї, — каже. — Нев
же це ваш син вимайстрував (М. Стельмах); (20) Бий / по
бйй тебе (його, її і т. ін.) сйла Божа: а) уживається для ви
раження здивування з приводу чого-небудь, захоплення 
кимсь, чимсь. — А бий тебе сила Божа! Ще не чула, одколи 
живу на світі, щоб свині цибулю їли (І. Нечуй-Левицький); 
— Побий тебе сила Божа! Що він виробляє? — дивувалися 
робочі, дивлячись на ті затійливі вимахи швейцарової була
ви (Панас Мирний); б) уживається для вираження великого 
незадоволення з приводу кого-, чого-небудь. — Тьху! Бий 
вас сила Божа! — крикнуло скілько разом людей. Тілько ра
нок згаяли! (Панас Мирний); Ху-у! А бий же тебе сила Бо
жа! отаке приверзлося, — тяжко зітхнув він і витер рука
вом піт на чолі. — Трохи було не помер від страху (Григорій 
Тютюнник); (21) Бйти бомки: а) не поспішати, зволікати з 
чим-небудь. Погода добра, треба б поспішити зі жнивами, 
а ви б ’єте бомки на полі, аби день до вечора (Ф. Малиць- 
кий); б) (біля кого — чого) перебувати де-небудь, біля кого-, 
чого-небудь з певними намірами. Коли на дорозі поменшала 
постать Дмитра, Гнат недовірливо поглянув на Марту: — 
Чого це він коло нас у  таку пору б ’є бомки? (М. Стельмах); 
(22) Бйти / вдарити по кишені кого — завдавати кому-не- 
будь певних матеріальних збитків, шкоди. Тоді писар почав 
бити о. Артемія по найчутливішому місці: по кишені (І. Не
чуй-Левицький); Це вже било Тарловського по кишені, і він 
боявся редактора, і не любив його (М. Коцюбинський); Як і 
прогнозували, крім людських жертв і матеріальних збит
ків, конфлікт на Близькому Сході суттєво вдарив по кишені 
світової спільноти (з газ.); (23) Бйти / вдарити поклбни: 
а) низько вклонятися, перев. виражаючи почуття шани, по
ваги до кого-, чого-небудь. То плакавши, то поклони бивши, 
розкраснілася [розчервонілася] Галочка (Г. Квітка-Основ’я- 
ненко); Далі поставив гість чарку і вдарив поклони, а за 
ним і всі (А. Свидницький); Перехрестились, ударили по 
три поклони, дивлячись на святу церкву, і пішли (Ганна Бар
вінок); б) (перед ким — чим) визнавати чий-небудь автори
тет, виявляючи глибоку повагу, схилятися перед ким-, чим- 
небудь. Між т. зв. в Галичині “москвофілами ” і народовця
ми в принципах нема великої різниці: ті і другі б ’ють покло
ни перед національними святощами, і для тих, і для других 
національність — альфа і омега всіх змагань (М. Драгома
нов); в) молитися. А я, брати запорожці, Возьму [візьму] 
собі рясу Та піду поклони бити в Межигор до Спаса (Т. Шев
ченко); Найщиріше й найспокійніше молиться мати. Вона 
стоїть дещо збоку, . . б ’є глибокі, до самої землі, поклони 
(У. Самчук); (24) Бйти / вдарити по руках: а) доходити зго
ди, домовлятися про щось (перев. при торгівлі). Вони [куп
ці] .. відразу починали прицінюватися, сперечатися, бити 
по руках і знов торгуватися, щоб виторгувати хоч зайвий 
гріш (3. Тулуб); Довго торгувалися [батьки], а потім на 
бичках-дволітках вдарили по руках (М. Стельмах); б) (кого) 
перешкоджати чиїм-небудь діям (перев. злочинним), карати 
когось за що-небудь. А трапляються ж ще вискочки, яким 
пощастило зайняти високі посади і які нівечать, спусто
шують людські душі. Бити б таких по руках (М. Ю. Тар- 
новський); (25) Бйти / вдарити у вічі (в очі): а) яскраво 
освітлювати, засліплюючи (про сильне, різке світло або 
блиск). Були виставлені напоказ всякі дива: .. персні й на
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миста блискучі. Все то так і сяло та грало, все так і било у  
вічі! (Панас Мирний); Шумом, горілкою, паленим чимсь 
дихнуло на мене, коли я відчинила двері. Світло вдарило мені 
в очі, і я деякий час нічого не могла розібрати (Г. Хоткевич); 
Надійка зупинилася над обривом, над безбережжям за
сніженої далини, що вдарила їй у  вічі сліпучим іскристим 
блиском (В. Козаченко); б) (чим) привертати до себе увагу 
або бути особливо помітним, перев. вражаючи чим-небудь. 
Довбня почав оглядати хату .. Всюди били в вічі злидні та 
недостачі (Панас Мирний); — Матвею, — спокійно вів Ро
ман, — .. Ти, правда, хлопак справний, в боях авторитет 
здобув.. Але ж молодий та ласий на все, що в очі б ’є! (О. Гон
чар); Івана кинуло в жар. Червоні літери [стінгазети] вдари
ли вогнем у  очі, й він мало не похитнувся (В. Кучер); “Буду
вав академік Бекетов”, — вдарив йому в вічі забризканий 
кров ’ю напис, вирізьблений на стіні (І. Багмут); в) (чим) ви
ділятися, вирізнятися чим-небудь серед когось, чогось. То
вариш його — людина літ під сорок — насамперед бив у  вічі 
буйним рудим волоссям на голові (М. Коцюбинський); 
(26) Бйти (вдаряти) / вдарити в гблову кому і без дод.: 
а) доводити кого-небудь до стану сп’яніння, п’янити. — А 
що, паніматко! Чи немає в тебе чого міцнішого од цієї гір
кої? Щось горілка не дуже б ’є в голову, — тягнеш, тягнеш, 
а в голові все-таки не шумить (І. Нечуй-Левицький); Вино 
розбирає, вдаряє в голову, на очі навертаються сльози 
(В. Гжицький); Випив [Чіпка] з півкварти [горілки] й не чув, 
щоб хоч запекла або вдарила в голову... (Панас Мирний); Га
ряча варенуха трохи вдарила йому в голову (І. Нечуй-Ле
вицький); б) (безос.) хто-небудь починає думати про щось, 
додумуватися до чогось. “А що, якрозприндиться наша ки
ця? ” — зразу ударило [Мар’ї] .. в голову (Панас Мирний); 
Нащо він приїхав сюди? В яку чорну хвилину вдарило йому в 
голову— провідати батька? (О. Гончар); (27) Бйти в кула- 
кй — погрожувати кому-небудь. Вона знову починала кри
чати, сваритись, у  кулаки бити (Панас Мирний); (28) Бйти 
в литаври — торжествувати. Ще недавно наша критика 
била в литаври, прогнозуючи широкий поступ “малої” прози. 
З ’явилися навіть дисертації про шляхи її розвитку (із журн.);
(29) Бйти в лицё — бути дуже помітним, привертати до се
бе увагу. Вульгарність виконавця б ’є в лице (із журн.);
(30) Бйти в саму душу (болячку) — глибоко вражати, до
шкуляти кому-небудь тим, що найбільше хвилює, турбує 
його. Про неї-бо кажуть, що вона ні одного дня не може 
пробути без лайки. І Василина розуміє, в чий це город камін
чик, .. відповідає їдучо, влучно, б ’є в саму болячку (Г. Хотке
вич); — Хто тобі так сорочку, як Уляна, випере? — б ’є Да
вида в саму душу, бо він, придивляючись до своїх наймитів, 
раніше дівчини збагнув, куди має нахилитися парубоче сер
це (М. Стельмах); (31) Бйти / забйти тривогу: а) сповіщати 
про небезпеку. — Що ж це справді робиться? Діду Кузьма, 
чого ж ви стоїте, як сновида? Хіба вам повилазило?.. Бий
те тривогу! (В. Кучер); Вартовий забив тривогу... Буде бій! 
(В. Сосюра); б) виявляти занепокоєння, тривожитися, хви
люватися. І  хай колонізатор б ’є тривогу— Хитається тю
ремних стін граніт (П. Дорошко); Тільки серце про щось за
говорить і тривогу заб ’є з глибини, коли мимо проходять 
іиахтьори [шахтарі] і зникають у  кліті вони (В. Сосюра); 
(32) Бйти зорю — давати сигнал до сну або пробудження у 
військових таборах, казармах і т. ін. — Благаю Бога, щоб 
світало. Мов волі, світу сонця жду. Цвіркун замовкне; зорю

б ’ють (Т. Шевченко); То б ’ють зорю воєнні сурмачі (А. Ма
лишко); (33) Бйти карббванцем по кому — завдавати ко
му-небудь матеріальних збитків. Гарні речі почали пород
жувати затоварювання гірших і бити карбованцем по 
творцях гірших, несумлінно зроблених товарів (В. Козачен
ко); (34) Бйти клйнці куди — натякати на щось, спрямову
вати розмову до певної теми. “Куди він клинці б ’є?.. ” — по
думав дід Пилип, потерпаючи, щоб Проць якоюсь штукою 
не покоробив релігійні почуття віруючих (В. Бабляк); 
(35) Бйти ключем (джерелом, фонтаном і т. ін.): а) вияв
лятися на всю силу, великою мірою. Дійсно був красень [опри
шок]. Сила тремтючим потоком переливалася в жилах, би
ла ключем (Г. Хоткевич); Музична стихія .. чаклунського 
слова Тичини била ключем з усього, до чого б не доторкала
ся його увага (Т. Масенко); Скрізь на рідній землі б ’є джере
лом творча енергія народних мас (з газ.); б) здійснюватися, 
відбуватися, протікати і т. ін. дуже енергійно, інтенсивно. 
Знову гора обізвалась, загула: з губернії приїхав будівничий, 
ціла артіль.., брязкіт сокир, — робота ключем б ’є! (Панас 
Мирний); Кінотеатрів тут два, Поліклініка є... Магазинів 
усяких багато. Фонтаном життя у  Мальованім б ’є У бу
день і в свято (С. Воскрекасенко); (36) Бйти лобом (лоба
ми) об землю перед ким, кому, зневажл. — схилятися, запо
бігати, домагаючись прихильності. Ці панове безсоромно 
били лобами об землю перед європейцями, забуваючи про 
свою культуру (з газ.); (37) Бйти / набити морду (рйло) кому, 
зневажл.: а) бити або карати кого-небудь. Йому [мужику] 
ще нічого: рік лупив воші в тюрлїї, а тепер раз на тиждень 
становий б ’є йому морду... (М. Коцюбинський); — Якщо ти 
не замовкнеш, — з присвистом сказав поет, звертаючись 
до Отави, — то я наб’ю тобі морду (П. Загребельний); 
б) перемагати кого-небудь. Ворогів ми не прогавим. Завжди 
рило наб’ємо. Коли сурма в бій покличе — Всі гвинтівки 
возьмемо [візьмемо] (з думи); (38) Бйти нбги (рідше чббо- 
ти): а) іти, ходити куди-небудь, перев. даремно. — За селом, 
уже на вигоні.. він сказав: — Попрощаємось, мамо, чого вам 
бити далі ноги (Г. Коцюба); — Нема Тамари, — сказала [ма
ти] відчужено. — До міста подалась. — Давно? — запитав 
він, уже жалкуючи, що марно бив ноги (Є. Гуцало); б) часто 
приходити куди-небудь. — То чого ж маєш бити чоботи на 
наш куток? Тільки жениха мого, коли трапиться, віді
б ’єш? (М. Стельмах); (39) Бйти по нервах кого, кому і без 
дод. — своїми діями, словами позбавляти кого-небудь ду
шевної рівноваги, хвилювати, бентежити, дратувати. На
віщо ото Маруся грає такі крикливі речі! Не люблю я тако
го бренькоту та гуркоту. Б ’ють тобі по нервах (І. Не
чуй-Левицький); А хрипіння й стогін, від яких підскакувало 
все тіло, били по нервах (Г. Хоткевич); Навіщо повторюва
ти відоме? Навіщо ще раз бити людей по нервах? Адже во
ни все це знають! (Л. Дмитерко); (40) Бйти [прямо] в лоб:
а) говорити, питати і т. ін. без натяків, відверто. Він бив пря
мо в лоб, з ’ясовуючи місце свого призначення (із журн.);
б) мати неприховане значення, бути зрозумілим, очевид
ним. Зміст їхніх розмов був дуже простий і бив прямо в лоб. 
Ось, мовляв, приїхав до нас новий голова, тисячник, і йому 
знов не дуже болітиме, як буде господарювати колгосп 
(В. Кучер); (41) Бйти словом (словйми) кого і без дод.: 
а) дошкуляти кому-небудь репліками, зауваженнями і т. ін. 
[ Р у ф і н:] Ти боляче мене словами б ’єш... гірка се правда... 
Та нема вже ради .. запався шлях до чесного життя (Леся
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Українка); б) висловлюватися влучно, різко, дошкульно. 
[ Р у ф і н:] Адже в його листах, у  кожнім слові, загонисту 
вояцьку вдачу видно: він словом бив, немов вояк мечем (Леся 
Українка); Битися (бйти, ударяти) / ударитися (удбрити) 
(себе] об (у) поли [руками] див. бйтися; (42) Бйти / удари
ти на сполох: а) сповіщати про небезпеку, подавати сигнал 
тривоги. Ну, та й ми не дрімаємо, — зауважив Явтух Су- 
дар, — розіслали гінців по селах, б ’ємо на сполох. Хотіли й 
до вас посилати... (О. Гончар); б) виявляти занепокоєння, 
тривожитися, переживати. "Там, де треба, — повчав він 
нас, — буде вжито відповідних заходів, а там, де спокійно, 
нема чого бити на сполох (І. Муратов); Зірок з неба Хома 
Микитович не хапає, але в колгоспі немає чогось такого, 
щоб бити на сполох, скликати збори (Я. Гримайло); 
(43) Бйти / ударити [себе] [кулаком (руками)] в (рідко об) 
груди — запевняти, наполегливо переконувати кого-небудь 
в чомусь або виражати каяття, розпач і т. ін., б ’ючи себе ру
кою в груди. Давид.. поволеньки пнувся в керівники, був доб
ре письменний, частенько бив себе в груди й присягався 
(С. Добровольський); Микита Чугай бив себе кулаком у  гру
ди, гув, як мідний дзвін: — Брехня! Трактори весняної оран
ки не затягували (Григорій Тютюнник); — Хто вас сюди 
запрошував? Яка ваша професія? — Ділок бив себе в груди, 
доводячи, що йому тут належ ить керівна посада  
(М. Ю. Тарновський); Як ударить Василь, вислухавши все, 
руками об груди, як припаде на стіл, як заплаче (Г. Квітка- 
Основ’яненко); — Як ви гадаєте, мушу я жалкувати за цим 
усім?— Роман ударив себе кулаком у  груди і вп 'явся очима в 
генерала (О. Довженко); (44) Бйти через край — виявляти
ся на всю силу, великою мірою. Плач і стогін заповнили по
вітря. Почування виливалися, били через край (Г. Хоткевич); 
Його кипуча енергія часом била через край і тоді зупинити 
її міг тільки широкий батьків, з мідною пряжкою, ремінь 
(В. Козаченко); Вдарити (бйти) чолом див. ударяти; Виби
вати (бйти) дрижаки (дріб) див. вибивати; Вибивати (бй
ти) / ударити (утнути) тропака (третякй, гопака) див. ви
бивати; Влучати (бйти, попадати) / влучити (попасти) в 
[саму] точку (в [саме] бко) див. влучати; Збивати (бйти) / 
збити бурлб див. збивати; (45) Не бий лежачого: а) який 
не потребує великої затрати праці, великого напруження. 
Покликали діда. Голова — до нього: — Діду, допоможіть... 
У вас все одно робота не бий лежачого (Є. Кравченко); 
б) безвідповідальний, лінивий і т. ін. — Ви ж знаєте, як це в 
нас: то кошторис не затверджено, то оліфи нема... — 
Бригадир — не бий лежачого, — підкинув Шурко (О. Гон
чар); Стріляти (бйти) з гармат по горобцях див. стріляти; 
(46) Хоч пацюкй (цуценят, кошенят) бий, зневажл.: а) ве
ликий, дуже повний, одутлий і т. ін. (перев. про обличчя). 
Пика, хоч пацюки бий (прислів’я); Ясочка.., — злісно думав 
він, поглядаючи на кругленький живіт поета, — пика — хоч 
цуценят бий, а він — Ясочка (С. Васильченко); На вдовиних 
харчах морду роз 'їв, хоч цуценят бий! (А. Головко); б) дуже 
негарний, непривабливий, неприємний. Приїхав з полку стар
ший панич .. Тонкий, цибатий, як журавель, з рижуватим, 
шорстким, як на ведмеді, волоссям, з великим лобом — хоч 
кошенят бий, з великими, розумними, сірими очима (Панас 
Мирний); — Сватай Олену Головківну. Олена кругла, як ци
булька, повновида, як повний місяць... — Гарна... мордою хоч 
пацюки бий (І. Нечуй-Левицький); [Як (мов, ніби і т. ін.)) 
лихоманка б’є див. лихоманка; (47) Як (мов, ніби і т. ін.)

обухом (довбнею, молотком) бйти / вдарити [по голові (в 
голову)] кого —  вражати, приголомшувати чим-небудь 
неприємним, несподіваним. — Мені, Свириде Яковлевичу, 
вже можна йти? — як обухом б'є його вчитель по голові 
(М. Стельмах); Нащо вам топити мене, безневинного? Хто 
вам такого наговорив, набрехав на мене? — Сам Крижак! 
— як довбнею, б 'є по голові Поцілуйка (М. Стельмах); Одно 
невеличке слівце “Дін " як молотком ударило її [Мотрю] в 
голову (Панас Мирний); (48) Як у забій бйти — не припи
нятися, не переставати виявлятися з великою силою. Як у  
забій б ’є мороз (Номис).

БЙТИЙ, а, е. 1. Дієпр. пас. до бйти 2,3 ,7 . Ой там крини
ця під перелазом — Вмиємось, серденько, обоє разом. Моя 
хустина шовками шита — Утремось, серденько, хоч буду 
бита (з народної пісні); Ларька таки знали люди. Знали й 
гомоніли, що він — справді дорогий чоловік, хоч часто хо
дить і битий, і лаяний (С. Васильченко); Наступ німецьких 
військ припинився, бите німецьке командування негайно 
погодилось укласти мир (С. Скляренко); * Образно. Гола зем
ля, бита крилами вітру, сіріла під олив 'яним небом (М. Ко
цюбинський); Душа, розкаянням бита, для Нього [Бога] най
дорожча (І. Драч); // бйто, безос. пред. За моє, як кажуть 
люди, жито Та ще ймене і бито! (П. Гулак-Артемовський).

2. Набитий, настріляний (про дичину). — А се  для кого? — 
раділа Оля, повернувши мене до купи битої птиці, яка зава
лила весь стіл (М. Коцюбинський); Я  виїхав на плесо і, ледве 
посуваючи човна, почав підбирати биту дичину (Олесь До
світній).

3. Розбитий, поколений на шматки. Одна хата .. скоса 
поглядала на улицю своїми битими вікнами (Панас Мир
ний); На згарищі валялася бита цегла (С. Чорнобривець); 
Хіба ти не бачиш, що може зробити сучасний культурний 
хижак? Купи гидоти, битого шкла... (О. Бердник); // Витоп
таний, витолочений. Насіння перед протруюванням має бу
ти ретельно відкаліброване та не мати домішок у  вигляді 
пилу та часток битого зерна (з наук.-техн. літ.); Власне 
жито вітром бите, Придорожним пилом вкрите, Сохне, 
укляка (із журн.); * Образно. Буде бите Царями сіянеє жи
то! (Т. Шевченко).

4. Кований (про зброю). Неначе срібло куте, бите І се
микратно перелите Огнем в горнилі, — словеса Твої, о Гос
поди, такії (Т. Шевченко); // Карбований (про гроші). Тут 
т обі.. биті таляри і червінці (П. Панч).

5. Мощений, брукований. По середині [вулиці], битій ка
менем, гуркотали карети, .. фаетони (Панас Мирний).

6. перен., розм. Бувалий, з великим досвідом, навчений 
ж и т т я м . Добре, що я битий уже чоловік, знаю добре тих па
нів (з переказу); Начальник [складу] був хоч малописьмен
ний, але битий — умів докинути.. грамотне слівце (Ю . Зба- 
нацький); // на чому. Який знається на чомусь. Такі вчителі 
на англійській мові не дуже биті — де ж вони надбають 
знання? (із журн.); Ну знач. ім. бйтий, того, ч. ; бйта, тої, ж. 
Бувала, досвідчена людина. За битого двох небитих да
ють, та й то не беруть (прислів’я).

0 Бйта голова див. голова; Бйте бко див. бко1; (1) Бй
тий горем (тугою) — якому довелося багато пережити, 
страждати; згорьований, засмучений. Затих мій сивий [ді
дусь], битий тугою, Поник старою буй-головою (Т. Шевчен
ко); Коли він пригада її заплакану— горем биту, — його сер
це рветься від болю на часті [шматки] (Панас Мирний);



БИТИСЯ 4 8 8 БЙТИСЯ

Плавець, хоч горем битий і безсильний, Не потонув, а ви
брався на сушу (І. Франко); Битий жук (жак, собака) див. 
жук; Бйтий козир див. кбзир; (2) Битий у тім’я: а) до
свідчений, практичний, бувалий і т. ін. Штефан і ткач Си
дір говорили, що Крук уже битий у  тім я, цей, мовляв, ви
рветься із пекла (П. Козланюк); б) розумово обмежений, 
нетямущий. — А Господи, чи ти недоколиханий, чи в т ім я  
битий? — обурюється тітка Ликерія (М. Стельмах); Гра
ти бйтим козирем див. грати; Кйрта (стйвка) бйта / поби
та див. карта; (3) Не в тім’я (не в потйлицю, рідко не 
гвіздком) бйтий — розумний, тямущий, кмітливий і т. ін. 
Так же піп не в т ім ’я битий: його не обдуриш... (Л. Марто- 
вич); [Л і к ар:] До нашої панночки не легко приступитись, 
та я теж не в тім 'я битий, либонь, і ми в свій час книжки 
читали, та ще такі, про які панночкам і не снилось (Леся 
Українка); Хлопці наші, нівроку їм, не гвіздком у  тім я биті, 
а от гляди ж  — немовби й діло не яке, баламутна дівка по
велася з Михайликом так, наче він прийшов з мазницею по 
мед (О. Ільченко); — Він беручкий... Хороший чоловік, прав
да?.. —Авжеж... Він чоловік не в потилицю битий (Ю. Муш
кети к); При бйтій дорбзі див. дорога; Уторбвана (рідко 
проторована, утерта, утоптана, бйта і т. ін.) дорога 
(стежка) <Уторбваний (рідко проторбваний, утертий, 
утоптаний, бйтий і т. ін.) шлях> див. дорога; [Хоч] грім 
би побйв (прибйв) [навіки] на бйтій дорбзі див. грім.

БЙТИСЯ, б’юся, б’єшся; наказ, сп. бийся; недок. 1. з прийм. 
в (у), о б (о) і без прийм. Стукатися, ударятися. І  довгі коси в 
реп ’яхах О поли бились в ковтунах (Т. Шевченко); В шибку 
билась здорова муха (М. Коцюбинський); Він бився головою 
об стіл (Л. Дмитерко); Рідна сестра, як зигзиця, б 'ється об 
мури грудьми (В. Стус); * Образно. Тонкий виразний крик 
дочки зливався з охриплим лементом матері, розходився по 
хаті, бився об стіни, слався по долівці... (Панас Мирний); 
“А коли ж студентам вчитись? " — тривожно билися ду

мки мої (А. Крижанівський); Репетували жаби, і їхні голоси 
билися в порожніх будинках (В. Яворівський); // Хлюпати
ся, плескати. Високі білі гребені бились об дошки, підскаку
вали вгору (І. Нечуй-Левицький); Шелестіли і бились під 
кручею хвилі (Л. Первомайський).

2. Удаватися до бійки, бити кого-небудь. Як сп янчиться 
[коваль], т о.. зараз битись! (Марко Вовчок); Стоїть [хло
пець] .. та думає своїм дитячим розумом: — Чого він [бать
ко] б'ється, проклятий? Що я йому зробив? (М. Коцюбин
ський); // Бити один одного. — Слухай, приятелю, — каже, 
дишучи важко, Петро, — не буду я з тобою битись: тепер 
моя рука на тебе не підніметься (П. Куліш); І  почали [гороб
ці] битися. Та так б 'ються, та так скубуться.., аж пір я з 
них летить (Леся Українка); У дворику гралися діти, били
ся за розсипане пшоно голуби (О. Бердник); 11 Ударяти рога
ми, лобом, ногами (про тварин). Бичок наставляв круто 
лоб, хотів, видно, битись (Панас Мирний).

3. Воювати, боротися проти кого-небудь, за щось. За го
родом Келебердою Овраменко з туркою б 'ється (з народної 
пісні); Б'ється Остап і рубається, аж правиця козацька зо
мліває (Марко Вовчок); Дурний [Медвідь] не був, бо світу 
немало звидів [побачив], на війні бився, умів читати (Б. Леп- 
кий); За що ж билися запорожці проти польських та мос
ковських панів, які брали Україну в неволю? (В. Винничен
ко); — Закріпи перемогу! — ми чули в бою, Коли бились за 
землю священну свою (М. Нагнибіда).

4. над чим і без дод., перен. Уживати всіх заходів, докла
дати зусиль, добиваючись чого-небудь або переборюючи 
якісь труднощі. Усюди старається [Настя], б'ється, до
стає.., чого мужикові хотілось (Г. Квітка-Основ’яненко); 
Хотілось, щоб переклади вийшли найкращими, і я бився над 
трудними місцями, часом надаремне (М. Коцюбинський); 
Хлопці все ще билися в садку над ракетопланом (О. Гончар); 
У природі існує багато загадок, над якими б 'ються вчені, й 
одна з них — полтергейст (із журн.); // з чим. Намагатися 
подолати, перебороти що-небудь (перев. тяжке життя, нуж
ду і т. ін.). — Бився, бився з нуждою, кинув кожухи, почав 
чоботи шить (І. Нечуй-Левицький); Все своє життя він 
бився з нуждою, все життя стягався на худобу (М. Стель
мах); // Жити в злиднях, сяк-так перебиватися. — Бач, до
ню, — було мати каже, — яка наша доля! Цілий вік б 'ємось, 
працюємо, та не свої, чужі скрині сповняємо, не себе, чу
жих людей зодягаємо (Ганна Барвінок); Хоч як він б'ється 
на своїх чотирьох десятинках, хоч як переривається, а в 
справжні господарі ніяк не може вискочити (М. Стельмах).

5. Розбиватися на шматки. Нехай горшки б 'ються — на 
гончарову голову (Номис).

6. Із силою вириватися назовні, бити струменем (про 
рідину, повітря і т. ін.), бурхливо витікати. Тут бились водо
граї поруч димних домен (М. Терещенко); Б'ється глибоке 
джерельце — чисте, як материні сльози (І. Муратов).

7. Сильно трястися, кидатися, метатися. Що вже плака
ла та билась сердешна Оксана, так і міри нема! (Г. Квітка- 
Основ’яненко); Ридала, билася [генеральша], .. нечистую 
Огненную сльозу липа (Т. Шевченко); Панна Анеля в істери
ці б'ється, читаючи лист (М. Коцюбинський); В передній 
тачанці везуть Килигея. Він з самого вечора б 'ється в жа
ру, сорочку подер на собі, хрипить (О. Гончар); // Пручати
ся. Дівчатко голосно плакало і билося в дужих руках (О. Дон- 
ченко); Коні іржали, билися у  воді, бо мулисте дно ловило їх 
і затягало під воду (із жури.); // Ворушитися (про дитину в 
утробі матері). Вона була вже матір 'ю, чула, що щось ко
їться з нею, щось б'ється під її серцем... (Панас Мирний); 
— Ще не б 'ється? — усміхнулася Юля, вказуючи очима на 
Орисин живіт (Григорій Тютюнник); // Тріпотіти крилами 
(про птахів). Побитому наймиту малому снилося, що усі ті 
птицірябопері.. зграєю в 'ються, б 'ються, кружляють над 
його узголов'ячком (Марко Вовчок); — Щоб у  ній [симфо
нії] жита шуміли в росах, Жайворонок бився в вишині 
(Я. Шпорта); * Образно. Схвильовані почуття, наче окриле
ні, билися в душі (Н. Рибак).

8. Ритмічно рухатися, пульсувати. Немає з ким полюби
тись. Серцем поділитись... Серце моє!.. Тяжко тобі битись 
Одинокому (Т. Шевченко); Поки б 'ється в жилах кров, із не
буттям у  вічнім герці, нас все вперед веде любов! (В. Сосю- 
ра); Ничипір намацав пульс. Ледь-ледь билася під пальцями 
маленька жилка (М. Руденко); * Образно. З кожним кроком 
почувалось, як б 'ється потужний пульс майбутньої будови 
(Л. Дмитерко).

(1) Бйтися навкулачки (рідко на кулачки) — брати 
участь у кулачному бою. Не один парубок з села бився з ним 
на кулачки (з переказу); Вони подерли на собі сорочки, би
лись навкулачки, потім міцно зчепились і почали кидать 
один одного на землю (І. Нечуй-Левицький); Гнатися (гу
ляти, бйтися) навбйтки див. гратися.
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О (2) Бйтися (бйти, ударяти) / ударитися (ударити) [се
бе] об (у) поли [руками] — перебувати в стані розпачу, збен
теження, обурення, здивування і т. ін. Міряє він [Чіпка] хату— 
то вздовж, то впоперек, б ’є об поли руками (Панас Мир
ний); [Христя (до Олени):] Батько об поли руками б'ються 
та бідкаються, мати плачуть (М. Кропивницький); Пере
ляканий батько метушився, безтямно бив себе об поли й бур
мотів: — От лихо, от лихо! (М. Лазорський); Я к .. роздиви
лись і вгадали, що то солдат мальований, так аж об поли 
вдарили руками (Г. Квітка-Основ’яненко); Увійшов у  хату, 
Ударивсь об поли: Лазять діти у  запічку Голодні і голі 
(Т. Шевченко); — От горечко! — вдарив Шовкун об поли ру
ками і кинувся бігти далі (О. Гончар); Стара Подорожниха 
вдарилась у  поли: — Ой, та куди ж ви так швидко? (Ю. Зба- 
нацький); Кинулись [Орлик з Ластівкою] у  такі обійми, що 
навіть дід Дем ян ударився руками об поли, а бабуся зали
лась радісними слізьми (О. Левада); (3) Бйтися головбю об 
стіну (об мур, в мур) — перебуваючи в стані розпачу, дарем
но докладати зусилля, щоб запобігти чому-небудь небажа
ному. Стара пані тільки що головою в мур не б ’ється, та 
нічого не врадить (Марко Вовчок); — Коли ж він [Василь
ко] до політики доріс?.. — Вони про це не говорять бать
кам, вони ховаються від батьків.., а потім батьки б ’ються 
головами об стіни (М. Стельмах); (4) Бйтися / побйтися об 
(у, на) заклад [взаклад] з ким і без дод.: а) сперечатися про 
що-небудь, домовляючись про умови виграшу. — Дайте 
[мамо] мені трохи грошенят, я й забув вам учора сказать. 
Ми з Сидором у  заклад бились, дак я програв (Ганна Бар
вінок); — Я  пам ’ятаю тебе з тих часів, як ти бігав за м я- 
чиком по вулиці і бився зі мною об заклад, що ластівка мо
же перелетіти море, не відпочиваючи (Ірина Вільде); Раз 
побився Максим на взаклад, що вип’є кварту [горілки] й не 
буде п ’яний. Заклад на п ’ять карбованців (Панас Мирний); 
Містер Беккер повернувся з простягненою рукою до дирек
тора радгоспу, потім до Чухна, заохочуючи когось із них 
побитися об заклад. Всі відмовлялися (М. Циба); б) запев
няти кого-небудь в чомусь; клястися. Я  б ’юся об заклад, що 
найцінніші картини ви оціните як найгірші (Р. Іваничук);
(5) Бйтися, як горлиця, нар.-поет. — дуже тужити, поби
ватися, переживати за кого-, що-небудь. Ой п 'с Овраменко, 
ой п ’є молоденький.. Його мати та старенька, Як горлиця, 
б’ється (з думи); (6) Бйтися, як (мов, ніби і т. ін.) птах у 
клітці, нар.-поет. — жити в скрутних матеріальних умо
вах, переборюючи нестатки, злидні і т. ін. — Жайсак 
б ’ється, наче птах у  клітці, а цей нахаба на ньому бага
тітиме! (3. Тулуб); (7) Бйтися, як  (мов, ніби і т. ін.) рйба 
(рибйна) в саку (в сітях, в неводі) — намагатися з усіх сил 
перебороти що-небудь складне, непосильне. Бідна Рифка 
билася мов риба в саку. Вона так рада була .. придумати 
щось дуже, дуже мудрого для свого сина (І. Франко); Госпо
дарство було хоч і злиденне, дві десятини наділу в степу, а 
мати сама б ’ється, як рибина в неводі, батько все в кузні ж 
(А. Головко); Вони, щоб прогодувати десять ротів, билися 
наче риба в сітях (С. Чорнобривець); (8) Бйтися як  рйба об 
лід: а) жити в тяжких матеріальних умовах, переборюючи 
нестатки, злидні і т. ін. Романчук.. кидається на всі боки та 
б ’ється як риба об лід (Леся Українка); [І в а н:] Як живеш? 
Щось схудла ти, небого! [М о л о д и ц я :]  Ех! Яке вже моє 
життя! Горюю, б ’юсь як риба об лід... (С. Васильченко); 
б) робити що-небудь складне, непосильне, тяжке. — Ми

тут б ’ємося як риба об лід, але ж нас жменька, — хвилюю
чись розповідала Варвара (І. Кириленко); Парася відає фер
мами, .. б ’ється як риба об лід (В. Земляк); Перестало бй
тися серце див. сёрце; Серце б’ється [в грудях] див. сер
це; Серця б’ються в унісон див. серце; Стояти (бйтися) 
на смерть див. стояти; (9) Хоч лобом (головбю) бййся в
(об) стіну (в (об) мур, ріг і т. ін.) — уживається для позна
чення скрутного, безвихідного становища, відчаю, досади 
і т. ін. Хоч лобом в стіну бийся, то не поможе (Номис);— Гір- 
ну картину вам намалював? Таку, яку на своїй шкурі ношу. І 
хоч бийся головою в камінні мури, інакшої картини нема в 
селі для того, хто не має доброго клаптя землі і худоби 
(М. Стельмах); Зараз дуже важливо не панікувати. Усвідо
мити, що це неминуче, хоч бийся головою об цегляний ріг 
бібліотеки (В. Дрозд); Ще (іще) [й] чортй навкулачки 
[не] б’ються (бйлися) див. чорт.

БИТКА, и, ж. 1. Сільськогосподарське знаряддя для пер
винної обробки льону і конопель, подібне до терниці, але з 
ширшою щілиною для мечика. Дві битки й терниця трах
котять од ранку до ночі (А. Головко).

2. Те саме, що битбк2. У затриманого знайшли два мілі
цейські жезли, залізний лом та бейсбольну битку (з газ.).

3. діал. Варене яйце, з якого видувають вміст і наповню
ють смолою, щоб битися навбитки; розбите яйце. У мене є з 
двадцять биток (Сл. Гр.); — Оцей рудий дідько.. на Велик
день бере не тільки цілі крашанки, але й битки: він дуже ла
сий до яєць (М. Стельмах).

БИТКИЙ, а, е,розм. Який добре, дошкульно б’є. Битка 
хворостина.

БИ ТК бМ : 0  Битком набйтий див. набйтий.
БИТЛЙВИЙ, а, е. Який має звичку битися, накидатися 

на всіх. Така корова маленька, а битлива (Сл. Гр.); — Писар 
— чоловік лихий, лайливий, битливий (І. Нечуй-Левицький).

Б И Т б К 1, тка, ч. Кругла котлета з посіченого або відбито
го м’яса. Книш захотів битків у  сметані (Панас Мирний).

Б И Т б К 2, тка, ч. Кийок, палиця і т. ін., взагалі предмет, 
яким б’ють у грі. Він же добре поціляв битком, як малим 
грав у  бабки (П. Панч).

БИ Т бЧ О К , чка, ч. Зменш, до биток1. На сковорідках 
смажили те, що тепер називають шашликами, биточками 
(О. Довженко); Биточки подають на стіл зі сметаною або 
сметанним соусом (із журн.); Мандрівники їли перловий суп 
і маленькі коричневі биточки (із журн.).

БИТТЙ, я, с. 1. Дія за знач, бйти 1,2, 5 ,7 ,9 . Рясніє дощ, і 
падає лункіше М  ’яких краплин розмірене биття (М. Ба
жан); Софії хотілося розчинити вікно, припинити це жор
стоке биття, але сусіда вже й сам випустив з рук козу 
(А. Шиян); Крім вогню, свяченої води, молитви до “очищен
ня” ще слід віднести й легке биття гілкою свяченої верби 
(з наук.-попул. літ.); Биття годинників, що продзвонили пер
шу годину, перервало хід його думок (І. Франко); Дівчата, 
співаючи, пішли у  долину, а ти стоїш на царині, відчуваючи 
під собою биття підземних джерел (М. Стельмах).

2. Дія за знач, бйтися 8. Настала тиша.., за якою чуєш 
тільки биття свого серця (Л. Первомайський).

БИТЮГ, рідко БИТЮ К, а, ч. Порода великих дужих ро
бочих коней; кінь такої породи. З-за цегляних будівель ви
сілка виринула в поле підвода, запряжена важкими мадяр
ськими битюгами (О. Гончар); У долині паслися два величез
ні куцохвості німецькі битюги (Ю. Мушкетик).
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БИТЮ К див. битюг.
БЙЦЯ, і, ж., дит. Корова, бик, теля та інша рогата худо

ба. Соб, бицю, коло плота — яка плата, така і робота (Но- 
мис); Бичок.., як вітер, попер вподовж поля. — Бицю, бицю! 
— гукав Грицько (Панас Мирний).

БИЧ, а, ч. 1. Довгий батіг; канчук, нагайка. Кругом боло
то обступивши, Бичами ляскали псарі (І. Котляревський); 
Не б 'є чумак волів своїх, Бичем не махає (Я. Щоголів); Спа
лахував поодинокий постріл, і звук його .. здавався корот
ким і різким, мов хльоскання бича (Л. Первомайський); 
* Образно. Огненними бичами сікли землю сліпучі блискавки 
(В. Козаченко); // Кий або палиця, якою б’ють. Пес не тікає 
від колача [калача], але від бича! (В. Стефаник); Ціп складав
ся з грабового або букового бича і ліщинового, рідше, яворо
вого держака (з наук.-попул. літ.).

2. перен. Те, що завдає великої шкоди, лиха. Бергман го
ворив про .. пісок, що, пересуваючись силою східних вітрів, 
завжди був страшним бичем виноградаря (М. Хвильовий); 
В Африці спостерігають дедалі сильніший наступ червоно
голової м 'ясоїдної мухи, яка, на думку фахівців, може пере
творитися на справжній бич для людей і тварин (із жури.).

3. перен. Кара, покарання. Нехай забере Він [Бог] від ме
не Свойого бича, Його ж страх хай мене не жахає (Біблія. 
Пер. І. Огієнка); Доми їхні — то спокій від страху, і над ни
ми нема бича Божого (Біблія. Пер. І. Огієнка).

4. перен. Гостре викриття, картання. В посланії ‘7 мер
твим, і живим, і ненарожденним " Шевченко .. прилюдно в 
обличчя б'є перевертнів бичем свого презирства (П. Тичи
на); Усе те, що найбільш обурювало і хвилювало Франка, 
потрапляло під його сатиричний бич (із журн.).

5. Коротка частина ціпа, якою б’ють, вимолочуючи ко
лос; бияк. Микола задумавсь і з усієї сили так уперіщив сно
па, що рипиця луснула і бич одскочив (І. Нечуй-Левицький); 
Ціп їй батько дав окремий: бич із вареного вишневого дере
ва, капиця з найміцнішої шкіри (Ю. Яновський); Рипиця — 
те саме, що й капиця: шкіряна ув 'язь, яка з 'єднує в ціпі бич 
із ціпильном (із журн.); * У порівн. Голий, як бич (Номис).

0  (1) Ю веналів бич, книжн. — разюча, нищівна крити
ка, сатира. Художнє слово не тільки підносило все прекрас
не, світле й радісне в нашому житті, але було й ювенало
вим бичем, що вражає все негативне, прогниле й омерт
віле, яке перешкоджає рухові вперед (з наук, літ.); Як (мов, 
ніби і т. ін.) батогом (батіжком, з батога, з бича) тріснув 
(ляснув, тряснув і т. ін.) див. тріскати.

БИЧАЧИЙ, а, е. 1. Прикм. до бик1 1-3. Від бичачих морд 
віяло теплом (Григорій Тютюнник); Землю почали обробля
ти за допомогою примітивної сохи з бичачою упряжкою 
(з наук, літ.); У давніх курних хатах замість скла у  вікнах 
натягували бичачий міхур (із журн.); // Такий, як у бика. Ту
пав [поміщик] короткими, товстими ногами, мотав бича
чою головою, поривався встати (М. Чабанівський).

2. у  знач. ім. бичачі, чих,мн. Підродина жуйних ссавців 
родини порожнисторогих ряду парнокопитих, до якої нале
жать свійські бики, вимерлі тури, а також яки, бізони, зубри 
та ін.; бикові. Для бичачих характерна наявність рогів у  ба
гатьох випадках у  самок і завжди у  самців (з наук.-попул. 
літ.); До бичачих належать 27 видів десяти родів парноко
питих тварин із загальної кількості близько 140 видів порож
нисторогих (з наук.-попул. літ.).

Бичача (воляча) сйла див. сйла.

БИЧЕЧОК, чка, ч. Зменш.-пестл. до бичок1. Бичечків 
купили на випас (Ганна Барвінок); За пронизливим свистом 
телички й бичечки поплигали крізь віконні отвори (з газ.).

БИЧИСЬКО1, а, ч. Збільш, до бич 1. Лясканням предов
гого бичиська Тирольські пастухи загонили корів (М. Риль
ський, пер. з тв. А. Міцкевича).

БИЧИСЬКО2, а, ч. Збільш, до бик1. У тій хащі лежить 
величезний мідяний бичисько, і якщо ти зламаєш галузку, 
він нараз появиться (із журн.).

БИЧКбВИЙ, а, е. 1. Прикм. до бичок2. Цьогоріч мешкан
ці Бердянська неабияк нарікають на мас-медіа, що роздму
хали “бичковий скандал ” (з газ.).

2. у  знач. ім. бичкбві, вих, мн., біол. Родина невеликих 
кісткових риб ряду окунеподібних. Бичок золотистий та 
бичок-рижик звичайний належать до бичкових (з наук.-по
пул. літ.).

БИЧНЯ, і, ж., заст. Загін, обора, загорода для волів. Зве
лів [Еней] з бичні волів пригнати (І. Котляревський).

БИЧОВА, й, ж., рідко. Линва, за допомогою якої тягнуть 
уздовж берега судно. Бурлаки тягнуть бичову, Замучені, в 
поту (А. Малишко).

Б И Ч б К 1, чка, ч. Зменш, до бик1. Гості скінчили кабана, 
з ’їли половину бичка (І. Нечуй-Левицький); Козаки розкла
дали вогнища, білували бичків та телят (О. Ільченко); По
рівняно з молочними породами бички м  ’ясних порід швидше 
відгодовуються, набираючи за добу до 1 кг (з навч. літ.); 
* У порівн. [Ке м б л ь:] Він так собі, як молодий бичок, що 
не навчився ще в ярмі ходити (Леся Українка).

0  Казка про білого (солом’яного, рябого) бичка див. 
казка; Приступати / приступити до бика (до бичкй) див. 
приступати.

Б И Ч бК 2, чка, ч. Невелика риба родини бичкових, поши
рена перев. в теплих морях. Сьогодні він устав дуже рано, 
щоб піти на берег і наловити бичків (М. Трублаїні); Вста
вав би грек удосвіта в тумані, ловив бичків у  Бузькому лима
ні (Л. Костенко).

Б И Ч бК 3, чка, ч., розм. Недопалок цигарки. Пихтять ци
гарки .. Малеча тягне бичка (В. Чумак).

Б И Ч бК 4, чка, ч., діал. Лежак на горищі для виходу диму. 
Хата в його [нього] з рундучком і піч не з бовдуром, а так, 
я к у  панів, з бичком (Ганна Барвінок).

БИЧУВАЛЬНИК див. бичувйльники.
БИЧУВАЛЬНИКИ, ів, мн. (одн. бичувальник, а, ч.; би- 

чувйльниця, і, ж.), іст. Сектанти-фанатики, які здійсню
вали обряд самобичування; флагеланти. Бичувальники вва
жали, що бичуванням вони покутували свої гріхи (з наук.- 
попул. літ.).

БИЧУВАЛЬНИЦЯ див. бичувйльники.
БИЧУВАННЯ, я, с. 1. Дія за знач, бичувйти1 1. Звелів 

тисяцький у  фортецю його [апостола Павла] відвести і зве
лів бичуванням його допитати (Біблія. Пер. І. Огієнка); 
[ Д о л о р е с : ]  Я  буду черницею. Обітницю мовчання і по
сту, й бичування дам я Богу (Леся Українка).

2. Дія за знач, бичувйти1 2. Ованес Туманян вирішив бо
ротися проти царського свавілля .. Не стогонами, не про
тестами тільки, ні! а висміюванням цих же самих царів са
тирою, бичуванням! (П. Тичина).

БИЧУВАТИ1, ую, уєш, недок. 1. кого, що, рідко. Бити 
бичем; узагалі бити, шмагати. Оце в Єрусалим ми йдемо, і 
первосвященикам і книжникам виданий буде Син Люд
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ський, і засудять на смерть Його, .. і будуть Його бичува- 
ти, і вб 'ють, але третього дня Він воскресне! (Біблія. Пер. 
І. Огієнка); І руки ломить [син], головою б'є О білий камінь, 
то в гущавині Кропивою, терном бичує тіло (І. Франко); 
[Тірца: ]  Спиніться ви! Дозорець вавилонський з намету 
вийде і рабам накаже вас бичувати! (Леся Українка).

2. кого, що, перен. Гостро викривати, засуджувати, карта
ти. Конкуренція як мотивувальний чинник бичуватиме не
хлюїв та невігласів (з газ.).

3. жарг. Бути волоцюгою. Микола вивівсь на безлюддя, 
зиму й весну бичував (Є. Пашковський).

БИЧУВАТИ, ую, уєш, недок., заст. 1. Підпрягати коня 
або вола для перевезення вантажу на гору, у бездоріжжя 
і т. ін. На гору йду — не бичую, а згори йду — не гальмую 
(Сл. Гр.).

2. що, рідко. Тягти судно на бичі. Бурлаки бичували бар
жу.

БИЧУВАТИСЯ1, уюся, уєшся, недок. Пас. до бичувати1 1,2.
Бичувальники формували великі походи, оббігали міста й се
ла і підмовляли всіх зустрічних бичуватися, даючи до того 
приклад (з наук.-попул. літ.); У працях астрономів доби 
Просвітництва бичується наївна, смішна гординя люд
ства, котре вважало себе найвищим досягненням, а може, 
навіть і вершиною космосу (із журн.).

БИЧУВАТИСЯ2, уюся, уєшся, недок., заст. 1. Те саме, 
що бичувати2 1. Ми раз у  раз бичуємось, їдучи на цю гору 
(Сл. Гр.); Замордована скотина по саме черево грузне у  баг
ні; народ бичується, топиться по балках (О. Стороженко).

2. рідко. Пас. до бичувати2 2. Кілька дубів і берлинок з 
кавунами бичувалося по Дніпру (1. Нечуй-Левицький).

БИШАК, а, ч. Сорт великих астраханських оселедців. 
Спинки астраханських бишаків (оселедців) обробляють 
так само, як балик білориб 'ячий (з навч. літ.).

БИЯК, а, ч. 1. Те саме, що бич 5. Ой бияк черешневий, ка
пиця залізна (П. Чубинський); Ціп складався з держака й 
прив'язаного до нього ремінним шнурком бияка (з наук.-по
пул. літ.).

2. рідко. Те саме, що бивень. Здоровенні слонячі бияки.
БІ (з великої літери), невідм., заст. Скорочення: Біг (Бог).
0 Дасть (помбже, пошле) Бог (Господь, заст. Біг, Бі) 

(милосердний] див. Бог; Помагай / поможи Боже (заст. 
Біг, Бі) див. помагати.

БІ... Префікс на позначення подвоєння.
БІАКС, а, ч., техн. Феритове осердя з двома отворами, 

осі яких взаємно перпендикулярні. Біакс використовувався 
у пристроях магнітної пам 'яті, зокрема в деяких ЕОМ 
(з наук.-попул. літ.).

БІАНДРІЯ, ї, ж., книжн. Шлюб жінки з двома чоловіка
ми. Біандрія — форма шлюбного союзу, що існувала на Схо
ді й допускала наявність двох чоловіків у  однієї жінки (з на
ук.-попул. літ.).

БІАРМІЄЦЬ див. біармійці.
БІАРМІЙКА див. біармійці.
БІАРМІЙЦІ, ів, мн. (одн. біармієць, йця, ч.; біармійка,

и, ж.), іст. Мешканці легендарної країни Біармії, згідно зі 
скандинавськими сагами ІХ-ХШ ст. розташованої на край
ньому північному сході Європи і багатої на хутра, срібло та 
моржеву кість. Захищаючи свої землі від варягів, біармійці 
все ж не вирізнялись войовничістю (із журн.); Уві сні він ба
чив темницю, де за залізними дверима сиділа красуня біар

мійка (із журн.); Англосаксонський король Альфред Великий 
пише зі слів норвезького мореплавця, що Біармія добре засе
лена, а біармійці говорять мовою, схожою на фінську (з Ін- 
тернету).

БІАТЛбН, у, ч. Вид лижного спорту — перегони на ли
жах із малокаліберною гвинтівкою, з якої стріляють по 
мішенях на певних рубежах. Відбулися змагання з біатлону, 
які мали в своїй програмі лижні перегони на 20 км і стріль
бу на чотирьох рубежах (з газ.).

БІАТЛОНІСТ, а, ч. Спортсмен, який займається біатло
ном. Найсильніші біатлоністи 15 країн розіграють призові 
медалі в особистих перегонах на 20 кілометрів (з газ.); По
близу Мінська прокладено трасу й зведено комплекс споруд 
для змагань біатлоністів (з газ.).

БІАТЛОНІСТКА, и, ж. Жін. до біатлоніст. Українська 
біатлоністка виграла етап Кубка світу (з газ.).

Б ІА ТЛ бН Н И Й , а, е. Стос, до біатлону. Біатлонне 
стрільбище.

БІБ, бобу, ч. 1. Однорічна городня рослина родини бобо
вих з їстівними поживними плодами в стручках. Ці похилі 
спадисті гори .. засіяні житом, ячменем, вівсом, засадже
ні бобом та картоплею (І. Нечуй-Левицький); В Україні по
ширені найбільше такі зернобобові культури, як горох, ви
ка, кінські боби, нут (з наук. літ.).

2. Плід цієї рослини. В сінях у  мішку кукурудза, трохи 
бобів (М. Чабанівський); Сухі боби мають 25 процентів пе
ретравного білка (з наук.-попул. літ.); * Образно. Тут [на 
барикадах] залізним бобом частують (І. Франко); * У по- 
рівн. — А в мене є перша картопелька, ще дрібна вона, як 
біб (М. Стельмах).

3. Дрібний плід, стручок деяких городніх і польових куль
тур родини бобових. Ручне обривання бобів — найбільш 
трудомістка робота при збиранні арахісу (з наук. літ.).

0  Давати / дати (всипати, задати і т. ін.) бобу див. давй- 
ти; (1) На бобах, перев. зі сл. л и ш а т и , з о с т а в и т и , з о -  
с т а в а т и с я іт. ін. — ні з чим, без нічого. Я  певний, що га
лицькі мудреці зостануться "на бобах" (М. Драгоманов); 
Де не взявся сивенький голубок та й зоставив на бобах на
ших горобчиків (Панас Мирний); Більше всього я боявся, 
щоб вони не повтікали всі, лишивши мене на бобах (Д. Бузь
ко); — А що в мене? Ти ж знаєш — аванс коли був?.. На бо
бах ми... (Ю. Збанацький); Розводити боби (на бобах) див. 
розводити.

Б ІБ А Бб, невідм., ж. і ч. Лялька для вистав у ляльковому 
театрі, яку надягають на руку і передають жести й рухи пер
сонажа. Рука ляльковода проходить під порожній одяг біба
бо і його пальці оживляють голівку і ручки (із журн.).

БІБЕЛЬДРУК, у, ч. Тонкий друкарський папір, який за
стосовується для зменшення товщини та ваги видання. Пер
вісно бібельдрук призначався для біблій та молитовників, 
тепер часто використовується для словників та видань, 
що перевозяться повітряним транспортом (з навч. літ.).

БІБКА, и, ж., розм. Маленька кулька овечого, козячого, 
заячого та іншого посліду. Навколо дикої груші зайці, як 
вівці на тирлі, збили сніг і густо посипали бібками (С. Чор
нобривець).

БІБКОЛЕКТОР, у, ч. Скорочення: бібліотечний колек
тор. Коли потрібної книжки чи журналу в бібліотеці не зна
ходилось, вона йшла в бібколектор і діставала те, що по
трібно було Сагайдаку (С. Добровольський); Ректор по



БІБЛЕЇЗМ 4 9 2 БІБЛібЛОГ

знайомив Богдана з жінкою — вона була завідуючою облас
ним бібколектором (М. Стельмах).

БІБЛЕїЗМ , у, ч. 1. лінгв. Біблійне слово або вираз, які 
увійшли в загальнонародну мову. Біблеїзми часто зустрі
чаються не тільки у  класиків XIX cm., але й у  сучасних 
англомовних авторів, у  тому числі й у  публіцистиці (з навч. 
літ.); У деяких перекладах залишаються неперекладеними 
біблеїзми (з навч. літ.).

2. тільки одн., рел.-церк. Дотримання в літературному 
творі духу Біблії; посилання на Біблію. У Великому Каноні 
преп. Андрія Критського характерним є біблеїзм. Іноді він 
майже буквально повторює біблійні тексти (з наук.-попул. 
літ.).

БІБЛЕіСТ, а, ч. Фахівець із біблеїстики. Протоєрей 
Олександр Мень був людиною надзвичайної широти погля
дів, прекрасним істориком, культурологом, біблеїстом, фі
лософом (із журн.).

БІБЛЕІСТИКА, и, ж. Наукова дисципліна, яка займа
ється вивченням різних аспектів біблійної літератури. Ре- 
лігієзнавчі дисципліни (історія релігій, соціологія релігій, 
біблеїстика тощо) є ключовими в підготовці спеціаліс- 
тів-релігієзнавців (з навч. літ.); Богословські дисципліни: 
біблеїстика, літургіка тощо — можуть стати корисним 
доповненням повноцінної університетської освіти, підста
вою для діалогу розуму й віри (з публіц. літ.); Програма 
інституту містить інтенсивні богословські курси (бібле
їстика, літургіка, богослов ’я в зіставленні з наукою, пое
зією тощо) (з Інтернету).

БІБЛЕЙСЬКИЙ, БІБЛІЙСЬКИЙ, а, е, рідко. Те саме, 
що біблійний. Я  взяв задля своєї драми біблейський переказ 
(Панас Мирний); Чоловік у  клітинку був високий, з біблій- 
ською бородою (О. Чорногуз).

БІБЛІЙНИЙ, а, е. Стос, до Біблії. Хто вона, ця дивна 
жінка з біблійним ім ’ям Марія? (М. Хвильовий); Сам Соло
мон склав З 000 приповідок, написав І 005 пісень та 3 біб
лійні книги: Пісні пісень, Книгу Приповістей та Книгу Екле- 
зіаста (з наук.-попул. літ.); // Згаданий, змальований у Біб
лії. Ми з вами, як той біблійний Саул, що пішов шукати за
гублених ослиць, а знайшов корону (І. Франко); На відміну 
від Раю біблійного їхній, родинний, не був дарунком від Гос
пода Бога (О. Полторацький); У багатьох церквах вистав
лялась ікона біблійного Моя (з наук.-попул. літ.); Значне 
місце в образних системах багатьох поетів займають ге
рої світової літератури — античні, біблійні, герої епосу 
інших народів (із журн.); // Духовний, високоморальний. 
Яка духовна сила й готовність жертвувати заради інших, 
бути для них зорею ясною в тяжкі хвилини. Біблійна жінка! 
(Василь Шевчук).

БІБЛІЙСЬКИЙ див. біблейський.
БІБЛІОБУС, а, ч. Пересувний бібліотечно-інформацій

ний центр на базі автобуса. До послуг виробничників міста 
працює бібліобус, через який обслуговано 770 читачів (з Ін- 
тернету).

БІБЛІО ГН бЗІЯ, і, ж., заст. Термін, упроваджений у 
1789 р. Ж.-Ж. Рівом для визначення комплексної науки про 
книжку. Для вчення про книгу бібліотекознавець Любов Хав- 
кіна пропонувала використовувати терміни “бібліогнозія ”, 
“бібліологія ”, а для вчення про бібліотеки — термін “біб
ліотекознавство ” (з наук. літ.).

БІБЛ ІО ГН бСТ, а, ч., заст. Фахівець із бібліогнозії. 
Улоф Андерссон Кнес (1756-1804) — історик-бібліогност, 
збирач рідкісних книжок (з наук.-попул. літ.).

Б ІБ Л ібГР А Ф , а, ч. Фахівець у галузі бібліографії (у 1,
2 знач.). Найбільшою заслугою Б. Грінченка І. Франко вва
жає його діяльність як популяризатора, етнографа, біб
ліографа (з наук, літ.); До початку війни бібліографи встиг
ли опрацювати лише 40 тисяч книжок із тих 500 тисяч, що 
становили фонд книгозбірні (з газ.).

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ, а, е. Прикм. до бібліографія і біб
ліограф. До бібліографічного списку моїх праць додати б 
хіба ще, що з моїх новел ”Цигани ” були перекладені на німець
ку (І. Франко); В опануванні наукової спадщини О. Потебні 
багато питань чекає свого дослідження. І серед них значне 
місце належить бібліографічним розшукам (із журн.); 
Бібліографічний семінар.

Бібліографічна рідкість див. рідкість.
БІБЛІОГРАФІЧНО. Присл. до бібліографічний. Тільки 

глуха, бібліографічно не опрацьована згадка про рукопис 
граматики Ужевича 1645 р. з'явилася в бібліографічному 
покажчику “ Українська м ова” І. Огієнка (з наук. літ.).

БІБЛІОГРАФ ІЯ, ї, ж. 1 . Перелік книг, журналів і статей 
із вказівкою вихідних даних. У листопаді 1993 р. у  Хмель
ницькій обласній бібліотеці було створено відділ краєзнав
чої літератури та бібліографії {з газ.); // Список літератури 
(книжок і статей) на яку-небудь тему або з якої-небудь галу
зі знань. У книзі вміщено дуже цінну докладну бібліографію
3 теорії перекладу, починаючи з античності (з наук. літ.).

2. Галузь науково-практичної діяльності, завданням якої 
є інформація про друковані твори. У рамках активізації 
інформаційної роботи бібліотеки запроваджено семінари з 
вивчення історії бібліотечної справи та бібліографії 
(з газ.).

3. Відділ журналу або газети, в якому публікують списки 
нових видань, анотації до них та рецензії на книжки. Бібліо
графія журналу “Всесвіт " користувалась великою популяр
ністю (з газ.).

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО, а, с. Наукова дисципліна, 
що вивчає питання історії, теорії, розробляє методику орга
нізації бібліографії, закономірності сприймання та викори
стання бібліографічної інформації. У бібліографії як прак
тичній сфері бібліографознавства предметом є опис тво
рів друку та видання бібліографічних довідників (з наук, 
літ.).

БІБЛІОГРАФУВАННЯ, я, с. 1. Укладання бібліогра
фічного опису. У період 40-50-х років X X  століття актив
но розвиваються методи бібліографування книги, складан
ня каталогів рукописних книг і стародруків (з наук. літ.).

2. Те саме, що бібліографознавство. Визначенню по
нять “українська книга ”, ”україніка ” та розробці методи
ки опису наукових документів, у  тому числі рукописів і ста
родруків, приділено належну увагу у  працях вітчизняних 
фахівців у  галузі бібліографування та архівної справи (з на
ук. літ.).

БІБЛ ібЛ О Г, а, ч., рідко. Фахівець із бібліології. 25 лю
того 1959 року помер бібліолог Степан Онисимович Сіро- 
полко — відомий український просвітній діяч, основополож
ник українського книгознавства, бібліограф і редактор 
(з наук.-попул. літ.).
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БІБЛІОЛОГІЯ, ї, ж., рідко. Те саме, що книгознавство.
Певний період частина вчених ототожнювала бібліогра
фію з книгознавством (бібліологією) (з наук. літ.).

БІБЛІОМАН, а, ч. Людина, яка має надмірну пристрасть 
до книг, до збирання їх. Може, купив її [книжку] той “лорд " 
або який інший бібліоман (Леся Українка); —  То я книжка
ми так натовк свої валізи: я такий самий нещасний бібліо
ман, як і мій батько (Т. Масенко); — Якщо не помиляюсь, у  
мене в гостях відомий бібліоман Микола? (із журн.).

БІБЛІОМАНІЯ, і, ж. Надмірне захоплення збиранням 
книг; взагалі пристрасть до книг. Бібліоманія — це психічне 
відхилення, яке виявляється в тому, що людина стає одер
жимою придбанням книг (з наук.-попул. літ.).

БІБЛІОМАНКА, и, ж. Жін. до бібліоман. Я  справжня 
бібліоманка, готова читати дні і ночі, усе підряд (з Інтер- 
нету).

БІБЛІОМ ЕТРЙЧНИЙ, а, е. Прикм. до бібліометрія.
Бібліометричний підхід дозволяє використати величезні 
масиви вторинної інформації (з наук, літ.); Протягом 
2001-2003 років постійно проводився бібліометричний 
аналіз галузевого розподілу публікацій, прореферованих в 
Українському реферативному журналі (з наук. літ.).

БІБЛІОМЕТРІЯ, ї , ж. Кількісний аналіз друкованих до
кументів. Термін “бібліометрія ” почав активно застосову
ватися з 1969р., коли англійський учений А. Прічард вперше 
використав його для позначення статистичних методів, 
що вивчають бібліографічні характеристики документів 
(з наук, літ.); Бібліометрія являє собою кількісні дослідже
ння, спрямовані на виявлення довгострокових тенденцій, 
пов ’язаних зі стратегічним спостереженням розвитку на
уки (з наук. літ.).

БІБЛІОТАФ, а, ч., рідко. Людина, що збирає книжки, 
але не читає їх і не дає користуватися іншим. Бібліотаф хо
ває свої скарби від стороннього ока, що призводить до за
гибелі книжки для суспільства (з газ.).

БІБЛІОТЕКА, и, ж. 1. Установа, культосвітній заклад, 
де зберігаються і видаються читачам книжки, журнали і т. ін., 
а також здійснюється популяризація і пропаганда літератур
них творів. Якби бібліотека видавала абонентові необме
жену кількість книжок щодня, дівчина могла б спожити за 
вечір три й чотири романи (В. Підмогильний); Вона згада
ла, що їй треба здати кілька книжок до клубної бібліотеки 
(О. Гончар); У 1949 р. було оприлюднено зведений список 
“політично шкідливої” літератури, яка мала бути вилуче
на з бібліотек загального користування (з газ.).

2. Більш або менш значна кількість книжок, спеціально 
підібраних для читання, наукової роботи, колекціонування 
і т. ін. Любов до книжки виявляється і в тому, що з шостого 
класу Франко починає збирати свою бібліотеку — за три 
роки заповнює велику шафу європейськими класиками 
(М. Коцюбинський); Цікаво, хто тут живе, хто господар 
такої багатої, але не дуже системної бібліотеки (О. Берд
ник); Перша бібліотека в Київській Русі була створена кня
зем Ярославом Мудрим у  1037 р. при Софійському соборі 
(з наук. літ.).

3. Приміщення, кімната для зберігання книжок; книго
сховище. В бібліотеці, повній старих книжок, висять пор
трети поважних предків (М. Коцюбинський); Другий буди
нок за рогам — була Громадська бібліотека (А. Головко); —  Це

наша державна бібліотека, — сказав він .. — її будував 
архітектор академік Бекетов (І. Багмут).

4. кого, чого, яка. Назва споріднених за темою серійних 
видань або книжок чи журналів, признач, для певної катего
рії читачів. “Бібліотека українця” є доробком науковців 
Київського національного університету імені Тараса Шев
ченка і письменників, які своєю плідною працею сприяють 
становленню української державності й відродженню на
ціональної культури (із журн.); Серед придбаних завдяки 
В. І. Вернадському книгозбірень особливо цінною була біб
ліотека історичної літератури (із журн.).

(1) Народна бібліотека, заст. —  безплатна бібліотека 
для широких або нижчих верств населення. Розвиток тем
них мас не робиться за якийсь десяток років, .. коли немає 
доброї національної школи, ні народних бібліотек, ні чита
лень, ні піддержання [підтримки] й ініціативи зверху (І. Не- 
чуй-Левицький); Ми готуємося до 100-річчя першої народ
ної бібліотеки Ужгорода — нинішньої центральної міської 
(з газ.); (2) Публічна бібліотека — загальнодоступна біб
ліотека, признач, для обслуговування широкого кола чита
чів. У 1830 році в Одесі було відкрито Міську публічну 
бібліотеку з великим книжковим фондом (з наук.-попул. 
літ.); Особливістю сайту публічної бібліотеки ім. Лесі Ук
раїнки м. Києва є його інформаційна насиченість, а також 
пошукова система, що дозволяє, не виходячи із сайту біб
ліотеки, перейти на сайти інших книгозбірень як України, 
так і всього світу (із журн.); (3) Цифрова б1блютёка — 
електронний аналог традиційної бібліотеки. Серед інфор
маційних систем усе більше починає домінувати такий 
різновид, як цифрові бібліотеки (з наук, літ.); У цифровій 
бібліотеці наявні аналоги всіх елементів, характерних для 
бібліотеки традиційної (з наук.-попул. літ.).

БІБЛІОТЕКАР, я, ч. Працівник бібліотеки, фахівець біб
ліотечної справи. Я  згадала, що сьогодні день відпочинку 
бібліотекарів (М. Хвильовий); Павлусь вступив на бібліо
течні курси і тепер був бібліотекарем у  робітничому клубі 
(О. Донченко).

БІБЛІОТЕКАРКА, и, ж. Жін. до б1блштёкар. Сербин 
був син міської бібліотекарки (Ю. Смолич); Марія картає 
себе: ‘Колись ти була бібліотекаркою в полку .. А зараз .. 
Ким ти стала? ” (М. Руденко); Таке враження, поділився 
колись з бібліотекаркою, що творець побував на заводі один 
раз (А. Крижанівський).

БІБЛІОТЕКАРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до біблісггекар.
Всеукраїнська конференція порушила всі основні питання, 
які хвилюють бібліотекарський та читацький загал 
(з газ.).

БІБЛІОТЕКОЗНАВЕЦЬ, вця, ч. Фахівець із бібліотеко
знавства. “Гарна бібліотека є книжковим відображенням 
Всесвіту ”, — говорив відомий учений-бібліотекознавець 
М. Рубакін (з публіц. літ.).

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО, а, с. Наукова дисципліна, 
що вивчає форми і методи організації та ведення бібліотеч
ної справи. Важливим завданням при відтворенні історії 
вітчизняного бібліотекознавства є вивчення його національ
ної специфіки (з навч. літ.).

БІБЛІОТЕКОЗНАВЧИЙ, а, е. Стос, до бібліотекознав
ства. Використовуючи досягнення бібліотекознавчої науки, 
досвід кращих бібліотек, працівники сектору бібліографії 
створили чітку систему каталогів і картотек (з газ.).
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БІБЛІОТЕРАПІЯ, ї, ж., мед. Метод психотерапії — ви- 
користання спеціально дібраної (здебільшого художньої) 
літератури для надання профілактичної та лікувально-реа
білітаційної допомоги людям із соматичними та психічни
ми захворюваннями; книголікування. Прийоми бібліотера- 
пії успішно використовуються для лікування неврозів, що 
розвинулися після гострих психічних травм (із журн.).

Б1БЛЮТЁЧКА, и, ж. Зменш, до бібліотека 2, 4. Мати 
подарувала синові бібліотечку чудових книг (Я. Гримайло); 
Перечитав [Дмитро] усю бібліотечку “Сам собі агроном ” 
(М. Стельмах); У зручному кишеньковому форматі викона
на “Бібліотечка юного ерудита " (з газ.).

БІБЛІОТЕЧНИЙ, а, е. Прикм. до б!блштёка 1, 3. Кож
на бібліотечна книжка обов'язково позначена печаткою 
(О. Донченко); Бібліотечне приміщення; // Признач, для 
організації роботи в бібліотеках або підготовки кадрів для 
бібліотек. Я  знов нагадував бібліотечному комітету про їх 
обіцянку (Панас Мирний); Бібліотечні Kyj>cu.

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМ АЦІЙНИЙ, а, е. Який поєд
нує сучасні інформаційні технології та бібліотечні фонди. 
На конференції розглядався комплекс проблем розвитку біб
ліотечно-інформаційного сервісу (з наук, літ.); Значною по
дією в соціально-культурному житті міста стало відкрит
тя загальноміського бібліотечно-інформаційного центру 
(з газ.).

БІБЛІОФІЛ, а, ч. Пристрасний любитель книжок, зна
вець і колекціонер рідкісних і цінних видань; книголюб. Ле
сі рантам уявилося, як це Михайло Федорович, пристрас
ний бібліограф і бібліофіл, вчитується у  Франкові про неї 
слова (М. Олійник); У Києві багато пристрасних любите
лів книг, так званих бібліофілів, які колекціонують рідкісні, 
цінні видання (з газ.).

БІБЛІОФІЛ ІЯ, ї, ж. Те саме, що бібліофільство. Без пе
ребільшення найцікавішим видавничим проектом минулого 
року стала серія “Агресивна бібліофілія" івано-франків- 
ської “Л ілеї” (з газ.).

БІБЛІОФІЛКА, и, ж. Жін. до бібліофіл. Його мати, 
пристрасна бібліофілка, збирала бібліотеку протягом дов
гих років (із журн.).

БІБЛІОФІЛЬСТВО, а, с. Абстр. ім. до бібліофільський.
Бібліофільство Германа Гессе — це одна з граней його непе
ресічного таланту (з навч. літ.).

БІБЛІОФІЛЬСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бібліофіл. Попри 
відверто бібліофільський наклад і концептуальне рішення 
видавців поширювати його, не віддаючи до книгарень, по
етична збірка набула цілком самостійного значення 
(із журн.).

БІБЛІОФОБ, а, ч. Противник, ненависник книжок. Я  не 
бібліофоб, але 99 % книжок, які я прочитав, — це технічна 
література (з Інтернету).

БІБЛІО Ф бБІЯ, ї, ж. Нетерпимість до книжок, страх пе
ред ними. Індивідуальні страхи безкінечні за своїм змістом 
та виявом. Проте їх можна розмежувати на суто персо
нальні, інколи унікальні (бібліофобія, дендрофобія, ергофо- 
бія) і страхи, які поділяє більшість людей (страх смерті, 
хвороб, божевілля, острах за своїх дітей) (з наук. літ.).

БІБЛ Ю Ф бБК А ,и , ж. Жін. до бібліофоб. Вона нічого не 
читає, справжня бібліофобка! (з Інтернету).

БІБЛІЯ, ї у ж. 1. (з великої літери). Зібрання давньоєврей
ських та ранньохристянських текстів, канонізоване в іудаїз

мі та християнстві як Святе Письмо. — От ти, Іванов, бо
жественний чоловік, мабуть, і Біблію читав... — Читав, — 
ствердив Кузьма Іванович. — Так от скажи ти мені, чи 
правда, що в Біблії написано, як воно тепер у  нас є й  що бу
де? (Б. Антоненко-Давидович); 3 обох боків [розп’яття] ле
жали меч апостола Петра з одного і кована Біблія — з дру
гого (Іван Ле); Повний переклад і видання Біблії україн
ською мовою здійснили в кінці XIX  cm. письменники І. Нечуй- 
Левицький, П. Куліш та богослов і видатний фЬик І. Пулюй 
(з наук.-попул. літ.); Образи старогрецької міфології та 
Біблії своєрідно входили в творчість І. Я. Франка (із журн.).

2. розм. Книга, яка містить інформацію, важливу для пев
ного роду зацікавлених осіб. Біблія видавця; Біблія мене
джера проектів; Партійна біблія.

БІБЛЬДРУК, у, ч. Те саме, що бібельдрук. Приємно про
водити рукою по лакованій обкладинці, гортати тонкий па
пір “бібльдрук”, розглядати ефекти шовкографії (із журн.).

Б ІБ бП , у, ч„ муз. Джазовий стиль, один з основних на
прямів модерн-джазу; боп. Як і його кумир Гіллеспі, Гробош 
народився в родині музикантів, а вже починаючи із сьомого 
класу був переконаний, що стане виконавцем стилю бібоп 
(з газ.).

Б ІБ ^Л А , и , ж ., заст. 1. Грубий обгортковий папір. На 
маленькому шматочку бібули проведена поземна [горизон
тальна] лінія (О. Кониський); В супроводі ключника і ще 
двох дозорців.. робив [директор] ревізії по всіх казнях [каме
рах] .. Забрано багато ножів, шил, цвяхів, шахів, роблених 
із хліба, карт, роблених із бібули (І. Франко).

2. Промокальний папір. Бібула — це шорсткий папірчик, 
якимможна було промокати чорнило (із журн.); * У порівн. 
Галя вмитися забула. Вся в чорнилі, як бібула... (В. Бичко).

БІБУЛКА, и , ж., заст. Зменш, до бібула. Пан учитель 
Лунина витягнув зі столика два паперові пуделка, обвинені 
гарно рожевою бібулкою (С. Ковалів).

БІВАК див. бівуак.
БІВАЛЕНТ, а, ч., біол. Комплекс із пари сполучень гомо

логічних хромосом, який утворюється при поділі ядра. Кож
ний бівалент складається з двох хромосом (з наук. літ.).

БІВАЛЕНТНИЙ, а, е. 1. хім. З подвійною валентністю. 
Бівалентний зв ’язок.

2. техн. Такий, що має два джерела живлення або на
грівання. Бівалентний електронагрівач використовують з 
міркувань резервування надійності: у  випадку поломки теп- 
лонасоса мінімальна температура підтримується в будин
ку до завершення ремонту (з наук.-техн. літ.).

3. книжн. Двозначний. Класична логіка є бівалентною, 
тобто кожному твердженню вона приписує лише одне з 
двох значень; “істина " або “хибність " (з наук.-попул. літ.).

БІВАЛЕНТНІСТЬ, ності, ж. 1. хім. Подвійна валент
ність. Метод визначення афінності антитіл, запропонова
ний Фріге, не враховує бівалентність молекул (з наук. літ.).

2. книжн. Властивість за знач, бівалентний 3. Бівалент
ність міфу базується на найглибиннішому поділі світу на 
Добро і Зло (з наук, літ.); Некласичні логіки виходять за рам
ки традиційної бівалентності (з наук.-попул. літ.).

БІВАЛЮ ТНИЙ, а, е, фін. Який базується на двох валю
тах. Зараз фактично Національний банк України перейшов 
на бівалютний кошик, тому він цілком допускає зміцнення 
гривні проти євро під час ослаблення європейської валюти 
(з газ.).
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БІВАЧНИЙ див. бівуачний.
БІВЕКТОР, а, ч., мат. Упорядкована пара векторів про

стору, відкладених від спільного початку. Бівектор сили мож
на визначати як матричний добуток прямокутної матриці 
координат і стовпчикової матриці сипи (з наук. літ.).

БІВУАК, у, БІВАК, у, ч. Зупинка військ для відпочинку 
або ночівлі в польових умовах. Він тут зупинявсь на корот
кий бівак. Стелив він пропахчену порохом бурку На синій, 
крихкий, як мороз, солончак (М. Бажан); // Місце відпочин
ку, приготування їжі або ночівлі військ, туристів та інших 
груп людей у польових умовах. Ситий був [Ангарович] 
своїм щастям, родинною атмосферою, про котру марив 
там, на гірських бівуаках (І. Франко); Зупинилися коло ґан
ку, і перед ними відкрився .. справжній солдатський бівуак 
(В. Кучер); Повнотілий і навдивовижу рухливий Федір ро
бить із березових жердок для бівуаку каркас (Р. Іваничук); 
* Образно. Сопки .. розкинули свій бівуак понад кордоном 
(Л. Смілянський); * У порівн. І стала затишна кімната — 
немов польовий бівуак: на лаві стояла гармата, готова до 
грізних атак (М. Упеник).

Стояти (розташовуватися) бівуаком (біваком, на біву
ак, на бівак) / стати (розташуватися) на бівуак (на бівак, 
на бівуаку, на біваку) див. стояти.

БІВУАЧНИЙ, БІВАЧНИЙ, а, е. Прикм. до бівуйк і 
бівак. Поки що ніяких сутичок з ворогом не було, і козакам 
набридло одноманітне бівуачне життя (С. Доброволь- 
ський).

БІГ1, у, ч. 1. Дія за знач, бігти 1-4. Наздогнав Павло 
дівчину .. — Варко! тривай, зажди! — ледве промовляє 
вже: дух у  бігу однявсь (Марко Вовчок); Замфір стягнув 
віжки, коні зменшили біг (М. Коцюбинський); Від швидкого 
бігу калатало серце (В. Собко); День розпочинавсь.. піснею 
гудків, бігом на далекім перегоні вугільних маршрутних поїз
дів (М. Упеник); Історична гребля перетнула велику ріку, 
веіетенським луком випнулася напроти течії, біг води на
правляє в турбіни (Ю. Яновський); Аж поки кров свій не 
спинила біг, моя любов сіятиме зорею в очах твоїх (В. Со- 
сюра).

2. Різновид легкоатлетичного спорту, найпоширеніші фі
зичні вправи, що входять до складу різних спортивних дис
циплін. Усі вправи художньої гімнастики побудовані на 
поєднанні ходьби, бігу і стрибків (з наук.-попул. літ.); Най
ефективнішими серед фізичних вправ є вправи циклічного 
характеру, до яких належить біг (із журн.).

(1) 3 бігом (з плином) часу — згодом, пізніше. Навіть 
найвизначніші історичні події з бігом часу не те що втра
чають значимість, а просто осмислюються тверезіше, 
об'єктивніше (із журн.).

Д  (2) Бар’єрний біг — спортивна вправа або змагання, 
що полягає в доланні на бігу перешкод —  бар’єрів, установ
лених на біговій доріжці. У деяких областях змагання з та
ких видів “королеви спорту ", як стрибки у  висоту, бар 'єр- 
ний, естафетний біг не проводяться через відсутність 
інвентарю, гладких доріжок (з газ.).

0  (3) На бігу — зразу, поспіхом, дуже швидко, не зупи
няючись. Швидко зробив [Кирик] те й те з необхідних фор
мальностей і на бігу прощаючись, поспішає до літака 
(О. Гончар); Моряк вирішив утікати, відстрілюючись на 
бігу (з газ.).

БІГ2 див. Бог.

БІГ3, у, ч., полігр. Рубчик на картоні чи обгортковому па
пері, завдяки якому палітурна кришка легше відкривається, 
а папір згинається. Біги зменшують жорсткість по лінії 
майбутніх згинів та запобігають руйнуванню матеріалів 
при згинанні (з наук.-попул. літ.).

БІГА, БІГИ, ївумн., заст. Переховування, втеча. — Пане 
голова! Трохим Макуха стар [старий] чоловік, приймит 
пішов на каторгу, син у  бігах (Г. Квітка-Основ’яненко); 
[П р  о хор:] Я  цілий вік збираюсь у  біга.., а от ні разу не 
втік (М. Кропивницький); Син її, гуляй-вітер, знову в бігах, 
на сина оголошено розшуки, по всіх міліціях оповіщено, які 
він має прикмети!.. (О. Гончар).

БІГАМ ІЯ,! , ж., книжн. Форма шлюбу, коли кожен може 
одружитися одночасно з двома особами іншої статі; дво
шлюбність. У XVII і XVIII cm. бігамія священиків означала 
новий шлюб після смерті дружини перед висвяченням або 
одруження майбутніх священиків із удовами (з навч. літ.); 
Якщо на момент одруження один із подружжя вже пере
буває в іншому шлюбі, то наявна бігамія, тобто одночасне 
перебування в двох шлюбах (із журн.).

БІГАМНИЙ, а, е, книжн. Прикм. до бігамія. Бігамний 
шлюб визнається недійсним у  більшості країн (з наук.-по
пул. літ.); Після визнання першого шлюбу розірваним шлюб, 
що спочатку був бігамним, реабілітується (з Інтернету).

БІГАНИНА, и, ж., розм. Те саме, що бігання 1. Піднявся 
гомін та біганина. Парубки ловили дівчат, .. жартували 
(Панас Мирний); Все, здавалось, було готове у  мене в доро
гу, проте днів на три ще вистачило біганини; білизна него
това, черевики стоптались, родичів треба було перед од їз- 
дом усіх обійти (С. Васильченко); Па вулиці біганина, шум 
(А. Головко); До хати вбігло дівча, віддихуючись, як після 
шаленої біганини (І. Багряний); Федорова мати .. починала 
біганину: з дому до лікаря, від лікаря до завпеда (Д. Ткач); У 
біганині по магазинах і модистках нарешті настає пауза 
(із журн.).

БІГАННЯ, я, с. І. Дія за знач, бігати 1. Піднявсь було по 
усіх вулицях гомін, бігання, крик, галас (Г. Квітка-Основ’я
ненко); // перен. Поспішне метушливе ходіння куди-небудь, 
з якоюсь метою; безперервна метушня. В Ніцці наші дами 
так зайнялись біганням по магазинах.., що навіть не мали 
часу подивитись на могилу Герцена (Леся Українка).

2. Те саме, що біг1 2. — Вам, товаришу Цимбал, треба 
як слід попрактикуватися в біганні, — каже лейтенант 
(І. Багмут); Улітку їздила [матуся Карапет] на велосипеді і 
належала до найактивніших прихильниць лікувального бі
гання (О. Чорногуз).

БІГАРАДІЯ, і, ж. Вічнозелене дерево родини рутових, 
поширене в субтропічних і тропічних країнах, з квітів та 
листя якого отримують ефірні олії для потреб парфумерії. 
Бігарадія вважається предком солодкого апельсина, який 
було виведено в результаті її ошляхетнення (з наук.-попул. 
літ.).

БІГАТИ, аю, аєш, недок. 1. Те саме, що бігти 1, але з по
значенням повторюваності, тривалості дії, що відбувається 
в різний час або в різних напрямках. [П е ч а р и ц я:] Давай
те, Ганно Василівно, наввипередки бігати! [ Галя  (здвиг
нувши плечима):] Бігайте самі; а я — не вмію (Панас Мир
ний); Посмітюхи бігали по дорогах, вигріваючись на сонці 
(Панас Мирний); Маленьке хлоп’я по цілих днях бігало по 
полю (М. Коцюбинський); Праця відбувалася надзвичайним
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темпом, і люди, здавалося, не ходили, а бігали (Ю. Смолич); 
11 перен. Поспішно ходити, маючи яку-небудь роботу, який- 
небудь клопіт; метушитися. Старий батько .. На весілля 
просить. Знай, бігає, а самого Ледве ноги носять (Т. Шев
ченко); — Що мені чинити, що робити? .. — бігає по хаті 
збурений Макар Іванович (М. Коцюбинський); “Нічого, ні
чого, я вам покажу ", — думає Ґудзик і ще енергійніше біга й 
лається (В. Винниченко); // Мати звичку пересуватися бі
гом. А пан лікар., тільки підскакує. Добре бігає (Марко Вов
чок); Жухарєв тим часом подався попереду, легкий, сухорля
вий, проворний, як людина, що звикла багато бігати в жит
ті (О. Гончар); // до кого — чого, куди, перен. Часто відвіду
вати кого-, що-небудь, бувати у кого-небудь, десь. Бігає до 
дідуся Оленка було. Дідусь .. гостинчика дасть їй якого, 
яблучко абощо (А. Тесленко); Тепер я бігаю в поле й година
ми слухаю, як в небі співають хори (М. Коцюбинський); 
// до кого, за ким, за чим, розм. Залицяючись, ходити до ко
го-небудь. — До других бігав? Кращих шукав? — .. допиту
валася вона його (Панас Мирний); — Здається, цей Васько 
і раніше за тобою бігав. — І добігався. Тепер він — мій чоло
вік (із журн.).

2. перен. Швидко рухатися (про засоби пересування). 
Бігають вулицями автобуси, бігають легкові й вантажні 
авто, трамваї (Остап Вишня); — Твоя тачка в аеропорт 
бігає, шеф? (О. Бердник).

3. розм. Швидко рухатися, міняти напрямок руху. — Як 
вдарю по струнах, то, було, вже не дуже й націлююсь, — са
мі руки бігають, наче хто другий водить ними (І. Не- 
чуй-Левицький); Методій Кирилович, як мишка: очі біга
ють, руки бігають і вся істота бігає (М. Хвильовий); По 
клавішах бігали чиїсь задумані й чутливі пальці (Ю. Муш- 
кетик); // Перебігати зором з одного предмета на інший. Ма
ленькі, запалі оченята неспокійно бігали в ямках, немов зля
калися чогось (І. Франко); Очі Лібанова починають здиво
вано бігати, коли на порозі кімнати з ’являється Оленка 
(В. Собко).

4. від кого, чого, рідко. Уникати зустрічі з кимсь або 
чимсь; цуратися кого-, чого-небудь. [М а р у с я:] Вони [апо
столи] були духом ченці. [ Вас иль : ]  Як? Цуралися миру, 
бігали від людей? (Панас Мирний).

5. Змагатися, тренуватися в бігу (див. біг1 2). — Ви чим 
займалися? — звернувся він [тренер] до Ярини. — Бігала. — На 
які дистанції? — Сто метрів (В. Собко).

6. розм. Бути в періоді злучки (про тварин). Вовки почи
нають збиватися в тічку на Ганни зачаття (23 вересня), а 
перестають бігати на Орданське водосвяття (з переказу).

Поратися (бігати і т. ін.) по хазяйству (по господар
ству) див. поратися.

0 [Аж] мурашки бігають (пробігйють, лізуть і т. ін.) / 
побігли (пробігли, забігали, полізли, пішлй і т. ін.) по 
спйні (по тілу, за плечйма, за спйною, поза спйною і т. ін.) 
див. мурашки; (1) Без штанів (рідше без штанців) під стіл 
бігати (ходйти), ірон. — бути зовсім малим, у дитячому 
віці. [Г л у ш а к:] Худякова я знав, коли ти ще без штанців 
під стіл бігав (О. Довженко); Старший брат пішов на робо
ту, коли я без штанів під стіл ходив (з газ.); (2) Бігати 
очйма: а) (по чому) швидко переглядати, читаючи що-не
будь. — Від Софочки [лист]! —  скрикує дружина.., зразу ж 
нетерпляче надриває його, бігає очима по рядках, потім 
ахає (М. Стельмах); б) перебуваючи в стані збудження, по

глядати на кого-, що-небудь, переводити погляд з одного 
предмета на інший. Бігає очима [Климиха], 3 люті аж си
чить, А про свого Клима Нічичирк— мовчить (Л. Первомай- 
ський); (3) Бігати світами —  бути тривалий час відсутнім; 
здебільшого перебувати за межами домівки. Кіточкою тер
лася [Маруся] коло староїїмості, просячи їсти, а бабця ро
била суворе лице й буркотіла: — Бігає світами не знати де, 
не знати по що, а ми їй тут маємо семеро обідів наставля
ти (Г. Хоткевич); (4) Бігати (ходйти, тягнутися) / бігти 
хвостом (хвостиком) за ким: а) невідступно слідувати за 
ким-небудь. Він бачив, що .. Власовутюрився [закохався] в 
його сестру, що хвостиком бігав би усюди за нею (Панас 
Мирний); — Затримайте його! — мало не плачучи, попро
сила Жакліна, коли за Віталієм зачинилися двері. — Невже 
ж мені за ним хвостиком бігти? (І. Муратов); б) набридли
во залицятися до кого-небудь. Про Таню Коваль ІЛухнов- 
ський говорив: — Мабуть, диявол сидить у  цій дівці. Некра
сива, без ніякої фігури, а хлопці хвостом за нею тягнуться 
(Ю. Збанацький); [Вогненні (темні)] кола бігають (стри
бають, витанцьовують і т. ін.) І забігають в очах (пёред 
очйма) див. коло1; Далеко ходйти (бігати) не треба див. 
треба1; Мороз 1дё (ходить, бігає, проходить, пробігаї 
і т. ін.) / пішов (пройшов, пробіг і т. ін.) за (поза) спйною 
(по спйні, за плечйма, поза шкірою, пбза шкурою і т. ін.) 
див. мороз; бч і бігають / забігали див. око1; Під стіл 
пішки ходйти (бігати) див. ходйти.

Б1ГБЁНД, у, ч., муз. Великий джазовий інструмента
льний ансамбль, який нараховує від 10 до 20 музикантів. 
Свої авторські твори композитор виконує у  різних ансам
блях: квартет, квінтет і навіть бігбенд, але улюбленим йо
го форматом є традиційне фортепіанне тріо (із журн.).

БІГ-БІТ, у, ч. Стиль популярної музики з акцентованим 
ритмом і яскраво вираженим звучанням басової партії — 
наслідок злиття елементів негритянського джазу і блюзу. 
Якщо ви чуєте "ж ирну” басову лінію, якщо ви почуваєте 
зламаний синкопований пульсуючий ритм, не вагайтесь — 
це біг-біт (з наук.-попул. літ.); Зараз я слухаю із задоволен
ням і рейв, і брейк, і біг-біт (з Інтернету).

БІГБбРД, а, ч. Те саме, що білббрд. Кожен бігборду цен
тральній частині міста з населенням понад І млн жителів 
має фантастичну результативність — 80 тис. контактів 
щодня (з наук.-попул. літ.); Інформація на бігбордах по
дається в такому вигляді, щоб водій і пасажир або пішохід 
змогли сприйняти її буквально за кілька секунд (з газ.).

БІГВІСТЬ: (1) Бігвість кудй (де), розм., рідко — не
відомо куди, де і т. ін. [Б а б у с я:] Пан утік додому.. Бігвість 
куди зникають черемошці (П. Воронько).

БІГИ див. біга.
БІГКИЙ, а, є, розм. Який швидко і легко бігає (про тва

рин). Бігкий кінь; Н Який швидко і легко їде (про засоби пе
ресування). Байдарка дуже бігка, і без великих витрат сил 
можна обловити велику акваторію (із журн.); Бігка бричка.

БІГЛИЙ, а, е, заст. Який утік від когось або від чогось. 
— Біглий хлоп ти, бидло, а не козак, — спалахнув архіман
дрит (3. Тулуб); Н у  знач. ім. біглий, лого, ч.; бігла, лої, ж. 
Утікач, утікачка. Троянці з біглими змішались (І. Котлярев
ський); — Ви передержанці! — заревів писар, — ви передер
жуєте біглих? Десяцькі! шукайте скрізь, .. поки знайдеть
ся Левко (Г. Квітка-Основ’яненко).
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БІГЛЬ, я, ч. Старовинна англійська порода гончих собак. 
Порівняно з нашими традиційними гончаками бігль має ма
лий зріст (висота в холці 40 см) (з наук.-попул. літ.).

БІГМА, присл., розм. Бігом, підтюпцем. Віта одразу на
кинула пальто, вийшла з кімнати і бігма кинулася через ву
лицю (Я. Гримайло); Лара бігма бігла до цеху, щоб там 
швидше взнали про наближення перемоги (Ю. Шовкопляс).

БІГМА1, невідм., у  знач, пред., заст. Немає. Всього на
дбали. Та діточок у  їх бігма (Т. Шевченко); В мене бігма те
переньки ані хати, ані господи (Марко Вовчок).

БІГМА2, Б1ГМЁ, част. ствердж., розм. Уживається для 
підтвердження чого-небудь або запевнення в чомусь і т. ін. 
А моя Марія — то моє щастя, моя порада, бігме, щиру прав
ду кажу (з переказу); — Ей, бігма, не піду, бігма, не піду, — за- 
бормотіла та, кидаючи полохливо чорними очима на всі бо
ки (Леся Українка); — Бігме, страшно простій людині на 
таку гору стати — звідкіль її видно, може, і з-за кордону 
позирають (Ю. Яновський); Вигук “бігме" в сьогоднішньому 
значенні “справді ” зустрічається вже на початку XVII cm. 
(з навч. літ.).

БІГМЕ див. бігма2.
БІГОВИЙ, а, ё. 1. Признач, для швидкої їзди, бігу. Бігове 

взуття.
2. ав., спорт. Признач, для вправ із бігу або для пробігу 

літаків та інших літальних апаратів. Літак вирулював .. на 
широку бігову доріжку (Ю. Смолич); Ігрові майданчики та 
бігові доріжки можна зробити всюди (з газ.).

БІГбМ , присл. Швидко пересуваючись на ногах. Та бі
жи мені бігом, щоб одна нога тут, а друга там! (Номис); 
Піхота кинулась бігом... (Панас Мирний); Додому поверта
лися майже бігом (3. Тулуб); Запряжені цугом коні тягли 
гармати також бігом (І. Багряний).

БІГОС, БІҐОС, у, ч., кул. Тушкована капуста зі шматоч
ками ковбаси або м’яса. Розмаїті потравки, бігоси, лозанки 
парують і смачним пахом дратують охоту до їжі (М. Ста- 
рицький).

БІГОТНЯ, і, ж., розм. Те саме, що бігання 1; біганина. 
Аж ось незабаром стукотня, біготня... (Г. Квітка-Основ’я- 
ненко); Ціле середмістя було як пекло. Крик, писк, біготня 
(1. Франко); Втомившись від біготні, сідали [пастушки] над 
урвищем глиняних печер (І. Цюпа); Сьогодні люди вже ці
нують конкретні справи, а не слова й біготню (з газ.).

БІГТИ, біжу, біжиш; мин. ч. біг, ла, ло, недок. 1. Пересу
ватися на ногах або лапах, відштовхуючись на кожному 
кроці таким чином, що до наступного кроку тіло не має кон
такту з поверхнею, перебуваючи у фазі польоту. Всіх би пе
регнав, та бігти боюсь (прислів’я); На ловця і звір біжить 
(Номис); Аж ось і дітвора біжить (Т. Шевченко); Василина 
не йшла, а бігла (І. Нечуй-Левицький); Інтендант біг, разу  
раз припадаючи до землі (В. Кучер); Я  що, за вами пішки бу
ду бігти по цій дорозі, як той менший брат? (Л. Костенко); 
// розм. Поспішно йти кудись, до кого-, чого-небудь; по
спішати, квапитися. Стара мати .. шукає ліків, з усіма 
радиться та плаче, біжить оце до лікарки, то знов 
поспішається до знахарки: син в ’яне! син нудиться! (Мар
ко Вовчок); Павло віддав листа і за хвилину біг уже шпар
кою ходою вгору вулицею (Леся Українка); Я  сьогодні бігла 
на роботу немов ошпарена (В. Дрозд); Ірина не бігла за ньо
го заміж, довгий час він .. настійно домагався її (Ю. Муш- 
кетик).

2. перен. Швидко рухатися (їхати, котитися і т. ін.) в яко- 
му-небудь напрямку. Скакали коні... Ридван, мов вихор, в по
лі біг (І. Котляревський); Швидко біжать легкі саночки.., 
але якою тихою здається та їзда молоденькому мандрівни
кові! (Леся Українка); Автомобілі бігли по мосту (М. Риль
ський); А поїзд біжить через села й міста, віддаляє мене 
від домівки (з газ.); // Швидко нестися в повітрі (про хмари, 
дим і т. ін.). В небі хмари біжать .. може, буде гроза? 
(В. Сосюра); // Линути. Куди серце лежить, туди й око 
біжить (Номис); Чіпка вимовляв кожне слово з протягом.., 
язик казав одно, а думка вперед бігла за другим (Панас Мир
ний); // Простягатися в далечінь довгою смугою, довгим ря
дом. Від хатки вузенька стежечка .. бігла до самого синьо
го Дніпра (Марко Вовчок); Під нами бігли до моря цвітучі 
цитрини (М. Коцюбинський); Вдень бачили сиві верхів'я 
Ельбрусу. Іноді верхів ’я бігли в тумані (М. Хвильовий); Гору 
перетинають ажурні металеві опори, по яких біжать про
води високої напруги (О. Корнійчук); Біжить видолинком 
угору стежка на Грабовець (Р. Іваничук).

3. перен. Швидко текти, плинути. Прудко біжить та 
річка.. до самої луки зеленої (Марко Вовчок); Біжить піт з 
женців, заливає очі, капає з носа, мов з лійки (Панас Мир
ний); Річка була далека в своїй глибині, вона з Дніпра в Чор
не море бігла (М. Хвильовий); У жилах кров Біжить шале
но (М. Рильський); А сталь біжить по жолобу, як вода, і 
хлюпоче, і грає, падаючи в глибокий ківш (В. Собко); // Швид
ко сипатися, насипатися. Одне з найприємніших видовищ — 
золотий струмінь пшениці, що біжить із комбайна в маши
ни (з газ.).

4. перен. Швидко минати, проходити, збігати в часі. Наш 
вік біжить, не скажеш: потривай (Л. Глібов); Якось так 
біжить мені час, що я його не помічаю (М. Коцюбинський); 
Біжать літ а... Йому [Тарасові] вже тридцять з гаком (Ва
силь Шевчук).

5. перен. Шумуючи під час кипіння, виливатися, литися 
через вінця (краї) посуду; швидко витікати. Борщ біжить; 
Молоко біжить.

Іти (бігти) у троп див. іти; Припустити бігти (бігцем) 
див. припускати2; Ударитися бігти див. ударятися.

0  Бігати (ходити, тягнутися) / бігти хвостом (хвости
ком) див. бігати; Ганяти (ганятися, бігти, полювати і т. ін.) 
за двома зайцями див. ганяти; (1) Я к [дурнбму] з гори 
бігти / побігти (збігти) —  дуже просто, легко, без зусиль 
і т. ін. Тобі туди йти, як з гори бігти (прислів’я); — Була ве
села, — одкаже [Катря], — бо перше було жити легко у  
світі, як дурному з гори бігти... (Марко Вовчок); [ В і к т о р  
(регоче):] Ти, батьку, просто скарб. Я  колись фейлетон про 
тебе напишу, їй-богу, напишу. [З а б о л о т н и й:] А чого ж, 
тобі це — як дурному з гори побігти (О. Левада).

БІГУДІ, невідм., мн. Металеві, пластмасові та інші тру
бочки, на які накручують пасма волосся для завивки. Її коси 
від надмірного вживання бігуді й хімічних перекисів по
рідшали і, короткі, не обрамляючи лице, звивалися над ло
бом, над вухами (Б. Харчук); 3 розчиненого вікна на свист 
визирнула кругла, як колесо, фізіономія, волосся її було поза
тягувано в бігуді (Валерій Шевчук); Для молодої жінки сон, 
у  якому вона накручує волосся на бігуді, означає, що в най
ближчому майбутньому її очікують радісні події {уз журн.).

БІГУН 1, а, ч. 1. Той, хто може швидко і легко бігти, біга
ти. — Се був мій знайомий друкар.., невтомний бігун по ву
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лицях та сходах, завжди готовий до всякої послуги для 
справи (Леся Українка); — Я  біг за вами із самого порту. Ці 
круті гори.. можуть ухекати найкращого бігуна (В. Кучер).

2. Спортсмен, який володіє технікою бігу. Почався про
біг. Десь за муром одна по одній проносяться постаті бігу
нів (І. Кочерга).

3. заст. Слуга, який біжить попереду екіпажа, а також 
гонець, посильний. А Адонія, син Хапітин, бундючився та 
говорив: Я  буду царювати! І справив він собі повоза та вер
хівців, та п'ятдесят чоловіка [осіб] бігунів перед собою 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); І пішли бігуни з листами від царя 
та його зверхників по всьому Ізраїлі та Юдеї, та за наказом 
царя говорили: Ізраїлеві сини, верніться до Господа, Бога 
Авраамового, Ісакового та Ізраїлевого (Біблія. Пер. І. Огі
єнка).

4. розм. Те саме, що втікач. Доки я заговорювала зуби 
відвідувачеві, прибула опергрупа і забрала підозрюваного. 
З ’псувалося, що це справді давно розшукуваний тип. У по
дібний спосіб був затриманий і другий “бігун " (з газ.).

5. розм. Вісь у дверях, воротях. Ще хазяї, здається, 
стять: Не рипає бігун частенько.. Та от бігун і заскрипів, 
І сонні двері відімкнулись (С. Руданський); Над дверима у  
стіні — піддашшя, маленькі двері на бігуні (з наук.-попул. 
літ.).

БІГУН2, а, ч., заст. 1. Полюс. Найхолодніше [на землі] 
коло бігунів (Сл. Гр.); А з південного бігуна.. насувалися мо
лоді дні, і відступали .. в глуху безвість минулого (М. Хви
льовий); * Образно. Наше народження є біль, а смерть — 
мука. Жалюгідне те, що міститься між цими бігунами 
(В. Підмогильний); * У порівн. В останні часи вона почува
ла себе такою втомленою.., байдужою до всього, немов во
на і світ були два бігуни, які ніколи не стрінуться (М. Коцю
бинський).

2. перен. Те, що цілком протилежне чомусь іншому. Я  
оце, опинившись між двома критичними бігунами, думаю 
взяти якраз посередині, то, може, тоді якраз по правді бу
де (Леся Українка).

БІГУН3 див. бігуни.
БІГУНЕЦЬ1, нця, ч. 1. Зменш, до бігун1 1. Бігунці бі

жать, ревунціревуть, сухе дерево везуть (загадка).
2. розм. Дитина, яка починає самостійно ходити, бігати. 

Маленькі бігунці.
БІГУНЕЦЬ2, нця, ч. Рухомий елемент на лінійці або на 

екрані, який указує на певне значення вимірюваної величи
ни. Щоб змінити швидкість повтору символу, перемістіть 
потрібним чином бігунець регулятора (з наук.-техн. літ.).

БІГУНЕЦЬ3 див. бігунці2.
БІГУНЕЦЬ4, нця, ч., розм. Те саме, що бігунка2. У дітей 

часто спостерігається ураження підшлункової залози: з ’яв
ляються різкий біль у  животі, запори чи бігунець, зни
жується апетит, можливе блювання (з наук.-попул. літ.).

БІГУНИ, ів, мн. (одн. бігун, а, ч.), техн. Спаровані каме
ні для розтирання зерна, подрібнення каміння, глини і т. ін. 
у дробильній машині. Подрібнення заповнювача можна 
проводити на бігунах або дробарках (з наук, літ.); Глина ва
гонетками подається в бункер. Звідти вона потрапляє на 
бігуни, подрібнюється (з наук.-техн. літ.).

БІГУНКА1, и, ж. Жін. до бігун1 1, 2, 4. Українська 
бігунка стала переможницею марафону на змаганнях у  
США (з газ.).

БІГУНКА2, и, ж., розм. Розлад шлунка, пронос. Чогось 
бігунка напала (Сл. Гр.); Сидів, після бою спочиваючи, нема
лий гурт мирославців, добре вже впевнених, що вражені 
бігункою вороги .. на обложене місто напасти не спромо
жуться (О. Ільченко); * Образно. Учора переглянув свого 
“романа ". Справді, словесна бігунка, особливо де про себе 
пишу (В. Дрозд).

БІГУНКИ, ів, мн. Легкі дрожки або сани. Сиджу на бігун
ках; на вибоях мене підкидає (М. Коцюбинський); Через 
півгодини з двору виїжджає бричка, а за бричкою бігунки 
(В. Винниченко); Партизанські господарники уважно і ста
ранно збирали в дорогу новий загін. Виділили кращих коней і 
міцні сани-бігунки (Ю. Збанацький); Зирк, аж їде обніжком 
полковник, буланим конем на бігунках (з мемуарної літ.).

БІГУНбК1, нка, ч., техн. 1. Деталь механізму, в якому 
розподіляється струм високої напруги. Механізм розподілу 
струму високої напруги складається з бігунка з електродом 
і розподільника — з електродами і контактними гвинтами 
(з наук. літ.).

2. Рухомий контакт у трамблері, розподільнику двигуна 
внутрішнього згоряння. Щоб завести двигун, треба точно 
поставити новий трамблер (запам 'ятати, в якому поло
женні був бігунок, і новий поставити так само) (з Інтерне-

^БІГУ Н бК 2, нка, ч., розм. Документ, що засвідчує відсут
ність заборгованості; обхідний листок. Мій бігунок уже май
же весь був підписаний, і залишився тільки один підпис 
(із журн.).

БІГУ Н ЦІ1, ів, мн., розм. Те саме, що бігунки. Бачили.., 
як згодом біля конюшні Омелько запрягав у  бігунці коняку 
(А. Головко).

БІГУНЦІ2, ів, мн. (одн. бігунець, нця, ч.), техн. Зменш, 
до бігуни. Здобувши електричний струм, пустив його .. 
гріти й освітлювати село.., рухати верстати в майстер
нях, жорна в млині, бігунці в олійниці (Ю. Яновський).

БІГУН ЧИ К1, а, ч., розм. Те саме, що бігунець1 2. Потім 
.. було четверо [дітей], бігунчики вже, та прикинулась хво
роба та .. усіх .. подушила (А. Тесленко).

БІГУНЧИК2, а, ч., розм., рідко. Візерунок зигзагом. Он 
уже він пише бігунчик по піддашші... (Леся Українка).

БІГУЧИИ, а, е, розм. 1. Який швидко біжить; прудкий, 
бистрий. [М и х а й л о:] А у  нас в ’ятські, теж нічого коники 
бігучі (І. Карпенко-Карий).

2. Не стоячий; текучий, проточний (про воду). Тут води
ця бігучая — трохи покупайся (Сл. Гр.); Бігучі річечки спус
калися з гір, рили талий сніг (Панас Мирний).

3. Який швидко минає, проходить. Не шукай [руїн]: доба 
бігуча, Як усе, і їх пожерла! (Я. Щоголів).

БІГЦЕМ , присл., розм. Те саме, що бігом, підтюпцем. А 
він бігцем, бігцем з кіньми (Сл. Гр.); Парубки бігцем, неза- 
держуючися [не затримуючись], побігли містом (І. Фран
ко); Людина майже бігцем прямувала до дверей (О. Копилен- 
ко); // Швидко. Скосим луг бігцем (з народної пісні); Обій
шов [Дмитро] машину, бігцем кинув оком, чи чогось не по
шкодили, і підійшов до Химочки (Г. Епік); Балашов бігцем 
піднявся на другий поверх (С. Чорнобривець); Він бігцем 
окинув її високий бюст, зустрівся поглядом із зеленими очи
ма, відчувши якусь магнетичну привабливість (О. Берд
ник).

Припустити бігти (бігцем) див. припускати2.
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БІҐОС див. бігос.
БІДА1, й, ж. 1. Нещаслива пригода, подія, що завдає ко- 

му-небудь страждання; нещастя, лихо. І голосили ми до Гос
пода, Бога батьків наших. І почув Господь голос наш, і по
бачив нашу біду, і труд наш, і утиск наш (Біблія. Пер. 
1. Огієнка); Млин меле — мука буде, язик меле — біда буде 
(Номис); Кажуть люди: як одна біда йде, то й другу за со
бою веде (Марко Вовчок); Чорнобильська аварія сколихнула 
увесь світ, чорною бідою вкрила українську землю (з пуб- 
ліц. літ.); Щасливе географічне положення України оберну
лося для неї бідою (із журн.); * Образно. Бідою знов небо ди
хало. Ми в тьмі були (В. Сосюра); // Труднощі, неприємно
сті. Тільки що одчинили скриню, в мене в душі похололо: 
ото, думаю, знайдуть те дороге намисто, що подарував 
Грегор, то й буде біда (І. Нечуй-Левицький); До всіх моїх 
бід за останні часи прилучились іще громадські біди (Леся 
Українка); Сплітав [кат].. добренні зашморги, — запас біди 
не чинить! (О. Ільченко); По-моєму, вся біда в світі від пе
симістів, скептиків, ображених, сірих, озлоблених (О. Берд
ник); Малі, нікчемні люди втішаються бідою славних, вона 
для них мов ліки від заздрощів (Василь Шевчук); // у  знач, 
пред. Погано кому-небудь, лихо, нещастя з кимсь. Біда ме
ні, усе слабую та й слабую (М. Коцюбинський); Був собі го
робець. І був би він нічого собі горобчик, та тільки біда, що 
дурненький він був (Леся Українка).

2. заст. Провина, шкода. Частенько між  людьми бу
ває— Один свою біду на другого звертає (Л. Глібов).

Напитувати / напитати лиха (біди, горя, клопоту і т. ін.) 
див. напитувати; Напоротися на неприємність (на біду) 
див. напорюватися; Приводити / привести до біди (на 
біду) див. приводити.

0 (1) Біда (горе) гне (пригинає) / пригне [до [сймої| зем
лі] кого — хто-небудь зазнає великих труднощів, перебуває 
у скрутному, безвихідному становищі, страждає від чогось. 
Цей одвічний жебрак почував себе гідно навіть тоді, коли 
біда пригинала його до самої землі (М. Ю. Тарновський); 
Нашого дядька ще мало біда гнула, а як скрутить в бараня
чий р іг— він усе знайде:.. і плуг, і розум (М. Стельмах); Горе 
не пригнуло її до землі, а навпаки, викликало приплив нових 
сил (М . Томчаній); (2) Біда обсіла (осіла, присіла і т. ін.) 
кого — хто-небудь зазнав злигоднів, неприємностей, горя 
і т. ін. і довго не може їх позбутися. — Бачу, що біда осіла 
чоловіка. З радості люди не стогнуть сичами (П. Панч); 
Коли біда присяде тебе, то не до личка буде, і сонце почор
ніє перед очима (М. Томчаній); (3) Бідй притйсла (при
тиснула) кого і без дод. — хто-небудь потрапив у тяжке ста
новище. [Те о ф і л (до єпископа):] Про се либонь помірку
вати варто, — він [Панса], бачиш, вірити готов. [ Па р-  
в у с:] Ет, слухай! Біда притисне — всі готові вірить, а де 
він був, як не було біди? (Леся Українка); (4) Біда (скрута, 
напасть і т. ін.) принеслй кого і без дод. —  хто-небудь при
йшов, приїхав кудись через скрутні обставини. —  Що ж 
вас принесло: чи сідельце, чи весло? — Біда принесла, — ко
ротко промовив нахмурений Левченко (М. Стельмах); 
Гнутися в три бідй див. гнутися; Затбплювати / затопити 
лихо (розум, горе, біду і т. ін.) в чйрці (в горілці) див. за
топлювати2; їсти біду див. їсти; Коли б (якби) тільки й 
лиха (горя, бідй і т. ін.) див. лихо1; Лихо (бідй, лихй го
дина) його (їі,їх і т. ін.) знйє див. лихо1; (5) Не бідй — нічого 
поганого, страшного; дарма, байдуже. — Не біда, — поет

відмовив, — Як ти й сам з дороги звернеш (Леся Українка); 
В горах ми всі хрипіли .. Це не біда (О. Гончар); Не минути 
лиха (бідй) див. минйти; Не обберешся (не оберешся, не 
обібрйтися і т. ін.) лиха (бідй, клопоту і т. ін.) див. обби- 
рйтися; Помогти (допомогти, зарйдити і т. ін.) біді (горю, 
лиху і т. ін.) див. помагйти; Пхйти вік (біду, життя) див. 
пхйти; Стягти (стягнути) біду (клопіт) див. стягйти; Тбр- 
ба лиха і мішок бідй див. торба; (6) Як (мов, ніби і т. ін.) 
бідй на голову, зі сл. з* я в и т и с я, з в а л и т и с я і т. ін. — 
зовсім несподівано, зненацька (про щось небажане або не
приємне). Вона [дівчина] була безмежно вдячна своїм зем
лякам. Адже, коли б не з ’явився, як біда на голову, цей про
пащий чорт-поміщик, її ніхто б не виказав ворогам (Ю. Зба- 
нацький); (7) [Як (мов, ніби і т. /«.)] на [ту] біду — зовсім 
недоречно. Хліб вийшов липкий.. На біду й борщ вийшов не
добрий (І. Нечуй-Левицький); А тут іще, мов на біду, на
вчила Анниця писанки писати, — і Маруся ціла потонула в 
цій забаві (Г. Хоткевич).

БІДА2, й, ж. Двоколісний однокінний візок на одну або 
дві особи. По дорозі їдуть бідою Михно з Притулою (А. Го
ловко).

БІДАГА див. бідйха.
БІДАК, а, ч., розм. 1. Убога людина; бідняк. Розсудіть 

нужденного та сироту, оправдайте убогого та бідаря, по
рятуйте нужденного та бідака, збережіть з руки неспра
ведливих! (Біблія. Пер. І. Огієнка); Бідаку не первина, що ні з 
чим до млина (прислів’я); Була на всю губу господинею, що 
й бідакові у  неї єсть заробіток (Ганна Барвінок); Вона [ба
буся] була бідаком, що все пожертвував для ближніх своїх 
(І. Багряний); За синім морем — поле тихе. На ньому чорні 
бідаки (А. Малишко); Людина він, як я, як ви, та ще й бідак 
(Василь Шевчук).

2. Те саме, що бідняга. Віз застряг у  болоті, дощ промо
чив бідака до нитки (І. Франко).

БІДАР, я, ч., розм. Те саме, що бідняк. Хто подібний до 
Господа, нашого Бога, що мешкає на висоті? Бідаря Він 
підводить із пороху, зо сміття підіймає нужденного! 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); По дорозі до міста Григорій Ско
ворода зайшов на хутір, зупинився в хаті бідаря переночу
вати (з легенди); Зцілення хворих завжди вважалося зна
менням Царства Божого, так само, як і щасливі переміни в 
долі бідарів (із журн.).

БІДАРКА1, и , ж., розм. Жін. до бідйр. Жінка бідаря і са
ма — бідарка (із журн.).

БІДАРКА2, и, ж. Те саме, що бідй2. На своїй бідарці 
під "їхала до вагончика Килина Іванівна (А. Головко); Кінь .. 
біжить підтюпцем, котиться, погойдуючись, висока бідар
ка (С. Журахович); Не гаючи часу, Балашов і Кучугура бідар
кою заторохкотіли до центру міста (С. Чорнобривець); 
Цокіт бідарки розламує полудневу тишу (О. Гончар).

БІДАРСТВО, а, с. , розм. 1. Те саме, що бідйцтво 1. Кож
ний дума про своє: Що царенко — він про царство, А Іван 
так про бідарство (Л. Первомайський).

2. збірн. Бідарі, бідняки; біднота. Тож бідарство дивува
лось, правду знати добивалось (Л. Первомайський).

БІДАРСЬКИЙ, а, е, розм. Прикм. до бідйр. Бідарська 
доля; // Належний бідареві, бідарям. Чоловік став поваж
ний — і геть у  куток Кинув шапку бідарську, змокрілу до ли
ха (Леся Українка).
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БІДАХА, рідко БІДАГА, и, ч. і ж. Той, хто зазнає або за
знав якоїсь біди, кривди, прикрості; бідолаха. Прийшлось 
бідасі пропадать (Є. Гребінка); Оце ж копиль пером крути
ли, Покіль бідаху засудили (П. Куліш); [ Кирило : ]  Пізнав 
[Харко], бідага, що вигодував гадюку коло свого серця, пі
знав — та пізно вже... (Панас Мирний); До пана спершу 
прилетів гонець, А там і бранця привезли, бідаху, Що трі- 
потався од дурного страху (М. Рильський); 3 кам ’яноїсхо
динки якийсь бідаха підсакою .. намарне прагнув спіймати 
рибину (Василь Шевчук).

БІДАЦТВО, а, с., розм. 1. Стан убогого; убогість, бід
ність. Довше моє бідацтво, ніж його багатство (при
слів’я); Тоді майже байдуже поставилася [Одарка] до то
го Микити, адже їй те бідацтво було незрозуміле (Іван Ле).

2. збірн. Бідняки; біднота. Справді, статки чеських ско
робагатьків найчастіше злочинного походження, але й бі
дацтво теж не самі з себе янголи (із журн.).

БІДАЦЬКИЙ, а, е,розм. Прикм. до бідйк 1; бідняцький. 
Дьяконов почував і себе в чомусь винуватим перед ним, наче 
сам колись загнав сюди Оленчуків рід на бідацьке оце посе
лення (О. Гончар); Один із найосвіченіших мужів XVII сто
ліття Дем ’ян Наливайко вийшов із простої бідацької роди
ни (із журн.); // Належний бідакові. Бідацька свитина.

БІДАЧИСЬКО, а, ч., розм. Те саме, що бідолаха. І дарем
но він [поет], бідачисько, безсонними ночами числив зорі і 
вчився читати (І. Франко); Мали свої заручини оповісти
ти, а там і побратись, та, на нещастя, набрався десь у  
шпиталі тифу й помер, бідачисько (О. Кобилянська); При
йде війна, потягнуть бідачиська, і хто знає, чи вернеться 
(У. Самчук).

БІДАЧКА, и, ж., розм., рідко. Жін. до бідак. Побачивши 
свого єдиного сина зомлілого,.. бідачка [Бенедьова мати] га- 
дала, що вже по її синові (І. Франко).

БІДЕ, невідм., с. Санітарно-гігієнічна раковина для під
мивання. В апартаментах є також велика ванна кімната з 
гідромасажною ванною та окремо туалет з біде (з газ.).

БІДЕРМАЄР, у, ч. Назва стилю в меблярстві, який спро
щував форми ампіру, характеризувався простотою, зруч
ністю. І перські килими попродала, і фотелі в стилю [в сти
лі] бідермаєр, і занавіски, ткані ще дівочими руками (Б. Леп- 
кий).

БІДИТИ, джу, дйш, недок., діал. Бідувати. Нарід дуже з 
голоду бідив (Сл. Гр.); Досить чоловік наймитував, гірко 
бідив, на чужих робив (І. Франко); —  Як побралися ми з 
Юхимом, то вже не одна бідила, а вдвох (О. Гончар).

БІДКА, и, ж. Зменш, до біда2. Осавула ледве поспішав за 
ним маленькою бідкою (І. Нечуй-Левицький).

БІДКАННЯ, я, с. 1. Дія за знач, бідкатися 1. О. Хведор 
взявсь обома руками за голову і, замість бідкання, дрібно й 
весело зареготався (І. Нечуй-Левицький); // Скарги, плач 
і т. ін. Люди проходять — живі люди; чути їх мову — жи
вий голос... їх бідкання, регіт, радощі, сльози (Панас Мир
ний); Уже в сінях він чує бідкання Дарини і злобне шипіння 
брата (М. Стельмах).

2. рідко. Те саме, що бідування; бідність. В образку “Як 
жити " М. Ірчана реалістично змальовано бідкання старо
го фермера-українця з Умані, що двадцять п'ять років 
обливався кривавили потом, але так і не спромігся домогти
ся людського життя (з наук. літ.).

БІДКАТИСЯ, аюся, аєшся, недок. 1. Висловлювати 
жаль, скаржитися, жалітися, плакатися. — Ой, доле моя 
проклята! — бідкався Іван, важко ступаючи під гору по .. 
каменюках (І. Франко); Але бідкатись не маю чого, бо те
пер все-таки не така я безнадійна, як була зимою (Леся 
Українка); Варвара пригощала гостей та бідкалася, що .. 
хазяїна немає (В. Кучер); Коваль бідкався, що заліза нема 
(І. Рябокляч); — Дірок у  космосі понаробляли, а у  собаки 
нюх пропадає,- бідкався старшина (А. Крижанівський).

2. з оруд. в. без прийм. і з прийм. над,  за,  п р о  і т. ін. 
Бути стурбованим чим-небудь; журитися, сумувати. Там [у 
селі] чоловіки бідкаються своїм убожеством та лютими 
морозами (Панас Мирний); — Ти не бідкайся за шапкою й 
кожухом, — співчутливо додав чорнявий, — у  мене навіть 
шуба була... на позиції пропала (С. Скляренко); Чим завинив 
мозок, основний орган мислення, що ним бідкаються, із-за 
його діяльності сохнуть, згорають, хворіють? (О. Берд
ник).

3. без дод. і з род. в. з прийм. за , к о ло ,  б і ля .  Дбати про 
кого-, що-небудь; клопотатися, піклуватися. Клопочуся, бід
каюся з ночі до ночі. Ніколи зараз і діточками втішатись... 
(Марко Вовчок); Ті взяла злість, що всім байдуже про те ли
хо, а їй самій прийшлось бідкатись за всіх (І. Нечуй-Левиць
кий); Баба Горлиця сіла край ліжка, сумно і приязно глянула 
на Марину, й Марині здалося, що це її рідна мати бід
кається біля хворої дочки (Л. Дмитерко).

4. рідко. Жити в бідності, бідувати. — Матері буду усьо
го постачати, чого забажа. Нехай, коли досі бідкалась,.. у  
розкоші поживе (Г. Квітка-Основ’яненко); Час іде, мина
ється; ми ждемо собі кращого, бідкаємось, страхаємось 
(Марко Вовчок).

БІД К бМ , у, ч., іст., рідко. Те саме, що комбід. Увечері, 
приїхавши додому, я .. заговорив до матері; — Чуєте, мені 
треба піти в бідком (М. Стельмах).

БІДКУВАННЯ, я, с., рідко. Дія за знач, бідкуватися. 
Однак Ядзя, розчулена бідкуванням Лукинихи, не пожалку
вала труду. І дійсно, їй вдалось знайти три порошки хініну 
(Н. Кобринська).

БІДКУВАТИ, ую, уєш, недок., рідко. Тужити, уболівати, 
клопотатися. А той .. Все храми мурує; Та отечество так 
любить, Так за ним бідкує, Так із його [нього], сердешного, 
Кров, як воду, точить!.. (Т. Шевченко); По дорозі він уже 
бідкував, що будова ще аж через тиждень має бути гото
ва (І. Франко).

БІДКУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок., рідко. Те саме, що 
бідкатися. — А я так бідкуюся — чи вже вони поїхали, чи й 
досі ні (Сл. Гр.).

Б1ДНЁНБКИЙ, а, е. Пестл. до бідний.— Я  візьму біднень
ку [дівку] хіба аж тоді, як розстараюсь грошей (І. Не
чуй-Левицький); Страшенна буря зразу заревла .. Лозина 
бідненька на землю прилягла (Л. Глібов); Бідненький Толя 
приходив додому задрипаний, з розбитим носом (В. Винни
ченко); Полковник сів, обдивився мовчки їх бідненьку, але чис
ту кімнатку (із журн.).

БІДНЕНЬКО. Присл. до бідненький. У хату вступила 
бідненько зодягнена дівчина (Панас Мирний).

БІДНЕСЕНЬКИЙ, а, е. Пестл. до бідний 6. Узяла дити
ну, обгорнула та й пішла. А воно, біднесеньке, кричить та 
кричить (Марко Вовчок).
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Б1ДНЁСЕНБКО. Те саме, що біднйнько. Порівняно з 
російськими культурницькими проектами наші вигляда
ють біднесенько (з Інтернету).

БІДНИЙ, а, е. 1. Який живе в нужді, нестатках; убогий; 
протилежне б а г а т и й .  Я  бідний та хворий, але, Боже, спа
сіння Твоє мене чинить могутнім! (Біблія. Пер. І. Огієнка); 
Забачать — ти вбогий, бідний чоловік, так іди собі цілий, 
як був — і пучкою до тебе не доторкнуться (Марко Вов
чок); // Недостатньо забезпечений матеріально; небагатий, 
незаможний. Кирило Іванович Голуб.. був з самого бідного 
полупанського роду (Панас Мирний); // у  знач. ім. бідний, 
ного, ч. Убога людина, бідняк. Бідний піт ллє, а багатий йо
го кров п ’є (прислів’я); Та багатому багато його [щастя] 
треба, а бідному й то гаразд, коли буде що назавтра куса
ти (Панас Мирний).

2. Такий, як у бідняка, власт. біднякові; недорогий, нелиш
ний. На дівчині була дуже бідна одежа: рукави на сорочці 
були ледве поцяцьковані попівкою та маленькими блідими 
зірочками (І. Нечуй-Левицький); Гнат дивився на свою ха
ту й не пізнавав її. Хата наче покращала, побільшала, з 
бідної хатини стала багатою світлицею (М. Коцюбин
ський).

3. Невеликий кількістю, недостатній. На верхових боло
тах розвиваються лише рослини, пристосовані до дуже 
бідного харчування (з наук.-попул. літ.); // На якому не буває 
гарних врожаїв (про ґрунт); неврожайний. За хороших умов 
росту лісонасадження проріджують кожні 4-5 років, а на 
бідних грунтах — через 6 -7 років (із журн.).

4. Який має в незначній кількості потрібні риси, ознаки. 
Бідна фантазія; // Невиразний, одноманітний (про мову, 
художні засоби і т. ін.). Чого ж дума така пишна? Чого ж 
слово таке бідне? (С. Руданський).

5. на що, чим. Який має, містить мало або недостатньо 
чого-небудь (перев. необхідного). Такий блідий, бідний вра- 
жіннями [враженнями] день! (М. Коцюбинський); У нас 
кінчився період, бідний на фільми (О. Довженко); Занадто 
поспішне, бідне на паузи, монотонне мовлення збіднює про
мову, стомлює слухача (з наук.-попул. літ.); Венозна, бідна 
на кисень кров потрапляє в праву частину серця (з навч. 
літ.).

6. Який викликає співчуття; нещасний, бідолашний. А 
що тих бідних покриток Пустив [управитель] по світу з 
байстрюками! (Т. Шевченко); Раз якось хмара наступила, 
Схопилась буря і зломила Деревце бідне з корінцем (Л. Глі- 
бов); Бідній сиротині без батька темний, непривітний 
світ! (І. Франко); — Бідні ви, куме Василю! — казала сваха 
Горпина (Б. Лепкий); Тетяна жалісливо промовляла до ньо
го [Костя]: — Сиріточка бідний... (В. Винниченко); * Об
разно. Ой, на балі веселая Музиченька грає, Конвалії та му
зика Бідне серце крає (Леся Українка).

0 Бідна голівонька (голова) див. голівонька; (1) Бід
ний, аж синій — дуже бідний. Він же бідний, бідний, аж 
синій, навіть хати не має (М. Стельмах); — Он недавно в 
одного чоловіка з сусіднього села хату спалили. А він же 
такий бідний, аж синій (М. Ю. Тарновський); (2) Бідний 
(небагатий) на розум, ірон. — тупий, нетямущий. Хто 
бідний на розум, хай прийде сюди (Біблія. Пер. І. Огієнка); 
— Ой, — каже [Голота], — татарине, о й .. бородатий! Ли
бонь же ти на розум небагатий: ще ти козака у  руки не 
взяв, А вже за його [нього] й гроші пощитав [полічив] (з ду

ми); — Та не хотілося б постати перед князем і мужем 
своїм такою бідною на розум, як постали оце переді мною 
ви (Д. Міщенко); Бідний родич див. родич.

БІДНІННЯ, я, с., рідко. Дія за знач, бідніти. Бідніння се
ла.

БІДНІСТЬ, ності, ж. 1. Матеріальна незабезпеченість, 
нестатки, брак засобів для існування; убогість. Багатство 
дме, а бідність удвоє гне (прислів’я); Працює [Маруся] з 
ранку до вечора — не розгинається, а в хаті нужда, бід
ність (І. Нечуй-Левицький); Держава не може будувати 
свій добробут на бідності і обдертості своїх громадян 
(О. Довженко).

2. Абстр. ім. до бідний 2-4. Ця кімната вразила бід
ністю обстановки (А. Хижняк); Нехтування синонімічних 
засобів мови призводить до одноманітності, бідності, без
барвності виразу (із журн.); Бідність лексики письменника 
пояснюється тим, що він не засвоїв глибоко й органічно 
різноманітні, незліченні скарби народної мови (з газ.).

Межа бідності див. межа; Нуждй (бідність, уббжество 
і т. ін.) тіснйть див. нужда.

БІДНІТИ, ію, ієш, недок. Ставати бідним, біднішим; 
протилежне б а г а т і т и .  Дехто щедро дає, та ще дода
ється йому, а дехто ховає над міру, та тільки бідніє (Біб
лія. Пер. І. Огієнка); Села бідні і бідніють що раз, то дуж
че, бо й там орендарі та другі п ’явки не сплять (І. Франко); 
Н перен. Бідніє, вироджується і завмирає життя від цих 
некорисних змін (М. Грушевський).

БІДНІШАТИ, аю, аєш, недок. Ставати біднішим. Дрібна 
шляхта біднішала і помаленьку вмішувалась у  народ (І. Не
чуй-Левицький).

БІДНО. Присл. до бідний 1,2 .Я к не працювала Мотря з 
Остапом та з Оришкою — старою своєю матір ’ю, а все 
бідно жили (Панас Мирний); Ми увійшли до ванькирчика, 
бідно вмебльованого двома тапчанами, сільської роботи 
ослончиками і великим столом (М. Коцюбинський); Напе
ред вийшов тихий, бідно одягнутий юнак (А. Шиян).

Б ІД Н бТ А ', ноти, ж., збірн. Бідні, убогі, незаможні лю
ди. Біднота любила Кармалюка і підтримувала (з легенди); 
З усіх сторін біднота безробітная Пливе, гуде, розмахує ру
ками (І. Франко); Вороги металися в паніці,.. вили, прокли
нали і вмирали від рук повсталої бідноти (О. Довженко); На 
полі одразу зчинився галас, Варчукова братія доводила 
своє, біднота своє (М. Стельмах).

Комітйти бідноти див. комітйт.
БІДНОТА2, й, ж. Те саме, що бідність 1. Мотря під хо

лод дві дошки спалила, бо не було чим у  хаті прокурити... 
Біднота несказанна, злидні невилазні! (Панас Мирний); 
Вдома, у  бідноті, у  великій сім Т, де не було місця зайвому 
ротові, жилось [Раїсі] невесело (М. Коцюбинський).

БІДНУВАТИЙ, а, е. 1. Недостатньо заможний. Коней не
має. Пробачте, безкінні ми, так би мовити, біднуваті люди 
(О. Довженко); А взагалі орендарі поки що біднуваті на тех
ніку (з газ.).

2. Не дорогий, не пишний, не рясний. Біднувата зелень 
де-не-де показувалась на висохлих.. землях (Іван Ле).

БІДНУВАТО. Присл. до біднуватий. Була [Ганна] у  ве
ликій, біднувато, але охайно вмебльованій кімнаті (В. Коза
ченко).

БІДНЯГА, рідко БІДНЯКА, и, ч. і ж. Нещасна людина, 
яка викликає жалість, співчуття. Пропав навік сей Маг бід
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няга, Порхнедуша на другий бік (І. Котляревський); Великий 
піст настав, — Гордій щось сохнути начав. Бідняка він! За 
неділь кілька Зісох, зів яв, як тая квітка! (С. Руданський).

БІДНЯЖЕЧКА, и, ч. і ж. Пестл. до бідняжка. * Образ
но. На черепочки всі, бідняжечки [горщики], товчуться! 
(Л. Боровиковський).

БІДНЯЖКА, и, ч. і ж. Пестл. до бідняга. Еней, поплив
ши синім морем, Боровсь з своїм, сердега, горем, Слізьми, 
бідняжка, обливавсь (І. Котляревський); У Ради сильніша 
форма [кору], ніж у Зорі, і вона, бідняжка, лежить в вели
кій гарячці (Леся Українка).

БІДНЯК, а, ч. Бідна, убога, незаможна людина; протилеж
не ба г ач .  Пішов якось бідняк на своє поле подивиться, ба
чить: вродило його поле хорошу пшеницю (з легенди); Во
лох бідняк в шатрі сидить (Л. Боровиковський); Був [серед 
каторжан] сільський учитель, який читав біднякам газети й 
революційні прокламації (О. Донченко).

БІДНЯКА див. бідняга.
БІДНЯТКО, а, с. Пестл. до бідолаха. Я  пообіцяла принес

ти їй викройку наймоднішого фасону.., біднятко мусило по
дякувати (Леся Українка); Недовго жила її від грудей відлу
чена дитина; біднятко зниділо, мов поросло мохом, та й 
навіки заснуло (Н. Кобринська).

БІДНЯТОЧКО, а, с. Те саме, що біднятко. [Ж у р е й 
ко:] Голубко люба! Зіронька ясна! О, як же я стужився за 
тобою, Бідняточко, в землі отій чужій! (І. Кочерга).

БІДНЯЦТВО, а, с., збірн. Бідняки, незаможники; біднота. 
Голодне і холодне, сповнене надій і спрагле правди, бідняц
тво безогчядно кинулось у  вир суспільних перемін (із журн.).

БІДНЯЦЬКИЙ, а, е. Прикм. до бідняк. Зазнавши лиха — 
і бідняцького, і солдатського — Мельник уже не міг стояти 
осторонь навколишніх подій (з газ.); // Належний біднякові, 
біднякам. Худенькі бідняцькі шкапинки із шкури вилазили, 
тягнучи погано врихтовані плуги (М. Стельмах).

БІДНЯЧКА, и, ж. Жін. до бідняк. — Оце тобі, тітко 
Катре, біднячко Гармашиха, така подяка від мене (А. Голов
ко); Сіра одежина біднячки протиставлена гаптованому 
золотими нитками одягу багатої сестри (із журн.).

БІдбвИ Й , а, е, розм., рідко. Жвавий, сміливий, рішу
чий. То був хлопчик на вигляд років дванадцяти, бідовий, не
посидющий (С. Васильченко); 3 гарячою промовою висту
пила Ярина. Я  не знав, що вона така бідова, така рішуча 
(Ю. Збанацький); — А нащо йому рости тихим та сумир
ним? .. Рости, сину, бідовий та завзятий! (А. Головко); Не 
хочеться [Башкирцеву], щоб вона [донька] почула від ко- 
го-небудь про його загадкові стосунки з бідовою шинкар
кою Катериною (М. Слабошпицький).

Б ІДОЛ АГА див. бідолйха.
БІДОЛАКА див. бідолйха.
БІДОЛАХ, а, ч., розм., рідко. Те саме, що бідолйха. Зна

ла вона, як з ким поводитись.. Прийде який-небудь бідолах, 
то вона йому гучно говорить (Марко Вовчок).

БІДОЛАХА, рідко БІДОЛАГА, БІДОЛАКА, и, ч. і ж. 
Нещасна людина; бідняга. Сидять в путах арестанти [ареш
танти]. Трохи одпочити Позволено бідолагам Та води напи
тись (Т. Шевченко); Зловили десь у  лісі чоловіка непевного, 
та се був якийсь бідолака, що його вигнала на великий шлях 
нуждонька та бідонька (Марко Вовчок); Чисто на сміх та 
на гіум зробила [доля] його наймитом, бідолахою без поля і 
ріллі, без хати і роду (І. Франко); — Мабуть, здоров’ям пло

хенький, бідолаха, бо дуже блідий (А. Шиян); Бідолаха не 
міг заснути нормально, по-людськи, в ліжку, в кімнаті і на
магався приспати свої нерви на сквозняку [протягу] (І. Ба
гряний); — Та ви ж самі бачили, як бідолаха беркицьнувся 
після пострілу (А. Крижанівський).

БІДОЛАШ ЕЧКА, и, ч. і ж. Пестл. до бідолйшка. — Бі
долашечко моя!.. Скажи ж мені, як тебе там кривдили 
(Марко Вовчок).

БІДОЛАШ КА, и, ч. і ж. Пестл. до бідолйха. А тепер Івгу 
бідолашку прохала — допомогти мені кругом хат у.. обма
зати (Ганна Барвінок); А мені — серце крається, коли див
люся на тих бідолашок (Ірина Вільде).

БІДОЛАШ НИЙ, а, е. Бідний, нещасний, безталанний. 
Пили на його кошт; гуляли за його добро; розказували йому 
своє бідолашне життя (Панас Мирний); Пропали ми, бідо
лашні, загинули... (М. Коцюбинський); Бідолашний джура 
не знає, що йому такого й сказати на розставанні (І. Багря
ний); Ну знач. ім. бідолашний, ного, ч.; бідолашна, ної, ж. 
Нещасна, безталанна людина. Ми чекаємо — ждемо: чи 
смерть, чи воля бідолашним буде (Марко Вовчок); Покоха
ла бідолашна Та й захорувала (П. Куліш); Знову повернулась 
окаянна хвороба, знову він [нечистий] охопив бідолашну... 
(О. Донченко).

Б ІД бН , а, ч. Бляшана, емальована чи пластикова посуди
на циліндричної форми зі звуженим отвором, який щільно 
закривається. Від залізних бочок, з котрих цівкою ллється 
паруюча рідина, р а зу  раз бігають з повними бідонами носії 
(М. Коцюбинський); 3'являються на березі доярки з порож
німи бідонами. Увечері в цих бідонах одвезли молоко (О. Ко- 
пиленко); Нарешті воза заставляли бідонами, Іван лягаву  
передку і закривав очі картузом (В. Дрозд).

БІДОНВІЛЬ, я, ч., розм. 1. Селище бідняків, де перева
жають саморобні халупи з бляхи, картону та інших підруч
них матеріалів, перев. в Африці, Азії, Латинській Америці. 
Важко було уявити, що за кілька метрів від широкого про
спекту знаходиться цей жахливий бідонвіль (із журн.).

2. перен. Бідний міський район з убогою, перев. однопо
верховою забудовою. Чи не вийде так, що половину суспіль
ства треба буде виселити, щоб вони будували собі з дощок 
бідонвіль який-небудь під Києвом? (з публіц. літ.); Україн
ський робітник не хоче переселятися в “бідонвіль " — але ж і 
український державний діяч не хоче репрезентувати “ба
нанову республіку ” (з Інтернету).

БІДОНЧИК, а, ч. Зменш, до бідон. Із цієї майстерні Вар
вара листівки приносила, в подвійному дні бідончика на мо
локо (В. Кучер).

БІДОНЬКА, и, ж., нар.-поет. Пестл. до бідй1 1. — Не 
страшно мені, хоч по увесь вік горечко, бідонька.., мені усе 
байдуже (Г. Квітка-Основ’яненко); Лихе горе та бідонька. 
Мов гірка та лебідонька (І. Манжура); — Дитино, дитино! 
Наробило ти мені бідоньки — наробило (У. Самчук).

БІДбТА, и, ж., розм. 1. Велика бідність, убогість; убоз
тво, злидні. — Явдохо! Біжи хоч до баби Пирожихи, попро
хай її, хай зглянеться на мою бідоту, на моє горенько лихе 
(Панас Мирний); Кругом нас неправда, горе і бідота, аж 
серце стискає від гіркої муки (М. Коцюбинський).

2. збірн. Бідні люди; біднота. От і полюбила ся бідота 
одно одного (Ганна Барвінок); О гаспидське щастя! Чого 
ти трешся тільки коло грошей, чого ти обминаєш бідоту? 
(Панас Мирний).
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БІДОЧКА, и, ж., нар.-поет. Песта, до біда1 1. Живуть 
люди з бідочкою. Гонять матір на лан жати Разом із доч
кою (з народної пісні); Нехай недобрі плачуть, а ти пере- 
тривайусе, витерпи бідочку (Марко Вовчок); От і правда, 
як співають: “Ой піду я до дочки, наберуся бідочки; ой піду 
я до сина — лиха моя година! ” (І. Нечуй-Левицький).

БІДУВАННЯ, я, с. Стан за знач, бідувати. Убогій Марусі 
здавалось, що вже настав кінець її бідування (І. Нечуй-Ле
вицький); Від університетських часів почалося Мартови- 
чеве бідування. Батько не міг йому нічого давати, поста- 
рівся (В. Стефаник); Грицько .. ще змалечку зазнав нужди 
та бідування (С. Васильченко); Тяжкі бідування в далеких 
походах залишили по собі пам ’ять у  народній поезії (з на- 
ук.-попул. літ.).

БІДУВАТИ, ую, уєш, недок. Жити в бідності, нужді, тер
піти злидні, нестатки. Бідують люди та й руки ломлять, до 
Бога моляться та просять, щоб лихо минулося (з переказу); 
Плати нам не підвищили .. Знову ст авя бідувать, бо дітей 
купа (з переказу); — І  дивні ті люди: бідує, горює, гине з го
лоду, а нічого не радить собі, не запобігає лихові... (М. Ко
цюбинський); І  в голову не спадало [дівчині].. спитати: чо
му живе вона так, чому бідує, чому поневіряється (М. Гру- 
шевський); // Жити в горі; горювати. Відколи Грициха вмер
ла, то він [Гриць] бідував. Не міг собі дати ради з дітьми 
без жінки (В. Стефаник); Професор Стожар бідував без 
дочки (І. Нехода).

БІЄКТИВНИЙ, а, е, мат. Взаємно однозначний, направ
лений в обидва боки, такий, що будь-якому елементові 
однієї множини в ньому відповідає один і лише один еле
мент іншої та навпаки. До лінійних операторів належать 
ін ’єктивні, сюр 'єктивні і бієктивні (з навч. літ.).

БІЄКТЙВНІСТЬ, ності, ж., мат. Властивість за знач, 
бієктйвний. Бієктивність (взаємно однозначна відповід
ність) — це властивість відображень (з Інтернету).

БІЄКЦІЯ, ї, ж., мат. Взаємно однозначне відображення 
двох множин. Інтуїтивно можна визначити бієкціюяк від
повідність, яка асоціює один елемент вхідної множини з 
одним і тільки одним елементом іншої множини і навпаки, 
одному елементу вихідної множини відповідає один і лише 
один елемент вхідної множини (з навч. літ.).

БІЄНАЛЕ, Б ’ЄНАЛЕ, невідм., ч. і ж. Мистецький захід 
(виставка, фестиваль і т. ін.), що проводиться регулярно 
один раз на два роки. Не раз виступав [класик] на міжнарод
них бієнале (А. Крижанівський); Кінофестиваль був засно
ваний як кінематографічна частина Венеційського бієнале, 
виставки сучасного мистецтва, що вже існувала кілька ро
ків (з наук.-попул. літ.); Іспанська компанія представила на 
міжнародному бієнале машин та інструментів у  Більбао 
машину, яку називає найшвидшим роботом у  світі (з газ.); 
Б ’єнале ковальського мистецтва.

БІЖ ЕНЕЦЬ див. біженці.
БІЖ ЕНКА див. біженці.
БІЖ ЕНСТВО, а, с. Масовий відхід людей з місць свого 

проживання під час війни або стихійного лиха. Проблема 
біженства найчастіше пов’язана із соціально-економічни
ми та політичними факторами (з газ.).

БІЖ ЕНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до біженці. Ізнову дорога, 
знову сиві жита, і плач дітей на скрипучих біженських 
підводах (М. Стельмах); Ось уже четвертий день безпе
рервним потоком текли біженські валки (П. Гуріненко);

Сторожко зиркнув угору . .я к у  сорок першому, коли над на
шою біженською валкою заходили в піке .. німецькі штур
мовики (Б. Олійник).

БІЖ ЕНЦІ, ів, мн. (одн. біженець, нця, ч.; біженка, и, 
ж.). Люди, що залишають місця свого проживання під час 
війни або стихійного лиха. Біженці котили на двоколках 
убогий свій скарб (О. Довженко); Поступово веселішають 
обличчя поранених, згасає жах в очах одеських біженок та 
їхніх дітей (О. Гончар); Солдати йшли мовчки. За армією 
рухались біженці (із журн.); Європейське співтовариство 
вирішило виділити 180 млн доларів на допомогу курдським 
біженцям (з газ.).

БІЖ КА, присл., розм., рідко. Те саме, що бігбм. Біжка 
добіг би, не то що ходою (Сл. Гр.).

Б ІЖ К бМ , присл., розм., рідко. Те саме, що бігбм. В той 
луг та у  лужечок ти біжком і я біжком (П. Тичина); Я  ви
скочив з хати й біжком до соломи... (В. Близнець).

БІЖ УТЕРІЯ, і, ж. Жіночі прикраси не з коштовних ма
теріалів. Останнім часом ґудзик, як ніколи, урівнявся в пра
вах із брошками, намистом та іншою біжутерією (з газ.).

БІЗАНЬ, і, ж., мор. 1. Косе вітрило на задній щоглі бага- 
тощоглових вітрильних суден, у яких грот-щогла довша, 
ніж задня. Але я напинаю бізань, І  несуся натхненним пега
сом На далеку й близьку Березань (з Інтернету).

2. Те саме, що бізань-щогла. Усе в них викликало його до
саду. То з одним свариться, то законфліктує з другим: не вмі
ють бігати, вайлуваті, неповороткі, хіба такого він узяв 
би на судно? Чи такий здатен під шквалистим вітром біл
кою вгору на фок чи бізань, як його курсанти? (О. Гончар).

БІЗАНЬ-Щ бГЛА, и, ж., мор. Щогла, яка є третьою від 
носа і першою від корми корабля; задня щогла. Колодкін 
глянув на бізань-щоглу і, підвівши голову, ніжно посміха
ється: — Ось бізань, дивіться! Бачили бізань? (О. Довжен
ко); Кормова бізань-щогла раптом звалилася на борт (О. Дон- 
ченко).

БІЗНЕС, у, ч. 1. Підприємницька діяльність, спрямована 
на отримання прибутку. —  А я, як формулюють еконо
місти, маю прибуток з обороту. Бізнес є бізнес (Г. Усач); 
Туристичний бізнес завжди і скрізь був найбільш високо- 
оборотним (із журн.).

2. збірн. Бізнесмени, підприємці. У державі потрібна 
співпраця держави, бЬнесу і профспілок (з публіц. літ.); 
Треба дати можливість третьому сектору вирости, ста
ти на ноги, щоб держава, бізнес і політики сприймали його 
як солідного партнера (з публіц. літ.); Однією з традицій 
цивілізованого бізнесу завжди було меценатство (з газ.).

Зробйти бізнес див. зробйтн; (1) Човниковий бізнес, 
розм. — перевезення і продаж речей, придбаних на інозем
них ринках як постійне заняття; човникарство. Можливо, 
шляхи розвитку малого бізнесу і справді не пролягають 
крізь “човниковий " бізнес, але наприкінці XX  cm. інших ми 
не мали (з газ.).

БІЗНЕСВУМЕН, невідм., ж. Те саме, що бізнес-леді. 
Лауреатом премії “Жінка року ” в номінації “бізнесвумен ” 
стала доцент кафедри комп ’ютерних технологій (з газ.); 
Місцева бізнесвумен захотіла, щоб у  день народження для 
неї співав саме Стає (з газ.).

БІЗНЕС-КАРТА, и, ж. Детально розроблена та система
тизована інформація про виробничу та соціальну інфра
структуру регіону або країни в цілому. Пропонується на
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продаж електронна бізнес-карта Одеси та Одеської обла
сті (з мови реклами).

БІЗНЕС-КАТАЛбГ, у, ч. Щорічний Д О В ІД Н И К , який міс
тить докладну інформацію про фірми, виробничі підпри
ємства, банки, установи відповідного регіону. Пропонова
ний бізнес-каталог сайтів дає вичерпну інформацію про 
інтернет-ресурси Львова (з мови реклами).

БІЗНЕС-КЛАС, у, ч. 1. Клас бізнесменів. Доцільніше, ко
ли ми говоримо про інтереси бізнес-класу, про його перспек
тиви, про відносини бізнес-класу з державою, говорити в 
першу чергу про власників своєї справи (із журн.).

2. Послуги, товари, транспортне обслуговування і т. ін. 
підвищеного рівня. Бізнес-клас — спеціально обладнане в 
м 'якому вагоні купе підвищеного комфорту (з мови докумен
тів); У рамках проекту модернізації бізнес-класу на літаках 
Британських авіаліній додатково встановлено персональні 
багатоканальні телевізори зі збільшеним екраном, у  сидін
ня вмонтовані джерела живлення для портативних ком- 
п ’ютерів і мобільних телефонів (з газ.).

БІЗНЕС-ЛЕДІ, невідм., ж. Ділова жінка. Майбутні біз- 
нес-леді навчаються у  школі фітодизайну, вивчають тех
ніку аранжування квітів (з газ.).

БІЗНЕСМЕН, а, ч. Людина, яка займається комерційною 
діяльністю, бізнесом; підприємець. Західні бізнесмени го
тові застосовувати нові технології, щоб прискорити впро
вадження результатів винахідницької діяльності у  промис
ловість (із журн.); Найбільш напруженою визнається пра
ця бізнесменів, менеджерів, які виконують функцію управ
ління (з газ.).

БІЗНЕСМ ЕНСЬКИЙ, а, е, розм. Прикм. до бізнесмен.
Піднесений настрій був у  Олександра на початку трудово
го бізнесменського дня (із журн.).

БІЗНЕСбВЕЦЬ, вця, ч. Ділова людина; те саме, що 
бізнесмен. Бізнесовець у  соціальному плані (я не кажу вже 
про психологічний) виконує зовсім інші функції, ніж політик 
(з публіц. літ.).

БІЗНЕСОВИЙ, а, е. Пов’язаний із бізнесом. Я .. мав на
мір .. одразу в ід 'їхати до Торонто [Торонто] у  справі моїх 
бізнесових операцій, які дуже добре розвивалися (У. Сам- 
чук); Бізнесові інтереси.

БІЗНЕС-ПЛАН, у, ч. Проектування комерційної або під
приємницької діяльності, яка повинна дати прибуток. Осно
вою для прийняття рішення про виділення фінансових кош
тів під той чи інший інноваційний проект є бізнес-план 
(з наук.-попул. літ.); Стратегія фірми втілюється в доку
менті, який називається бізнес-планом (з навч. літ.).

БІЗНЕС-ПРОЕКТ, у, ч. Проект фінансово-економічної 
оцінки та опрацювання структури, організаційно-правової 
форми, кадрового та іншого забезпечення нового підприєм
ства. Постановою міністерства затверджено Порядок 
конкурсного відбору інвестиційних проектів та бізнес-про- 
ектів підприємств суднобудівної промисловості (з мови 
документів); Банк запросив охочих узяти участь у  П'ятому 
всеукраїнському конкурсі на найкращий бізнес-проект  
(з газ.).

Б13НЕС-ЦЁНТР, у, ч. Діловий центр, як правило, у скла
ді великого підприємства, що акумулює фінансово-еконо
мічну інформацію, здійснює кон’юнктурні дослідження, за
безпечує ділові контакти між потенційними партнерами на 
ринку. У бізнес-центрі надаються послуги телефонізації

від великих компаній ринку комунікацій (з наук.-техн. літ.); У 
Петропавлівській Борщагівці будується великий сучасний 
бізнес-центр (з газ.); Місце розташування бізнес-центру є 
дуже вдалим з огляду на перспективи розвитку Голосіїв- 
ського району та міста Києва в цілому (з мови реклами).

БІЗОН, а, ч. 1. Велика північноамериканська тварина 
підродини бичачих родини порожнисторогих, подібна до 
європейського зубра. Як із Ноєвого ковчега, висипало все.., 
помчали в степ прудконогі олені та смугасті зебри, дикі 
монгольські коні та сайгаки, могутні бізони (О. Гончар); 
Майже повністю зникли сьогодні американські бізони і єв
ропейські зубри (з навч. літ.).

2. мн. Рід тварин родини порожнисторогих, який вклю
чає два види: європейського зубра та американського бізо
на. Бізони — рід великих парнокопитих тварин, поширений 
у  Північній півкулі (з наук.-попул. літ.).

БІЗбН ОВИ Й, а, е. Прикм. до бізон. Індіанці різалися в 
карти на бізоновій шкурі замість стола (із журн.).

Б ІЗбН Я Ч И Й , а, е. Те саме, що бізоновий. Бізоняче пого- 
лів 'я.

БІЙ, бою, ч. 1. Дія за знач, бйтнся 2; бійка. Після бою ку
лаками не махають (прислів’я); Він бігав, як роздратова
ний півень, що б 'є себе крильми і витяга шию перед завзя
тим боєм (М. Коцюбинський).

2. Сутичка ворожих військ або озброєних груп. Остан
ній бій звела невеличка дружина Святослава з найманими 
вбивцями Святополка в Карпатах (з переказу); Щоб хоч 
трохи скоротити час, вони [рекрути] .. то різні пригоди з 
життя пригадували, то про давні бої переказували (Панас 
Мирний); Злічім, брати, і тих борців за волю, що сей рік в 
бою правім полягли (І. Франко); Раптом зброя заблищала, і 
гукнуло військо хором: "Ми готові йти до бою!" (Леся 
Українка); Я  знаходжу потрібні слова не зразу, а вже після 
бою, десь на самоті (О. Довженко).

3. перен. Змагання, боротьба за що-небудь. За майбутнє, 
світле і чудесне, що за нього бій лунає скрізь, я люблю тебе, 
моя ти весно (В. Сосюра); Сильна уперта натура [І. Фран
ка] .. цілою вийшла з житейського бою (М. Коцюбинський); 
Не так часто доводилось йому [Городовському] витриму
вати, як цієї ночі, генеральні бої з собою (В. Підмогильний).

4. Спортивне змагання з боксу, фехтування і т. ін. Екс-чем
піон світу у  важкій вазі прибув до Європи, щоб акліматизу
ватися і пристосуватися до манери ведення бою боксерами 
Старого Світу (з газ.).

5. розм., рідко. Завдавання ударів; покарання. Бою біль
ше не буде, а .. під арешт саджатимуть (Сл. Гр.).

6. Дія за знач, бйти 5 і звуки, утворювані цією дією. 
"Ура-а!" Брязкіт посуди, бій чарок!.. (Панас Мирний); Го
динник скрипнув і почав свій бій (М. Бажан); Сигналіст-ба- 
рабанщик припиняє барабанний бій, а після рапорту коман
дира роти продовжує бити в барабан (з навч. літ.); У Музеї 
історії Києва куточок міщанського побуту XIX cm. попов
нився рідкісним підлоговим годинником з подвійним боєм 
(з газ.).

7. збірн. Битий посуд, скло, черепиця і т. ін. Як в 'яжучі 
матеріали для шлакобетону беруть різні цементи і чере
пичний бій (з наук. літ.).

8. рідко. Забивання худоби. Йти покірно, як худоба на 
бій.
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(1) Бій биків — популярне циркове видовище в Іспанії та 
деяких інших країнах. [Анна: ]  На завтра покраси [при
краси] вибираю. Завтра хочу піти на бій биків (Леся Укра
їнка); Вводити / ввестй в бій див. вводити; (2) Генераль
ний бій — вирішальна битва за участю головних сил воро
жих сторін. — Чимало панів і не подумають вирушити з 
своїх маєтків і дідизн або так спізняться, що їх загони з ’яв
ляться після генерального бою (3. Тулуб); На пблі бою див. 
поле; Поринути в бій див. поринати; Розвідка боєм див. 
розвідка1; Рушниця центрального бою див. рушниця;
(3) Смертёльний (смертний) бій — рішучий, запеклий 
бій, який завершується смертю кого-небудь з учасників 
бою. У нас всі сподіваються лише смертельного бою, в яко
му або поляжемо, або переможемо (М. Коцюбинський); 
Ставати / стати до бою див. ставати.

0 Брати / взяти (забрати) з бою (з боєм) див. брати; 
Виграти бій див. вигравати; Давати / дати бій див. дава
ти; (4) 3 66см — долаючи великі труднощі, перешкоди. 
Скарби життя беруть мільйони з боєм, вам несучи відпла
ти гнів і жах (В. Сосюра); Іти боєм див. ітй; Приймати / 
прийняти бій див. приймати; (5) Смертельним (смерт
ним) боєм, зі сл. б и т и, д у б а с и т и і т. ін. — дуже жор
стоко, нещадно. Смертним боєм глушили, били, нищили без
смертних на рівнині саме руські вої (С. Скляренко); — А є 
такі [люди], що держава для них— мельниця [млин] з кала
чами .. Д  брат, таких людей, де б їх не зустрів, смертель
ним боєм б ’ю (Григорій Тютюнник); Не раз і не два його 
[Халимона] смертним боєм били дядьки, але він був живу
чим, наче тхір (М. Стельмах).

БІЙКА, и, ж. 1. Взаємне завдавання ударів, побоїв. — Лай
ка — не бійка: в боку не болить (Сл. Гр.); — Лаєшся з жін
кою, часом до бійки доходить (М. Коцюбинський); Часом 
то в одному, то в іншому місці зчиняється бійка (О. Гон- 
чар).

2. Биття, побої. Од безперестанної лайки, а то й бійки, 
мусив Тарас ховатися по бур 'янах (Панас Мирний); Однак 
бійка не помогла. Все залишилось, як було (М. Коцюбин
ський); Фразеологічна одиниця “вчити розуму ” додатково 
до основного значення “бити " вказує, що когось карають 
за неробство і самою бійкою заохочують до роботи (із 
журн.).

3. рідко. Те саме, що бій 2. Почалася бійка не на життя, 
а на смерть. Татар було сила, у  Бойка — сотня-півтори 
(з легенди); Над Олегом п ’є-гуляє Сивая дружина. І срібнії 
й золотії Чари вихиляє, І  давнії і новії Бійки споминає (С. Ру- 
данський).

Лізти / полізти в бійку див. лізти.
0 Розмахувати кулаками [після бійки] див. розмахува

ти.
БІЙНИЦЯ, і, ж. Отвір для стрільби у стіні оборонної 

споруди, бронепоїзді і т. ін. Стояло те дворище у  степу 
проти міста і грізно дивилося на його [нього] своїми бійни
цями (Панас Мирний); На тім місці височів кам яний дім, 
фортеця з бійницями вікон і пишнотілою мансардою 
(В. Дрозд); Місто оточували глибокий рів, земляний вал і 
міцні дубові стіни з баштами та бійницями (з навч. літ.).

б і й н я , і , ж. 1. Масове знищення людей. Був ще двічі по
ранений — віддав свою данину всесвітній бійні Андрій-сто- 
ляр (Є. Кротевич); Кривава бійня забрала життя 15 тисяч

батуринців, переважно мирних беззахисних жителів — ді
тей, жінок, стариків (з газ.).

2. Те саме, що бійка 1. Масова бійня відбулась на стаді
оні під час фінального матчу (з газ.).

БІЙЦІВСЬКИЙ, а, е. 1. Прикм. до боєць. Беручи участь 
у  творчих змаганнях, кожен артист загартовується і ви
ховує в собі бійцівські якості (із журн.).

2. Бойовий; признач, для боїв (перев. про тварин). Якщо 
вам потрібен бійцівський пес, не беріть сором ’язливе цуце
ня (з газ.).

БІК, боку, ч. 1. Права або ліва частина тулуба від плеча до 
стегна. Тріщали кості, ребра, боки. Летіли зуби, пухли щоки 
(І. Котляревський); Перевертаюся з боку на бік і не можу 
вснути [заснути] (Б. Лепкий); Він, видобувшись на ґанок, 
став до людей так, щоб усім було видно бомби, що те
ліпаються в нього при боці (О. Гончар).

2. Яка-небудь сторона, площина предмета. І опинився 
Горщик золотий Між череп 'яними Горшками, Щербатий і 
кривий, Зрозбитими боками (Л. Глібов); Між темною тін
ню голих верб біліла боками церковка (Панас Мирний); Він 
[човен] летів серед бризків [бризок] і піни, скрегочучи, б ’ю- 
чись боками об скелі (М. Коцюбинський); На боках вази роз
цвіли дивні квіти папороті, зозулиних черевичків (з газ.); 
* Образно. Життя вперше поверталося до неї своїм суво
рим боком (Панас Мирний).

3. Місце, місцевість, що лежить не посередині, а збоку 
від кого-, чого-небудь. Ой заграй, заграй, синесеньке море, 
Та під тими байдаками, Що пливуть козаки .. Та на сей бік 
за нами (Т. Шевченко); За станцією починався яр, по другий 
бік колії лежав степ (П. Панч); * Образно. Говорю і цілую — 
сльозою вже став 3 того боку снігів — цього боку немає 
(М. Вінграновський).

4. Напрямок або місцевість, що лежить у цьому напрям
ку. Кругом корчми слалося на всі боки рівне поле (І. Не- 
чуй-Левицький); Недалеко була невеличка площа, відки [звід
ки] розходилися вулиці на п ’ять боків (І. Франко); Це вже 
справжня Трансильванія. Типова картина: село з усіх боків 
оточене пасмами безплідних гір, і тільки в цьому котловані 
буяють рясні сади, городи, виноградники (О. Гончар).

5. перен. Одна із сторін, певна ознака явища, поняття. 
Коли ідеалізм має багато недоговорености [недомовленос
ті], то я думаю, що й матеріалізм не без слабих боків 
(М. Хвильовий); Неоднорідними означення бувають тоді, 
коли характеризують той самий предмет з різних боків 
(з навч. літ.).

6. перен. Чийсь погляд, позиція. Се ж не був каприз з мого 
боку. Я  вам кажу, я за свій хист боялась (Леся Українка); Це 
ж просто гріх з Вашого боку, що про себе ані словечка, на
чебто мене не обходить, як Вам та що з Вами (М. Коцю
бинський).

7. перен. Певний напрям, спрямування. Перебудування 
навчальної програми відбувається в бік більшої виробничої 
спеціалізації (з наук.-попул. літ.); Профспілки закликали уряд 
спрямувати його діяльність у  бік соціальних потреб люди
ни (з публіц. літ.).

(1) 3 правого боку <По правім боці> — праворуч, спра
ва. Он тут у  закоулочку по правім боці на ріжку той грек 
крамарює (Марко Вовчок); Класти на бік (на борт) див. 
класти; Правда на моєму (твоєму, його і т. ін.) боці <Моя
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(твоя, його і т. ін.) прйвда> див. правда; Привертати / 
привернути на свій бік див. привертати.

О (2) 3 одного ббку.., з другого (іншого) боку.., у  знач, 
спол.: а) хоч.., але. ,  (уживається при зіставленні). Якось 
так біжить мені час .. З одного боку, це добре, бо я таки 
скучаю за домом, а з другого, — й не дуже, бо робота йде 
мляво (М. Коцюбинський); б) уживається при переліку з 
протиставленням. Приходилось, з одного боку, держатися 
біблейського оповідання, а з другого, — народних легенд 
(Панас Мирний).

0 [Аж] братися (хапатися) / взятися (вхопйтися, схо
питися) за живіт (за ббки, рідко в ббки) див. братися; 
[Аж] рвати бокй (животй) див. рвйти; Бокй зривати див. 
зривати; Братися / взятися фертом в (попід) ббки див. 
брйтися; Бути на боці див. бути; Відтовктй ббки див. від- 
товктй; (3) Два ббки (дві сторонй) [однієї] медалі — не
від’ємні складові частини чого-небудь єдиного. Курбас і 
Бучма, Бучма і Курбас — це два боки однієї медалі високо- 
реалістичного мистецтва, яке народжувалося тоді в те
атрі “Березіль " (із журн.); В економічних вимірниках ви
робництва кількість і якість — дві сторони однієї медалі 
(із журн.); Ж иття повернулося гострим боком див. жит
тя; (4) 3 ббку: а) (кого, чийого) чий, кого. Це ж просто гріх 
з Вашого боку, що про себе ані словечка (М. Коцюбин
ський); Се ж не був каприз з мого боку (Леся Українка); Як 
може Самієв недооцінювати значення їхньої присутності 
там в самому пеклі? Адже це з його боку короткозорість... 
(О. Гончар); б) (кого, чийого) від кого, від чого. З боку 
Порфира нарікань не було (О. Гончар); Контроль з боку 
громадськості; в) (якого) залежно від погляду, розуміння 
кого-, чого-небудь. Не знаю, чи видрукують [“Fata morga
na”], бо тема з цензурного боку дуже слизька (М. Коцюбин
ський); Ці політиканські утопії варті уваги з публіцистич
ного погляду, але з художнього боку вони зовсім нецікаві 
(Леся Українка); г) (кого) за спорідненістю кого-небудь. 
Вишневецький Дмитро — князь, небіж князя Федора Ост
розького з боку матері, перший відомий в історії козацький 
отаман (з навч. літ.);(5) Зворотний (інший, другий і т. ін.) 
бік медалі <Зворбтна (інша, друга і т. ін.) стороні меда
л і  — протилежний вияв чого-небудь (перев. негативний). 
Блискучість ідеї, а то навіть форми могли захоплювати до 
ентузіазму й фанатизму, і багато треба було сторонніх 
критичних впливів, щоб хоч сяк-так показати й задню сто
рону медалі (Г. Хоткевич); Кожен бере на себе те, що йому 
під силу, зі щоденних клопотів має і копійку, і втіху. Але 
тут є й зворотний бік медалі: матеріальне може потісни
ти духовне (із журн.); Весна видалась на рідкість дощови
та. Це вселяє великі надії на багатий урожай, але є і зво
ротний бік медалі — дуже неприємний: наступають бур'яни 
(з газ.); (6) 3 усіх боків — детально, повністю, всебічно, 
враховуючи всі моменти. — Тут гарячки, товариство, поро
ти нічого. Треба з усіх боків обміркувати (А. Головко); — Ми 
мусимо розглянути це питання з усіх боків, позитивних і 
негативних (В. Собко); Ідй [собі] на всі чотйри вітри (на 
чотйри ббки) див. ітй; Кйдатися на всі ббки див. кйдати- 
ся; Крутити (вертіти) на всі ббки див. крутйти; Лизати 
[язикбм] два ббки див. лизйти; Любйти, як  сіль в бці [і 
тернйну в ббці] див. любйти; (7) На всі боки: а) (зі сл. 
л а я т и ,  с л а в и т и ,  х в а л и т и  і т. ін.) дуже сильно, всіля
ко. Підставні хваленики за плату од купців вихвалюють коні

на всі боки і запевняють панків, що коні добрі (І. Нечуй-Ле- 
вицький); Я[Хіврю] лаяли на всі боки й другими способами 
допікали (Грицько Григоренко); Горпина Іванівна, святково 
вдягаючись, як і личить молодій тещі, на всі боки чистила 
слабохарактерного чоловіка (Ю. Збанацький); б) повністю, 
цілком або як заманеться, як завгодно. — Грошей на коронне 
королівське військо ми не дамо, — говорив Корецький. — На 
віщо нам і справді підсилювати короля? Хіба задля того, 
щоб він держав нас в своїх руках та вихав і вихрив нами на 
всі боки, вхопивши за чуби? (І. Нечуй-Левицький); Меткий, 
повороткий [Максим] —  на всі боки москаль! (Панас Мир
ний); в) усім підряд, не розбираючи. —  Хто? кого не пус
тить?.. кажіть-бо толком! — кидав він питання на всі бо
ки (М. Коцюбинський); г) (зі сл. п о в е р т а т и )  кругом, 
всіма кінцями, по-всякому. — І виніс же дідько бабу на ве
ликий трахт [тракт] з вікном в руках! Повертає та й повер
тає те вікно на всі боки, мов цяцьку, ніби грається ним... 
(І. Нечуй-Левицький); На всі ббки приступний див. при
ступний; (8) На [всі] чотйри ббки (сторони): а) (перев. зі 
сл. і т и, в і д п у с к а т и і т. ін.) куди завгодно, будь-куди. 
Люди такого типу., ощетинюються, кричать: “Я  тут ха
зяїн! Я  відповідаю! " — / тоді краще з ними не говорити, а 
зодягай шапку та йди собі на чотири боки (Григорій Тю
тюнник); Сніданок закінчено, зараз Васько помиє посуд і 
може майнути на всі чотири сторони (М. Зарудний); б) ужи
вається, коли проганяють або відпускають кого-небудь із 
невдоволенням, обуренням і т. ін.; геть звідси куди завгод
но. — Штраф уже маєш — не покаявся. На всі чотири 
сторони! Митро похнюпився, але ще не вірить (А. Голов
ко); — Або викладай усе відверто, або геть звідси на всі чо
тири боки! (із журн.); в) у різних місцях, звідусіль. Місто 
займається одразу. Пожежа схоплюється на чотири боки 
(І. Нечуй-Левицький); —  Козаки встигли огородитися во
зами, серед табору гармати поставили і на всі чотири боки 
громили пана гетьмана (Іван Ле); Нагріти бокй див. на- 
грівйти; Нам’яти (насадйти) / наминйти ббки див. нами- 
нйти; Натовкти [під] бокй ([в] потйлицю) див. натовктй; 
Обернутися / обертйтися другим (іншим, тёмним і т. ін.) 
ббком див. обертйтися; Обламйти / облймувати рёбра 
(бокй) див. облймувати1; Облёжувати бокй див. облёжу- 
вати; (9) Одйн бік медйлі — частина або половина якої-не- 
будь справи. Вивчення попиту — тільки один бік медалі. 
Торгівля намагається також активно формувати його 
(з газ.); Перевчйтися на одйн бік див. переучуватися; Пе- 
ретягйти (перетягувати, перевйжувати) / перетягти (пе
ретягнути, перевйжити) на сторону (на бік) див. перетя- 
гати; Перехвалювати / перехвалити на одйн бік див. пере- 
хвйлювати; (10) Під ббком — дуже близько, зовсім поруч. 
— Ось Буковина під боком, а відти приїздять до міста на 
ярмарок попи такі бородаті, аж ну! (Л. Мартович);— Цьо
го ти не кажи мені, Катре... Під боком люди (С. Васильчен
ко); — Хто живе там під боком у  заводу, той білого снігу 
не бачить, — гомонить дядько Ягор (О. Гончар); Печатку 
Петро Іванович беріг більше, ніж власне життя. А тут 
фронт. А тут німці під боком. А тут мож уть.. узяти в по
лон. Обшукають і знайдуть печатку (А. Дімаров); По- 
брйтися в (під) ббки див. побрйтися; Повернути нбса в 
той (цей, інший) бік див. повертйти1; Полатйти (облата
ти) / латйти ббки (рідко рёбра) див. полатйти; Пом’яти / 
м’яти бокй (рёбра) див. пом’яти; Руки в ббки див. рукй;
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Скоком чи боком <То скоком, то ббком> див. ск ік1; Ста
вати (переходити) / стати (рідко стйнути, перейтй) на бік 
(на сторону) див. ставати; Стояти на боці див. стояти; 
Схилятися / схилитися на бік (рідко на руч, на користь) 
див. схилятися; (11) Тіньовий бік <Тіньова сторона> — 
зворотний, негативний бік якого-небудь явища. Колектив 
газети був нагороджений за гострі статті про тіньовий 
бік приголомшливого економічного зростання Китаю 
(з газ.); (12) То сим, то тим боком — як-небудь, якось. — То 
сим, то тим боком зиму перебудемо. Аби через зиму, а там, 
як люди кажуть, вовка самі ноги годують! — казали одра- 
дяни (Панас Мирний); Трясця йому (їй* тобі і т. ін.) в пе
чінки (в печінку, в пуп, в бік і т. ін.) див. трясця; Узяти 
руки в боки див. узяти; (13) Хоч однйм ббком, зі сл. п і 
ді йти,  н а б л и з и т и с я  і т. ін. — трохи, найменшою мі
рою, якимсь чином. Щоб наблизитись хоч одним боком до 
того вимріяного соціалізму, зорганізували вони ще до імпе
ріалістичної війни кооперативну друкарню (Ірина Вільде).

БІКАМЕРАЛІЗМ, у, ч., політ. Двопалатна структура 
парламенту в деяких країнах. Доля українського бікамера- 
лізму залишається невизначеною (з наук, літ.); Уже в наш 
час відмовилися від традиційного бікамералізму Данія й 
Швеція (з публіц. літ.).

БІКАРБОНАТ див. бікарбонати.
БІКАРБОНАТИ, ів, мн. (одн. бікарбонат, у, ч.), хім. Кислі 

солі вугільної кислоти. Бікарбонат натрію, призначений 
для роздрібної торгівлі, пакують у  пачки масою 500 грамів 
(з наук.-техн. літ.); Кальцинована сода, перероблена в очи
щений бікарбонат, застосовується у  фармацевтичній про
мисловості (з газ.).

БІКВАДРАТ, а, ч., мат. Четвертий степінь якого-небудь 
числа. Неможливо розкласти ні куб на два куби, ні біквад
рат на два біквадрати, ні взагалі довільний степінь, біль
ший за квадрат, на два степені з еквівалентним показни
ком (з наук.-попул. літ.).

БІКВАДРАТНИЙ, а, е, мат. Прикм. до біквадрат. Рів
няння четвертого степеня, в яке входять тільки парні сте
пені невідомого, називається біквадратним (з навч. літ.).

БІКІНІ, невідм., с. Жіночий купальний костюм особли
вого крою, що складається з вузького бюстгальтера і пла
вок. У липні 1946року на паризькій виставці мод уперше де
монструвався купальний костюм, що отримав згодом наз
ву “бікіні” (із журн.); Тунісці безпосередні й допитливі, 
сповнені гідності, але не зверхні, одягнені по-мусульман- 
ськи скромно, однак спокійно ставляться до туристок у  
шортах у  місті й без бікіні на пляжі (з газ.); Знімок фото- 
моделі в бікіні; Модне бікіні.

БІКС, а, ч. Металева коробка для стерилізації та збе
рігання хірургічного інструментарію, білизни, матеріалу 
для перев’язок і т. ін .Для контролю стерилізації в бікс кла
дуть спеціально оброблену смужку фільтрувального папе
ру, просочують розчином крохмалю і опускають у  розчин 
Люголя; після обробки смужка стає синьою (з навч. літ.).

БІКФбРДІВ, дова, дове: А  Бікфордів шнур див. шнур.
БІЛАБІАЛЬНИЙ, а, е,лшгв. Те саме, що губно-губний. 

Деякі особливі риси, що характеризують мову Півдня Схід
ної Славії, виникли ще в прасхіднослов янський період, тоб
то до IX cm. — гортанний h, білабіальний w та деякі інші 
фонетичні, а також лексичні явища, які нині визначити 
важко (з наук. літ.).

БІЛАБІАЛЬНІСТЬ, ності, ж., лінгв. Властивість за знач, 
білабіальний. Білабіальність приголосного.

БІЛАН, а, ч. Білий метелик із чорними жилками або пля
мами на крильцях, шкідник садових і городніх культур. Ка
пустяний білан, як і білан жилкуватий, добре відомий кож
ному. Це — білий метелик і на крилах у  нього не чорні жил
ки, а чорні плями (з наук, літ.); Біланів називають так через 
те, що зверху їхні крила білого кольору (з навч. літ.).

БІЛАСТИЙ див. білястий.
БІЛАТЕРАЛІЗМ, у, ч., екон., політ. 1. Принцип двосто- 

ронності в міжнародних відносинах. У минулому міжна
родні відносини являли собою сукупність двосторонніх зв 'яз- 
ків, їм був притаманний білатералізм (з навч. літ.).

2. Те саме, що білатерйзм. У галузі міжнародного еконо
мічного співробітництва члени Організації Економічної 
Співпраці і Розвитку висловлюються проти таких явищ, як 
“керована ” торгівля, унілатералізм, білатералізм тощо 
(з навч. літ.).

БІЛАТЕРАЛЬНИЙ, а, е. 1. спец. Двосторонній. Білате
ральна угода.

2. біол. Двобічний; який стосується обох боків тіла, пра
вої та лівої половин. Білатеральна симетрія.

БІЛАТЕРАЛЬНІСТЬ, ності, ж. 1. спец. Абстр. ім. до 
білатеральний 1. Білатеральність мовного знака випливає 
зі співвідношення планів форми та змісту (з навч. літ.).

2. біол. Двобічна симетрія в організмі, за якої організм чи 
орган поділяється на праву і ліву половини. Сувора білате
ральність анастамозів дозволяє проводити односторонню 
перев ’язку внутрішньої здухвинної артерії при розриві мат
ки і пошкодженні її судин (з навч. літ.).

БІЛАТЕРАЛЬНО, біол. Присл. до білатеральний 2. Ве
ликі вузли розташовуються у  верхніх і середніх відділах ле
гені, часто білатерально (з навч. літ.).

БІЛАТЕРЙЗМ, у, ч., екон. Система торгівлі та розрахун
ків між двома країнами на основі укладених між ними пря
мих угод. Із лібералізацією зовнішньої торгівлі, зниженням 
торгових бар'єрів білатерйзм поступається багатосто
роннім економічним відносинам на основі міжнародних 
угод (з наук.-попул. літ.).

Б ІЛ БбРД , а, ч. Рекламний щит великих розмірів, який 
встановлюється перев. вздовж вулиць і доріг. Для того, щоб 
встановити білборд, потрібно отримати погодження ряду 
служб (з газ.); У 2007році у  Чернівцях було надано 61 дозвіл 
на розміщення рекламних конструкцій типу “білборд " із 
зовнішнім освітленням (з Інтернету); // Плакат, встановле
ний на такому щиті. Розміщення білбордів потребує знач
них коштів (з газ.).

БІЛ-БРЙКЕР, БІЛ Л Ь-БРбК ЕР, а, ч., фін. Посередник в 
операціях з купівлі та продажу векселів на валютних і фон
дових біржах. Білль-брокер визначає рейтинг банку та ре
комендує (або не рекомендує) своєму банку дисконтувати 
цей вексель (з наук, літ.); Біл-брокер працював на товарній 
біржі (з газ.).

БІЛЕНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до білйти 1, 2. Дивлюся я, 
хатка невеличка, стіни не обмазані й не білені (І. Нечуй-Ле- 
вицький); Був ти в сорочці тоді полотняній, Біленій сонцем 
і потом твоїм (Я. Шпорта); Ну знач, прикм. Увійшли в світ
личку білену, колись, може, й обставлену заможно... (Б. Леп- 
кий); Підперли ґаночок старий Дбайливо білені колони 
(М. Рильський).
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БІЛЕННЯ див. біління1.
БІЛЕНЬКИЙ, а, е. Пестл. до білий 1,2 . ї в  білій свитині 

З біленької хати Вийшла [дівчина] погуляти Угай на долину 
(Т. Шевченко); Поки Харитя говорила ті слова, в біленькій 
голівці її промайнула думка (М. Коцюбинський); Біленька 
хата серед квітучого розмаю могла б стати емблемою 
України (з наук.-попул. літ.).

БІЛЕНЬКО. Приел, до бшёнький. Ой устану раненько 
Та й умиюсь біленько (з народної пісні); Та й зацвіла кали
ночка біленько, Аби в парі прожили добренько (з народної 
пісні).

БІЛЕСЕНЬКИЙ, а, е. Пестл. до бьпёнький. Зашелес
тіло листячко зелене, Посипались білесенькі квітки (Леся 
Українка); Домочок білесенький — колір невинності, а скіль
ки то сліз пролилося коло сих білесеньких мурів (Г. Хотке- 
вич); Люди були вбрані у  білесенькі, як сніг, сорочки, вишиті 
знайомими яровитськими узорами (О. Бердник).

БІЛЕТ, а, ч. 1. заст. Те саме, що квиток 1. [Ю р к е в и ч:] 
У мене є ще білет моєї екскурсії— я ще поїду (І. Кочерга); 
За ворітьми у  дворі стояв столик, на йому [ньому] свічка, 
якась шабатурка з білетами (В. Винниченко).

2. заст. Документ, який свідчить про належність люди
ни до певного громадянського стану, організації і т. ін. Ри
балки одягнули Вихора у  військове, дали солдатського біле
та, що його забув якийсь вояка в шинелі (В. Кучер).

3. Картка з питаннями для тих, хто складає іспити або за
ліки. Був у  нас усний іспит з української мови .. Підійшов я 
до столу, взяв з купи білет і читаю (О. Донченко).

4. заст. Паперовий грошовий знак. Купили вони іУ [коби
лу] за білета [25 крб], — хотіли ж продати.. хоч за 27 крб 
(Грицько Григоренко).

(1) Білий б^лёт — свідоцтво про звільнення від військо
вої служби. Міністерство оборони спростило систему ме
дичного огляду для юнаків, і тепер призовникам видавати
муть “білий білет ” після першого ж медогляду (з газ.); 
(2) Жовтий б1лёт, заст. — особовий документ повій і зло
діїв. Самі незаможники й протурять і циган, і ще декого.., 
жовтий білет пропишемо (Іван Ле); Кредитовий (кредит
ний) квиток (бьпёт) див. квиток; (3) Лотерейний б1пёт — 
документ на право участі в розіграші лотереї. Оператор зобо- 
в ’язаний перевіряти виграшні лотерейні білети (з мови до
кументів).

0 (4) Вовчий бьпёт — документ із записом про неблаго- 
надійність його власника. Опинився Шовкун серед великого 
города, без шага грошей, без знайомих людей, без веселих 
товаришів, котрі тепер його цуралися, з одною бідою — 
“вовчим білетом ” в кишені (Панас Мирний); За участь в 
“безпорядках” під час похорону письменника Шелгунова 
Кудрін в числі восьми організаторів був виключений [з ін
ституту] з “вовчим білетом " (Ф. Бурлака); — Тільки й має 
[Єлька] від своїх Вовчугів вовчий білет, та й той неписа
ний, усний (О. Гончар).

БІЛЕТЕР, а, ч. Особа, яка перевіряє вхідні квитки в теат
рі, музеї, цирку та інших закладах. [ Друг ий : ]  Ви не поду
майте, що тут вам справді опера, а ви білетер (М. Куліш); 
Поруч товклись білетери похмурі — Я  ж без квитка був, як 
на біду (Л. Первомайський); Стадник був директором, ад
міністратором, режисером, білетером, художнім керівни
ком (із журн.).

Б1ЛЕТЁРКА, и, ж. Жін. до билетёр. Він сидів у  кіно
театрі, коли до нього підійшла білетерка і прошепотіла на 
вухо, що його розшукують у  терміновій справі (із журн.).

Б1ЛЁТИК, а, ч„ заст. Зменш, до бшёт 1. Товаришу сек
ретар, прошу наготовити білетики на жеребки. — Білети
ки готові, товаришу голово (В. Винниченко); [ Н о с и л ь 
н и к  (швидко входить з квитком у  руці):] Прошу білетик, 
11 карбованців 75 копійок (І. Кочерга).

Б1ЛЁТНИЙ, а, е, заст. Признач, для продажу білетів 
(у 1 знач.). Посеред тундри стояла білетна каса із забитим 
дошками хрест-навхрест віконечком (із журн.).

БІЛИЗНА1, и, ж., збірн. Вироби з тканин для нижнього 
одягу чи для побутових потреб (перев. на постіль). При
йшов він до річки, поскидав з себе білизну (П. Чубинський); 
Вона стояла біля корзинки і складала туди білизну (М. Хви
льовий); Сойка змахує з себе нічний халат і білизну й шугає 
під душ (С. Тудор); На ліжка послали чисту, накрохмалену 
білизну (В. Козаченко); Це ж вона, Соловейчиха, мітингува
ла поміж сільськими жінками, що винесли до ополонок пра
ти білизну (А. Дімаров).

0 Вивертати білйзну див. вивертати.
БІЛИЗНА2, и, ж. Хижа прісноводна промислова риба 

родини коропових. Короп, лящ, марена, білизна з настан
ням похолодання залягають у  ями (з газ.).

БІЛИЗНА, й, ж. 1. Абстр. ім. до білий 1; білість. Весело 
сміялася [школа] білизною своїх стін (Ю. Збанацький); Бро
ви довгі і тонкі підкреслювали білизну крутого дівочого чо
ла (І. Цюпа); Стіна, паруючи, вочевидь висихала, і крейда 
проступала крізь вогкість блакитнуватою, небесною бі
лизною (В. Дрозд); Низькотемпературна технологія дозво
ляє одержувати цемент підвищеної білизни (із журн.).

2. Хімічний засіб для відбілювання. Для відбілювання 
терла стару ванну содою, білизною, іншими засобами 
(з газ.).

БІЛИЗНЯНИЙ, а, е. Прикм. до білизна1. Білизняний 
одяг; 11 Признач, для пошиття або зберігання білизни. Фаб
рика білизняного трикотажу; Білизняне полотно; Білизня
ний склад.

БІЛИЙ, а, е. 1. Який має колір крейди, молока, снігу; 
протилежне ч о р н и й .  Заступила чорна хмара Та білую 
хмару (Т. Шевченко); Одна чепурна молодиця в білій сорочці 
замітала казарму (І. Нечуй-Левицький); Плили б вони [квіт
ки], аж поки в яку сагу спокійну не прибились до білих водя
них лілей (Леся Українка); У мадам Фур ’є була порожня 
кімната, і тільки стояла біла кровать [ліжко], а .. на стіні 
білий килим із білим лебедем (М. Хвильовий); Архаїчний і 
національний колір української хустки полягає саме в біло
му кольорі (з наук.-попул. літ.); У давніх греків біла голубка 
вважалася птахом Афродіти (із журн.); // Який кольором 
наближається до крейди, молока, снігу; світлий. Справді, 
гарно тут. І білі піски берегів, і ця тиша неміряна, і ласка
вий степовий вітерець (О. Гончар); // Уживається як постій
ний епітет до деяких назв. Під білою березою козаченька 
вбито (з народної пісні); Ота красна [гарна] молода дівчи
на пішла і копала своїми білими руками ту кам 'яну тверду 
гору (з переказу); Не вимили біле личко Слізоньки дівочі 
(Т. Шевченко); // Вимитий, випраний; чистий. Тоді сироті 
неділя, як сорочка біла (Номис); Неначе ляля в льолі білій, 
Святеє сонечко зійшло (Т. Шевченко); // Посивілий, сивий,
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сивоволосий. Се був дід дуже старий, білий (Марко Вов
чок); [ Хра п ко:] Що голова трохи біла — то тож більше 
розуму (Панас Мирний); Біля хати білий батько.. Виграває 
війни та журбу (М. Вінграновський); // Зблідлий, блідий. А 
Катря стоїть коло стіни, сама, як стіна, біла, — бачу — 
зомліває (Марко Вовчок); // Безколірний, безбарвний, про
зорий. Класична біла горілка відповідає найвищим стан
дартам прозорості (з газ.); Н у  знач. ім. біле, лого, с. Білий 
колір; протилежне ч о р н е .  Піч Галя розмалювала синіми 
квітками по білому (Панас Мирний); Ми кажемо одне, а ро
бимо інше. На “чорне” знову кажемо “біле” (з газ.); Ну знач, 
ім. білі, лих, мн. Фігури в шахах або шашках білого, кремо
вого, червоного кольору на противагу чорним. Білі почи
нають і дають мат за два ходи; Н у знач, ім., розм., біла, 
лої, ж. Горілка. Тільки горючого в мене ні краплі.. Ні, білу 
не треба .. Ну, півкіло коньяку... Гуляти так гуляти! 
(А. Крижанівський).

2. На (у) якому є багато світлих плям, вибілених предме
тів і т. ін. Бачилося [Галі] — голе каміння, темні гаї.., велике 
біле село на горі... (Марко Вовчок); — Ввижається мені ве
чір теплий з пахощами весняними.., з вишняком, білим від 
цвіту рясного (М. Коцюбинський).

3. Світлошкірий (про расу). Підняли його [саркофаг] білі 
раби, щоб понести й поставити в храмі (Леся Українка); 
Любка вигадала носити паранджу, щоб ніхто не впізнав її, 
білої жінки, що .. ходить з узбеком (Іван Ле); Н у знач. ім. 
білі, лих, мн. Люди, що належать до відповідної раси. 
[ На р т а л : ]  От візьмуть нас, і варварів, і римлян, чорних, 
білих, гарненько всіх засмолять і запалять, мов скіпочки 
(Леся Українка); На кордоні з Індонезією, в окрузі Сепік, по
ліцейський патруль виявив чорношкіре плем 'я, люди якого 
ніколи не бачили білих (із журн.).

4. перен., іст., у  знач. ім. білі, лих, мн. Білогвардійці. В 
лісі засіли білі, ніч за рікою йшла (М. Хвильовий); Чому 
один брат буває червоний, а другий білий, один винахідник, 
а другий просто бухгалтер? (В. Підмогильний).

5. Уживається як складова частина ботанічних, зоологіч
них, технічних, хімічних та інших назв, термінів. У Древній 
Греції і Римі як лікувальний засіб дуже цінувалась біла че
мериця. Відомо, що вона досить сильна отрута (з наук.-по- 
пул. літ.); Білий фосфор — безбарвна, дуже отруйна, май
же не розчинна у  воді речовина (з навч. літ.); У білого амура 
апетит просто дивовижний (із журн.); Хто хоч раз бачив 
граціозну білу чаплю, той її не забуде (з газ.).

Біла відьма див. відьма; Біла гвардія див. гвйрдія; 
Біла мйгія див. мйгія; Біла смерть див. смерть; Біла 
чёлядь див. челядь; Біле вино див. винб1; Біле м’ясо див. 
м’ясо; Білий білйт див. білет; Білий гриб див. гриб; Білий 
двір див. двір1; [Білий] день надворі <Надворі вже день> 
див. день; Білий налив див. налив; Білий пійр див. пійр; 
Білий рйнок див. рйнок; Білий рух див. рух; Білий ряст 
див. ряст; Білий терор див. терор; Білий хліб див. хліб; 
Білі нбчі див. ніч; Страсний (Білий) тиждень див. тиж
день.

А  Біла акйція див. акйція; Біла гарячка див. гарячка; 
Біле вугілля див. вугілля; Білий (вільний) вірш див. 
вірш; Білі кров’яні тільця див. тільцй; Синтез білого 
світла див. синтез.

0 [Аж (рідко білий)] світ крутиться (вернеться, ма
кітриться, колихйється, ідй) / закрутився (завертівся, 
замакітрився, заколихйвся, пішов) обертом (перёкидом, 
перекидьки, хбдором і т. ін.) [в очйх (пёред очима)] див. 
світ2; Біла ворона див. ворона; Біла кість див. кість; Біла 
пляма див. пляма; Біле золото див. золото; Білий (Бб- 
жий) світ див. світ2; Білими ниткйми шйтий див. шитий; 
Білі комірці див. комірбць; Білі мухи див. муха; Видавй- 
ти / видати біле за чорне див. видавйти; Від білого світу 
до тбмної нбчі див. світ1; Відірваний (відрізаний) від 
[білого] світу див. відірваний; До [білого (Божого)] світа 
див. світ1; До білого снігу див. сніг; До [сймого білого] 
світу див. світ1; До сивого (білого) волосу (волоса, волос
ся, до сивини) див. волос; За слізьми (сльозйми, слізонь
ками) [і (й)] світу [білого, Божого] не бйчити див. бйчити; 
[І] на світ [білий (Божий)] не дивився б див. дивйтися; [І] 
світ [Божий (білий)] не мйлий (не любий) див. світ2; 
Казка про білого (солом’яного, рябого) бичка див. кйзка; 
На білий (Божий) світ див. св іт1; На білому (білім) світі 
див. світ2; Не бачити світу [білого (Божого)] див. бачити; 
Нудйти / занудити [білим] світом див. нудйти; Покидати / 
покинути білий (цей) світ див. покйдати; Прощатися / роз
прощатися (попрощатися) з життям (з [білим] світом) 
див. прощатися; Світ [білий] закрйвся (замкнувся) див. 
світ2; Світ [моїх] очёй! <Мій світе [білий]!> див. світ1; 
Світу [білого (Божого)] не вйдно (рідко не вйдко) див. 
вйдно; Серед білого дня (білої днйни) див. день; [Трёба] 
вдень [сёред білого дня] з вогнём [та ще] (зі свічкою, зі 
світлом, при сонці і т. ін.) [такого] шукати (вишукува
ти) / пошукати див. трёба1; У білий світ, як  у копійку (у 
копієчку) див. світ2; Чорним по білому див. чорний; Як 
(мов, ніби і т. ін.) з [білої] гарячки див. гарячка.

БІЛИЛО, а, с. 1. Біла мінеральна фарба, яка не розчи
няється у воді. Рами цинковим білилом Артем красив (В. Ку
чер); По щоках котилися сльози і падали у  відро з білилами 
(В. Дрозд); Раніше карбонат свинцю широко застосовував
ся для виготовлення білої олійної фарби, відомої під назвою 
свинцевих білил (з навч. літ.).

2. розм. Картина, написана білилом. Сепія й китайське 
білило “Серед товаришів” Т. Шевченка довгий час ото
тожнювалась із сепією “Тріо ”, але це зовсім різні твори 
(з наук. літ.).

3. тільки мн. білйла, йл. Біла речовина, що застосо
вується як косметичний засіб для фарбування обличчя. 
[ А н н а:] Як хочеш, я білил тобі позичу, бо в тебе навіть і 
чоло червоне (Леся Українка); Білила на лиці ще мертвили 
шкіру, надаючи йому страшного вигляду (О. Ільченко).

БІЛИЛЬНИЙ, а, е. Прикм. до білйло 1. Для мистецько
го почерку виконавця характерне білильне вохріння, влас
тиве малярству XI cm. і відзначене для фресок Софійського 
собору в Києві (з наук. літ.).

БІЛЙЛЬНЯ, і, ж. Приміщення, де здійснюється біління 
чого-небудь. Уже в 1713 р. першокласна ману фактура-бі- 
лильня була заснована в одному з міст Моравії (з наук.-по- 
пул. літ.).

БІЛИНА, й, ж., рідко. Те саме, що білизна 1. Густий 
чорний вуаль затуляв її білий лоб і прибільшував білину її ли
ця (І. Нечуй-Левицький); Ізнову над лугом прозорим Ясніє 
берез білина (А. Малишко).
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БІЛИТИ, білю, білиш, недок., що. 1. Робити білим, по
криваючи розчином крейди, вапна і т. ін. А у  нас хатина 
біла; Я  й полола, я й білила (Я. Щоголів); Від ранку й до ран
ку— стук, грюк, хлюпанина; метуть, білять, миють, крас
кою криють... (Панас Мирний); Сестри білять яблуні в са
ду, Мати білять хату та у  хаті (М. Вінграновський); 
Стіни хат із колод всередині тинькують, білять вапном чи 
білою глиною (з наук.-попул. літ.); * Образно. Зима у  грудні 
білить віти (А. Малишко).

2. Доводити до білого кольору, вибілювати у воді й на сон
ці (полотно, пряжу і т. ін.). Над Черемошем дівчата полот
на та пряжі білють [білять], перуть, жартують та рего
чуться (Марко Черемшина); Вузькі мужицькі ниви вилис
куються до сонця, як полотна, що їх газдині білять (Б. Леп- 
кий); 3 якого білого полотна ці сорочки пошиті!.. Скільки 
разів у  воду вмочали та розстилали на траві зеленій, щоб 
своїми променями сонце його білило! (А. Хижняк); А потім 
вона [Редьчиха] піде до когось іншого й зауважить, що по
лотно так не білять (Ю. Мушкетик).

3. Робити чистим, білим, умиваючись. Дівка Катерина 
личенько білила (П. Чубинський); // Робити блідим. Той лег
кий дим ..п 'є  кров з лиця і гасить людський погляд, обличчя 
білить і чорнить одежу (Леся Українка).

БІЛИТИСЯ, білюся, білишся, недок. 1. Пас. до білити 1. 
Прихорошується [місто] .. Фарбується, білиться, миєть
ся... (Остап Вишня); Хати бойківські не білилися, оскільки в 
них ще довго було курне опалення (з наук.-попул. літ.).

2. Ставати білим унаслідок дії сонця і води. За зеленими 
вербами, на траві білиться три шматки полотна (І. Нечуй- 
Левицький); Він марив землею свого дитинства, тими луж
ками, на яких білились полотна ірепались ноги (М. Стельмах).

3. Чисто вмиватися. Встала дівчина раненько, білилася 
біленько (П. Чубинський); // Покривати обличчя білилами. 
[ Г а л я : ] НаталяйАделямовпобожеволіли:миються, білять
ся, малюються, зодягаються, чепуряться... (Є. Кротевич).

БІЛЙЦЯ1, і, ж., заст. Невисвячена черниця. * У порівн. 
А Марина в сукні білій, Неначе білиця, Богу молиться та 
плаче, Замкнута в світлиці (Т. Шевченко).

БІЛЙЦЯ2, і, ж., діал. Білка. Білиця сипала вниз під сме
реку обвідки шишок (М. Коцюбинський); Шишки на тім я 
кидають білиці (Л. Костенко).

БІЛІ, ей, мн. Хворобливі виділення зі статевих органів 
жінок, які свідчать про наявність гінекологічних захворю
вань. Показанням до застосування ліків є запальні процеси 
піхви, білі та інші виділення внаслідок запалення, кандидоз 
(з наук.-попул. літ.).

БІЛІАРНИЙ, а, е, фізл. Жовчний; стос, до жовчі. Розроб
лено клініко-експериментальне обґрунтування застосуван
ня компресійних анастомозів у  біліарній хірургії (з наук, 
літ.); Первинний біліарний цироз належить до досить рід
кісних захворювань (з навч. літ.).

БІЛІВЕРДЙН, у, ч., біохім. Один з основних пігментів 
жовчі людини і м’ясоїдних тварин. Білівердин — перший із 
власне жовчних пігментів у  ланцюгу їх перетворень і, вод
ночас, виступає як кінцевий продукт розпаду гемоглобіну 
(з навч. літ.).

БІЛІГНОСТ, у, ч., спец. Контрастна речовина, яку засто
совують при рентгеноскопії жовчного міхура та жовчних 
шляхів. Перед застосуванням білігносту обоє ’язково здій

снюється перевірка на відсутність специфічних реакцій 
організму (з навч. літ.).

БІЛІНГВ, а, ч., лінгв. Той, хто володіє двома мовами. 
Проблема розвитку мовленнєвих умінь і навичок білінгва бу
ла предметом дослідження багатьох суміжних наук (з на
ук. літ.).

БІЛІНГВА, и, ж., літ. 1. Двомовний текст, у якому пе
реклад на іншу мову супроводжується оригінальним тек
стом мовою автора. Колись саме білінгва допомогла Шам- 
польйонові дешифрувати давньоєгипетську писемність 
(із журн.); Традиційною для білінгви є схема паралельного 
компонування текстів (з газ.).

2. Те саме, що білінгвізм. Білінгва передбачає вільне во
лодіння двома мовами одночасно (з навч. літ.).

БІЛІНГВАЛЬНИЙ, а, е, лінгв. Те саме, що двомбвний. 
У роботі досліджується мова білінгвальної сім Ту функціо
нальному аспекті (з наук, літ.); Створено перший у  школі 
білінгвальний клас (з Інтернету).

БІЛІНГВІЗМ , у, ч., лінгв. Двомовність; уживання двох 
мов у межах певної соціальної спільноти, передусім держа
ви. Російсько-український білінгвізм вийшов за межі мови, 
деформував інші сфери буття (з наук, літ.); Нова програма 
з української мови зорієнтована на державну мову, а не на 
українсько-російський білінгвізм (з газ.).

БІЛІНГВІСТЙЧНИЙ, а, е, лінгв. Те саме, що двомбвний. 
Практика доводить, що студентам краще вивчати прав
ничу термінологію, маючи перед собою візуальну опору — 
білінгвістичний текст юридичної тематики (з навч. літ.).

БІЛ ІН Н Я1, БІЛЕННЯ, я, с. Дія за знач, білйти 1, 2 і 
білйтися 1, 2. Весна означала тут .. виснажливе порання в 
кухні біля обідів для сапальників, війну з квочками, що уна
джувалися з малими в город, білення курників і хлівів (Ірина 
Вільде); Дуже важливим заходом є осіннє біління стовбурів 
плодових дерев (з наук.-попул. літ.); На леваді смуги поло
тен для біління простелені проти сонця (О. Ільченко).

БІЛІННЯ2, я, с. Дія за знач, біліти 1. Процес біління са
лату триває 10-12 днів, після чого рослини зрізують, обри
вають зовнішнє зелене листя і вибілену середину спожи
вають (з наук. літ.).

БІЛІРУБІН, у, ч. Один з основних пігментів у жовчі лю
дей і м’ясоїдних тварин, що утворюється шляхом фермен
тативного відновлення білівердину. Та частина еритроци
тів, що залишилась, розпадається з вивільненням гемогло
біну, який під впливом ендотелію оболонок мозку перетво
рюється на білірубін (з наук. літ.).

БІЛІРУБІНЕМ ІЯ, ї, ж., мед. Підвищений вміст жовчно
го пігменту білірубіну в крові. Запропоновано спосіб рент
генологічного дослідження жовчних протоків у  хворих із 
вираженою білірубінемією (з наук. літ.).

БІЛІСІНЬКИЙ, а, е. Зовсім, абсолютно білий. Білісінь
ких або зовсім чорних людей нема, брат; люди, як пригляну
тись, — побільше будуть сірі... (Б. Антоненко-Давидович).

БІЛІСТЬ, лості, ж. Абстр. ім. до білий 1. Його груба, ви
сока фігура ясно відрисувалася на т л і.. неба, облитого ве
личезною пурпуровою пожежею з золотим, тепер уже аж 
до білості розжареним низом (І. Франко); Його голена го
лова залисніла пергаментовою білістю (Олесь Досвітній); 
Поза власною волею вп ’явся [Кримчак] поглядом в Огієнка, 
спостеріг.. пергаментну білість губів і нездорову попеляс- 
тість обличчя (Ю. Мушкетик).
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БІЛІТИ, ію, ієш, недок. 1. Ставати, робитися білим, світ
лим, ясним. Біліє місяць; люди сплять (Т. Шевченко); А 
день біліє та біліє (Марко Вовчок); // Ставати, робитися 
блідим; бліднути. Опісля, як було побачить [Павло] тую 
дівчину, біліє, тікає геть (Марко Вовчок); // Сивіти. Спаси
бі, що росте трава, і що душа жива, і що біліє голова 
(В. Стус).

2. Виділятися білим кольором; виднітися (про що-небудь 
біле). Цвітуть сади, біліють хати. А на горі стоять пала
ти (Т. Шевченко); У хлопців біліють зуби і марлеві свіжі 
бинти на головах і руках (О. Довженко); І літня хмара під 
осінньою плечем біліє край зими (М. Вінграновський); Вище 
болота білію між пагорбів засніжене озеро (В. Дрозд); Се
ло біліло, сяяло й здіймало вгору стрімкі і рожеві хмари ди
мів (Василь Шевчук); // Відблискувати світлим кольором. В 
очереті біліла срібною стрічкою Росава (І. Нечуй-Левиць- 
кий); // Цвісти білим, світлим цвітом. Цвітуть бузки, садок 
біліє 1 тихо ронить пелюстки (М. Рильський).

БІЛІТИСЯ, іється, недок. Те саме, що біліти 2. Понад 
ставом білііися крізь туман хатки (Панас Мирний); Двір 
білісться крізь мряку, мов білі зуби якогось величезного 
звіра (І. Франко); Білівся, як сніг, адамашковий обрус на сто
лі, а стіл аж угинався під тягарем дорогої посуди (Б. Лепкий).

БІЛІШАТИ, ає, недок. Ставати, робитися білішим; світ
лішати. Ніч уже кінчалась, і похмурий невеселий день уже 
зазирав у вікно. Маруся не помічала цього, не помічала, як 
потроху білішали перед нею стіни, піч (Б. Грінченко); 
// Бліднути. Чим більше він на.іивався сумом, тим дальше 
все бліднішав та білішав (Панас Мирний).

БІЛКА, и, ж. 1. Невеличкий лісовий гризун родини біля
чих, який має пухнастий хвіст і живе на деревах; вивірка. 
Десь у хвойній верховині завовтузилася білка (О. Донченко); 
* У порівн. Кипить робота. Хто на драбинах, приставле
них до розкішних черешневих веж, а декотрі воліють і без 
драбини обходитись, шастають, мов білки, між гіллям, 
меткі, верткі, тільки листя шелестить та лоби крізь ке
тяги черешень проблискують... (О. Гончар); Почала бігти 
[Ель Хуррем] парком дрібними ніжками, оглядаючись на 
нього, як молода вивірка-білка (О. Назарук).

2. Хутро цього гризуна. Від кожного двору по білці дани
ну брали (Панас Мирний).

0 Крутитися як (мов, ніби і т. ін.) білка в колесі див. 
крутитися; Обідрати (обчистити, оббілувати і т. ін.), як 
(мов, ніби і т. ін.) білочку (білку) див. обдирати.

БІЛКИ, ів,мн. (одн. білок, лка, ч.). Білі опуклі оболонки 
очей. Сірі очі .. плавали на білках серед червоних жилок 
(М. Коцюбинський); В неї очі чорні, а білки очей великі-ве- 
ликі і наче підсинені синькою (О. Донченко); Біля печі тем
ніла згорблена постать війта, на сірій плямі лиця блищали 
білки очей (Р. Іваничук).

0 Вивертати очі (білки) див. вивертати; Світити / за
світити очима (оком, білками) див. світити.

БІЛКОВИЙ1, а, е. Прикм. до білок1. Виникнення життя 
на Землі і всі життєві процеси в рослинних і тваринних ор
ганізмах нерозривно з в ’язані з білковими речовинами (з на- 
ук.-попул. літ.); Оскільки йод впливає на білковий обмін, йо
го застосовують для профілактики та лікування атеро
склерозу (з навч. літ.); Білкове голодування особливо небез
печне для молодого організму, який ще росте (із журн.); 
Білкова молекула; // Який має у своєму складі білок. Щоб

мати більше білкових кормів, господарства розширюють 
посіви бобових (з наук, літ.); У наших магазинах не завжди 
можна купити білкового хліба, конче потрібного хворим на 
діабет (з газ.).

БІЛКОВИЙ2, а, е. Прикм . до білки. Білкова оболонка ока.
БІЛКОВИНА, и, ж., біохім. Білкова речовина; білок .До  

складу молока входять вода, жир, казеїн, альбумін (або біл
ковина), молочний цукор та мінеральні солі (або попіл) (з на- 
ук.-попул. літ.).

БІЛКОВІСТЬ, вості, ж., спец. Кількість, вміст білкової 
речовини в чому-небудь. Українська пшениця виділяється 
на закордонному ринку високою білковістю і добрими тех
нологічними показниками (з наук. літ.).

БІЛКОВМ ІСНИЙ, а, е, біол. Який вміщує білок, до 
складу якого входить білок. Сою вважають найбільш біл
ковмісною рослиною (із журн.).

БІЛКОВОПОДІБНИЙ, а, е, біол. Такий, як білок; схо
жий на білок. У разі укусу деякими комахами їх білковопо- 
дібний токсин може спричинити лихоманку, судоми та 
симптоми, характерні для шоку (з навч. літ.).

БІЛЛЬ, я, ч. 1. Законопроект, що вноситься урядом або 
членом парламенту на розгляд законодавчого органу у Ве
ликобританії, США та деяких інших країнах. За деякими 
актами назва біїль зберігається і після прийняття їх пар
ламентом (з наук.-попул. літ.).

2. Назва деяких конституційних актів, які набули чинно
сті. Білль про права — акт ангіійського парламенту 1689р. — 
забороняв королю без згоди парламенту видавати нові за
кони (з наук.-попул. літ.); Міжнародний білль про права лю
дини — неофіційна назва Загаїьної декларації прав людини і 
Міжнародних пактів про права людини, які, разом узяті, 
вважаються авторитетним набором міжнародних стан
дартів прав людини (з публіц. літ.).

БІЛ Л Ь-БРбК Е Р див. біл-брбкер.
БІЛЛЯ, я, с., діал. Білизна (див. білизна1). Іди, бабо, убе

рися, візьми своє білля, — хочу тебе повести хоч раз на ве
сілля (Сл. Гр.); Ходила [мати] пішки до Львова, щоби заби
рати б'ілля до прання (Л. Мартович); Він переодягнувся в 
чисте білля і святочну одежу (О. Кобилянська).

БІЛО. Присл. до білий І. А в городі каїинонька зацвіла 
біло (П. Чубинський); Яблуні дихають цвітом, росяно, чер
воно, біло (А. Малишко); Стежка біло, як полотно, стели
лася по правому гористому березі (В. Дрозд); Ну знач. пред. 
Всюди було рівно, біло; сніг сіяв (М. Коцюбинський).

БІЛО... Перша частина складних слів, що відповідає сло
ву білий у 1 знач., напр.: б і л о к о л о н н и й ,  б і л о т і л и й .

БІЛОБАНДИТ, а, ч., іст., зневажл. Учасник нерегуляр
них білогвардійських загонів під час громадянської війни 
1917-1922 рр. Під час громадянської війни місто часто пе

реходило з рук до рук; то білобандити в ньому господа
рюють, то махновці, то пепиюрівці (із журн.).

Б ІЛ О БбК И Й , а, е. Який має білий бік (боки) чи білі пля
ми на боках. Біг кінь білобокий через яр гіибокий (Сл. Гр.); 
Береза ця снилась Сашкові, ти бачиш її, білобоку? (А. Ма
лишко); Оригінальності селам надавала забудова садиб, де 
на першому плані виднілися білобокі хати (з наук.-попул. 
літ.); // Уживається як постійний епітет сороки. А сорока 
білобока на скрипочку грає (П. Чубинський); Сидить на 
сучку сорока білобока (Леся Українка); Скрекотали білобо
кі сороки (Г. Колісник).
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БІЛОБОРОДИЙ, а, е. Який має сиву бороду. Сидить 
білобородий дервіш над свіжою могилою (М. Коцюбин
ський); Дзвонить білобородий професор-голова. Стукає 
дзвоником по столу (О. Довженко); Він [дід Олекса] стояв 
посеред дороги, високий, білобородий.. і значуще всміхався 
(Ю. Мушкетик).

б і л о б О ч к а , и ,  ж. Ссавець родини дельфінових, ши
роко розповсюджений у морях теплого та помірного поясів. 
Білобочка — одна з назв дельфіна звичайного, поширеного в 
усіх морях світу, численного в Чорному та Азовському мо
рях (з наук.-попул. літ.).

БІЛОБРОВИЙ, а, е. Який має світлі брови. З намету ви
йшов високий.. юнаку білому одязі.., білобровий (А. Шиян); 
Не каявся [Тарас], що поводив за носа цю білоброву бестію 
(Василь Шевчук).

БІЛОВИДИЙ, а, е. Який має біле обличчя; білолиций. 
На ґанку все ще стояв щасливий Харитін, високий, тонкий, 
рівний станом, біловидий (І. Нечуй-Левицький).

БІЛОВОЛОСИЙ, а, е. Який має світле або сиве волосся. 
З сусідньої кімнати вибіг хлопчик років чотирьох-п 'яти. 
Біловолосий, пухкенький (Ю. Збанацький); Один із япон
ських ієрогліфів означає “біловолосий чоловік ”, тобто “ста
рець ” або “старійшина ” (з наук.-попул. літ.); До бенкетної 
зали входить консул Антоніо Массарі, він веде під руку 
струнку біловолосу красуню (із журн.).

БІЛОВУС,рідше БІЛОУС, ч. 1 .род. а. Той, хто має світ
лі або сиві вуса. Де ти бавиш, біловусе, де, мій ясний світе? 
(Сл. Гр.); Трудненько було сказати про цього білоуса — чи 
сивий він, а чи просто вродився аж таким русявим чоло
віком (О. Ільченко).

2. род. у. Рослина родини злаків, яка росте в полі й на 
луках. Добре жити із чистою вірою у  вознесіння правічне 
ковили й біловусу, череди та нечуй-вітрів (Є. Гуцало); Лука 
була вкрита біловусом, щучником дернистим та мітлицею 
звичайною (з наук. літ.).

БІЛОВУСИЙ, а, е. Який має світлі або сиві вуса. Білову
сий парубок; * Образно. Добре змерзнувши на нічному біло
вусому морозці, вони [квіти] підставляли заплакані личка 
під осіннє далеке сонце (В. Бабляк).

БІЛОГВАРДІЄЦЬ, йця, ч., іст. Учасник військових фор
мувань, які під час громадянської війни 1917-1922 рр. боро
лися проти радянської влади, військ УНР, загонів анархістів 
і т. ін. за відновлення колишньої Російської імперії. Тільки 
ми не будемо заходити на отой цвинтар, бо .. ще й нас на- 
зовуть переродженцями, пособниками класового ворога, а 
то й замаскованими білогвардійцями, хоч нас, може, ще й 
на світі не було, коли діяли оті білогвардійці (А. Дімаров); 
Російський генерал Слащов писав про бої в ході Гайсинської 
операції: коли він довідався, що з півночі українські частини 
обходять білогвардійців, то зрозумів, що це загрожує їм 
катастрофою (із журн.).

БІЛОГВАРДІЙКА, и, ж., іст. Жін. до білогвардієць.
Одна стара більшовичка, жінка дуже похилого віку, була 
заарештована чекістами за те, що на побаченні зі своєю 
знайомою “білогвардійкою ” взяла в неї приватного листа 
(з публіц. літ.).

БІЛОГВАРДІЙСЬКИЙ, а, е, іст. Прикм. до білогвар
дієць. Максимові згадалося також, як в отаких погонах 
білогвардійські офіцерики розстрілювали в канаві його бра

та... (І. Багряний); Білогвардійська преса; Білогвардійські 
загони.

БІЛОГВАРДІЙЩИНА, и, ж., збірн., зневажл., іст. Бі
логвардійці, учасники Білого руху. Традиційне твердження 
про те, що Махно відкрив фронт Денікіну, очевидно, не зов
сім відповідає дійсності, оскільки суперечить основній ідеї 
махновщини — захисту Гуляйпільського району від біло
гвардійщини (з наук, літ.); Проти Української Народної 
Республіки виступили війною білогвардійщина Денікіна та 
“червона ” Москва (з публіц. літ.).

БІЛОГОЛОВИЙ, а, е. 1. Який має світле або сиве волос
ся. Білоголовий Миколка їздив у  ночвах, хлюпаючись у  теп
лій водиці (Панас Мирний); Білоголова мати, вірна сестра і 
я. Група невелика (О. Кобилянська).

2. Уживається як складова частина ботанічних, зоологіч
них та інших назв, термінів, що вказує на зовнішні озна
ки — колір, масть і т. ін. Білоголова капуста; Білоголова ук
раїнська худоба.

БІЛОГРИВИЙ, а, е. Який має світлу або сиву гриву. По 
жону свою наречену Богдан їхав теж верхи, й дружки вели 
молодого білогривого жеребця обабіч за повіддя (І. Білик);
* Образно. І десь летить зима полями на білогривому коні 
(В. Сосюра); * У порівн. [Човен] підскакував і плигав, немов 
нісся кудись на білогривих звірах (М. Коцюбинський); // пе- 
рен., розм. Світловолосий. В очах білогривого містифіка
тора засвітилися тривожні вогники (А. Крижанівський);
* Образно. А з туману .. набігають Грізні, люті вали біло
гриві (Леся Українка).

БІЛОГРУДИЙ, а, е. Який має білу шерсть або біле пір’я 
на грудях. Кружляла білогруда зграя [чайок] і танула у  не
бесах (М. Рильський); * Образно. — Ідуть вони [кораблі] 
обоє ’язково вперед, море тоді уявляєш калюжею, яка горди
ться з того, що по ній плавав білогрудий корабепь (Ю. Янов- 
ський).

БІЛОДЕРЕВЕЦЬ, вця, ч. Майстер неполірованих сто
лярних виробів; столяр. Білодеревець працював із сосною, 
ялиною, карельською березою (з наук.-попул. літ.).

БІЛОДЕРЕВНИК, а, ч. Те саме, що бьлодерёвець. Як ко
лишній столяр, білодеревник, скажу, що можна застосува
ти звичайний столярний клей (з Інтернету).

БІЛОДУШКА, и, ж. Хижий ссавець родини куницевих; 
кам’яна куниця. Вельми пластичним видом, що пристосу
вався до існування поряд з людиною, є куниця кам 'яна, або 
білодушка (з наук.-попул. літ.).

БІЛОЕМІГРАНТ, а, ч., іст. Людина, яка в перші роки 
після Жовтневого перевороту 1917 р. емігрувала за кордон. 
— Як же ви з такими думками і погчядами опинилися біло
емігрантом у  Польщі..? — відверто дивувався Юрко (П. Коз- 
ланюк).

БІЛОЕМ ІГРАНТКА, и, ж., іст. Жін. до білоемігрант.
Приводів для репресій стосовно В. І. Вернадського було дос
татньо: і участь в уряді Керенського, потім активні по
літичні контакти з генералом Денікіним, і дочка — біло
емігрантка, і власне кадетське минуле (з газ.).

БІЛОЕМ ІГРАНТСЬКИЙ, а, е, іст. Прикм. до білоемі
грант. П'єра Гусарова добре знає весь білоемігрантський 
світ (О. Донченко).

БІЛОЗЕРНИЙ, а, е. Який має біле зерно, з білим насін
ням. Місцеві господарські сорти гороху бувають як біло
зерні, так і зеленозерні (з наук, літ.); Білозерна пшениця.
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БІЛОЗІР1, зору, ч. Багаторічна трав’яниста рослина ро
дини ломикаменевих з білими поодинокими квітками з п’я
ти пелюсток, що росте на вологих луках і болотах. Білозір 
болотяний.

БІЛОЗІР2, зора, ч„ нар.-поет. Уживається як постійний 
епітет назв білозорих, яснооких людей, тварин, птахів, а та
кож місяця. Місяцю-білозору, зайди за комору (Сл. Гр.); В 
українських народних піснях постійними епітетами місяця 
виступають “білозір" та “нарожечок" (з наук.-попул. 
літ.).

БІЛОЗбРИЙ, а, е, нар.-поет. Який має ясні очі; білозір 
(див. білозір2). Білозорий кінь (Сл. Гр.).

БІЛОЗУБИЙ, а, е. Який має дуже білі зуби. Скрізь і всю
ди никають .. білозубі цигани (Марко Вовчок); Засмаглі 
білозубі обличчя були веселі, задерикуваті (Микола Черняв
ский); Регочуть за волячим військом на конях білозубі .. 
степовики (О. Гончар); * Образно. Виростає у  степах Ку
курудза в кісниках, Повновісна, білозуба. Подивитись пря
мо любо! (М. Стельмах); // у  знач. ім. білозубий, бого, ч. 
Почути звук скрипок, коли поцілує тебе білозубий, і засмія
тися від радості й захвату (П. Загребельний).

БІЛОЗУБКА, и, ж. Маленький комахоїдний ссавець ро
дини землерийкових з білими зубами. Розміри білозубок 
малих, здобутих у  західних областях України: довжина 
тіла і голови 55,0-56,0 мм, довжина хвоста 31,0-33,0 мм 
(з наук. літ.).

БІЛОЗУБО. Присл. до білозубий. Засмагле, як стебла 
степової ковили, обличчя білозубо осміхається (із журн.).

Б ІЛ бК 1, лка, ч. 1. Густа напівпрозора маса пташиного 
яйця, в якій міститься жовток. Тонка оболонка відокремлює 
жовток від білка (з навч. літ.); Іноді виникає алергія на 
білок курячого яйця (з газ.); * У порівн. А л і.. скочив у  море, 
занурюючи мокрі рожеві литки у  легку й білу, як збитий 
білок, піну (М. Коцюбинський).

2. біохім. Складна хімічна сполука, органічна речовина, 
яка є основною складовою частиною клітин організмів; біл
ковина. Білки відіграють особливо важливу роль у  біології, 
тому що вони є незамінною основою живої речовини (з на
ук. літ.); Джерелами білка в харчуванні людей є продукти 
тваринного і рослинного походження (м'ясо, риба, яйця, 
молоко, сир, хліб, крупи) (з наук, літ.); * Образно. Білок заяв
ляв претензію на якусь екстериторіальність, на якусь дип
ломатичну недоторканість серед інших органічних речо
вин (В. Підмогильний).

Б ІЛ бК 2 див. білкй.
БІЛОКАМІННИЙ, а, е, БІЛОКАМ ’ЯНИЙ, а, є. Збудо

ваний, зробл. з білого каменю. Йшли не до срібноголового 
Перуна з вусами золотими, а до білокамінного Лади (Б. Леп- 
кий); Таким його [Севастополь] всі знають, відколи й сто
їть біля моря... Білокам 'яний, наче з мармуру... (В. Кучер); 
Встає перед ним Величний палац — білокамінний дім (С. Кри- 
жанівський); // Стос, до білого каменю. Семантика біло
кам 'яного різьблення Владимира та Чернігова дає підста
ви вважати, що вона виконувалася місцевими майстрами 
(із журн.).

БІЛОКАМ’ЯНИЙ див. білокамінний.
БІЛОКОЗАК, а, ч., іст. Козак — учасник Білого руху, 

спрямованого на відновлення Російської імперії, під час 
громадянської війни (1917-1922). Білокозаки з піками напе
реваги понеслись за махновцями (з мемуарної літ.).

БІЛ ОК ОЛ бН Н И Й, а, е. Який має білі колони. А посеред 
степів стояв палац білоколонний, навколо парк, а в парку — 
басейн для панського купання (О. Гончар); Князь Олександр 
Михайлович Горчаков продовжив розбудову маєтку, почав
ши зводити величавий білоколонний чотириповерховий па
лац (з Інтернету).

БІЛОКОПИТИЙ, а, е. Який має білі копита або білі но
ги нижче колін. Любив надто масті сірі, гніді і карі, особли
вою пошаною користались у  нього лисі, білокопиті, і ви
нятково не любив рябих (У. Самчук); Раптом білокопитий 
кінь аж присів, спиняючись (Іван Ле); Ну знач. ім. білокопи
тий, того, ч. Старший здержав свойого [свого] білокопитого, 
випорпав новеньку четвертину ногати з опуклим погруд
дям, кинув її митникові (К. Гриневичева).

БІЛОКОПИТНИК, у, ч. Народна назва кремени. На ске
лі вироста ожина, Білокопитнику пучки (Я. Шпорта).

БІЛОКОРИЙ, а, е. Який має білу кору, оболонку. Загля
нула я, матушко-серце, в той мішок, аж там білокора пше
ниця (І. Нечуй-Левицький); Білокорі Ми посадили осокори 
(Т. Масенко); // Уживається як постійний епітет берези. 
Бліді на небі гасли зорі, І вітер плутався в мережах верхо
віть, І не гойдалися берези білокорі (М. Рильський); Нав
проти ялинки жила білокора красуня-берізка (О. Іваненко).

БІЛ О К бС И Й , а, е. Білявий; із білим волоссям. Зі мною 
живе моя однокурсниця Галя, білокоса мавка з Волині (О. Берд
ник).

БІЛОКРЙЛИЙ, а, е. Який має білі крила. У повітрі, по
пискуючи, віються над водою ластівки та легкі білокрилі 
крячки (О. Гончар); Хмурилися навіть білокрилі янголи, роз
літалися вусібіч (Ю. Мушкетик); * Образно. Білокрилими 
кораблями пливли сліпучо-білі хмари (3. Тулуб); // Ужи
вається як постійний епітет лебедя, чайки. Плавав лебідь 
білокрилий По глибокому ставу (Я. Щоголів).

БІЛОКРИЛКА див. білокрилки.
БІЛОКРИЛКИ, лок, мн. (одн. білокрйлка, ж.). Підряд 

рівнокрилих дрібних хоботних комах з двома парами вузь
ких крил, укритих лусочками, які поширені перев. у тропі
ках. Розмножуються білокрилки надзвичайно швидко. Цьому 
сприяють деякі особливості їх біології (з наук.-попул. літ.).

БІЛОКРІВЕЦЬ див. білокрівці.
БІЛОКРІВЦІ, ів, мн. (одн. білокрівець, вця, ч.), біол. 

Білі кров’яні тільця; протилежне ч е р в о н о к р і в ц і .  Лей
кемія — небезпечна хвороба крові, за якої кількість біло
крівців зростає понад усяку міру (із журн.).

БІЛОКРІВ’Я, я, с. Захворювання кровотвірної системи, 
що виявляється у значному збільшенні кількості білих кро
в’яних тілець у крові; лейкемія. — Є така невесела штука, 
називається білокрів'я... Ти бачив, як догорає свічка? По
троху, поволі полум 'я злизує віск, аж до остатку. Так і хво
роба — спалює кров, краплю за краплею, до останньої кро
винки (В. Близнець); Вогко-зечені стебла виблискують на 
сонці, здаючись мені якимись прозорими, ніби людина, хво
ра на білокрів 'я (із журн.).

БІЛОЛИСТКА, и, ж. Листопадне дерево родини вербу- 
ватих; срібляста тополя. Це дерево, з роду сріблястих то
поль, відоме під назвою білолистка, стояло на великій галя
вині на лівому березі річки (із журн.).

БІЛОЛИЦИИ, я, е, нар.-поет. Який має біле обличчя. 
Чи є в світі молодиця, Як та Гандзя білолиця? (з народної 
пісні); Серед села вдова жила У новій хатині, Білолиця, ка
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роока І станом висока (Т. Шевченко); Була гарна вбога пан
на, краля-королиця: як ясна зоря рум ’яна, як сніг білолиця 
(П. Куліш); Мій коханий ще більш білолиций, мій коханий ще 
більш молодий (М. Хвильовий); Чорноока, білолиця й моло
да, чом не чути, як дзвенить твоя хода? (С. Голованів- 
ський); Навіщо тобі здалась, Тарасе, та білолиця німочка 
(Василь Шевчук); // Уживається як постійний епітет місяця. 
Білолиций місяць тихо плив високим небом (Б. Грінченко); 
Ну знач. ім. білолиций, цього, ч. Місяць. Зорі сяють; серед 
неба Горить білолиций (Т. Шевченко).

БІЛОЛбБИЙ, а, е. Який має на лобі білу шерсть або ли
сину (у 3 знач.); лисий (про тварин). У лозі, коло криниці, 
кінь знесилений поліг. Сірогривий, білолобий, в таврах, в са
жі та диму (М. Рудь).

БІЛОМАРМУРбВИЙ, а, е. Вигот. з білого мармуру. Пе
ред головним фасадом Марийського палацу розбито пар
тер з двома біломармуровими фонтанами та фігурами 
пустунів-купідонів (з газ.).

БІЛОМ бРСЬКИЙ, а, е. Стос, до Білого моря та його 
узбережжя. Керівник нашої держави в червні минулого року 
відвідав біломорський архіпелаг і вшанував пам 'ять жертв 
репресій (з газ.).

БІЛ бН , ч. І.род. а. Неповноцінна розмінна металева мо
нета, номінальна вартість якої перевищує вартість закладе
ного в ній металу і витрати на карбування. Малоцінні білони 
не зацікавили колекціонера (із журн.).

2. род. у. Срібло дуже низької проби, з якого карбують 
розмінні монети і деякі види ювелірних виробів. Окремо 
слід назвати браслети, що відливалися зі свинцю, олова, 
білону, бронзи у  спеціальній формі (з наук.-попул. літ.).

БІЛОбКИ Й , а, е. Який має світлі очі. Одного челядника 
татари зарубали в лозах — тікав через лід, одбивався соки
рою, й ще один, білоокий Денис, подівся невідь-куди (Ю. Муш- 
кетик); У деяких видів птахів з Червоної книги територія 
поширення велика, але чисельність загрозливо низька: біло
ока чернь, великий підорлик, степовий боривітер, хохітва, 
степовий дерихвіст (з публіц. літ.).

БІЛООЧКА, и, ж. Прісноводна риба родини коропових 
з великими випуклими очима. Лящ, як білоочка і густера, 
відрізняється від інших риб високим тілом і дещо асимет
ричним хвостовим плавцем, у  якого нижня лопать довша 
за верхню (з наук.-попул. літ.).

БІЛОПЕРИЙ, а, е. Який має біле пір’я, оперення. Тонка 
білопера стріла, лунко просвистівши в холодному осінньому 
повітрі, вп'ялася в горло десятникові (В. Малик); І ку
пають птиці Білопері крила (П. Усенко); * Образно. Дівчи
на дивилась на білопері хмариночки в небі (О. Бердник).

БІЛОПІДКЛАДОЧНИК, а, ч., зневажл., іст. У цар
ській Росії — студент аристократичного походження, що 
зверхньо ставився до рядового студентства і був ворожий 
прогресивним ідеям. Легковажні юнаки, котрі брали жит
тя таким, яким воно є, не “забиваючи " собі голови різними 
“ідеями ", — у  гімназіях та університетах називались “ло
ботрясами ", почасти “білопідкладочниками " (з наук.-по
пул. літ.).

БІЛОПІННИЙ, а, е. Який має на поверхні білу піну або 
нагадує її. На краю голих, червонястих гір Лікії купався у  
теплому білопінному морі невпокорений Родос (П. Загребель- 
ний); А по морю пливла — о ні, не пливла! — летіла, ледь

торкаючись білопінних хвиль, ветка струнка галера (С. Тель- 
нюк).

БІЛОПІННІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, біло
пінний. Білопінність прибою; Весняна білопінність садів.

БІЛ О П бЛ ЬС ЬК И И , а, е, іст. Прикм. до білополяк. 
Білопольський наступ; Білопольські війська.

БІЛОПОЛЯК, а, ч., іст. Прийнята в СРСР назва вояків 
Республіки Польщі, які в 1919-1920 рр. брали участь у ра
дянсько-польській війні, а також будь-яких політично неба
жаних осіб польської національності. Термін "білополяк" 
знову почав широко застосовуватися в 1939році після пак
ту Молотова-Ріббентропа (з наук.-попул. літ.); У НКВС 
К. Радзивіла звинуватили в тому, що він, білополяк, був 
пов 'язаний з ворогами народу й організував напад Польщі 
на Радянську Росію (з наук.-попул. літ.).

БІЛОРИБИЦЯ, і, ж. Велика хижа промислова риба ро
дини лососевих із смачним м’ясом. Білорибиця — прохідна 
риба: вона нагулюється в морі, а для розмноження захо
дить у  річки (з наук.-попул. літ.).

Б ІЛ О РбГИ Й , а, е. Який має білі роги. Отара білорогих 
баранців посунула до сонця (М. Хвильовий).

БІЛОРУКИЙ, а, е. Який має білі руки. Ціла зграя чорних 
ряс, як ворони, злетілися, білозубі, білорукі, бистроокі (Мар
ко Вовчок).

БІЛОРУС див. білоруси.
БІЛОРУСИ, ів, мн. (одн. білорус, а, ч.; білоруска, и, ж.). 

Східнослов’янський народ, що становить основне населен
ня Білорусі. Скрізь по майдану .. біліли білі свитки тама- 
герки на білорусах (І. Нечуй-Левицький); Виявляється, литви
ни — прадавня назва білорусів (з газ.).

БІЛОРУСИЗАЦІЯ, ї, ж. 1. Впровадження білоруської 
мови, культури, звичаїв. Правду кажучи, власне білорусиза- 
ція Західного Полісся не така сильна, щоб говорити про її 
загрозу для культурно-соціального обличчя регіону (з пуб
ліц. літ.).

2. Переклад друкованих матеріалів та інтерфейсу техніч
них систем білоруською мовою. Аргументи польської ад
міністрації, буцім білорусизація й українізація офіційної ін
формації влетить у  копійчину, а російську все одно зрозу
міють — це дослівно та ж риторика, якою користується 
мінська влада (з газ.).

3. політ. Розвиток певної країни шляхом, що нагадує по
літичні реалії Білорусі. На Заході почали з 'являтися серйоз
ні аналітичні публікації, темою яких є можлива "білоруси
зація " України (з публіц. літ.).

БІЛОРУСЙЗМ, у, ч. Слово, зворот, запозичені з білорусь
кої мови іншою мовою. Біблія Скорини складалася тільки з 
книг Старого Завіту і то не всіх. Мова її була в основі цер- 
ковнослов 'янською, але з численними вкрапленнями білору- 
сизмів, українізмів, польських та чеських слів (з наук. літ.).

БІЛОРУСЙСТ, а, ч. Учений-фахівець із білорусистики. 
Відомий польський учений-білорусист передав Білорусі час
тину свого архіву (з газ.).

БІЛОРУСИСТИКА, и, ж. Сукупність наук, які вивча
ють білоруську мову, літературу та культуру; білоруська 
філологія. Ми високо цінуємо італійських колег, їхню високу 
кваліфікацію в питаннях і проблемах славістики, зокрема 
тих, що стосуються русистики, україністики, білорусис
тики (з наук, літ.); І. Огієнко зробив також внесок у  роз
виток русистики та білорусистики (з наук.-попул. літ.);
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У 1991 р. у  Московському університеті був створений 
центр україністики та білорусистики (із журн.).

БІЛОРУСЙСТКА, и, ж. Жін. до білорусйст. Англійська 
білорусистка виявила в скандинавських сагах згадку про об
логу Полоцька гунами Аттили (із журн.).

БІЛОРУСКА див. білоруси.
БІЛОРУСЬКИЙ, а, е. Прикм. до білорус і Білорусь. Він 

[Янка Купала] мови білоруської гранив Ясний алмаз любов
но і дбайливо (М. Рильський); У словниковому складі сучас
ної української літературної мови є лексеми білоруського 
походження (з наук. літ.).

БІЛОРУЧКА, и, ч. і ж., розм. Той, хто цурається фізич
ної, тяжкої роботи; нероба. Хлопець назвався Максимом 
Чуприною. Високий, рослий, долоня широка, видно відразу, 
що не білоручка (1. Цюпа); // Не призвичаєна до фізичної 
праці людина; пестун, пестунка. [О л е с я:] Я  білоручка: ні 
панянка, ні мужичка, ні Богу свічка, ні чорту кочерга (М. Кро- 
пивницький); Мені дійсно наскучили всі такі білоручки, що 
підлабузнюються до мене (Б. Лепкий); Катруся зросла бі
лоручкою, мати не дозволяла їй і за холодну воду братись 
(Ю. Збанацький).

БІЛОСНІЖНИЙ, а, е. Яскраво-білий; білий як сніг. Ко
ли я входив в столову [їдальню] свого готелю, перше гудін
ня гонга густо пливло над рядами білосніжних столів, в 
той час ще порожніх (М. Коцюбинський); Товариш Жан .. 
свій високий лоб і свої рогові окуляри протирає завжди 
білосніжною хусткою (М. Хвильовий); В небі хмарки біло
сніжні, легкі, ніби пір'я (М. Рильський); Одягнувши біло
сніжного халата, Докія.. увійшла в невелику палату (М. Стель
мах); Під її рукою ходили також три білосніжні леггорни і 
великий червоний когут (Г. Колісник); На воді велично кра
сувалися білосніжні лілеї та жовті глечички (О. Бердник).

БІЛОСНІЖНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до білосніж
ний. Пишність гілок калини, білосніжність і щедрість 
квіту, яскравість достиглих кетягів здавна опоетизовані 
народом (із журн.).

БІЛОСНІЖНО. Присл. до білосніжний. А з протилеж
ного боку Керченської протоки пильно стежили два в ’юркі 
корвети Морської охорони України з білосніжно пофарбо
ваними надпалубними спорудами (з публіц. літ.); Зима — ча
рівна пора, яка зачаровує нас не лише своєю непереверше- 
ною красою білосніжно кришталевого сяйва, а й багат
ством та розмаїттям свят і розваг (з Інтернету).

БІЛОСТІННИЙ, а, е. Який має білі, вибілені стіни. 
Стояла колись білостінна хата посеред великого хутора, а 
в тій хат і.. жила молода козачка з хлопчиком Андрійком 
(Р. Іваничук); Край озера на високому горбі в сосновому бору 
стоїть білостінна кам яна церква Святого Архангела Ми- 
хаїла (із журн.).

БІЛОСТШ НІСТЬ, ності, ж., рідко. Властивість за знач, 
білостінний. Серед зелені хата виділяється своєю біло- 
стінністю (із журн.).

БІЛбТКА, и, ж. Народна назва едельвейсу. В окремих 
місцях зберігся легендарний едельвейс — білотка альпій
ська (із журн.).

БІЛОТУРКА, и, ж. Те саме, що арнаутка1 1. Ледве-лед
ве коливає Білотурка золотая, І поник густий ячмінь, Мов 
йому стояти лінь (Микола Чернявський).

БІЛОУС див. біловус.

БІЛОХВОСТИЙ, а, е. Який має білий хвіст. Валтаріїв 
білохвостий яблукатий жеребець, якого кохав Гатило для 
себе, вдався прудкий і витривалий (І. Білик); Єгипетська 
чапля, фламінго та інші види продовжують час від часу 
з ’являтися у  нас. Деякі з них, наприклад білохвоста чайка, 
навіть роблять спроби гніздування (із журн.).

БІЛОХВбСТІСТЬ, тості, ж. Стан і властивість за знач, 
білохвостий. У деяких порід голубів за білохвостість від
повідає домінантний ген (із журн.).

БІЛОЦВІТ, у, ч., збірн. Білий цвіт на деревах, білі пелюст
ки. Летить із вишні білоцвіт В широкий світ (М. Гірник); 
* Образно. Сипавсь з весен білоцвіт (П. Усенко).

БІЛОЦВІТТЯ, я, с., збірн. Те саме, що білоцвіт. Весною, 
коли рясним білоцвіттям каштанів і акацій закипає Київ,.. 
виходжу я на круті зелені схили Дніпра (І. Цюпа); Груша як
раз цвіла білим цвітом, а поверх білоцвіття, як корона — 
синьо-жовтий прапор (Р. Федорів); Вже вся земля квітує 
білоцвіттям садів, грає і міниться в променях сонця (з газ.).

БІЛОЧКА, и, ж. Зменш.-пестл. до білка 1. З дерева на 
дерево перескакують білочки (І. Нечуй-Левицький); * У по- 
рівн. Як білочка на деревину в лісі.., збігла [дівчина] прудко 
на згірок (Панас Мирний).

0  Обідрати (обчистити, оббілувати і т. ін.), як  (мов, 
ніби і т. ін.) білочку (білку) див. обдирати.

Б ІЛ бЧ О К , чка, ч. Зменш, до білок1 1. Яєшня то здима
лась своїми жовтими очками.., то лопотіла білим пузирис
тим білочком (Панас Мирний); * У порівн. Уступила [дів
чина] до хати біла, мов білочок... (Марко Вовчок).

БІЛОШ ЕРСТИЙ, а, е. Який має білу шерсть. Шість ро
ків тому на ринку у  Виноградові Іван Лешко купив козу. 
Білошерсту тварину із симпатичними крутими рогами не
дорого продав йому матіївський селянин (з переказу); Німець
кий білошерстий пойнтер — мисливський собака (з наук.- 
попул. літ.).^

БІЛОШ ИЇЙ, я, є. Який має білу шию. Випасалась в чере
ді кілька літ корова. Білошия, показна і, як віл, здорова 
(С. Олійник).

БІЛОШ КІРИЙ, а, е. 1. Який має дуже білу шкіру (про 
людину). Лежав [юнак] горілиць, тонкий, білошкірий, і голу
бими мертвими очима дивився в ясне літнє небо (В. Малик).

2. Те саме, що білий 3. І чорношкірі, і білошкірі, і францу
зи, і греки — всі на них [карателів] (О. Гончар); Чорношкірі 
во ї.. з подивом дивилися, як могутня володарка слухає схви
льовану мову білошкірого чужинця (О. Бердник).

3. З білою шкірою (про рослини). “Сатурн” — біло
шкірий середньоранній сорт картоплі із гарним розвитком 
бульб (з наук.-техн. літ.).

БІЛУВАЛЬНИК, а, ч., спец. Людина, що білує, обдирає 
шкуру із забитих тварин. Білувальник сировини належить 
до найпростіших професій у  промисловості (з мови доку
ментів).

БІЛУВАННЯ, я, с. 1. Дія за знач, білувати 1. Лише на 
п ’ятий день скінчилось полювання й білування тюленячих 
туш (М. Трублаїні); Лаючись, відійшли [браконьєри] до ко
сулі, завершили білування (О. Бердник).

2. етн., заст. Біла намітка молодої на весіллі. Святкове 
білування.

БІЛУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. кого, рідше що. Обдирати 
шкуру із забитих тварин. Той овець ріже, той білує, той 
жир обдира (Панас Мирний); — Бачите он той дуб? — по
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казав дід руко/о. Там вони й білували її [тварину], щоб не 
нести отак [необідрану] (П. Козланюк); На гіллі дуба два 
дебелі браконьєри підвісили щойно вбиту косулю і вже по
чали її білувати (О. Бердник); // рідко. Обчищати від шкір
ки, знімати оболонку. — Ти, Петре, не білуй її так, бо з кар
топлі одні злизки залишаються (Я. Качура).

2. що, рідко. Білити крейдою, вапном і т. ін. Ми ще хати 
не білували (Сл. Гр.); Одного разу Юрко прийшов із школи.. 
Мати комин білувала (А. Головко).

БІЛУВАТИЙ, а, е. З білим відтінком; білястий. Снігову 
хмару можна зараз примітити, бо вона білувата (Сл. Гр.); 
Поснули вже тоді, я к .. Волосожар на північній стороні до
горяв і тремтів білуватим світлом (Панас Мирний); Од ло
ба розходились вниз щоки, падаючи білуватими м ’якими 
брижами на обмотану круг шиї серветку (В. Винниченко); 
В його білуватих очах промайнув легкий, невміло прихова
ний ляк (Д. Ткач); Справжні плоди шипшини — дрібні білу
ваті горішки (з навч. літ.).

БІЛУГА, и, ж. 1. Велика хижа промислова риба родини 
осетрових. Голодні бурлаки уплітали свіжу щ уку.. й білугу 
(І. Нечуй-Левицький); І ось — з ’явилась в морі білуга (3. Ту
луб); А у  Дніпрі що риба, то білуга (Л. Костенко); Найцін
нішими промисловими рибами є осетрові: осетер, білуга, 
севрюга та стерлядь (з наук.-попул. літ.); Білуги досягають 
значних розмірів (до дев ’яти метрів) і відзначаються знач
ною тривалістю життя (до ста років) (з наук.-попул. 
літ.); У білуги та осетра хорда зберігається все життя 
(з навч. літ.).

2. мн. Рід риб родини осетрових. Рід білуг складається з 
двох видів: калуга і білуга, які вирізняються характерним 
ротом-півмісяцем (з наук.-попул. літ.).

БІЛУГОВИЙ, а, е. Прикм. до білуга. Білугова ікра.
БІЛУЖАЧИЙ, а, е. Те саме, що білуговий. Білужачий 

камінь, який знаходять у  кишках білуги, у  народі вважаєть
ся цілющим (з наук.-попул. літ.).

БІЛУЖИНА, и, з/с. М’ясо білуги. Банкету не буде. Яка 
вже там севрюжина чи білужина, коли нещасна хамса 
стала для нас недосяжною (з газ.).

БІЛУХА, и, ж. Ссавець родини дельфінових, пошире
ний в арктичних і прилеглих до них водах. Із зубатих китів 
велике промислове значення має білуха. Це великий дельфін 
довжиною до шести метрів і вагою до однієї тонни (з на
ук.-попул. літ.).

БІЛЧЕНЙ, яти, с. Маля білки. В зубах вона [білка] несла 
маленьке білченя (О. Копиленко); Самка народжує 4-5 біл
ченят, яких приблизно півтора місяця вигодовує молоком 
(з навч. літ.).

БІЛ Ь1, болю, ч. Відчуття фізичного страждання. Біль без 
язика, але каже, де болить (примовка); Він аж застогнав 
від болю (Марко Вовчок); Що то за біль голови у  Вас, чи це 
біль не нервового характеру? (М. Коцюбинський); На дру
гий день я не пішла на службу: я прокинулась із головними 
болями (М. Хвильовий); Біль проймає груди, тяжко дихати 
(О. Бердник); У шкірі є різні рецептори, які сприймають 
тиск, біль, холод, тепло (з навч. літ.); * У порівн. Самота, 
як біль зубів, почина ссать йому серце (М. Коцюбинський); 
// Відчуття прикрості, образи, смутку. Буденне життя з йо
го болем та горем, з його радощами та утратами краще і 
докладніше укладається під прозою (Панас Мирний); Я  за
буваю сіреньке життя сіреньких болів і турбот і пізнаю ін

ший солодкий світ (М. Хвильовий); Цей біль — як алкоголь 
агоній, як вимерзлий до хрусту жаль (В. Стус); Пробудити 
людей треба, щоб душа заболіла, щоб болі всього живого 
стали твоїми болями (О. Бердник); І скаже світ: — Ти 
крихта у  мені. Ти світлий біль в тяжкому урагані (Л. Кос
тенко).

Завдавати / завдати болю (муки) див. завдавати; 
(1) Стріляючий біль —  сильний пронизливий біль (перев. 
в попереку) при захворюваннях або ураженнях м’язів і нер
вів. Бродивши по мілководдю лагуни, можна ненавмисно 
наступити на рибу бугорчатку, і тоді стріляючий біль про
низує людину від ніг до голови (з наук.-попул. літ.); (2) Тбск- 
ний біль — тупий, ниючий біль. Йому стало холодно. За
дріботіли зуби, тоскний біль здушив .. голову (І. Микитен- 
ко); (3) Тріскучий біль [голови] — сильний головний біль, 
коли здається, що голова тріщить, розламується. Я  проки
нувся другого дня аж десь надвечером [надвечір] з тріску- 
чим болем голови (І. Франко).

Д  (4) Фантомний біль —  уявне відчуття болю, що іноді 
виникає на місці ампутованої частини тіла людини. Вчені 
навчилися обманювати мозок при так званих фантомних 
болях, що виникають на місці ампутованої кінцівки (з на
ук.-попул. літ.); їх бентежать фантомні болі. Уявіть собі, 
як ви обуритеся, якщо ваша рука відділиться від вас і зажи
ве своїм самостійним, суверенним життям (з газ.).

0  (5) До болю: а) найвищою мірою вияву; дуже, надто, 
надзвичайно. До болю глибоко запали У серце втомлене ме
ні Ультрамаринові канали І зламані у  них огні (М. Риль
ський); Знов конвалії пахнуть в гаю, білі й ніжні, як вітер у  
п о л і.. Аромат їх, солодкий до болю, так нагадує юність 
мою (В. Сосюра); б) (зі сл. п о т р і б н и й) дуже. Останніми 
часами Володько переконався, що той [Роман] йому до болю 
потрібний (У. Самчук).

БІЛ Ь2, і, ж., рідко. 1. Білі нитки, біла пряжа. Усю ніч не 
спала. Та біль сукала; По горі ходила. Біль білила (з народної 
пісні); Сорочка “навипуск”, мережана біллю, з виложис
тим коміром (Леся Українка).

2. Яскраво-білий колір; білість, білизна (у 1 знач.). Чи 
тільки справді то сніги біліють? А може то розжеврілася 
туга, як те залізо, що біліє біллю..? (Леся Українка).

0  (1) Я к біль білий —  дуже білий. Вона [Ксеня] була з 
тих, що звуть “зачуханими ”, себто покинутими без ніяко
го догляду... На їй [ній] була обідрана поганенька спідничка 
та чорна сорочка, а схудле чепурне обличчя було як біль біле 
(Б. Грінченко); Як біль біла спочивала [Ілашка] по чорних 
муках (Марко Черемшина).

БІЛ Ь3, і, ж. Біла іржа —  хвороба хрестоцвітих, що при
зводить до появи білих блискучих плям на листках, стеблах, 
квітках і плодах рослини. Біль, або біла іржа, часто ура
жує капустяні культури (з наук.-попул. літ.).

БІЛЬБОКЕ, невідм., с. 1. Гра прив’язаною до палички 
кулькою, яку підкидають і намагаються зловити загостре
ним кінцем палички або в чашечку, прикріплену на її кінці. 
“Тиха зона ” дитячого майданчика призначається для ма

лорухливих ігор з різними предметами (шашки, більбоке, 
бирюльки) (з навч. літ.).

2. Інструмент для золотіння. На майстер-класах можна 
побачити різноманітні фарби, лаки, маркери для тканин, 
аплікатори, барвники для батика, структурні пасти, фоль
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гу для золотіння, пастельний папір, більбоке та багато ін
шого (із журн.).

БІЛЬДАПАРАТ, а, ч., заст. Апарат для передачі на від
стань нерухомих зображень (фотографій, малюнків і т. ін.); 
різновид фототелеграфа (у 2 знач.). Першу вдалу конструкцію 
фототелеграфа для передачі на відстані нерухомих зобра
жень запропонував у  1855році італійський фізик Дж. Казеллі. 
Вже потім з 'явився так званий більдапарат, що отримав 
широке розповсюдження в багатьох країнах (з навч. літ.).

БІЛЬД-РЕДАГУВАННЯ, я, с. Редагування фотоілюстра
тивного матеріалу в періодичних виданнях. Редакції потрі
бен фахівець із більд-редагування, макетування та дизайну 
видань з багаторічним досвідом практичної роботи (з газ.).

БІЛЬД-РЕДАКТОР, а, ч. Особа, яка підбирає ілюстратив
ний матеріал до газетного або журнального тексту. Більд- 
редактор є одночасно і критиком, і режисером, який від
стоює у фотожурналістиці усе свіже, правдиве, талано
вите. 1 намагається це представити на шпальтах видання, 
в якому він працює (з навч. літ.).

БІЛЬЙОН, а, ч., числ. кільк. і ім. Те саме, що мільярд. 
Протони розганялися майже до швидкості світла і набува
ли енергії в кілька мільярдів, або більйонів електрон-вольтів 
(з наук.-попул. літ.); Мільйон вважався найбільшим числом 
у ті часи, коли понять мільярд, більйон, трильйон тощо не 
вживали (із журн.).

БІЛЬЙбННИЙ, а, е. 1. Порядковий числівник, що від
повідає кількісному числівникові більйон. Просте порів
няння швидкості еволюціонування мікробів та їхніх бага
токлітинних хазяїв дає мільйонну чи навіть більйонну пере
вагу мікробам (з наук.-попул. літ.).

2. Який складається з більйона (більйонів) або оцінюєть
ся в більйон (більйони) яких-небудь одиниць. Білий Дім ухва
лив більйонний антинаркотичний законопроект (з газ.).

БІЛЬМАСТИЙ, а, є,розм. Який має більмо; з більмом, з 
більмами. Кволе світло просочувалось крізь маленьке віко
нечко, що нагадувало більмасте око (О. Копиленко).

БІЛЬМАТИЙ, а, е,/?одл/. Те саме, що більмйстий. Впри
тул зустрічаюся з більматими очима бандита (Р. Іваничук).

БІЛЬМ6 , а, с. 1. Білувата пляма на роговій оболонці ока, 
яка призводить до сліпоти. На очах більма поробились 
(І. Котляревський); Жан охоче.. почав оповідати, встромив
ши бічьма кудись в стіну, через стіл (М. Коцюбинський); 
Він осліп і більмами не бачив, Як ідуть сусіди в партизани 
(А. Малишко); Старий упав горілиць на землю, втупившись 
більмами в більмате небо (Р. Іваничук); * Образно. Як вони 
[шибки] гірко плачуть сьогодні.. По більмах вікна безупин
но стікають сльози (М. Коцюбинський); Замість шибок 
де-не-де більмами білів папірець... (С. Черкасенко); Він зно
ву позамикав двері, щільно завісив вікна більмами фіранок 
(В. Дрозд); * У порівн. Над головою стояла сива мла, і крізь 
неї сліпим більмом дивилося жовте сонце (П. Панч).

2. перев. мн. більма, більм, зневажл. Те саме, що очі. 
Очі — велетенські люті більма, наскрізь пронизані крива
вими прожилками, заздрісно обмацували Марійчин стан, 
стрункі ноги, білосніжні руки (із журн.).

0 Знімати / зняти полуду (більма) з очей див. знімати; 
Наводити / навести полуду (більмо) на очі див. наводи
ти; Стирчати (стриміти) спйчкою (більмом) в (на) оці (в 
(на) очах) див. стирчати; Стояти / стати більмом [в оці] 
див. стояти; (1) [Як (мов, ніби і т. ін.)] більмо (більмом)

на (в) оці: а) (кому, для кого і без дод.) зовсім зайвий; непо
трібний, неприємний і т. ін. [ Герцик: ]  Всім я тут, як 
більмо в оці (М. Кропивницький); — Він декому, як більмо 
на оці, зруйнувати [вітряк] хочуть (І. Цюпа); “Призначив " 
Ласій і бригадирів, і завідувачів фермами, знайшов місце 
кожному і тільки тоді згадав про Кисачку. “Отож і ще цей 
Архип — мов більмо на оці, " — подумав (Ю. Збанацький); 
б) (кому, для кого, зі сл. б у т и )  те, що завдає дуже багато 
клопотів, турбот, прикрощів кому-небудь, постійно триво
жить когось. Захар Драч був вільним козаком, а козаки ніко
ли не корилися панові, .. і тому Драчів хутір для Щеньков- 
ського був як більмо на оці (П. Панч); Севастополь стояв їм 
[фашистам] на заваді, був більмом в оці (В. Кучер).

БІЛЬМОВЙЙ, а, є. Стос, до більма (у 1 знач.). Більмове око.
БІЛ ЬМ О бК И Й , а, е. Який має більмо. Старий більмо- 

окий кіт дрімає на сонячнім ганкові (В. Винниченко).
БІЛЬШ  див. більше.
БІЛЬШ АННЯ, я, с. Дія за знач, більшати. Більшання 

місяця.
БІЛЬШ АТИ, аю, аєш, недок. 1. Ставати більшим, збіль

шуватися розміром, обсягом, кількісним складом і т. ін. 
Плата за день ніколи не падала від карбованця; зате біль
шала іноді й до п 'яти (Панас Мирний); Сонце, поволі спус
каючись на захід, більшає, немов росте, яснішає (М. Коцю
бинський); Шхуну гойдало все більше, хвиля більшала й за
ливала палубу (М. Трублаїні); // безос. Зростати кількісно; 
прибувати. Коней на майдані все більшає (О. Гончар); // Рос
ти, підростати; розростатися. Більшають діти — більша
ють і клопоти (приказка).

2. Ставати дужчим, сильнішим; посилюватися (про ін
тенсивність, ступінь вияву чого-небудь). Жага кохання росла, 
бііьшала (І. Нечуй-Левицький); Починається лайка, змаган
ня. Крик, гук дедалі все росте, все більшає, просториться 
(Панас Мирний); А на березі все більшав гомін тисячі білих 
чалм (Іван Ле).

БІЛЬШЕ,рідше БІЛ ЬШ , присл. 1. Вищ. ст. до багато 2. 
А люди йшли на панщину, усе більш та більш їх збиралось 
(Марко Вовчок); — Знов подумаю:.. що буде — те й буде! 
Більше, кажуть, копи лиха не буде (Панас Мирний); Весна 
була чудова в білому цвіті, але осінь він любив більше (В. Під- 
могильний); Нас, кажуть, більше за добру європейську 
державу (О. Довженко); Для позначення назв двох і більше 
предметів уживається іменник у  формі множини (з навч. 
літ.).

2. Уживається в реченнях із запереченням н е у знач, д а 
лі, н а д а л і ,  п о т і м ,  п і с л я  ц ь о г о ,  в же  і т. ін. Лукина 
мала надію, що мати не буде більш говорити про тих бага
тирів (І. Нечуй-Левицький); Тут вже ніколи не ступить 
більше моя нога (М. Коцюбинський).

3. Переважно, здебільшого. Були між ними [подорож
німи] більш вірмени та гречини, а московського купця й ду
ху не було (Д. Мордовець); В лимані ловилась риба більше 
дністрова (І. Нечуй-Левицький); Мені зима було теж так 
розстроїла здоров 'я, що я вже й по світі не могла ходити, а 
все більш лежала (Леся Українка).

4. тільки більш. Уживається у складених формах вищ. 
ст. прикм. і присл. Скоро напишу тобі більш детально про 
своє життя і його умови (М. Коцюбинський); З'являється 
Острожин.., рухи ще більш несамовиті (Леся Українка).

Щоб (коли) не сказати більше (гіршого) див. сказати.
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О (1) Більше (більш) того, що.., у  знач, присл. — ско
ріше, швидше, ймовірніше. Після свят не знаю, чи будемо в 
Києві, більш того, що ні (Леся Українка); (2) Більш за все 
<Більш усьбп» <Більше всьбп», у  знач, присл. — най
більше. Тут [на ярмарку] .. більш усього купчиться моло
диць коло сковорід, мисок та глечиків (Марко Вовчок); Тим 
паче (більше), що... див. паче.

0 (3) Більше (більш) нічого — та й усе, та й годі, і 
тільки. А довелось на чужині Тілько сльози лити! Більш 
нічого (Т. Шевченко); Дйлі (більше) [й (вже)] нікуди див. 
нікуди; (4) І того більше — ще більшою мірою. — / вже, 
дочко! — одказує Мотря, — не зажалієш батька в наймах, 
так і мене... Коли замолоду ніхто не жалував, то на ста
рість — і того більше (Панас Мирний); (5) Ні більш ні 
менш — саме так, якраз. [ Ж и р о н д и с т : ]  Ідея — вічна. 
[ М о н т а н ь я р : ]  Як і ваше тіло, ні більш ні менш (Леся 
Українка); Нічого [більше] не лишйється (не залишй- 
ється,рідше не остаються і т. ін.) / не лишилося (не зали
шилося, рідше не остйлося і т. ін.) |, як] див. лишйтися; 
Ногй [ніколи (більше)] не ступить (не буде) див. ногй; 
Ноги моєї |більше] не буде див. бути; Щоб ногй [більше] 
не було див. бути.

БІЛЬШЕНЬКИЙ, а, е. Пестл. до більший. Лисиця десь 
м 'ясця дістала. Тихесенько прибігла під стіжок — Ум'яла 
більшенький шматок, А менший у  сінце сховала (Л. Глібов); 
Старшина, кореспондент та капелян зібрались у  більшень
ку хатку сільського старшини, що стояла на краю села 
(М. Грушевський); Уляна більшенька, .. Матвій зовсім ма
лий (С. Васильченко); їх [малих дітей] купають більшенькі 
дівчатка (О. Довженко).

БІЛЬШИЙ, а, е. Вищ. ст. до великий (при порівнянні — 
з прийм. від,  за  або спол. н і ж). Отаман думав, що схо
пить зараз Івана: підійшов, та де там, Іван утроє більший 
(з переказу); Страх більший від переполоху (Номис); Миш
ва таку приміту знає: У кого довший хвіст — той розум 
більший має (Л. Глібов); Брянський бачив, що сьогодні бійці 
з більшим нетерпінням, ніж будь-коли, чекали бою (О. Гон
чар); Що важливіше газетне повідомлення, то більший 
шрифт використовують для набору заголовків (з наук.-по- 
пул. літ.); Число а більше від числа Ь, якщо різниця а - b — 
додатне число (з навч. літ.); / /рідко, розм. Сильніший, мо
гутніший, значиміший і т. ін. Знаю боя, що Господь і Влади
ка наш більший від богів усіх! (Біблія. Пер. І. Огієнка); І Да
вид ставав усе більшим, а Господь, Бог Саваоф, був із ним 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); // рідко, розм. Старший над усіма, 
вищий за статусом. Ви думаєте, — вела дівчина, — що коли 
дістали посаду на фабриці, то зробились уже більший за 
всіх (В. Підмогильний).

Добра (більша) половина див. половина.
0 Великою (значною, більшою і т. ін.) мірою <У вели

кій (значній, більшій і т. ін.) мірі> див. міра.
БІЛЬШІСТЬ, шості, ж. Більша частина, більша кіль

кість кого-, чого-небудь. Вибрано мене величезною більшіс
тю на посла до крайового сейму (І. Франко); Більшість 
сніжинок має форму шестигранних стовпчиків (з навч. 
літ.); Більшість косариків веде нічний спосіб життя, але є 
й такі, які не бояться сонячного світла (з навч. літ.); Біль
шість рослин на Чорній горі (у Карпатах) — лікарські 
(із журн.); Нерідко більшість механічним тиском нав'язує 
свою волю меншості (з газ.).

(1) Абсолютна більшість кого, чого — переважна біль
шість кого-, чого-небудь. Абсолютна більшість релігійних 
громад на Хмельниччині утвердилася на позиціях громадян
ськості й патріотизму (із журн.); (2) Парлйментська біль
шість — група депутатів парламенту, яка забезпечує прове
дення важливих рішень (ухвалення законів, постанов), під
тримку виконавчої влади. Парламентська більшість під
тримала відставку уряду.

БІЛЬШ -М ЕНШ , присл. Певною мірою; в основному. 
Хотілось прийняти гостя як слід, хотілось навіть купити 
вина, горілки та консервів тощо, але, на жаль, не було 
більш-менш пристойного посуду і, головне, не було грошей 
(М. Хвильовий); Не сказати б, що вона визначалась особли
вою вродою, — просто гарна дівка, з більш-менш правиль
ними рисами обличчя (Б. Антоненко-Давидович); Більш- 
менш закінчений проміжок педагогічного процесу — це 
урок (з навч. літ.); Нині навіть очко проти Хорватії — 
більш-менш прийнятний результат для нашої збірної (з газ.).

БІЛЬШ ОВИЗАЦІЯ,!, ж., іст. Поширення ідей більшо
визму; збільшення кількості більшовиків у складі якої-не- 
будь організації. А. Кримський був не лише проти М. Гру- 
шевського, але й проти “більшовизаціїАкадемії”, що поля
гала також в обранні академіками партійних діячів (з на- 
ук.-попул. літ.); Суцільна більшовизація України призвела 
до її втягнення в неоімперську структуру (з газ.).

БІЛЬШ ОВИЗМ , у, ч. 1. іст. Ідейна течія і політичний 
рух радикальних марксистів на початку XX ст. у Російській 
імперії, які мали на меті захоплення влади і встановлення 
диктатури пролетаріату, а в подальшому — будівництво со
ціалізму і комунізму. — А я не примирюсь! Не можу! — 
скрикнула Марія Миколаївна, згадавши синів, яких загибель 
вона призвичаїлась ставити на карб більшовизмові (В. Під
могильний); [ Г о л о в а  суду: ]  Статую Феміди, символ за
гальнолюдського суду, що її закопав був більшовизм, ми зно
ву обкопуємо і ставимо на цей стіл (М. Куліш); Російський 
більшовизм певною мірою виступав як спадкоємець тради
цій російської великодержавності (з наук.-попул. літ.).

2. перен. Вияв крайнього екстремізму, ідеологічного фа
натизму, політичної нетерпимості, схильності до насиль
ства. Більшовизм — це антипод плюралізму та демократії, 
повне заперечення позиції особистості (з публіц. літ.).

БІЛЬШ ОВИЗОВАНИЙ, а, е, іст. Який перейшов на бік 
більшовиків, сприйняв ідеологію більшовизму. Всупереч 
забороні Генерального Секретаріату ревком здійснив чист
ку в більшовизованих частинах гарнізону (з наук. літ.).

БІЛЬШ ОВИЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, іст. 
Посилювати більшовицький вплив на кого-небудь; збіль
шувати число більшовиків у складі якої-небудь організації. 
Влада у  20-ті роки XX  ст. недаремно розглядаю виші як 
розсадники вільнодумства і національно-визвольних ідей і 
за будь-що намагалася більшовизувати їх (з публіц. літ.); 
Більшовизувати ради.

БІЛЬШ ОВИЗУВАТИСЯ, ується, недок. і док., іст. Ста
вати більшовицьким. Унаслідок поєднання стихійного ек
стремізму народних низів з політичніш екстремізмом біль
шовиків революція поступово втрачаю всенародний харак
тер і “більшовизувалася ” (з публіц. літ.).

БІЛЬШ ОВИК, а, ч., іст. Послідовник, прихильник біль
шовизму; комуніст. Голова комісії, старий більшовик, довго 
вдивлявся в риси знайомого лиця (О. Донченко); Микола
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Хвильовий — людина щиро і безтямно закохана в револю
цію, письменник-більшовик, який не ужився з більшовиць
кою віадою (із журн.).

БІЛЬШОВИЦЬКИЙ, а, е, іст. Прикм. до більшовик і 
більшовизм. Підпільний більшовицький комітет спішно 
прибув до Броварів (О. Довженко); Більшовицькому догма
тизму слід протиставити гасла свободи думки і демокра
тії (із журн.); Більшовицька партія; И Власт, більшовикам. 
Більшовицька нетерпимість до інакодумства.

БІЛЬШОВИЧКА, и, ж., іст. Жін. до більшовик. — Так 
ви, баришня, так би мовити, уже більшовичка? — зарего
тав неприємним реготом чорнявий (М. Хвильовий); На
родний комісаріат агітації і пропаганди спочатку очолю
вав Артем, а пізніше відома більшовичка з Росії О. Коллон- 
тай (з публіц. літ.).

БІЛЬЯРД, ч. 1 .род. у. Гра кулями на спеціально обладна
ному столі. Яких тіїьки розваг не було тут [в ігротеці]!.. 
Особливо мене приваблював дитячий більярд (Л. Смілян- 
ський).

2. род. а. Обтягнутий сукном стіл із бортами, лузами, ку
лями та киями для цієї гри. Новий більярд виблискував 
свіжим лаком (О. Десняк).

БІЛЬЯРДЙСТ, а, ч. Гравець у більярд. Під час турніру 
шанується провести професіонально-аматорський тур
нір, у якому зірки естради, відомі спортсмени, популярні 
телеведучі гратимуть в одній команді з найкращими юни
ми більярдистами Європи (з газ.).

БІЛЬЯРДЙСТКА, и, ж. Жін. до більярдйст. У більярді 
жінки вже зараз можуть успішно конкурувати з чоловіка
ми,, Це переконливо доводять виступи славетних більярдис- 
ток (з газ.).

БІЛЬЯРДНИЙ, а, е. 1. Прикм. до більярд. Він був абсолют
ний профан у складній теорії більярдного грання (Ю. Смолич).

2. у знач. ім. більярдна, ної, ж. Приміщення, признач, 
для гри в більярд. Тишу більярдної порушував тільки ше
лест слонової кістки по зеленому полі та зрідка грюк кулі 
(Ю. Смолич).

БІЛЬЯРДОВИЙ, а, еурідко. Те саме, що більярдний 1. В
більярдовій залі.. офіцери грали в більярд (І. Франко).

БІЛЯ, прийм., з род. в. 1. Уживається на позначення міс
ця; коло, близько, недалеко. Ти знаєш.. Чого Еней приплив к 
Латину 1 біля моря поселивсь (І. Котляревський); Під го
рою, Біля того гаю, Що чорніє над водою, Щось біле блукає 
(Т. Шевченко); Герман опинився недалеко вівчарської коли- 
би, що стояла.. біля обгородженої овечої кошари (І. Фран
ко); За садком, біля дороги, лежало глинище (П. Панч); На 
корзині лежали розкидані книжки, а біля шафи — .. черевик 
(М. Хвильовий); Ми лягли біля самої дороги (В. Винничен
ко); // Уживається у знач, прийм. н а, п р и. Біля боку в Богу
на висіла стара батьківська шабля (Іван Ле); // Уживається 
у знач, прийм. над,  к о л о  при дієсловах п р а ц ю в а т и ,  
клопотати і т. ін. та відповідних віддієслівних іменни
ках. — Я не обіцяю вистачити другу частину [рукопису].., 
біля неї чимало треба попрацювати (Панас Мирний); Со
ромно мені, що досі не зібрався .. подякувати за клопоти 
біля видання книжечок моїх (М. Коцюбинський); Працюва
ти треба було зранку до вечора: на своєму полі, біля хати, 
на заробітках... (О. Бердник); // із сл .х  о д и т и. Уживається 
у знач, прийм. коло,  за. Ну, то привезли до неї [пані] пу- 
пирку-бабу там уже біля неї ходити (з переказу); Хата хоч

старенька, та чепурна, біла — видно, біля неї ходили хазяй
ські руки (Панас Мирний); Йому навіть жаль стало тих 
апаратів, він так довго ходив коло них, наче нянька біля ди
тини (М. Коцюбинський).

2. розм. Уживається на позначення приблизної кількості; 
близько. Біля сотні озброєних мисливців-старовірів тов
питься коло тайгової дзвіниці (О. Довженко).

БІЛЙВЕНЬКИЙ, а, е. Пестл. до білявий. А що то за дів
ка була! Білявенька, моторненька, швидка, прудка (Г. Квітка- 
Основ’яненко); Матері ішли і діти, І білявеньке дівча Роз
сипало сині квіти (А. Малишко); В епідемії “чернівецького 
облисіння " потерпіли головним чином білявенькі (з газ.).

БІЛЯВИЙ, а, е. Який має світле волосся; біловолосий; 
протилежне ч о р н я в и й .  Проз браму йшов на службу мо
лоденький урядовець, русявий, аж білявий (І. Нечуй-Левиць- 
кий); Я  ще був у  школі. Висока, білява панна мене полюбила 
(В. Стефаник); У дверях сусідньої кімнати з ’являється бі
лява дівчина (Я. Галан); Дуже висока, зовсім білява дівчина.. 
навіть не поворухнеться, задивившись на воза (В. Винни
ченко); Ця мініатюрна білява жіночка, ще не дуже стара, 
але вже помітно вимучена життям (М. Слабошпицький); 
// Який має білувате забарвлення; білий, білястий, блідий. 
Мережку ти шиєш, тобі я читаю, А світ .. ласкаво лягає 
На стомлене личко біляве твоє (1. Манжура); 3 берега .. 
тиснулося бадилля високих гірських лопухів з білявим лис
тям (І. Франко); Біляве лице його [батька] світилося від тих 
ясних плям, що бігали по хаті (М. Гру шевський); Данило 
Хронь кліпав білявими віями (В. Кучер).

БІЛЯВКА, и, ж. Світловолоса або білолиця жінка, дівчи
на. Ой не піду до білявки, не піду (Сл. Гр.); Це була ніби писана 
на полотні геніальною рукою художника синьоока білявка 
(Ю. Збанацький); — Зелений борщик — як з материних рук, 
рекомендую, — щебетала білявка (А. Крижанівський).

БІЛЯВЛ АДНИЙ, а, е урозм. Наближений до влади. У чо
му істинні причини харківських кадрових змін, не зрозуміло 
до кінця ні експертам, ні звичайно всезнаючим джерелам з 
білявладних кулуарів (з газ.); Може йтися про спробу повер
нути минулу роль народних демократів з метою створення 
противаг іншим білявладним партіям (з газ.).

БІЛЯВОЧКА, и, ж. Зменш.-пестл. до білявка. Білявоч
ка мовчала, щоб не сполохати його говіркого настрою (О. Іль- 
ченко); Він [синок] смикатиме тебе за чуб, як смикає ота 
кучерява білявочка свого татуся (Ю. Мушкетик).

БІЛЯВОЧУБИЙ, а, е. З білявим волоссям. — Хлопче, 
невже це ти? — не вірив своїм очам Арсен, дивлячись на 
білявочубого двадцятирічного парубка в бурсацькому одязі 
(В. Малик).

БІЛЯК, а, ч. 1. Ссавець роду зайців, широко розповсюд
жений на півночі Європи і Азії. До групи, що під загрозою 
зникнення, віднесено зайця-біляка (із журн.).

2. Тварина білої масті, птах з білим оперенням. На ставі 
пишно Лебідь плив, А Гуси сірії край його поринали. “Хіба 
оцей біляк вас з глузду звів?" — Один Гусак загомонів 
(Є. Гребінка).

3. розм. Те саме, що боровик. Як загадав боровик, — На 
всі гриби полковник..: Ой тим білякам Да на войну [війну] 
йти. Ой казали біляки, Що ми зроду козаки (П. Чубин- 
ський).

4. зневажл., заст. Білогвардієць. Це ж мій бойовий то
вариш! Разом битків били! (О. Донченко).
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БІЛЙНКА, и, ж., розм. 1. Світловолоса жінка, дівчина; 
білявка. Певно знала — не зустрітись більш, Не обнять то
бі сестри, білянко (М. Шеремет).

2. рідко. Білість обличчя (на противагу ластовинню, вес
нянкам). — Ластівко, ластівко! На тобі веснянки, дай мені 
білянки! (Номис).

БІЛЯНОЧКА, и, ж., розм. Зменш.-пестл. до білянка 1.
Дивлячись на цю струнку, стильно одягнену “біляночку ”, 
важко повірити, що у  неї вже 22 роки педагогічного ста
жу, з яких 12 останніх — у  сільській школі (з газ.).

БІЛЙСТИЙ, рідко БІЛАСТИЙ, а, е. З білим відтінком; 
білуватий. Він одначе на виду був трохи схожий на малень
кого делікатного хлопчика з., м  ’якими білястими кучеряви
ми васильками на висках (І. Нечуй-Левицький); Косинка, 
зв 'язана вузликом під бородою, зливалась з її лицем в одну 
білясту пляму (М. Коцюбинський); Небо від спеки було бі
лясте, наче вкрите полудою (О. Гончар); Примружив біляс
ті очі [Попов], смачно пошкрібся в баках і позіхнув (Василь 
Шевчук); Біляста парасолька медузи буває завбйіьшки з фут
больний м яч (з навч. літ.).

БІЛЯЧИЙ, а, е. 1. Прикм. до білка. Російські купці при
возили в Україну хутро (соболеве, біляче, рідше — горно
стаєве та ін.) (з наук. літ.).

2. у  знач. ім. білячі, чих,л#«. Дуже поширена родина тва
рин ряду гризунів, що об’єднує білок, ховрахів, бабаків, бу
рундуків і земляних білок; вивіркові. В Україні білячі пред
ставлені білкою звичайною, ховрахами та бабаком (з на
ук.-попул. літ.).

БІЛЯШ, а, ч. Ватрушка з м’ясом, засмажена з обох боків 
на сковороді. Вони обідали, купивши в гастрономі по пляш
ці кефіру та біляшів (з газ.).

БІ МАНУАЛЬНИЙ, а, е, спец. Дворучний; такий, що ви
конується двома руками. У деяких випадках застосовують 
бімануальний прийом вправлення защемлених органів (з на
ук. літ.); Бімануальний дотик.

БІМЕТАЛ див. біметали.
БІМЕТАЛЕВИЙ, а, е, спец. 1. Прикм. до біметали. Про

ектанти зупинились на біметалевому варіанті; Н Зробл. з 
біметалу. Біметалева втулка складається зі стального 
корпусу, вкритого зсередини шаром бронзи різної товщини 
(з навч. літ.); Біметалева спіраль; Біметалеві різальні ін
струменти.

2. Те саме, що двометалёвий. Корозія, яка виникає, коли 
два різні метали або сплави перебувають в електричному 
контакті між собою, називається біметалевою корозією 
(з наук.-техн. літ.).

3. фін. Прикм. до біметалізм. Деякі члени союзу — Бель
гія, Італія, Швейцарія — прийняли французький біметале
вий стандарт із фіксованим співвідношенням між сріблом 
та золотом (з наук.-техн. літ.).

БІМЕТАЛИ, ів, мн. (одн. біметал, у, ч.). Матеріал, що 
складається з двох шарів різних металів або сплавів. Зварю
вання вибухом — це дешевий листовий біметал, надміцне 
сталеве облицювання лопатей сучасних гідротурбін (з газ.).

БІМЕТАЛІЗМ, у, ч., фін. Грошова система, у якій роль 
загального еквівалента офіційно виконують два благородні 
метали — золото і срібло, що передбачає одночасне засто
сування в обігу монет з цих двох металів. Фактично біме
талізм зберігався до 1900 р., коли в США було прийнято за
кон про золотий стандарт (з наук.-попул. літ.).

БІМ ЕТАЛІЧНИЙ, а, е, спец. Те саме, що б2металёвий.
У приладі використано термоелектричний біметалічний 
перетворювач теплового потоку у  вигляді теплометричної 
оболонки (з наук, літ.); Перспективною українською розроб
кою є біметалічний радіатор — алюмінієвий, але зі стале
вою трубою всередині (із журн.); Біметалічний термометр 
складається з двох тонких стрічок металу, наприклад мід
ної і залізної, котрі при нагріванні розширюються з різною 
інтенсивністю (з навч. літ.); Тиск на біметалічний стан
дарт зріс після 1850 р. внаслідок відкриття великих родо
вищ золота в Каліфорнії та Австралії {з наук. літ.).

БІМОДАЛЬНИЙ, а, е, спец. Який має два максимуми. У 
рамках моделі розглянуто бімодальну кутову залежність 
поляризації світла, розсіяного кільцями Сатурна (з наук, 
літ.); Говорячи мовою математики, у  Росії спостерігаєть
ся бімодальнийрозподіл за доходами громадян, що для біль
шості розвинутих країн є нехарактерним (з публіц. літ.).

БІМ ОДАЛЬНІСТЬ, ності, ж., спец. Властивість за знач, 
бімодальний. Наведено узагальнені результати досліджен
ня термоелектричних властивостей піриту, де чітко ви
діляються два піки, так звана бімодальність (з наук. літ.).

БІМОЛЕКУЛЙРНИЙ, а, е, хім. Який складається з двох 
молекул або відбувається в результаті взаємодії двох часток 
(молекул, радикалів, іонів). Структурну основу мембран 
становлять молекули ліпідів, які формують подвійний бі
молекулярний шар (з навч. літ.).

БІМС, а, ч., мор. Поперечна балка, що з’єднує борти суд
на і служить основою для палуби. Між вантажем та бім
сами повинен бути вільний простір не менше 0,5 м  (з наук.- 
попул. літ.).

БІМСОВИЙ, а, е, мор. Прикм. до бімс; признач, для бім
са. Бімсовий косинець.

БІНАРНИЙ, а, е. 1. спец. Який складається з двох час
тин, елементів; подвійний. Великою заслугою К. Ліннея є 
запровадження ним чітких назв для рослин і тварин, які 
складаються з двох слів, так званої подвійної, або бінарної, 
номенклатури (з наук.-попул. літ.); Бінарна опозиція; Бі
нарна сполука; Бінарні металеві сплави.

2. мат. Який має арність два. Бінарне відношення на 
множині є певним набором упорядкованих пар з елементів 
цієї множини (з навч. літ.).

БІНАУРАЛЬНИЙ, а, е, спец. 1. Який має відношення до 
одночасного функціонування обох вух так, щоб один і той 
самий вхідний сигнал досягав обох вух одночасно. Відобра
ження просторових властивостей предметів є можливим 
внаслідок існування в людини парних аналізаторів (біноку
лярний зір, бінауральний слух тощо) (з навч. літ.).

2. Який стосується обох вух одночасно. На передаваль
ному боці стереосистеми встановлюють бінауральний ре
гулятор напрямку у  формі штучної голови з мікрофонами 
(з наук.-техн. літ.).

БІНГО, невідм., с. Популярна у США, Великій Британії 
та інших країнах азартна гра, схожа на лото, що полягає у 
знаходженні номерів на своєму білеті й оголошенні ви
грашних номерів. В Англії бінго досить популярне і серед 
літніх людей, і серед молоді (з газ.).

БІНДЕР1, у, ч., фін. Форма тимчасової угоди між страхо
виком та страхувальником, що передує укладанню страхо
вого договору. Біндер здебільшого застосовується у  зару
біжній практиці в разі, коли укладення договору вимагає
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тривалого часу на опрацювання нестандартних умов стра
хування (з наук.-попул. літ.).

БІНДЕР2, а, ч., полігр. Брошурувальний апарат, признач, 
для створення представницьких книжок, збірок буклетів і т. ін., 
скріплених пластиковими пружинами. Секретарці треба 
вміти користуватися офісною технікою: комп’ютером, 
міні-АТС, факсом, ксероксом, біндером і т. ін. (з наук.-по
пул. літ.).

БІНбКЛЕВИЙ, а, е. Прикм. до бінокль. Біноклеві скельця.
БІНбКЛЬ, я, ч. Оптичний прилад із двох паралельних, 

з’єднаних між собою зорових трубок для розглядання від
далених предметів. Вчора ходили ми на руїни вілли Тіберія, 
звідки такий чарівний краєвид на море, Везувій, Калабрію, 
острови і навіть Неаполь в бінокль видно (М. Коцюбин
ський); Чотири найбільші супутники Юпітера можна по
бачити навіть у  призматичний бінокль (з навч. літ.).

БІНОКУЛЯР, а, ч., фіз. Оптичний прилад (лупа, мікро
скоп і т. ін.) з окулярами для обох очей, признач, для отри
мання стереоскопічного рельєфного зображення. Дивишся 
в лупу, бінокуляр, мікроскоп, робиш безліч вимірів усіх час
тин рослини — від корінця до квітки (із журн.).

БІНОКУЛЯРНИЙ, а, е, фіз. Який має відношення до 
обох очей; двоокий. Розроблено новий комплексний метод 
для оцінки стану бінокулярного зору (з наук. літ.).

БІНбМ , а, ч„ мат. Сума або різниця двох алгебричних 
величин (виразів), що звуться членами бінома; двочлен. 
Біном Ньютона.

БІНОМІАЛЬНИЙ, а, е, мат. Який стосується або нале
жить до бінома. Біноміальні коефіцієнти.

БІНбМНИЙ, а, е, мат. Те саме, що біноміальний. Знач
ну увагу приділено наближеним формулам для обчислення 
біномних імовірностей (з наук, літ.); Властивості процесу 
обслуговування у  стаціонарному режимі розглянуто у  тер
мінах багатовимірних біномних моментів (з наук. літ.).

БІНОРМАЛЬ, і, ж., мат. Нормаль до кривої в просторі, 
перпендикулярна до дотичної та головної нормалі. Бінор
маль і дотична — це два вектори, взаємно перпендикулярні 
між собою (з навч. літ.).

БІНОРМАЛЬНИЙ, а, е, мат. Прикм. до бінормаль.
Оскільки бінормальний момент є добутком нормального та 
дотичного векторів, один з яких є тривимірним, бінормаль
ний вектор подається в його тривимірній проекції (з наук, 
літ.).

БІО... Перша частина складних слів — наукових тер
мінів, що відповідає: 1) слову біологічний, напр.: б і о к і 
б е р н е т и к а ,  б і о с т а н ц і я ,  б і о т и п ;  2) вказує на стосу
нок до життя, життєвих процесів, напр.: б і о г е н е з ,  б і о -  
г е н е т й ч н и й ,  б і о с ф е р а .

БІОАКТЙВНИЙ, а, е. Такий, що має стимулюючий 
вплив на біологічні процеси. Біоактивні добавки; Біоак- 
тивні речовини.

БІОАКУМУЛЙЦІЯ, і, ж., біол. Збільшення концентра
ції хімічних речовин на кожному ступені екологічної піра
міди, пов’язане з неповним виведенням речовини з організ
му. Проаналізовано особливості біоакумуляції важких ме
талів в організмі прудкої ящірки (з наук, літ.); Особливістю 
діоксинів є їх здатність до біоакумуляції (з наук. літ.).

БІОАКУСТИКА, и, ж. Розділ зоології, який вивчає го
лоси, звукову сигналізацію та спілкування тварин у приро
ді, їх орієнтацію в просторі за допомогою природних ехоло-

каторів, а також будову слухової та голосової систем. Біо
акустика з появою нових приладів та комп ’ютерних про
грам, що аналізують звуки тварин, переживає свій розквіт 
(з Інтернету).

БІОАНТИОКСИДАНТ див. біоантиоксидйнти.
БІОАНТИОКСИДАНТИ, ів, мн. (одн. біоантиоксидант,

у, ч.), спец. Антиоксиданти біологічного походження. Швид
кість вільнорадикального окиснення ліпідів у  біомембранах 
залежить від їхньої структури та наявності біоантиокси- 
дантів (з наук. літ.).

БІОАРХІТЕКТОР, а, ч., спец. Фахівець у галузі біоар- 
хітектури. Краще не відходити від традиції, говорять біо- 
архітектори і протиставляють хмарочосам охайний ав
стрійський будинок із дерева й цегли (із журн.).

БІОАРХІТЕКТУРА, и, ж., спец. Напрям архітектури, в 
якому при проектуванні і спорудженні будівель використо
вуються елементи конструкцій, які існують у природі. Ос
новне для біоархітектури — розумне використання енергії 
(із журн.).

БІОАРХІТЕКТУРНИЙ, а, е, спец. Прикм. до біоархі- 
тектура. Для біоархітектурних будинків, зведених у  Бава
рії, використовували вапняки та гравій (із журн.).

БІОБІБЛІОГРАФ, а, ч. Фахівець із біобібліографії. Федір 
Аристов — публіцист, біобібліограф, історик — досліджу
вав історію, культуру та етнографію Карпатської Русі (з Ін
тернету).

БІОБІБЛІОГРАФ ІЯ, і, ж. Бібліографія, в якій інформа
ція про друковані твори супроводжується необхідними біо
графічними відомостями про авторів та вказівками на літе
ратуру, їм присвячену. У Дніпропетровську вийшла друком 
біобібліографія Дмитра Івановича Яворницького (з наук.- 
попул. літ.).

БІОГАЗ, у, ч. Газ, що утворюється під час розкладу орга
нічних речовин (соломи, гною і т. ін.). У країнах Західної 
Європи (особливо в Німеччині) багато уваги приділяють 
проблемам анаеробної переробки органічних відходів з отри
манням біогазу, добрив (з наук. літ.).

БІОГАЗОВИЙ, а, е. Стос, до біогазу. У Китаї кожне се
лянське подвіря має свою біогазову установку, яка повніс
тю забезпечує його енергією (із журн.).

БІОГЕЛЬМІНТ, а, ч., біол. Загальна назва гельмінтів, 
для завершення життєвого циклу яких необхідна зміна ха
зяїв. Це — біогельмінт, тобто, розвиваючись, його яйця та 
личинки не потрапляють у  навколишнє середовище, а пере
даються від хазяїна до хазяїна (з наук.-попул. літ.); Ураже
на біогельмінтом людина може бути як його проміжним, 
так і кінцевим хазяїном (з газ.).

БІОГЕН див. біогени.
БІОГЕНЕЗ, у, ч., біол. Теорія виникнення життя на Зем

лі, згідно з якою зародки живих організмів у стані анабіозу 
були занесені на Землю з інших небесних тіл. Визначаючи 
біогенез як єдину форму зародження живого, доводиться 
припустити, що початку життя в тому космосі, який ми 
спостерігаємо, не було, бо не було початку цього космосу 
(з наук.-попул. літ.).

БІОГЕНЕТИЧНИЙ, а, е, біол. Прикм. до бюгенёз. У
"Мюнхенських лекціях ” Шеллінга чи не вперше трапляєть
ся формулювання біогенетичного закону (з наук. літ.).

БЮ ГЁНИ, ів, мн. (одн. біоген, у, ч.), біол. Живильні 
неорганічні речовини. Ліси та луки не тільки практично не



БІОГЕННИЙ 522 БІОДЙЗЕЛЬ

віддають біогенів, а й самі здатні перехоплювати ці еле
менти з поверхневого водного стоку (із журн.).

БІОГЕННИЙ, а, е. Біологічного походження; який міс
тить залишки організмів; який підтримує, стимулює розви
ток живих організмів. В утворенні й розвитку земної кори 
важливу роль відіграють біогенні явища (з навч. літ.).

Д  Біогенний стимулятор див. стимулятор; Біогенні 
елементи див. елемент.

БІОГЕНОСФЕРА, и, ж., біол. Оболонка на планетах, де 
наявні умови, сприятливі для розвитку матерії, аж до най
вищих її форм. Життя у  Всесвіті неможливе без біогено- 
сфер (із журн.); Біогеносфера — це дуже тонкий шар на по
верхні Землі, до якого вчені включають тропосферу, части
ну земної кори до глибини в п ять кілометрів та океани 
(із журн.).

БІОГЕбГРАФ, а, ч. Фахівець у галузі біогеографії. Від
родження наших чорноземів, як вважають ґрунтознавці й 
біогеографії, ще можливе (із журн.).

БІОГЕОГРАФІЧНИЙ, а, е. Прикм. до біогеографія. Як 
правило, вододіл між двома басейнами і є біогеографічним 
кордоном (із журн.).

БІОГЕОГРАФІЯ,!, ж. Наука про закономірності поши
рення живих організмів та різноманітних біоценозів на зем
ній кулі. Предметами мікології є систематика, морфоло
гія, цитологія, біогеографія грибів (з навч. літ.).

БІОГЕОХІМІЧНИЙ, а, е. Стос, до біогеохімії. 80 % заму
лень стоку осідає на геохімічних і біогеохімічних бар ’єрах 
(з наук.-попул. літ.); В. Вернадський висунув основні біо
хімічні принципи (із журн.).

БІОГЕОХІМІЯ, і, ж. Розділ геохімії, що вивчає гео
хімічні процеси, які відбуваються в біосфері за участю ор
ганізмів. В. І. Вернадський створив нову галузь геохімії — 
біогеохімію (з навч. літ.).

БІОГЕОЦЕНбЗ, у, ч„ екол. Взаємозумовлений комплекс 
живих і неживих компонентів певної ділянки земної повер
хні, пов’язаних між собою обміном речовин і енергії. Біо
геоценоз є основною коміркою, в якій відбуваються всі про
цеси, що в кінцевому результаті визначають величезну гео
хімічну (в глобальному масштабі) і космічну роль біосфери 
(з наук, літ.); Сукупність популяцій істот різних видів ра
зом з певною ділянкою планети, де здійснюється повний 
кругообіг речовин, називається біогеоценозом (з наук.-по
пул. літ.); Біогеоценози — це своєрідні, цілком автоматизо
вані системи біологічних машин, що виникли в процесі ево
люції і працюють на енергії Сонця (із журн.).

БІОГЕОЦЕНОЛОГІЧНИЙ, а, е, екол. Прикм. до біо- 
геоценолбгія. У наймолодшому з державних заповідників 
України "Дунайські плавні" проводиться значна біогеоце- 
нологічна робота (з газ.).

БІОГЕОЦЕНОЛбГІЯ, і, ж., екол. Наука, що вивчає біо
геоценози та їх планетарну сукупність — біосферу. Сту
денти повинні вміти розв ’язувати 50 задач із розділів біо- 
геоценології і біосферики (з навч. літ.).

БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ, а, е, екол. Прикм. до біогео
ценоз. У роботі розглянуто біогеоценотичні особливості 
галофітних дібров степової зони України (з наук, літ.); У до
слідженні вперше показано основні біогеоценотичні популя
ційні адаптації птахів до екологічних факторів (з наук. літ.).

БІОГІДРОАКУСТИКА, и, ж. Розділ біоакустики, що 
вивчає звуки, які видають водні організми. Біогідроакусти-

ка має велике значення для військово-морських сил, оскільки 
дозволяє розпізнавати і класифікувати виявлені об'єкти 
та предмети (з наук.-попул. літ.).

БІОГІДРОАКУСТИЧНИЙ, а, е, спец. Стос, до біогід- 
роакустики. Біогідроакустичні методи застосовують для 
промислової розвідки деяких видів риб та встановлення їх 
видової належності (з наук.-попул. літ.).

БібГРА Ф , а, ч. Автор чиєї-небудь біографії. Багато й на
полегливо працював над собою і над своїми творами М. Коцю
бинський. Про це говорять біографи й дослідники творчос
ті письменника (з наук. літ.).

БІОГРАФІКА, и, ж. 1. Історична дисципліна, яка розроб
ляє теоретичні, методичні, історіографічні та джерелознавчі 
проблеми біографій. У книзі розглянуто теоретичні основи 
біографіки як спеціальної історичної науки (з наук. літ.).

2. збірн. Літературні твори біографічного жанру. Полі
тична біографіка та мемуаристика — найліквідніший у  
світі книжковий товар (з газ.).

БІОГРАФІСТИКА, и, ж. Те саме, що біографіка. Істо
рія української біографістики нараховує понад тисячу ро
ків (із журн.); Біографістика — один з найпопулярніших 
літературних жанрів (з газ.).

БІОГРАФІЧНИЙ, а, е. Прикм. до біографія. Жадаєте 
біографічних звісток? Подаю вам кілька фактів (М. Коцю
бинський).

БІОГРАФІЯ, ї, ж. Опис чийого-небудь життя і діяльнос
ті; життєпис. Біографія Ковалевського — я її не скінчила 
(Леся Українка); Василь Павлович Маслій — перший вида
вець біографії Кобзаря (з газ.); * Образно. Українська пісня — 
це геніальна поетична біографія українського народу. Це 
історія українського народу (О. Довженко); Кожне озеро 
має свою біографію (з газ.); // Життєвий шлях кого-небудь. 
В його бойовій біографії було чимало героїчних епізодів 
(Ю. Смолич); Митці знаходили багато спільного в своїх 
біографіях (О. Ільченко).

БІОГУМУС, у, ч., екол. Добриво, яке утворюється в ре
зультаті життєдіяльності дощових черв’яків у органічному 
середовищі. У зв ’язку з тим, що біогумус зв ’язує нітрати, 
важкі метали та радіонукліди в міцні малорухомі сполуки, 
різко зменшується їх кількість у  вирощених на ньому ово
чах, фруктах, зернових і кормових культурах (з наук. літ.).

БІОДЕГРАДАЦІЯ, ї, ж., біол. Розклад речовини на дво
оксид вуглецю та воду завдяки діяльності мікроорганізмів. 
Викладено механізми як біодеградації, так і сполучення 
покриттів з кісткою реципієнта (з наук, літ.); Відомо, що 
пестициди піддаються біодеградації, якщо хімічні препа
рати не пригнічують активності грунтової біоти і не по
рушують її функцій (з наук. літ.).

БІОДЕСТРУКЦІЯ, і, ж., спец. Розпад органічної суб
станції, зокрема такої, як нафта, під дією живих організмів, 
перев. мікроорганізмів. У природних умовах наявна ком
плексна дія солей важких металів та амоніаку, котрий утво
рюється у  водоймах внаслідок біодеструкції (з наук, літ.); 
Проект присвячено бактеріально-хімічній утилізації і біо
деструкції органічних та неорганічних відходів (з газ.).

БІОДЙЗЕЛЬ, ю, ч. Дизельне паливо, що одержується 
шляхом етерифікації рослинної олії. Сировиною для вироб
ництва біодизелю можуть бути різні рослинні олії: ріпако
ва, соняшникова тощо. Як хімічна речовина біодизель є ме
тиловим ефіром (з наук, літ.); Біодизель може використову
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ватися в звичайних двигунах внутрішнього згоряння як са
мостійно, так і в суміші зі звичайним дизпаливом, без вне
сення злпн до конструкції двигуна (з наук. літ.).

БІОДИНАМІКА, и, ж. Розділ фізіології, що вивчає жит
тєві сили та функції організмів. Головна теза біодинаміки: 
“Годувати не рослину, а землю ” (з наук.-попул. літ.).

БІОДИНАМІЧНИЙ, а, е. Стос, до біодинаміки. В ос
танні десятиріччя в країнах Західної Європи, Австралії 
широкого розмаху набуло біодинамічне землеробство (з на
ук. літ.); Зацікавлення аудиторії викликали новинки реа
білітації: зокрема, біодинамічний корекційний костюм, при
значений для формування правильного рухового стереоти
пу, та комп 'ютерні ігрові тренувальні пристрої (з газ.).

БІОДІАГНбСТИКА, и, ж., спец. Діагностика, що здій
снюється на основі екстрасенсорного обстеження. Для ро
боти з пацієнтом деяким цілителям вистачає методів ді
агностування з арсеналу альтернативної медицини: іридо
діагностика, біодіагностика, кармічна діагностика (з на
ук.-попул. літ.).

БІОДІАГНОСТЙЧНИЙ, а, е, спец. Стос, до біодіагнос- 
тики. Біодіагностична оцінка дає змогу обґрунтовувати 
допустимі пороги хіиіко-техногенного навантаження на 
ґрунт, що забезпечують підтримку біологічної активності 
(з наук. літ.).

БІОДОБАВКА, и, ж., мед. Те саме, що біодбмішка. До
складу біодобавок входять компоненти з антиоксидант
ною дією, судино- та імунозміцнювальними властивостя
ми (з наук.-попул. літ.).

БІОДбМ ІШ КА, и, ж., спец. Домішка біологічного по
ходження до харчових або хімічних продуктів, яка застосо
вується для поліпшення та модифікації їх споживчих якос
тей. Нині використання біодомішоку виробництві бензинів 
передчасне (з газ.); Останнім часом у  пресі ведеться бага
то дискусій щодо доцільності використання окремих хар
чових біодомішок (з газ.).

БІОЕКОНбМ ІКА, и, ж., екол. Наука про раціональне 
використання природних ресурсів у господарських цілях. 
Першими галузями, де біоекономіка здійснить, як очіку
ють, справжній переворот, будуть фармацевтика, охоро
на здоров я, сільське господарство (з газ.).

БІОЕКОС, у, ч., екол. Найсприятливіша, оптимальна від
повідність природного середовища і організмів та рослин, 
які живуть у ньому. Ліс — це надзвичайно складний живий 
організм, біоекос (з наук.-техн. літ.).

БЮЕКСПЕРИМЁНТ, у, ч., біол. Експеримент з біоло
гічними об’єктами. За умов односпряиованого зсуву реакції 
системи дихання (збільшення вентиляції або підвищеного 
кровотоку) розрахункові величини виявлялись нижчими, 
ніж у біоекспериментах (з наук, літ.); Біоексперимент, ме
тою якого є спостереження за розвитком комахи в умовах 
невагомості, буде проведено на борту наукового супутника 
(з наук.-попул. літ.).

БІОЕЛЕКТРИКА, и, ж. Сукупність електромагнітних 
явищ, пов’язаних з існуванням, рухом та взаємодією біо
електричних зарядів (біострумів). Біоелектрика та біохі
мія організму не належать до процесів, контрольованих 
свідомістю (з Інтернету).

БІОЕЛЕКТРИЧНИЙ, а, е. 1. Пов’язаний з наявністю в 
живих організмах і рослинах електричних струмів. Біоелек
тричний потенціал на клітинній мембрані в стані спокою є

наслідком високої проникності мембрани для іонів (з навч. 
літ.); Біоелектрична активність.

2. Який ґрунтується на використанні електричних стру
мів, що виникають у живих організмах і рослинах. Біоелек
тричний протез містить електроди, що зчитують елек
тричний струм, який виробляється м ’язами під час їхнього 
скорочення (із журн.).

БІО ЕЛЕКТРбН ІКА , и, ж. Галузь електроніки, що ви
вчає принципи і методи обробки інформації живими орга
нізмами з метою створення високопродуктивних та інте
лектуалізованих обчислювальних машин. Успіхи біоелек- 
троніки дали можливість створити новий тип напівпро
відників, у  яких основну функцію виконують молекули білків 
(з наук, літ.); У роботі розглянуто основні характеристики й 
властивості білкових та інших функціональних молекул, які 
використовуються в приладах біоелектроніки (з наук. літ.).

БІО ЕЛ ЕКТРбН Н И Й , а, е, спец. Стос, до біоелектро
ніки. Біоелектронний пристрій.

БІОЕНЕРГЕТИК, а, ч. Фахівець із біоенергетики (у 2 знач.); 
екстрасенс. Досвідчений біоенергетик вміє відчути рукою 
поверхню і температуру ділянок біополя, а отже, визначи
ти, який орган є хворим (із журн.).

БІОЕНЕРГЕТИКА, и, ж. 1. Галузь електроенергетики, 
яка досліджує питання використання біопалива. У дисциплі
нах “Теплотехніка ”, “Електротехніка ”, “Гідравліка ” значна 
увага приділяється питанням використання екологічно чис
тих джерел енергії — геліоенергетики, вітроенергетики, 
біоенергетики тощо (з наук.-попул. літ.).

2. Паранаукові методи цілительства, які застосовують 
вплив на так зване біополе людини. Кілька років тому ак
тивізувалася зацікавленість біоенергетикою та нетради- 
ційнпии джереіами енергії (і наук.-попул. літ.).

БІОЕНЕРГЕТИЧНИЙ, а, е. Прикм. до біоенергія і біо
енергетика. Телебачення має велику біоенергетичну здат
ність як піднести, так і цілковито зруйнувати особис
тість (з газ.); Біоенергетичне поле.

БЮ ЕНЁРГ1Я, ї, ж. Згідно з паранауковими уявленнями 
енергія, яку випромінюють біологічні організми. У Києві 
свого часу проживав чоловік, який, за свідченням багатьох 
людей, міг насичувати біоенергією особливі капсули, що до
помагали позбутися багатьох хвороб (з газ.).

БІОЕНЕРГОТЕРАПІЯ, ї, ж. Метод нетрадиційної ме
дицини, заснований на лікуванні за допомогою біологічної 
енергії. Екстрасенсорна терапія, або біоенерготерапія, ви
никла багато століть тому і застосовується зараз у  формі, 
дуже біизькій до стародавніх методик (з наук.-попул. літ.).

БЮ ЁТИКА, и, ж. Наука, яка вивчає морально-етичні, 
соціально-психологічні та гуманітарні аспекти біологічних 
дисциплін. Найбільш дискусійними із погіяду біоетики є 
напрям агробіотехнології, пов ’язаний зі створенням і роз
повсюдженням генетично модифікованих організмів (з на
ук.-попул. літ.).

...БІОЗ. Друга частина складних слів, яка позначає зв’я
зок із життям, життєвими процесами, напр.: с и м б і о з ,  
п а р а б і о з .

БІОЗАХИСТ, у, ч., спец. 1. Захист організму від шкідли
вої дії чинників довкілля. Завдяки своїм фізико-хімічним 
властивостям зернові біокоректори допомагають вгамува
ти апетит і знизити затрати енергії, нормалізують окис- 
нювальні процеси і забезпечують біозахист (з наук. літ.).
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2. Захист матеріалів та споруд від псування через біоло
гічні чинники. Пліснява та грибок здатні зруйнувати наші 
житла, історико-архітектурні нам 'ятки, якщо не вжити 
термінових заходів з біозахисту споруд (з наук.-попул. літ.).

3. Збереження певних видів тварин шляхом розведення 
необхідних для їх життєдіяльності організмів (комах, дріб
них тварин і т. ін.). Збереження біоценозів, де живуть певні 
види комах, є свого роду біозахистом для птахів (з наук.-по
пул. літ.).

Б ІО ЗБ Р б Я Д  ж., спец. Біологічні об’єкти та субстанції, 
найчастіше хвороботворні бактерії та віруси, які застосо
вуються з метою завдання шкоди ворогові. Біозброя є одним із 
найнебезпечніших видів зброї в сучасному світі (з Інтернету).

БІОЗВ’Я ЗбК , зку, ч. І. Зв’язок, взаємозалежність орга
нізмів. Чимало фактів свідчить про те, що ми маслю спра
ву з особливим універсальним біозв ’язком, широко розпо
всюдженим у  природі (з наук.-попул. літ.).

2. Гіпотетичний зв’язок між істотами на відстані за до
помогою біострумів головного мозку. Для мене вкрай важ
ливим є біозв ’язок з партнером, відчуття довіри та по- 
трібності людині (з Інтернету).

БІОЗбНА, и, ж., геол. Сукупність шарів земної кори, у 
яких наявні залишки певної систематичної групи викопних 
організмів (виду, роду, родини). У біозоні відклади відпо
відають вертикальному розповсюдженню якоїсь групи ви
копних організмів (з наук.-попул. літ.).

БІОІНДИКАТОР див. біоіндикатори.
БІОІНДИКАТОРИ, ів, мн. (одн. біоіндикатор, а, ч.), біол. 

Організми, наявність, кількість та інтенсивність розвитку 
яких є показником певних природних процесів або умов 
довкілля. У спостереженні за змінами в навколишньому сере
довищі важливу роль відіграють біоіндикатори — тварини й 
рослини, що особливо чутливі до стану довкілля (із журн.).

БІОІНДИКАЦІЯ, і, ж., біол. Оцінка якості довкілля та 
його окремих характеристик за станом біоти в природних 
умовах. В умовах вкрай напруженого екологічного стану 
переважної більшості водойм України гостро постає про
блема їх біоіндикації та екологічного оздоровлення (з наук, 
літ.); Юний дослідник шляхом біоіндикації виявив у  ґрунто
вих водах дендропарку “Олександрія ” нафтопродукти та 
шестивалентний хром (з газ.).

БІОІНЖЕНЕР, а, ч. Фахівець із біоінженерії. Біоінжене- 
ри створили новий тип синтетичних артерій (з газ.).

БІОІНЖ ЕНЕРІЯ,!, ж. 1. Галузь науки, що розробляє та 
конструює технічні пристрої, прилади, машини, здатні ви
конувати біологічні функції у відповідних, передбачених 
для цього умовах. Головна ознака часу — збільшення інвести
цій у  високотехнологічні сфери національної економіки — 
електроніку, інформатику, біоінженерію (з публіц. літ.).

2. Цілеспрямоване внесення змін в організми і керуван
ня їх функціями. Біоінженерія має відчутні переваги перед 
традиційною селекцією, оскільки значно зменшує ризик по
яви у  гібридів негативних характеристик (з наук.-попул. 
літ.); // Відповідна галузь генетики. Позаминулого року в 
США було затверджено 22 пріоритетні напрями — дослі
дження космосу, біоінженерія та інші (з газ.).

БІОІНЖ ЕНЕРНИЙ, а, е. Прикм. до біоінженерія. Су
часний етап біології кваліфікують як біоінженерний, що 
ґрунтується на прогресі генної та клітинної інженерії 
(з наук. літ.).

БІОІНФОРМАЦІЯ, ї, ж., спец. 1. Інформація, яка сприй
мається біологічними системами з навколишнього світу та 
передається назовні. Біоінформація — це повідомлення про 
події із зовнішнього і внутрішнього середовища, подразни
ки, які сприймаються біосистемами і впливають на фізіо
логічні процеси життєдіяльності (з наук, літ.); Біоінфор
мація може передаватись через різноманітні сигнали, 
умовна сутність яких дозволяє відключитись від її фізичної 
оболонки (з наук. літ.).

2. Інформація, якою гіпотетично обмінюються організ
ми за допомогою біострумів. Переконливому експеримен
тальному розв’язанню виниклих питань заважає неста
більність, неповторюваність таких хистких психологічних 
феноменів, як біоінформація (з наук. літ.).

3. Інформація, яка застосовується для ідентифікації осо
би: відбитки пальців, колір очей, форма черепа і т. ін. Одна 
зі сторінок паспорта матиме “вшитий ’’ в неї електронний 
чип, що містить біоінформацію про власника документа 
(із журн.).

БІОКАЛОРЙМЕТР, а, ч., спец. Прилад для вимірюван
ня кількості тепла, яке виділяється організмом у процесі 
життєдіяльності. Біокалориметр являє собою герметизова
ну і добре термоізольовану від зовнішнього середовища ка
меру (з наук. літ.).

БІОКАТ, а, ч., спец. Прилад для біологічних досліджень — 
капсула, в якій підтримується задана температура. Для ек
сперименту був застосований біокат.

БІОКАТАЛІЗ, у, ч., біол. Процес регулювання (пришвид
шення або сповільнення) хімічних реакцій в організмі за 
допомогою ферментів. Біокаталіз відрізняється дужем ’я- 
кими умовами проведення реакції, для якої не потрібна ані 
висока температура, ані особливий тиск (з наук.-техн. літ.).

БІОКАТАЛІЗАТОР див. біокаталізатори.
БІОКАТАЛІЗАТОРИ, ів,мн. (одн. біокаталізатор, а, ч.), 

біол. Те саме, що ферменти. На виставці було представле
но експонати таких груп: активні фармацевтичні інгре
дієнти — синтетичні речовини, алкалоїди; хімія і напівпро
дукти — біокаталізатори, лікарські формули, антимікроб
ний захист, антиоксиданти, капсули, барвники (із журн.).

БІОКАТАЛІТЙЧНИЙ, а, е, біол. Прикм. до біокаталіз. 
Біокаталітичний процес поки що не має аналогів поза клі
тиною (із журн.).

БІОКЕРАМІКА, и, ж., спец. Синтетичний керамічний 
матеріал, який не викликає несумісності в організмі; вико
ристовується для протезування зубів, імплантації кісток і т. ін. 
Публікуються дослідження, що свідчать про позитивний 
вплив біокераміки на регенераційну здатність кісткової 
тканини та про перспективність застосування даного ма
теріалу (з наук, літ.); Деякі мікрохвильові печі мають анти
бактеріальне покриття з біокераміки (з наук.-попул. літ.).

БЮ К1БЕРНЁТИК, а, ч. Фахівець у галузі біокібернети- 
ки. Інститут зоологіїНАН України названий на честь ево
люційного морфолога, біокібернетика академіка 1.1. Шмаль- 
гаузена (з наук. літ.).

БІОКІБЕРНЕТИКА, и, ж. Галузь кібернетики, яка ви
вчає закони зберігання, переробляння й передавання інфор
мації у біологічних системах. Зародження і розвиток біо- 
кібернетики пов’язані з еволюцією уявлення про зворотний 
з в 'язок у  живій системі і спробами моделювання особли
востей ії будови і функціонування (з наук.-попул. літ.); Від
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діл біокібернетики в той час знаходився на території кліні
ки, і М. М. Амосов керував тоді одночасно і клінікою, і зга
даним відділом (з наук.-попул. літ.).

БІОКЛІМАТЙЧНИЙ, а, е, екол. Який відображає вплив 
клімату на органічне життя. Люцерна формує максимально 
можливі урожаї, повністю використовуючи біокліматич- 
ний потенціал лісостепової зони України (з наук, літ.); Біо- 
кліматичні параметри; Біокліматичні показники; Біоклі- 
матичні характеристики.

БІОКЛІМ АТОЛбГІЯ, і, ж., екол. Наука про вплив клі
мату на живі організми. Біокліматологія — це розділ кліма
тології, що вивчає вплив кліматичних факторів на жит
тєві процеси та функції людини, тварин і рослин (з наук.- 
попул. літ.).

БІОКОМБІНАТ, у, ч. Підприємство, на якому вироб
ляють біопрепарати. Біокомбінат виготовляє біологічні 
препарати (вакцини, сироватки тощо) для діагностики, 
профілактики та інших цілей (з газ.).

БІОКбМ ПЛЕКС, у, ч. 1. Обладнання для переробки та 
утилізації відходів сільськогосподарського виробництва. 
Держава, не вкладаючи в будівництво жодної копійки, 
одержує біокомплекс вартістю півтора мільйона гривень 
(з газ.).

2. Сукупність рослин, тварин, мікроорганізмів і т. ін., які 
спеціально добирають для забезпечення оптимальних умов 
життя на борту космічного корабля. Біокомплекс орбіталь
ної станції.

БІОКОРЕКТОР, а, ч., спец. Речовина, яка гіпотетично 
здатна коригувати біополе людини. Магнітний біокоректор 
дозволяє балансувати систему енергетичних меридіанів лю
дини цілеспрямованою дією електромагнітного поля склад
ної просторово-часової структури (з наук.-попул. літ.); З ме
тою підвищення ефективності лікування хворих на тубер
кульоз дітей рекомендується включати в комплексну тера
пію додаткові терапевтичні методи лікування, зокрема 
біокоректор рослинного походження— спіруліну (із журн.).

БІОКОРЕКЦІЯ, ї, ж., спец. Різновид цілительства, засно
ваний на коригуванні біополя пацієнта. Лікування паралічів 
та психоневрологічних захворювань здійснюється на основі 
методу біокорекції, розробленого професором В. Василь
євим (із журн.).

БІОКОРОЗІЙНИЙ, а, е. Прикм. до біокорбзія. Біокоро- 
зійна профілактика; Біокорозійний процес.

БЮ КОРбЗІЯ , ї, ж. Корозія металів, зумовлена дією чи 
впливом мікроорганізмів. Тепер конструктори, розробляю
чи нові моделі телевізорів, використовують лише матеріа
ли, стійкі до біокорозії(із журн.).

БЮКРЁМ, у, ч. Крем для шкіри, до складу якого входять 
біологічно активні речовини, що стимулюють поверхневий 
кровообіг. Регенерувальний біокрем ефективно підтягує, 
регенерує, зволожує та живить шкіру, вирівнює колір об
личчя (з наук.-техн. літ.).

БІОЛАБОРАТбРІЯ, ї, ж. 1. Лабораторія для проведен
ня біологічних досліджень. Полігон на острові функціону
вав до 1992 року, потім військовий контингент було пере
дислоковано, а біолабораторію — демонтовано (з наук.-по
пул. літ.).

2. Лабораторія, яка займається розведенням комах для 
боротьби зі шкідниками сільськогосподарських культур. 
Щоб не допустити зростання кількості шкідників, сьогод

ні в області розпочала роботу біолабораторія (з газ.); Ви
робництвом та впровадженням біологічних засобів захис
ту рослин займається один з наших підрозділів — обласна 
виробнича біолабораторія (з газ.).

БІОЛАКТ, у, ч. Продукт харчування для дітей, вигот. із 
незбираного молока, який містить біологічно активні речо
вини. Хлопчику грудне вигодовування замінили на біолакт 
(з наук.-попул. літ.).

БІОЛІН див. біоліни.
БІОЛІНИ, ів,мн. (одн. біолін, у, ч.). Фізіологічно активні 

речовини, які є продуктами життєдіяльності рослин, тва
рин і мікроорганізмів та істотно впливають на довкілля й 
інші організми. Телергон — це біолін, який виділяється тва
риною (з наук.-попул. літ.).

БІОЛІТ див. біоліти.
БІОЛІТИ, ів, мн. (одн. біоліт, у, ч.). Гірські породи та 

мінерали, що утворилися внаслідок життєдіяльності тварин 
і рослин (наприклад, крейда, вапняк); органогенні породи. 
Біоліти — продукти життєдіяльності живих істот, а то
му можуть виявитися джерелом біологічно активних ре
човин (з навч. літ.).

Б ібЛ О Г, а, ч. Фахівець із біології. Більшість біологів 
вважає, що великі тварини здатні краще переносити сти
хійні явища, ніж малі (з наук.-попул. літ.); До проблеми дов
голіття Мечников підходив не лише як біолог, але і як гума
ніст (з публіц. літ.); // розм. Той, хто вчиться на біологічно
му факультеті. Перша [дівчина] була математик, друга — 
біолог, а третя — вчилася на філологічному (Ю. Янов- 
ський).

БІОЛОГІЗАТОРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до біологізація.
Біологізаторський підхід у  поясненні природи злочинного 
поводження був підданий серйозній, справедливій критиці 
(з навч. літ.).

БІОЛОГІЗАЦІЯ, і, ж. Застосування законів біології до 
вивчення соціальних явищ. Біологізація праці.

БІОЛОГІЗМ , у, ч. Біологічний напрям у соціології, який 
закони біології переносив на суспільство, що призводило 
до спрощеного бачення розвитку і функціонування суспіль
ства. Аби не впасти змалечку в символіку чи біологізм, пе
рейду краще на побутову прозу (О. Довженко).

БІОЛОГІСТСЬКИЙ, а, е. Стос, до біологізму. Сьогодні 
біологістський інструментарій в науці не користується 
популярністю (із журн.).

БІОЛОГІЧНИЙ, а, е. Стос, до біології. Біологічний ме
тод боротьби полягав у  знищенні шкідників за допомогою 
їх природних ворогів (з наук, літ.); Деякі біологічні відкрит
тя зумовили революцію в медицині (з наук.-попул. літ.); Біо
логічна кібернетика; // Стос, до життя, життєвих процесів 
організму. Найважливішою біологічною особливістю зер
нових бобових культур є здатність використовувати необ
хідний для життя азот із повітря за допомогою бульбочко
вих бактерій (з наук.-попул. літ.); Людина росте й розви
вається під контролем двох програм: біологічної і соціаль
ної (з навч. літ.).

Біологічні способи лікування див. спосіб.
Д  Біологічна смерть див. смерть; Біологічне оброс

тання див. обростання; Біологічний годинник див. годин
ник; Проникність біологічних мембран див. проник
ність.
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БІОЛОгіЧНО. Присл. до біологічний. Короткоцвіта 
повитиця біологічно має більше подібності з європейською 
повитицею, ніж з повитицею польовою (з наук, літ.); Од
ним з напрямків роботи інституту є розробка сучасних 
технологій одержання і практичного застосування біоло
гічно активних препаратів для медицини, промисловості й 
сільського господарства (з наук.-попул. літ.).

А  Біологічно актйвні речовини див. речовина; Біоло
гічно активні точки див. точка.

БІОЛОГІЯ, ї, ж. Наука про закономірності життя та роз
витку організмів. Перед наукою стоїть завдання глибокого 
вивчення питань космічної біології (з наук, літ.); Організа
ція навчального процесу з біології потребує впровадження 
нових технологій навчання (з навч. літ.); Однією з найваж
ливіших подій в еволюційній біологіїXXcm. було відкриття 
двох типів будови клітини — прокаріотичного та евкаріо- 
тичного (із журн.); // чого. Сукупність природних особли
востей життя і розвитку рослинних або тваринних організ
мів. Досконале вивчення біології бур 'янів — найкраща осно
ва для побудови системи раціональних засобів боротьби з 
ними (з наук, літ.); Біологія бджоли дуже цікава (з газ.).

БІОЛОКАЦІЯ, ї, ж., біол. 1. Здатність тварин визначати 
місцеперебування якогось об’єкта чи своє місцеперебуван
ня у просторі. Завдяки унікальній здатності до біолокації 
кішка, як далеко б ви її не заносили, точно знайде шлях до
дому (із журн.).

2. Здатність окремих людей відшукувати воду, корисні 
копалини, підземні порожнечі і т. ін. за допомогою рук або 
нескладних приладів (наприклад, лози чи металевої рамки). 
Одне з існуючих явищ, яке легко довести, та все-таки не 
можна досі пояснити, — так звана біолокація (її ще іме
нують лозоходінням) (з наук.-попул. літ.).

БІОЛЮ МІНЕСЦЕНТНИЙ, а, е, біол. Прикм. до біолю- 
мінесценція. Біолюмінесцентний потенціал — усередне
ний за часом вимірювання і віднесений до одиниці перегля
нутого об'єму променистий потік, що випромінюється 
планктонними організмами (з наук. літ.).

БЮЛЮМ1НЕСЦЁНЦ1Я, ї ,  Ж . ,  біол. Видиме СВІТІН НЯ 

організмів, пов’язане з процесами їхньої життєдіяльності. 
Біолюмінесценція досить поширена в природі: світяться в 
темряві деякі види бактерій (фотобактерії), найпрості
ших, грибів, молюсків, риб тощо (з наук.-попул. літ.).

БІОМ, у, ч., екол. Сукупність видів рослин і тварин пев
ного ареалу. Враховуючи те, що у  Європі степовий біом 
вважається зникаючим, охорона степів у  нашій країні має 
загальноєвропейське значення (з наук. літ.).

БІОМАСА, и, ж., екол. Маса живих організмів, що при
падає на одиницю поверхні суші або об’єму води. Вивчення 
чисельності виду є основним моментом як для визначення 
його біомаси, так і для визначення місця виду в біогеоцено- 
зах (з наук, літ.); Нативний препарат збільшує швидкість 
росту та накопичення біомаси досліджених мікроорганіз
мів (з наук.-попул. літ.); Навіть наприкінці пізньольодови- 
кового періоду біомаса мамонтів і зубрів у  Середньому По
дністров'ї переважає біомасу коней і північних оленів 
(із журн.).

БІОМЕДИЦИНА, и, ж. Розділ медицини, який вивчає 
процеси, що відбуваються в організмі на біологічному рів
ні. Важливе місце у  сучасній біомедицині належить генній 
терапії (з наук.-попул. літ.).

БІОМ ЕДЙЧНИЙ, а, е. Прикм. до біомедицйна. На ка
федрі лазерної та оптоелектронної техніки розвивається 
також біомедичний науковий напрям (з наук.-попул. літ.).

БІОМ ЕМ БРАНА, и, ж. Тонка гнучка перетинка, плівка, 
що відділяє одне від одного шари клітин, порожнини, м’я
зові тканини в біологічних об’єктах. Новий напрям у  ви
вченні розсіяного склерозу ґрунтується на сучасних уявлен
нях про біомембрани (з наук, літ.); Швидкість віїьноради- 
кального окиснення ліпідів у  біомембранах залежить від їх 
структури (з наук. літ.).

БІОМ ЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ, а, е. Стос, до біометеоро- 
логії. З урахуванням температури, її добових та міждобо- 
вих коливань, вологості повітря розраховувався біометео- 
рологічний показник жорсткості клімату (з наук. літ.).

БІО М ЕТЕОРО ЛбГІЯ , ї, ж. Розділ метеорології, що 
вивчає вплив погодних умов, їхні зміни і т. ін. на живі істоти 
та організм людини зокрема. Біометеорологія — дуже дав
ня наука, бо вже за часів Гіппократа розглядали вплив змін 
погоди на фізіологічні процеси в людському організмі (з газ.).

БІОМЕТОД, у, ч., с. г. Метод знищення шкідників сіль
ськогосподарських культур за допомогою спеціально виро
щених комах. Біометод — запорука зміцнення економіки 
сільськогосподарського виробництва та відтворення при
родної родючості ґрунтів (із журн.).

БІОМ ЕТРИЧНИЙ, а, е. Стос, до біометрії. Перший біо
метричний апарат для встановлення особи розміщено в 
міжнародному аеропорту “Бориспіль ” (із журн.).

А  Біометрична ідентифікація див. ідентифікація.
БІОМ ЕТРІЯ, ї, ж. Розділ біології, змістом якого є плану

вання та оброблення результатів кількісних експериментів і 
спостережень методами математичної статистики. Дані ток
сикології, радіології, біометрії, екологічної експертизи по
глиблюють наші знання у  галузі екологічної освіти (з наук.- 
попул. літ.).

БІОМЕХАНІК, а, ч. Фахівець із біомеханіки. Мануаль
ний терапевт повинен одночасно бути анатомом, біомеха- 
ніком, невропатологом, вертебрологом, нейрохірургом, а 
також морфологом і рентгенологом (з наук.-попул. літ.).

БІОМЕХАНІКА, и, ж. 1. Розділ біофізики, що вивчає 
механічні властивості живих тканин, органів та організмів 
людини і тварин, а також досліджує механічні явища, які 
відбуваються в них. Біомеханіка використовується для ме
дичної діагностики, створення замінників тканин і органів, 
для розроблення методів впливу на процеси в живих орга
нізмах (з наук.-попул. літ.).

2. Будова, розвиток і діяльність рухового апарату люди
ни і тварин як предмет вивчення. Обмеження рухів у  суглобі 
залежали від недооцінки біомеханіки руху в плечовому су
глобі (з наук, літ.); Поступово вимальовується модель ос
теохондрозу як захворювання порушеної біомеханіки хреб
та (із журн.).

БІОМ ЕХАНІЧНИЙ, а, е. Стос, до біомеханіки. У робо
ті отримані дані щодо організації моторних команд та їх 
співвідношення з характеристиками рухів і біомеханічними 
особливостями окремих м 'язів (з наук, літ.); Компенсова- 
ність хребта хворих на сколіоз є важливою біомеханічною 
характеристикою, яка визначає механізми регуляції стоян
ня (з наук. літ.).

БІОМ ІЦЙН, у, ч., фарм. Лікувальний препарат ряду ан
тибіотиків. Застосовуючи після операції пеніцилін, стреп
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томіцин, біоміцин, вдається запобігти запальному проце
сові в рані (з наук.-попул. літ.).

БІОМІЦИНОВИЙ, а, е, фарм. Прикм. до біоміцйн. Біо
міциновий цех було збудовано в Ладижині ще в 60-ті роки 
минулого століття (з газ.).

БІОМ ОРФ бЗ, у, ч., біол. Зміни організму, зумовлені 
пристосуванням його до довкілля. Німецький геронтолог 
Макс Бюргер розглядав процеси старіння як прогресуючі з 
моменту народження вікові зміни структур, обміну та 
функцій організму, тобто його біоморфоз (з наук, літ.); Біо- 
морфоз хребта; Тканинний біоморфоз.

БІОМУРАЦІЯ, і, ж., біол. Іммурація одних організмів 
іншими. Біомурацію відрізняють від замуровування неорга
нічним шляхом у  процесі утворення гірських порід (літому- 
рації) та самозамуровування, напр., у  деяких молюсків (з на
ук.-попул. літ.).

БІОНАВІГАЦІЯ, ї, ж., біол. Здатність тварин визначати 
правильний напрямок руху при регулярних сезонних мігра
ціях. Крім птахів, вражаюча здатність до біонавігації 
притаманна і деяким ссавцям, які здійснюють далекі се
зонні кочування (з навч. літ.).

Б ібН ІК , а, ч. Фахівець із біоніки. В установах нашого 
відділу працюють фахівці найрізноманітнішого профілю: 
цитологи, анатоми, фізіологи, біохіміки, екологи, філогене- 
тики, палеонтологи, біоніки та ін. (з наук.-попул. літ.).

Б ібН ІК А , и, ж. Наука, яка вивчає можливості викорис
тання в техніці кібернетичних, конструкційних та енерге
тичних принципів, що реалізовані в живих системах. Здо
бутки біоніки активно використовуються при освоєнні но
вітніх технічних моделей та розв 'язанні актуальних тех
нічних завдань (з наук.-попул. літ.).

БІОНІЧНИИ, а, е. Стос, до біоніки. В Інституті меха
ніки Болгарської академії наук було створено теоретичну 
біонічну модель руки людини (із журн.); Птахи є одним з 
важливих об 'єктів біонічних досліджень (з газ.).

Б ібН Т, а, ч„ біол. Окремо взятий організм (індивід), що в 
ході еволюції пристосувався до проживання у певному сере
довищі. Біонтами вважаються живі організми — об 'єкти 
довкілля, що проявляють ознаки життя (з наук.-попул. літ.).

...БібН ТИ . Друга частина складних слів, що означає 
“живі організми”, напр.: а е р о б і б н т и ,  а н а е р о б і б н -  
ти,  г і д р о б і о н т и .

БІООБ’ЄКТ, а, ч. Біологічний організм, частина тіла, 
тканина або продукт життєдіяльності істоти. У зв 'язку з ви
сокою насиченістю середовища штучно створеними елек
тромагнітними полями важливими с дослідження, в яких 
розкриваються механізми взаємодії мікрохвиль з біооб'єк
тами (з наук, літ.); Розуміння механізмів кріопошкодження 
та кріозахисту дозволяє розробляти програми кріоконсер- 
вування біооб'єктів із високим рівнем збереження декон- 
сервованих зразків (з наук. літ.).

БІОбПТИКА, и, ж. Розділ біології, який вивчає сукуп
ність явищ, пов’язаних із використанням організмами світ
ла для орієнтації в навколишньому середовищі. Біооптика 
є новим, перспективним напрямом науки (з газ.).

БІООПТЙЧНИЙ, а, е. Прикм. до біооптпкь. Досліджен
ня дозволило одержати спектральний показник поглинання 
фітопланктону для прибережних вод без залучення додат
кової інформації про біооптичний стан водного середови
ща (з наук. літ.).

БІООРГАНІЧНИЙ, а, е. Який має відношення до жит
тєдіяльності. Біоорганічна хімія — порівняно нова галузь 
науки (із журн.).

БІООРІЄНТАЦІЯ, ї, ж., біол. Здатність організмів орі
єнтуватися в навколишньому середовищі, визначати місце 
свого перебування і т. ін. Біоорієнтація — одна з головних 
умов пристосування організмів до довкілля (з наук.-попул. 
літ.).

БІООЧИСНЙЙ, а, є, екол. Прикм. до біоочйщення. Біо-
очисні споруди.

БІООЧИСТКА, и, ж., екол. Те саме, що біоочйщення.
При технології біоочистки мікроорганізми, що перебува
ють у  стічній воді, оптимально насичуються киснем і здат
ні окиснити органічні забруднення, що не осідають (з наук, 
літ.); У місті використовується біоочистка стічних вод із 
застосуванням активованого вугілля та мембранного філь
трування (з наук.-техн. літ.).

БІООЧЙЩ ЕННЯ, я, с., екол. Очищення стічних вод 
шляхом руйнації органічних речовин, які містяться в них, за 
допомогою мікроорганізмів. Здійснено монтаж обладнан
ня станції біоочйщення та очисних споруд блочного типу 
(з газ.).

БІОПАЛИВО, а, с. 1. Органічні матеріали, такі як дере
вина, спирти, олії, відходи, залишки продуктів харчування, 
сміття, що використовуються для виробництва енергії. Ос
новним засобом обігрівання парників є біопаливо (з наук, 
літ.); Біопаливо — поновлюване джерело енергії на відміну 
від інших природних ресурсів, таких як нафта, вугілля і 
ядерне паливо (з наук.-попул. літ.); Промислового розвитку 
набули установки для переробки відходів у  компост, біопа
ливо для парникових господарств (з газ.).

2. Паливо з біологічної сировини для двигунів внутріш
нього згоряння, яке одержують шляхом переробки цукрової 
тростини, кукурудзи або рослинної олії (з ріпаку, соняш
нику, сої і т. ін.). Біодизель з ріпакової і соняшникової олії та 
алкоголь з цукрового буряку і кукурудзи належали до першої 
генерації біопалива (з газ.).

БІОПАТОГЕННИЙ, а, е. Хвороботворний; який при
гнічує біологічні об’єкти. Біопатогенний ефект радіацій
ного випромінення може бути використано для лікування 
ракових захворювань (з наук.-попул. літ.).

БІОПЛАСТ, у, ч., спец. Одержаний з білка крові штуч
ний матеріал, який використовується для заміщення ушко
джених тканин, склеювання зламаних кісток і т. ін. У разі 
невдалого проколу біопласт відторгається повільніше, ніж 
сталь (з наук.-техн. літ.).

БІОПОЛЕ, я, с. 1. Комплекс електромагнітних випро
мінювань, які генеруються живими організмами та їх орга
нами. Гуревич називає біополем випромінювання в діапазоні 
середнього та ближнього ультрафіолету при мітозі клі
тин (з наук.-попул. літ.).

2. Згідно з паранауковими уявленнями позафізичне 
енергетичне поле, яке створює біологічний організм. Вона 
[жінка-екстрасенс] демонструвала потужність свого біо
поля, спрямовуючи потік психоенергії на бажаючого (О. Берд
ник); Як існує деяке біополе особистості, так існує й аура 
цілої нації (з публіц. літ.); Після смерті людини її біополе не 
зникає, не розчиняється у  безвісті (з газ.).

БІОПОЛІМ ЕР див. біополімери.
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БІОПОЛІМЕРИ, ів, мн. (одн. біополімер, у, ч.), біол. 
Природні високомолекулярні сполуки, що є структурною 
основою всіх живих організмів і відіграють важливу роль у 
процесах їх життєдіяльності. Дані досліджень дають змогу 
припустити, що макромолекули, близькі до біополімерів, 
можуть виникнути і в умовах інших планет (з наук. літ.).

БІОПОЛІМЕРНИЙ, а, е, біол. Який утворює біополіме- 
ри. Вивчено хімічний і біополімерний склад сортів пшениці, 
районованих на Півдні України, як потенційного джерела 
харчових продуктів (з наук, літ.); 11 Який складається з біо
полімерів. Біополімерний гель — ефективний засіб для роз
гладжування вікових зморщок, носогубних складок, шрамів, 
моделювання форми та об ’єму губ (з газ.).

БІОПОЛІТИКА, и, ж. Концепція, що залучає біологічні 
поняття та методи дослідження до вивчення політичних фе
номенів. Виявлення “гуманітарних можливостей ” біології 
структурувалося у  формуванні таких нових галузей, як ево
люційна етика, біоетика, біоестетика, еволюційна епісте
мологія, біополітика тощо (з наук. літ.).

БІОПОЛЬОВЙЙ, а, є. Прикм. до біополе 2. Біопольова 
структура організліу; Біопольовий феномен.

БІОПОТЕНЦІАЛ, у, ч., спец. Узагальнена характерис
тика взаємодії зарядів, які містяться в живих тканинах; біо
логічний потенціал. Розглянуто реакцію електричного біо
потенціалу людини на зовнішні впливи (з наук. літ.).

БІОПРЕПАРАТ, у, ч. Біологічний препарат для про
філактики, лікування та діагностичних досліджень. Під час 
вивчення ефективності застосування біопрепарату для біо
логічного контролю у  хвойних насадженнях Донецької об
ласті було отримано позитивні результати (з наук. літ.).

БІОПРОДУКТ, у, ч., біол. Продукт, створений із застосу
ванням живих організмів. На основі лімфоїдних і гібридом- 
них клітин одержують цінні культуральні біопродукти ме
дичного призначення, які застосовуються в діагностиці, 
терапії і профілактиці різних патологій (з наук, літ.); Учас
ників семінару проінформовано щодо понять “біопродукт ” 
та “органічні продукти ”, які використовуються в Євро
пейському Союзі (з наук.-техн. літ.).

БІОПРОДУКТЙВНІСТЬ, ності, ж., екол. Продуктив
ність розмноження, відтворення живих організмів. До вод
но-балансових параметрів водних об'єктів належать фі
зичні, хімічні, санітарно-гігієнічні, гідробіологічні харак
теристики, у  тому числі біопродуктивність (з наук.-по- 
пул. літ.).

БІОПРОДУКЦІЙНИЙ, а, е, екол. Прикм. до біопродук- 
ція 1 і біопродуктивність. Досліджено вплив токсикантів 
на біопродукційні параметри молоді риб (з наук, літ.); Отри
мано нові результати щодо зміни інтенсивності та ефек
тивності біопродукційного процесу в токсичному середо
вищі (з наук. літ.).

БІОПРОДУКЦІЯ, і, ж. 1. Біооб’єкти, які виникають у 
процесі функціонування екологічної системи. Однією з 
властивостей, що характеризує стан будь-яких біосис- 
тем, є здатність до створення біопродукції (з наук. літ.).

2. біол. Те саме, що біопродукт. Як щиро зізналися госпо
дарі, наймилішою їжею для їхніх шлунків є молочна біопро- 
дукція (з газ.).

БІОПРОТЕЗ, а, ч., спец. Протез, керований біострумами 
людини, або такий, для виготовлення якого використову
ються біологічні матеріали. Хворим, яким ставлять біопро-

тез аортального клапана і які мають синусовий ритм, 
треба проводити антикоагулянтну терапію також перші 
три місяці після операції (з наук. літ.).

БЮ ПРОЦЁС, у, ч. Процес, який відбувається у живому 
організмі. У 1857році Луї Пастер експериментально довів, 
що алкогольне бродіння — біопроцес, охарактеризований 
ним, як “життя дріжджів за відсутності кисню ” (з на- 
ук.-попул. літ.).

БІОПСИХОЛОГІЧНИЙ, а, е. 1. Пов’язаний із психоло
гією кого-небудь і одночасно зумовлений біологічними 
чинниками. Біопсихологічний критерій оцінює можливість 
тварини обирати, яку з дій учинити (з наук. літ.).

2. Прикм. до біопсихолбгія. Розмаїття поглядів на при
чини злочинності можна поділити на два основні напрями: 
соціологічний і біологічний (біопсихологічний) (з навч. літ.).

Б іо п с и х о л б г ія ,  ї, ж. Підрозділ психології, що ви
вчає зв’язок між біологічними характеристиками (анато
мічними, генетичними та ін.) та розумовими процесами й 
особливостями поведінки. У 30-тіроки XXстоліття архео
логія, антропологія, біопсихологія, генетика тощо оголо
шуються в СРСР псевдонауками, історія перетворюється 
в наймичку неоімперської ідеології (з наук.-попул. літ.).

БІОПСІЯ, і, ж., мед. Відтинання шматочка ураженої 
тканини для мікроскопічного дослідження з метою вста
новлення діагнозу. Ми маємо до наших послуг рентген, ла
бораторний аналіз, біопсію, і все ж  — скільки ще лишаєть
ся в нашій амбулаторній практиці нерозпізнаних випадків 
раку (Б. Антоненко-Давидович).

БІОРЕГУЛЯТОР, а, ч., спец. Хімічний препарат, який 
регулює життєдіяльність організму. Унікальний біорегуля- 
тор росту рослин природного походження є продуктом куль
тивування мікоризних грибів, вилучених з коріння цілющих 
рослин (з наук.-попул. літ.).

БІОРЕЗОНАНС, у, ч., спец. Постульований альтерна
тивною медициною терапевтичний ефект при особливій 
“резонансній” взаємодії електромагнітних або не визнаних 
наукою торсіонних полів з біологічними об’єктами. Клініка 
спеціалізується на комплексному лікуванні, яке включає фіто
терапію, масаж, біорезонанс тарефлексотерапію (з газ.).

БІОРЕЗОНАНСНИЙ, а, е, спец. Стос, до біорезонансу. 
Пропонується біорезонансний апарат для лікування діабе
ту, імпотенції та захворювань суглобів (з мови реклами).

БІОРЕСУРСИ, ів, мн., екол. Запаси, необхідні для жит
тєдіяльності людини, рослин і тварин. Будь-які інші енер- 
годжерела — Сонце, припливи і хвилі, біоресурси — мо
жуть замінити лише малу частку атомної енергетики 
(із журн.).

БІОРЙТМ , у, ч. Циклічні коливання інтенсивності й ха
рактеру біологічних процесів і явищ в організмах. Медики 
вважають, що переведення годинників аж на дві години 
спричинить серйозні порушення біоритмів (з газ.); * Образ
но. Кожен народ має свою історію і свій етногенез, і свою 
систему вартостей аж до біоритмів національного ін
стинкту (з публіц. літ.).

БІОРЙТМ ІКА, и, ж. Сукупність проявів біоритмів; ха
рактер біоритму. Біоритміка — одна з найбільш загальних 
властивостей живих систем (з наук.-попул. літ.).

БІОРИТМ ІЧНИЙ, а, е. Стос, до біоритму. При складанні 
розпорядку дня і плануванні рішень майбутніх завдань слід 
ураховувати поряд з даними графіка денної працездатнос
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ті також свій біоритмічний стан, але не слід переоцінюва
ти його значення (з наук.-попул. літ.)-

БЮ РИТМ ОЛбГІЯ, ї, ж. Розділ біології, що вивчає біо- 
ритми живої матерії. Гіпотеза про те, що птахи мають 
внутрішній хронометр і орієнтуються за сонцем, лягла в 
основу біоритмології (з наук.-попул. літ.); У другій половині 
XXcm. викристалізувалася наука про зв 'язок між життям 
і часом — біоритмологія (із журн.).

БІОРІЗНОМ АШ ТНІСТЬ, ності, ж., екол. Те саме, що 
біорізноманптя. Висвітлено гідроекологічні проблеми річ
ки Тиси, питання біорізноманітності водного середовища, 
а також процеси формування якості води (з наук, літ.); 
Проблему збереження біорізноманітності ландшафтів 
окремої природної зони до певної міри вирішують заповідні 
території (з наук. літ.).

БІОРІЗНОМ АНПТЯ, я, с., екол. Різноманіття життя в 
усіх його проявах; існування численних видів тварин та 
рослин. Серед завдань, що стоять перед дослідниками при
роди Чорного моря, особливо слід виділити вивчення біоріз- 
номаніття його прибережної смуги (з наук, літ.); Альпій
ська конвенція, підписана ще в 1991 році, покликана зберег
ти біорізноманіття Альп (з газ.).

БІОРбЗПАД, у, ч. Спонтанний розпад хімічних речовин 
на компоненти, нешкідливі для навколишнього природного 
середовища. Перевагою нових піноутворювачів є їх повний 
біорозпад (з наук. літ.).

БЮСЁНСОР, а, ч., спец. Аналітичний прилад, у складі 
якого є біологічний чутливий елемент (фермент, антитіло, 
клітини чи шматочки тканин), поєднаний з перетворювачем 
(електрохімічним, оптичним, калориметричним чи акус
тичним). Біосенсори можуть бути використані в медицині 
для самообстеження та самоконтролю пацієнтами, для 
моніторингу навколишнього середовища, для контролю за 
якістю харчових продуктів (з навч. літ.).

БІОСИГНАЛ, у, ч. Сигнал, що передає перетворені стру
ми біологічного походження. Біосигнали в живому організ
мі мають термоелектричну природу (із журн.).

БІОСИНТЕЗ, у, ч. Біохімічний процес утворення орга
нічних речовин із простіших сполук, який відбувається у 
процесі обміну речовин в організмах чи поза ними під дією 
ферментів. Мідь відіграє дуже важливу роль при біосинтезі 
гемоглобіну (з наук.-попул. літ.); Речовини, які надійшли у  
клітину, беруть участь у  процесах біосинтезу (з навч. літ.).

БІОСЙНТЕЗНИЙ, а, е. Прикм. до біосинтез. Вуглекис
лота стимулює біосинтезні процеси в усіх живих організ
мах (із журн.).

БЮСИСТЁМА, и, ж. Сукупність біологічних організ
мів на певній території, що діють у закономірному зв’язку 
як частини єдиного цілого. У загальних рисах розмаїття 
біосистем безпосередньо чи опосередковано визначає стан 
усіх основних ланок матеріальної і соціальної сфер буття 
людини (з наук, літ.); Ще в 30-ті роки минулого століття 
академік Анохін розробив теорію функціональної системи, 
згідно з якою біосистема розгіядається як цілеспрямована 
(з наук, літ.); Ієрархічно вищою метою будь-якої біосисте- 
ми є самозбереження, проявами якого є адаптація і гомео
стаз (з наук. літ.).

БЮСИСТЁМНИЙ, а, е. Стос, до біосистеми. Еволюціо
нували [люди] аж до пізнання кібернетики і почали здога

дуватися про свій біосистемний статус (А. Крижанів- 
ський).

БІОСТАНЦІЯ, ї, ж. Науково-дослідна установа для все
бічного стаціонарного вивчення рослинного і тваринного сві
ту в природних умовах. Особливо В. Вернадський цікавився 
мікрофлорою, екологією вищих та нижчих рослин, ендокри
нологією рослин — цими важливими питаннями, якими зай
мався академік М. Холодний на біостанції в Старосіллі 
(із журн.).

БІОСТАТЙСТИКА, и, ж. 1. Кількісна інформація про 
народжуваність, смертність, цивільний стан населення у 
певному регіоні. Ефективна система біостатистики є не
обхідною передумовою вдосконалення системи охорони здо
ров я (з наук.-попул. літ.).

2. Розробка та використання статистичних процедур та 
методів для вивчення живих організмів. У практичному 
плані клінічна епідеміологія забезпечує доказову медицину 
необхідними методами біостатистики і об'єктивними кри
теріями достовірності (з наук. літ.).

БІОСТИМУЛЯТОР, а, ч. Біологічно активна речовина, 
яка стимулює роботу певного органа чи процеси життєдіяль
ності в організмі. Застосування біостимуляторів визнано 
одним із найбільш високорентабельних заходів підвищення 
продуктивності посівів (з наук.-попул. літ.); З'ясовано, що 
ехінацея пурпурова — чудовий біостимулятор загальної дії 
(із журн.).

БІОСТИМУЛЯЦІЯ, і, ж. Стимуляція роботи певного ор
гана, процесу чи життєдіяльності організму в цілому за допо
могою біологічно активних речовин і спеціальних приладів. 
Лазерна біостимуляція має терапевтичну дію (з навч. літ.).

БІОСТІИКІСТЬ, кості, ж. Властивість матеріалів (ви
робів) тривалий час протистояти руйнівному впливу мікро
бів, бактерій і т. ін. Біостійкість деревини підвищується зі 
збільшенням густини і віку дерева (з наук. літ.).

БІОСТРЙМ , у, ч., геол. Утворення на дні моря із залиш
ків організмів. Біостром трохи здіймався над дном басейну 
та за життя організмів являв собою банку, яка могла вхо
дити до складу рифу в його лагунній частині (з наук. літ.).

БІОСТРУМ , у, ч., спец. Слабкий електричний струм, що 
виникає в тваринних і рослинних організмах. Користую
чись чутливими приладами, можна одержати запис біо
струмів серця — електрокардіограму (з наук.-попул. літ.); 
Алкоголь знижує електричну активність мозку, пригнічує 
його біоструми (із журн.).

БІОСУПУТНИК, а, ч. Штучний супутник Землі, при
знач. для біологічних досліджень. Оскільки вертикальні 
старти не давали інформації про тривалу невагомість, біо- 
супутник ушанувався Корольовим серед найперших (з на
ук.-попул. літ.).

БІОСФЕРА, и, ж. Оболонка Землі, яку населяють живі 
організми. Непродумана діяльність людини призвела до то
го, що нині біосфера перебуває у  критичному стані 
(із журн.); Може, людина для того й сформована приро
дою, щоб вилікувати біосферу, повернути їй гармонію 
(О. Бердник); Антропогенний вплив на біосферу.

БЮ СФЕРИКА, и, ж. Наука про системи, в яких відбу
вається замкнений циклічний оборот речовин. Предметом 
дослідження біосферики є вся сукупність природних та 
штучних екологічних і фізико-хімічних систем з циклічними 
перетвореннями в цих системах (з наук. літ.).
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БЮСФЁРНИЙ, а, е. Стос, до біосфери. Віддавши перева
гу фізико-технічній науці перед біосферною, ми опинилися 
перед екологічною катастрофою (з наук, літ.); Людство 
має взяти на себе функцію наукового управління біосферни- 
ми процесами (з наук.-попул. літ.); Біосферний заповідник.

БІОСФ ЕРОЛбГІЯ, ї, ж. Наука, що досліджує глобаль
ну екологію Землі. Біосферологія вивчає біосферу як єдине 
планетарне ціле, з'ясовує закономірності еволюції біосфе
ри (з навч. літ.).

Б ібТ А , и, ж., біол. Історично сформована сукупність 
живих організмів, об’єднаних спільним регіоном або сере
довищем поширення. Ґрунтова біота відіграє важливу роль 
у  формуванні родючості ґрунтів (з наук, літ.); Наслідки біо- 
технологічних операцій для людини, біоти й навколишнього 
середовища складно передбачити (з наук.-попул. літ.); Біо
та лісової зони; Природні шляхи формування біоти.

БІОТЕЛЕМЕТРШ , ї, ж., спец. Дистанційне вимірюван
ня різних біологічних показників у людини і тварин. При 
бпотелеметріїна досліджуваному об ’єкті (тварині або лю
дині) закріплюють відповідні біологічні датчики (з наук.- 
попул. літ.).

БЮТЁРМ, а, ч., спец. Біологічний термостат; прилад для 
досліджень з ембріології та генетики, в якому підтриму
ється стала температура. Жабенят ми розмножуємо в біо- 
термі (з Інтернету).

БІОТЕРМІЧНИЙ, а, е, спец. Стос, до біотермії. Для зне
заражування і дегельмінтизації осадів застосовують різні 
види термічної обробки, у  тому числі в біотермічних уста
новках (з наук, літ.); Польове компостування в штабелях і 
промислова переробка базуються на біотермічній обробці 
відходів у  аеробних умовах (з навч. літ.).

БІОТЕРМІЯ, і, ж., спец. Розвиток теплових процесів 
унаслідок життєдіяльності теплолюбних бактерій. Поряд з 
імунотерапією, хіміотерапією в інституті застосову
ються і такі експериментальні методи лікування, як біо- 
термія (з газ.).

БІОТЕСТУВАННЯ, я, с., екол. Оцінка в лабораторних 
умовах якості об’єктів довкілля із використанням біологіч
них організмів. Розкриваються методичні аспекти дослі
дження середовища методами біоіндикації та біотесту- 
вання, санітарно-гігієнічної оцінки зеїених рослин у  населе
них пунктах тощо (з наук, літ.); Біоіндикація та біотесту- 
вання — новий науковий напрям, на думку самих учених, 
вельми перспективний (з газ.).

БІОТЕХНІКА, и , ж. 1. Технічні прилади для здійснення 
біологічних досліджень. Статистичні показники біотехніки.

2. Те саме, що біотехнологія 2. У статті йдеться про 
розробку біотехніки культивування водоростей та їх масо
вої переробки (з наук. літ.).

БІОТЕХНІЧНИЙ, а, е. 1. Стос, до біотехніки. Значною 
популярністю в абітурієнтів користується Луцький біо- 
технічний інститут (з газ.).

2. Стос, до біотехнії. У господарстві було перевірено за
безпеченість поголів ’я мисливських тварин біотехнічними 
спорудами згідно з рекомендаціями щодо мисливського упо
рядкування угідь (з наук.-техн. літ.).

БІОТЕХНІЯ, ї, ж. Розділ мисливствознавства, який роз
робляє заходи для охорони та збільшення чисельності ко
рисних тварин у природних умовах, а також поліпшення їх 
продуктивних властивостей. Останніми роками біотехнія

та біотехнічні заходи набули великої ваги в спортивному 
мисливському господарстві (із журн.).

БІОТЕХНбЛОГ, а, ч. Фахівець у галузі біотехнології. 
Чимало завдань стоїть перед біотехнологами у  галузі хар
чової промисловості (із журн.).

БІОТЕХНОЛОГІЧНИИ, а, е. Який стос, біотехнології, 
признач, для біотехнології або базується на ній. Доцільним є 
прийняття державної програми управління біотехнологіч- 
ною сферою в Україні (з мови документів); Біотехнологічна 
лабораторія; Біотехнологічні дослідження.

БІОТЕХНОЛОГІЯ, ї, ж. 1. Напрям у науці й виробниц
тві, який характеризується інтегрованим застосуванням біо
хімії та мікробіології з метою використання потенціалу мікро
організмів, культур, клітин і тканин. Найбільшу популяр
ність на сучасному ринку мають виробники, котрі спеціалі
зуються на розробці принципово нових продуктів на основі 
біотехнології (з наук.-попул. літ.); Витоки біотехнології ле
жать у  першій хлібині і глечику кислого молока (із журн.).

2. Сукупність технологічних операцій для обробки або 
переробки певного матеріалу, виготовлення конкретної 
продукції, проведення наукового дослідження із застосу
ванням методів біохімії та мікробіології. Планується про
ведення дослідних робіт щодо вдосконалення біотехнологій 
культивування та переробки молюсків (з наук, літ.); Світ 
мікроорганізмів — немовби дволикий Янус: з одного боку, 
без нього неможливі нормальне функціонування біосфери і 
розвиток біотехнологій, з другого, — це небезпечний ворог 
людства (з наук.-попул. літ.).

БІОТЕХНОСФЕРА, и, ж., екол. Єдність середовищ при
родного і видозміненого людиною за допомогою техніки. 
Біотехносфера — сфера, яка є перехідним етапом від біо
сфери до ноосфери (з наук.-попул. літ.).

БІОТЙН, у, ч. Біологічно активна речовина групи віта
мінів. Біотин відіграє важливу роль в обміні вуглеводів і 
жирних кислот (з наук.-техн. літ.).

БІОТИП, у, ч., екол. Група організмів у межах популяції, 
які мають характерні особливості способу життя або пове
дінки. У межах одного біотипу (бука) біостійкість зале
жить від густини, віку, місця вирізки із стовбура (з наук.- 
попул. літ.).

БІОТЙТ, у, ч. Мінерал чорного або бурого кольору групи 
слюд, алюмосилікат калію, заліза та магнію. Біотит, який 
являє собою магнезіально-залізисту слюду, названо за пріз
вищем французького фізика Ж.-Б. Біо (з наук.-попул. літ.).

БІОТЙЧНИЙ, а, е. 1. біол. Притаманний живим організ
мам; вироблений або зумовлений живими істотами. Темпе
ратурний режим значною мірою зумовлює процес біотич
ного самоочищення (з наук. літ.).

2. Те саме, що біогенний. Мета роботи — вивчення ди
наміки стану біотичного компонента модельної екосисте
ми (з наук, літ.); Через біотичний кругообіг протягом двох 
тисяч років проходить увесь кисень атмосфери (з наук.-по
пул. літ.).

БІО ТбН У С , у, ч. Природний стан постійного довільного 
напруження, власт. усьому живому. Відомо, що гарячий і 
вогкий клімат ослаблює біотонус, життєву енергію, з усі
ма характерологічними нааіідками такого ослаблення (з пуб- 
ліц. літ.).

БІОТОП, у, ч., екол. Ділянка земної поверхні з однотип
ними умовами середовища, яку займає певне угруповання 
організмів. Павуки опанували різні біотопи і поширені від
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полярних областей та високих гір до сухих степів та розпе
чених пустечь (з навч. літ.); Гніздові біотопи; Наземні біо
топи.

БІОТбПНИЙ, а, е, екол. Стос, до біотопу. Біотопна мін
ливість м асу своїй основі відмінності у  генетичній струк
турі популяцій (з наук, літ.); Характеристика особливостей 
біотопного розподілу птахів у  Чернівцях протягом року ба
зується на даних кількісних обліків (з наук. літ.).

БІОТРАНСФОРМАЦ1Я, ї, ж. Сукупність перетворень 
речовин (зокрема хімічних) в організмі або органічному се
редовищі. Спеціалістами досліджено процеси біотранс- 
формацїї органічних забруднень, що містяться в стічних 
водах (з наук, літ.); У печінці відбувається біотрансформа- 
ція, знезаражування отрут. Тому вона найбільшою мірою 
приймає на себе “токсичний удар " (з наук.-попул. літ.).

БІОТРбН, а, ч.. спец. Герметична камера зі штучними 
кліматичними умовами для живих організмів. Біотрон — 
це повністю закрите приміщення, устатковане системою 
регулювання температури, вологості, шуму, тобто спору
да з досить-таки стабільними фізико-хімічними парамет
рами середовища (з наук.-попул. літ.); Учений розповів про 
можливість створення штучного клімату в спеціальних 
приміщеннях — так званих біотронах, де постійні тиск і 
волога, немає шкідливих мікроорганізмів (з газ.).

БЮТУАЛЁТ, у, ч. Убиральня, в якій застосовується біо
логічна утилізація екскрементів. Великий інтерес в інди
відуальних забудовників викликає біотуалет для оброблен
ня фекальних стоків (із журн.).

БІОФАРМАЦІЯ, ї, ж. Галузь фармацевтики, яка вивчає 
залежність ефекту ліків від форми застосування та особли
востей технології їх виготовлення. Біофармація — теоре
тична основа виробництва та правильного використання 
лікувальних засобів (з навч. літ.).

БІОФ ЕНОЛбГІЯ, ї, ж. Розділ фенології, що вивчає пе
ріодичні явища в розвитку певного виду організмів або їх 
групи, пов’язані зі змінами пір року. Біофенологія переліт
них птахів.

БІОФІЗИК, а, ч. Фахівець у галузі біофізики. Платон 
Григорович Кос тюк — видатний нейрофізіолог і біофізик, 
заслужений діяч науки, дійсний член НАН України і низки 
іноземних академій, відзначений Державною премією Укра
їни (з публіц. літ.).

БІОФІЗИКА, и, ж. Наука, що вивчає фізичні й фізико- 
хімічні процеси, які відбуваються в біологічних організмах, 
а також вплив на них фізичних факторів. У результаті про
никнення фізики в біологію утворилася спеціальна галузь 
знань — біофізика (з наук.-попул. літ.).

БІОФІЗИЧНИЙ, а, е. Стос, до біофізики. Людина є з 
біофізичного погляду дипольним зарядом (з газ.).

БІОФІЛЬТР, а, ч. Пристрій для біологічного очищення 
стічних вод. Очищення промислових стічних вод здійсню
ється за допомогою поетапного пропускання їх через два 
шари сорбенту та біофільтр (з наук.-техн. літ.).

БІОФІЛЬТРАЦІЯ, ї, ж. Біологічне очищення питної во
ди або стічних вод. Фірма пропонує системи біофільтрації 
питної води, обладнання для очищення води від систем ін
дивідуального користування до високопродуктивних ком
плексів (із журн.).

БІОХІМІК, а, ч. Фахівець у галузі біохімії. “В житті 
Олена трапляється тільки раз", — подумав біохімік сумо

вито (В. Підмогильний); Біохімік О. Я. Данилевський ука
зав на наявність пептидних груп у  білковій молекулі (з навч. 
літ.).

БІОХІМ ІЧНИЙ, а, е. Стос, до біохімії. Життя — ось що 
є річ біохімічної науки (В. Підмогильний); Біохімічна лабо
раторія; Н Пов’язаний із хімічними процесами в біологіч
них організмах. При достиганні помідорів у  плодах відбу
ваються біохімічні перетворення (з наук.-попул. літ.); Білки 
прискорюють біохімічні реакції (з навч. літ.).

БІОХІМІЯ, і, ж. Галузь науки, яка досліджує хімічні 
процеси речовин, що входять до складу живих організмів. 
У комплексі біологічних наук велике значення має біохімія — 
наука про “хімію життя ", як часто її називають (з наук.- 
попул. літ.); Н чого. Сукупність хімічних процесів, що від
буваються в організмі або в його частині. Біохімія нервової 
системи; Біохімія рослин.

БІОХбР, у, ч„ БІО Х бРА , и, ж., екол. Підрозділ біосфе
ри, що складається з групи схожих біотопів. Сукупність 
схожих біотопів, наприклад, сукупність піщаних, глинис
тих та кам янистих пустель становить біохор пустель 
(з наук.-техн. літ.).

БІОХбРА див. біохор.
БІОХРОН, у, ч. Проміжок геологічного часу, який відпо

відає відкладам певної біозони. Біохрон є допоміжною гео
хронологічною одиницею (з наук.-попул. літ.).

БІО Ц ЕН бЗ, у, ч„ екол. Історично складена сукупність 
рослин, тварин та мікроорганізмів, що населяють терито
рію з більш-менш однотипними умовами існування. Не
скінченно різноманітні біоценози флори і фауни дають нам 
численні приклади скупчень різнорідних живих речовин, які 
є неначе живими гірськими породами (з наук, літ.); Ліси не 
тільки закріппюють піски, а з їх появою народжується но
вий біоценоз — велике угруповання рослин і тварин (з на
ук.-попул. літ.).

БІОЦЕНОЛ б Г ІЯ , ї, ж. Розділ екології, який вивчає рос
линні й тваринні угруповання в їх сукупності. Екологію по
діляють умовно на власне екологію, що вивчає реакції окре
мих організмів на вплив середовища, і біоценологію, предме
том вивчення якої є складні екологічні системи — біоценози 
(з газ.).

БІОЦЙД, у, ч., спец. Знищення певних форм життя. Нині 
існує багато способів захисту природних та синтетичних 
матеріалів від шкідливої дії мікроорганізмів. Найважли
віший із них — біоцид (із журн.).

БІОЦЙДНИЙ, а, е, спец. Стос, до біоциду. Біоцидні пре
парати.

БІОЦЙКЛ, у, ч., екол. 1. Найбільший екологічний під
розділ біосфери (суходіл, море та внутрішні водойми). На
уковці об'єднують біохори пустель, лісів, степу в біоцикл 
суходолу (з наук.-техн. літ.).

2. Закономірна зміна фаз або стадій розвитку організму. 
Біоцикл порушено людським суїцидом. Навіщо давати ді
тям життя, коли ми отруюємо нашу землю?! (з Інтернету).

БІОЧЙП, а, ч., інформ. Кристал із надчистого кремнію 
разом з нанесеною на нього інтегральною схемою, який 
дозволяє здійснювати велику кількість біологічних тестів 
одночасно. Кремнієвий біочип здатен у  багато разів при
скорити процес виявлення вірусних захворювань (з наук, 
літ.); Нова технологія біочипів дозволить виключити до
сліди на тваринах в хімічній та косметичній галузях, а та-
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кож різко скоротити їх застосування при розробці нових 
ліків (з наук. літ.).

БІПАТРИД, а, ч., юр. У міжнародному праві — особа, 
яка є громадянином двох або більше держав одночасно. 
Норми, що регулюють колізії, пов 'язані з військовою повин
ністю та дипломатичним захистом біпатридів, містять
ся в міжнародних угодах (з навч. літ.).

БІПЕДАЛІЗМ, у, ч., біол. Спосіб пересування на двох 
ногах, характерний для архозаврів, птахів, деяких ссавців, а 
також людини. Біпедалізм не має перевагу савані, оскільки 
рух на чотирьох лапах є доцільнішим через більшу швид
кість (з наук.-попул. літ.).

БІПЛАН, а, ч. Літак із двома несучими площинами крил, 
розташованими одна над одною. Наталя з Юлькою теж 
змайстрували модель .. аероплана. Це був великий біплан 
(О. Донченко); Перехід з біплана на моноплани зробив пере
ворот у  літакобудуванні (з наук.-попул. літ.).

БІПЛАНОВИЙ, а, е, спец. 1. Прикм. до біплан. Біплано
вий літак має дві площини крил, розташованих одна над од
ною (з наук.-техн. літ.).

2. Який має дві площини. Уведення катетера через стег
нові судини аж до серця забезпечує найсучасніший біплано
вий ангіограф, за роботою якого ми спостерігаємо із сусід
ньої кімнати за допомогою моніторів (з газ.).

БІПОЛІД, а, ч„ юр. Те саме, що біпатрйд. Біполід — у  
міжнародному праві — особа з подвійним або множинним 
громадянством (з наук. літ.).

БІПОЛЯРНИЙ, а, е. 1. техн., фіз. Який має два полюси 
(у 1,3 знач.). У роботі досліджується структура і власти
вості кобальтових плівок, отриманих імпульсним і біполяр
ним струмом (з наук, літ.); Під час операцій хірурги засто
совують біполярний зварювальний затискач для накладан
ня точкового зварного шва (з наук.-попул. літ.); Біполярний 
транзистор.

2. книжн. Який складається з двох протилежних частин, 
процесів і т. ін. Біполярний розлад, або так звана маніакаль
но-депресивна хвороба (психоз), полягає у  періодичному ви
никненні фазових емоційних порушень різної полярності 
(з наук, літ.); Біполярний регіон формується на базі двох 
взаємопов ’язаних міст різних країн, розташованих на від
стані менше 100 км з обох боків державного кордону (з на
ук. літ.).

3. політ. Якому властива біполярність (у 2 знач.). Біпо
лярний світ, який існував донедавна, визнавав лише один по
діл — на своїх і чужих (з публіц. літ.); Зрозуміло, наше су
спільство не біполярне, — у  громадської думки, крім двох 
полюсів, є ще багато секторів (з газ.).

А Біполярні координати див. координати.
БІПОЛЯРНІСТЬ, ності, ж. 1. спец. Властивість за знач, 

біполярний 1, 2. Біполярність води забезпечує високу роз
чинність у  ній хімічних сполук, а розчинність сприяє про
никненню цих сполуку клітини (з наук.-попул. літ.).

2. політ. Один із варіантів системи “балансу сил”, при 
якому всі складники об’єднуються навколо двох основних 
центрів. Закінчення епохи блокового протистояння, розпад 
СРСР і зникнення разом з ним системи біполярності в між
народних відносинах поставили світ перед необхідністю 
розробки нових механізмів та гарантій безпеки (з публіц. 
літ.).

БІПРИЗМ А, и, ж., мат., фіз. Дві вузькі призми, складе
ні малими основами. Пучок променів, що випускається не- 
когерентним джерелом, після заломлення в біпризмі поши
рюється у  вигляді двох когерентних пучків, що розходяться 
(з навч. літ.).

Б ІР 1, бору, ч. Сосновий або інший шпильковий ліс; міша
ний ліс із переважанням сосни. Передо мною сніг біліє. Кру
гом бори та болота (Т. Шевченко); То не звір блукає в сос
новому бору, то мати тікає з сином (І. Нечуй-Левицький); 
їхали мовчки, тілько вітер глухо стогнав у  смерекових бо
рах, віщуючи близьку відлигу (І. Франко); Кожну ніч пори
пують бори, І ладаном мені живиця пахне (В. Стус); Хіба 
можна не любити своєрідну красу соснового бору з його 
м ’яким оксамитовим мохом і терпким запахом хвої? 
(із журн.); // Взагалі будь-який ліс. Гуляє вітер у  степах, 
Верхи борів гойдає (М. Рильський); Весною діти збирають 
в бору й на луках суниці (О. Воропай).

БІР2, бору, ч., діал., іст. Податок; данина. Бір — так на
зивався в Молдові подвірний податок із селян (з XV cm.), а 
також збір на подарунки турецькому султанові в 
XVI-XVIII cm. (з наук.-попул. літ.).

БІРЖА, і, ж. 1. Організаційно оформлений і постійно 
діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними па
перами і оптова торгівля товарами. На нью-йоркській біржі 
ще з весни агенти Мак-Келлі скуповують для свого шефа 
акції на донецькі шахти (О. Гончар).

2. заст. Місце стоянки візників, фурманів у містах. Віз
ники стоят на біржі; Н Сани або дрожки візника, який сто
їть на біржі (у 2 знач.). Ми приїхали біржею (Сл. Гр.).

Член біржі див. член; Член фондової біржі див. член; 
Чорний ринок <Чорна біржа> див. ринок.

А  (1) Біржа праці — установа, яка здійснює посеред
ництво між працівником і підприємцем при найманні робо
чої сили і в якій ведуть облік безробітних та сприяють їх 
працевлаштуванню. Треба насамперед зареєструватись як 
командировочному і взятись на облік у  профспілчанській 
[профспілковій] біржі праці (В. Підмогильний); — Я  тут 
щось на зразок завідувача місцевих кадрів, або біржі праці 
(Ю. Винничук); (2) Брокерська біржа — установа, в якій 
здійснюють різні торговельні, фінансові та інші операції 
через посередництво брокерів. Шкода, яка заподіюється 
внаслідок незаконних дій або недбалості, неуважності дій 
нотаріуса і брокерської біржі, має зовсім різну правову 
природу і зовсім різні за видом санкції(з публіц. літ.); (3) То
варна біржа — організаційно оформлений і постійно дію
чий ринок, на якому здійснюють оптову торгівлю перев. си
ровиною, матеріалами та продовольчими товарами, ство
рюють і регулюють біржовий товарний ринок. Товарна бір
жа діє на засадах самоврядування та повної господарської 
самостійності (з мови документів); (4) Фондова біржа — 
спеціалізована фінансова організація, яка зосереджує по
пит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх 
біржового курсу. Було зроблено спробу розглянути аспекти 
діяльності фондової біржі, її сутність, призначення, що 
визначають і її місце в національному господарстві (з наук, 
літ.).

БІРЖОВИЙ, а, ё. 1. Прикм . до біржа 1. Спілка бірж— не 
монополіст, а координатор, інформатор, свого роду мозок 
усієї біржової структури (з газ.); Біржове будівництво в 
Україні.
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2. Який стосується роботи на біржі, пов’язаний із нею. 
Біржова діяльність; Біржові торги.

А Біржова спекуляція див. спекуляція1; Б!ржовё мито 
див. мито; Біржовий комггётдмв. комітет; Біржовий курс 
див. курс; Біржовий прибуток див. прибуток.

БІРЖОВЙК, а, ч. Той, хто займається біржовими опера
ціями. Миколаївські біржовики свідомо пішли на “опто
вий ” продаж брокерських місць (з газ.).

БІРМАНЕЦЬ див. бірманці.
БІРМАНКА див. бірманці.
БІРМАНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бірманці і Бірма. У 

жовтні 2005 року в американському штаті Флорида чоти
риметровий бірманський пітон намагався заковтнути ще 
живого двометрового алігатора (з газ.).

БІРМАНЦІ, ів, мн. (одн. бірманець, нця, ч.; бірманка, 
и, ж.). Народ, який становить основне населення Бірми (те
пер М’янми). Більшість населення Бірми становлять бір
манці, один з найдавніших народів Азії (з навч. літ.).

БІРОНІВЩИНА, и, ж., іст. Режим сваволі та терору в 
Росії під час панування курляндського шляхтича, згодом 
герцога Е.-Й. Бірона, фаворита імператриці Анни Іоанівни 
(1730-1740). За біронівщини, тобто періоду панування фа
ворита цариці Анни, селяни й козаки також тяжко тер
піли (з наук.-попул. літ.).

БІРОФІЛ, а, ч. 1. Той, хто займається бірофілією; колек
ціонер пивної атрибутики. Польські газети писали про біро- 
філа, відомого на всю країну величезною колекцією пивних 
пляшок (з газ.).

2. Той, хто любить пиво, добре знається на ньому, колек
ціонує все, що пов’язане з пивом. Бірофіли продегустували 
82 сорти пива (з газ.).

БІРОФІЛІСТ, а, ч. Те саме, що бірофіл. Один місцевий 
бірофіліст твердить, що зібрав сто дві тисячі етикеток 
(з газ.).

БІРОФІЛІЯ, і, ж. Колекціонування пивної атрибутики: 
етикеток, банок, пляшок, пробок, підставок і т. ін. Досить 
своєрідним видався напрям захоплення майстра цеху теп
лової та вимірювальної апаратури — це так звана біро- 
філія (колекціонування пивних етикеток) (з Інтернету).

БІРОФІЛЬСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бірофіл і бірофілія. 
Бірофільська колекція; Бірофільські уподобання.

БІРЮ ЗА, й, ж. Непрозорий напівкоштовний камінь 
блакитного або блакитнувато-зеленого кольору. І небу по
дібна лежить бірюза (М. Хвильовий); Одного дня Зогак 
усадовився На троні, зробленім з кісток слонових, І заквіт
чавсь вінцем із бірюзи (А. Кримський); Люлька прикрашена 
орнаментальною різьбою та інкрустована опалом, бірю
зою (з наук, літ.); * Образно. Сяє хмара білокрила, Квітне 
неба бірюза (А. Малишко); * У порівн. Хвилі то сині-сині, 
як бірюза, то фіолетові (І. Нечуй-Левицький).

БІРЮ ЗбВИЙ, а, е. 1. Прикм. до бірюза. Бірюзові пом а
ди; // Зробл. з бірюзи. Вгледівши його кремезну бородату 
постать та в руках важкі бірюзові чотки, правовірні від
дадуть належну йому пошану (Іван Ле).

2. Який має колір бірюзи; ніжно-голубий. Дівчатка чин
но розсілися спереду, поспиравшись на бильця, оббиті.. яс
кравим бірюзовим бархатом із позолотою (О. Ільченко); 
* Образно. Над Шварцвальдом пливла осінь, тиха й бірюзо
ва (О. Донченко); Далекий клекіт стояв у  бірюзових прос
торах і був неясний і смутний (М. Хвильовий).

БІС1, а, ч. 1. Злий дух, слуга диявола. — Як воно скоїлось — 
і не вгадаю. Се біс проклятий спокусив (Л. Глібов); Багато
му й біс дітей колише, — говорить давнє прислів я (Іван 
Ле); — їм чи чорт, чи біс, аби яйця ніс (Ю. Збанацький).

2. Уживається як лайка. Сунеться який біс — йому ко
лючка в ніс (Л. Глібов).

0 (1) Біс (злий дух) вселився (поселився) <рідко Бісе
нята вселйлися> в кого — хто-небудь, перебуваючи в стані 
збудження, запалу і т. ін., робить незрозумілі, дивні вчинки. 
Сама ж  [Сивилла] вся корчилась, кривилась, Мов дух все
лився в неї злий (І. Котляревський); Якісь, певне, лихі бісеня
та вселилися в молоду Олімпіаду. Господарка такі коники 
викомарювала, що я аж з дива на ніч перехрестився (О. Ко
вінька); Та коли переступили поріг готелика, .. знов поселив
ся в Тетяну Василівну біс незгоди (П. Загребельний); (2) Біс 
злизав (ізлизав) кого — хто-небудь безслідно пропав, 
зник. — Сомка твого вже біс ізлизав — не бійсь, не викру
титься з запорозьких лап! (П. Куліш); (3) Біс (кат, чорт) би 
його (тебё, Її і т. ін.) взяв, лайл. — уживається для вира
ження обурення, незадоволення, досади і т. ін. — Іванов, де 
ти? — кричав хтось у  темряві. — Де ти, чорт би тебе взяв! 
(О. Гончар); (4) Біс одним мотузочком скрутив кого, зне- 
важл. — хтось міцно здружився, маючи спільні інтереси, 
уподобання. Недарма ж він з Варавою дружить, а це із 
Левченком зв 'язався. Хіба ж не видно, що біс їх одним мо
тузочком скрутив? (М. Стельмах); (5) Біс узяв (вхопив) 
зневажл.: а) (кого) хто-небудь помер, загинув. Узяв біс па
на, — хай бере й підпанків (прислів’я); Мов пара отрутна, 
штрикнув [напій] його в ніс. І скрикнув Василь, і вхопив його 
біс (В. Самійленко); Недарма ж кажуть люди, що поки си
тий схудне, то худого й біс візьме (П. Козланюк); б) (що) 
пропало, згинуло що-небудь (про тварину). Ой гоп, та йусе, 
Хома паску несе, а Хомиха порося, воно вирвалося і побігло в 
ліс, там узяв його біс (з народної творчості); — Навіщо ж 
ти накохав того скоту, коли не хочеш сам глядіти?.. — Не 
візьме його, мамо, біс! — весело одмовляє Чіпка (Панас 
Мирний); (6) Біс (чорт, дідько, кат) із ним (з нёю, з тобою 
і т. ін.) — уживається для вираження примирення з чим-не- 
будь, байдужості до когось, чогось. — Чорт з нею, з еконо
мією. Подумаєш — щастя. Була б шия, а ярмо знайдеться! 
(А. Головко); Кат із ним. Що буде, те й буде (В. Кучер);— Про- 
даш [продаси] [корову] для такого чоловіка! Дідько з нею! 
(М. Стельмах); 3 кошика потроху вилітали й розбивалися 
яєчка, і до нього веселими очима сміялися жовтки. Ну, й кат 
із ними. Кузьма вже не заздрий на таку закуску (М. Стель
мах); — Діло й на тебе є. — А кат із ним, із тим ділом, — від
махнувся Дорошенко (О. Гончар); — Ну і біс з ним! — відмах
нувся Ясень, оволодівши трохи собою. — Є чого так пережи
вати (Ю. Бедзик); (7) Біс (чорт, рідко чортеня) штовхає 
[під ребро] кого — хто-небудь робить якісь погані, необду
мані вчинки ніби проти його волі. Хіба ж Тонн, його розум
на, твереза, практична Тоня, сіла б із ним в каючок, якби і її 
не штовхало оте чортеня зваби, спокуси, жадання торкну
тися чогось заборонного, звідати незвіданого? (О. Гончар); 
Якийсь біс штовхав його сьогодні під ребро і весь час спону
кав на хлоп’ячі вихватки (П. Загребельний); (8) Біс (чорт, 
нечистий і т. ін.) спокушає / спокусив кого — хто-небудь 
не може утриматись від поганих учинків. Що мені робити? 
Мене спокуиіає нечистий (І. Нечуй-Левицький); (9) Біс (чорт) 
сіпає за язик кого — кому-небудь нестерпно хочеться ска
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зати щось, хтось не стримується від зайвих слів. — Пробач
те, що... — Пробачаю, — задавнений біс сіпає вчителя за 
язик, — що зробиш: вдача (М. Стельмах); Де в біса (в 
чорта)! див. де2; Дивйтися (рідко позирати) бісом див. ди
витися; (10) До біса (до диявола, рідше к бісу, к дияволу): 
а) (кого, чого і без дод.) багато, безліч. Дурниці вареники і 
варяниці, інша справа борщ, — хоч поганий, так до біса! 
(прислів’я); — Тайдо біса ж у  цього паші всякого надбан
ня! Якби підпалити — днів зо три горію  б! (М. Пригара); 
Качви тієї й справді в Інгульській заплаві було до біса 
(О. Сизоненко); б) дуже, занадто, надзвичайно. — Гаразд, 
гаразд, докторе, — заспокоїв його жартуючи Яремченко, — я 
дуже терплячий гість, хоч, правду кажучи, до біса зголод- 
нівся (Д. Бедзик); — Леонтій Леонтійович — людина ста
течна, розумна і до біса хитра (П. Кочура); Жінка поста
вила пляшку і кинулась до печі. Коляда стежив за її сприт
ними рухами і думав, що оця Маланка до біса славна моло
дичка (М. Зарудний); в) уживається для вираження катего
ричного небажання мати справу з ким-, чим-небудь, 
терпіти когось, щось. — Пхе, — каже господар, — якого ж 
чорта нам коло них панькати? — К дияволу кармазинів! — 
загукала громада, роздрочившись, як бугаї (П. Куліш); 
[ Т в а р д о в с ь к и й : ] Л з  вами згоден: тиран-поміщик — 
к бісу (С. Голованівський); Не вперше їй чути від чоловіка:.. 
збудую [канал] і більше не буду .. кину до біса, кладовщи
ком [комірником] або завгаром піду (О. Гончар); До біса 
якогось вовка сіроманця, до біса мисливську забавку, бо є ін
ші сіроманці, яких треба провчити назавжди (М. Стель
мах); г) у  знач. виг. уживається, коли проганяють, відпус
кають або впускають кого-небудь кудись з невдоволенням, 
обуренням і т. ін.; куди завгодно. — Та пустіть її до біса, — 
крикнув затурканий писар. Молодицю пустили (Марко Вов
чок); — Я  сказала.. незграбно пошито. — Ну і к дияволу її, 
коли так!— рішила панночка, зірвавши з себе., блузку (Леся 
Українка); Марко почервонів, як рак, і шпурнув даскалові га
манець у  лице. — Йди до диявола! Ти зневагу і кривду червін
цями хочеш заплатити, і то шляхтичеві? (А. Чайков- 
ський); [Ш а л і м о в:] Та забирайтесь ви всі до біса з вашим 
Мальованим (І. Кочерга); г) уживається для вираження за
перечення чого-небудь або обурення чимсь. Всі вони [теоре
тики] в один голос повторяли те саме: в боротьбі здобудеш 
право своє. Мене при цьому лиш одне дивувало: чому, до 
диявола, ця сама боротьба мусить обоє’язково мати аж 
такий безобразний вираз? (У. Самчук); Іди [собі] до чорта 
(до біса, до дідька, під три чорти і т. ін.) див. іти; [І] [сам] 
чорт (біс) не розбере (не пізнає) див. чорт; Іти (летіти) / 
піти (полетіти) до чорта (до дідька, к чорту, під три чор
ти, к бісу і т. ін.) див. іти; Куди чорт (біс, нечистий і т. ін.) 
поніс див. чорт; (11) На |якбго| біса (чорта), лайл. — для 
чого, навіщо; зовсім непотрібний або непотрібно. На чорта 
та худоба, коли жить неподоба (Номис); — То ти хоч би 
пику вмив, — докоря йому Лушня. — На біса я буду мити, 
коли дощ і без того обмиє (Панас Мирний); — На якого біса 
їх [блузки] шити, коли не носити? (Леся Українка); — Що, 
теж в Америку закортіло? — Та на біса вона мені, ваша 
Америка (О. Довженко); — На чорта мені здалися твої і 
Юркові книжки! Ти діло говори! — скипів Митрофан 
(М. Стельмах); (12) [Не] з біса ([неї з чорта) — дуже, вель
ми, занадто. Прикидаєшся, мов бідний, щоб більшу ціну узя
ти. Не з чорта ж хитрий (Г. Квітка-Основ’яненко); 3 біса

розумна ти [Катря], моя люба! — кепкує з неї Лазар (Марко 
Вовчок); — Піду, — каже Марина, — втечу від лиха! Не з 
біса й я хитра! Не дамся я тому лиху!.. (І. Нечуй-Левиць- 
кий); “Та який ти з біса мудрий! — Мовить лицар, — ще ні 
разу Я  таких, як ти, не бачив " (Леся Українка); Одарка 
Дармограїха вдалася .. з чорта розумна (Є. Гуцало); Сте
пан розповідав мені щось з біса веселе, сам реготав з цього 
(П. Загребельний); (13) Не узяв його (її, їх і т. ін.) біс (кат, 
чорт) — уживається для вираження схвалення кого-, чо
го-небудь, захоплення кимсь, чимсь. — Вже де появиться 
[Василь], то усі дівчата коло нього. І танцювати, і жарту
вати, не узяв його біс (Г. Квітка-Основ’яненко); Вона, кат її 
не взяв, препишна молодиця (Марко Вовчок); Та й сам Ґава — 
не взяв його кат — догадливий удався (І. Франко); Ні чорта 
(ні біса) див. чорт; Один чорт (біс, дідько) <Одна сатана> 
див. чорт; Позирати вовком (бісом, зйзом і т. ін.) див. по
зирати; Послати до біса (до чорта) див. посилати; 
(14) Сам біс (чорт) голову зверне— неможливо розібрати
ся в чому-небудь дуже заплутаному, зрозуміти що-небудь. 
Бюрократ так справу поверне, що сам біс голову зверне 
(приказка); Сам чорт (біс, сатана) ногу (ноги) зломить 
(вломить, зламає і т. ін.) див. чорт; У чорта (у біса, у 
гаспида) див. чорт; Хай (нехай) йому (їй, їм і т. ін.) чорт 
(сім чортів, біс, гаспид і т. ін.) див. чорт; Хоч [до біса] у 
пекло див. пекло; Чорт (біс) зна (знає) що див. чорт; Чорт 
(біс) [його] батька (рідше маму) знає (зна) <Чортй (біси) 
[його] батька (рідше маму) знають> див. чорт; Чорт (біс) 
[його (її* вас і т. ін.)] берй (забирай) / візьмй (поберй, за- 
берй і т. ін.) див. чорт; Чорт (дідько, диявол, біс, гаспид 
і т. ін.) [його (тебе, їх і т. ін.)\ [душу) знає (зна) див. чорт; 
Що за чорт (біс)? див. чорт; (15) Якйй (рідко кий) біс! — 
уживається як заперечення, спростування у знач, ні!, д е  
там!  Чіпка випив [чарку] і собі. — Що, посолодшало? — 
Кий біс! (Панас Мирний); Як (мов, ніби і т. ін.) лихйй (рід
ше нечйстий, біс і т. ін.) попутав див. лихйй1; Якого 
чорта (біса, гаспида) див. чорт.

БІС2, виг. Уживається як прохання глядачів повторити 
виступ. Панночки для виду поопускали очі у  землю, а паничі і 
пани одно гукали: "біс! біс! " (Панас Мирний); Бійці аплоду
вали, тупотіли ногами і на повні груди гукали "браво" та 
"біс " (Ю. Смолич).

0  (1) На біс, зісл. в и к л и к а т и, с п і в а т и і т. ін. — по
вторно, на прохання глядачів, слухачів. Виходить в "збірно
му концерті" улюбленець публіки, .. і вже знаєш наперед, 
що він заспіває "першим номером ", що — "на біс " (М. Риль
ський); Ася чудово грала на роялі, і це був, напевно, найкра
щий номер. Її без кінця викликали на біс (О. Іваненко); 3 пер
шої сцени публіка вже відчула чудового актора і з натхнен
ням викликала його на біс (із журн.).

БІСЕКСУАЛ, а, ч. Особа, що відчуває статевий потяг до 
представників обох статей. Спочатку найвищою захворю
ваність на СНІД була серед гомосексуалістів та бісексуа- 
лів, але згодом внутрішньовенне введення наркотиків ста
ло головним джерелом зараження (з газ.).

БІСЕКСУАЛІЗМ, у, ч. Те саме, що бісексуальність. 
Вседозволеність у  сексуальній сфері людини призвела до не
гативних суспільних явищ, таких, як гомосексуалізм, бісек
суалізм, наркоманія, масова проституція (з публіц. літ.).

БІСЕКСУАЛКА, и, ж. Жін. до бісексуал. Зірка шоу-біз- 
несу визнала, що вона є бісексуалкою (з газ.).
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БІСЕКСУАЛЬНИЙ, а, е. Який виявляє статевий потяг 
до представників обох статей. Вид шимпанзе боново взагалі 
бісексуальний — вони спарюються і з самками, і з самцями 
(з Інтернету); // Який притаманний бісексуалам. Тепер мо
лоді актори мають певний бісексуальний шарм, чим при
ваблюють обидві половини аудиторії, завдяки чому рос
туть касові збори (із журн.).

БІСЕКСУАЛЬНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, 
бісексуальний. Бісексуальність ускладнює Едипів комплекс, 
і почуття дітей до батьків найчастіше амбівалентні (з на
ук. літ.).

БІСЕКТОР, а, ч. 1. Два вертикальні штрихи візирної тру
би, між якими має розміститися досліджуваний об’єкт під 
час візування. Зараз у  телескопах з ’являються візирні сіт
ки замість бісекторів, безперечні переваги яких добре розу
міли в старі часи (з Інтернету).

2. мат. Множина точок, рівновіддалена від двох або 
більшої кількості точок. Бісектором двох точок на площині 
є пряма, яка проходить через середину відрізка, що з ’єднує 
ці точки, і при цьому є перпендикулярною до нього (з навч. 
літ.).

3. Пристрій для рівномірного розподілу мікрохвиль у 
НВЧ-печах. Бісектор являє собою рухому металічну ло
пать, зігнуту певним чином. Радіохвилі, які падають на 
нього, відбиваються і потрапляють на продукт (з наук.- 
техн. літ.).

4. ел. Рухома частина квадрантного електрометра у ви
гляді тонкої металічної пластинки, за кутом відхилення якої 
визначають різницю потенціалів квадрантів. За наявності 
різниці потенціалів на квадрантах між ними та бісекто
ром виникають електростатичні сили взаємодії, які відхи
ляють рухому частину (з навч. літ.).

БІСЕКТОРНИЙ, а, е. Прикм. до бкёктор. Для демон
страції ілюзії промінь лазера спрямовувався на бісектор- 
ний фотоприймач, тобто приймач з двома чутливими пло
щадками (з наук.-попул. літ.).

БІСЕКТРИСА, и, ж., мат. Пряма, що проходить через 
вершину кута і ділить його навпіл. Відрізок прямої, що 
ділить який-небудь кут трикутника навпіл, називається 
рівноподільною кута трикутника, або його бісектрисою 
(з навч. літ.).

БІСЕНЯ, яти, с. 1. Зменш, до біс1 1. Та й мордувалося ж 
скажене бісеня! І  скаче, і тупоче, і по землі качається 
(Марко Вовчок).

2. розм. Про кого-небудь жвавого, меткого, хитрого, лу
кавого. Кирило Сидоренко глянув на неї, усміхнувся — ну й 
бісеня, а очі ж які, золотаво-карі (В. Собко).

0  Біс (злий дух) вселився (поселився) <рідко Бісенята 
вселйлися> див. біс1.

БІСЕР, у, ч., збірн. Дрібні й круглі чи багатогранні намис
тини зі скла, каміння, металу і т. ін. з отворами для нанизу
вання. — Закури, браток, тут можна, — озвався П ’ятниця 
і подав Вихору оксамитовий, вишитий бісером кисет 
(В. Кучер); Найдавнішою технікою виготовлення наший
них прикрас було нанизування бісеру на волосіння або нитки 
(з наук.-попул. літ.); * Образно. Поважні гост і.. роздивля
лися вкриті бісером чисел сторінки (Н. Рибак); На тонень
ких павутинках повисли бісером міріади крапель роси 
(з газ.); * У порівн. Зверху посипалась дрібна роса, мов бісер 
(І. Нечуй-Левицький).

0  Метати (кйдати, розкидати, розсипати і т. ін.) бісер 
(пёрли) [свйням (перед свиньмй, перед свйнями)] див. 
метати; Розсипатися / розсйпатися бісером див. розсипа
тися.

БІСЕРИНА, и, ж. Одна намистина бісеру. Одягу сарма- 
тів мав вигляд довгої сукні-сорочки, обшитої на рукавах і 
на подолі дрібним голубим або зеленим рубчастим намис
том — бісеринами (з наук. літ.).

БІСЕРИНКА, и, ж. Зменш, до бісерйна. * У порівн. 
Стоїть мала Маринка з торбинкою в руці, блищать, як 
бісеринки, сльозинки на лиці... (Н. Забіла).

БІСЕРНИЙ, а, е. Прикм. до бісер. * Образно. На широ
ких чорних бровах його Тоня помітила бісерні краплини по
ту (О. Донченко); // Зробл. із бісеру. Єдиний разочок бісер
ного намистечка неначе відмежовував покаті плечі ма
льовничою рискою (Іван Ле); Ґердани — нагрудні прикраси з 
суцільної або ажурної бісерної смужки різної ширини й дов
жини, яка одягається через голову на шию, спереду кінці її 
з ’єднано медальйоном (з наук.-попул. літ.); // Оздоблений бі
сером. Анеля.. обклалася бісерними подушечками (3. Тулуб).

Бісерний почерк див. почерк.
БІСИК, а, ч. Зменш, до біс1 1. Коли зирк: він [чорт] си

дить .. — А що, — кажу, — бісику, чого се такеньки зажу
рився? (Марко Вовчок); * Образно. Бісик зухвалості рап
том ускочив Жаку в груди. Жаку було весело, Жаку було ра
дісно — захват переймав його (Ю. Смолич).

0  (1) Бісики грають (стрибають, рідше іскряться і т. ін.) 
в очах — хто-небудь веселий, перебуває в піднесеному на
строї. Марія простягла руку, теж трохи жеманно, бісики 
іскрилися в її очах (Ю. Смолич); Хоч би раз отут дівочі 
ніжки по травиці пролопотіли, — ніби зітхнув Роман, а в 
очах аж стрибають бісики (М. Стельмах); Неля хотіла ще 
щось додати, але прикусила нижню губу і вмовкла, тільки в 
очах її грали бісики (з газ.); Пускати (посилати) / пустйти 
бісики (гёдзики) [очйма (оком)] див. пускати.

БІС И Н бЗ, у, ч. Захворювання легень, яке розвивається 
при тривалому вдиханні волокнистого рослинного пилу 
(бавовни, льону, конопель); різновид пневмоконіозу. Біси
ноз є професійною хворобою тіпальників льону (з наук.-по
пул. літ.).

БІСЙРУВАТИ, ую, уєш, недок. і док. 1. кого. Викликати 
на біс. Ї ї  по кілька разів бісирували, і знов здіймався гамір 
(з мемуарної літ.).

2. Виступати на біс. Вдячні слухачі змушували віртуозів 
бісирувати, і в результаті концерт, ставши центральною 
подією вечора, тривав близько трьох годин (із журн.).

БІСЙТИ, бішу, бісиш; наказ, сп. біси; недок., кого, розм. 
Дуже сердити, гнівити кого-небудь. Спокій Сулятицького 
все ще бісив князя. Хотів чимось дошкулити шляхтичеві, 
але не знаходив чим (В. Гжицький).

БІСЙТИСЯ, бішуся, бісишся; наказ, сп. бісись; недок., 
розм. Бути в стані роздратування, дуже сердитися; лютува
ти. І  поки ж будеш ти біситься? На Трою і Троянців зли
ться? (І. Котляревський); Ми бісились, бо в нас було само
любство (М. Хвильовий); Дівчата мовби веселіли з того, як 
бісився Нестір (К. Гордієнко); * Образно. А надворі біси
лась метелиця (Є. Кравченко).

0  (1) Бісйтпся з жйру, зневажл. — легковажно поводи
тися, вередувати, коверзувати, живучи в багатстві, в розко
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шах, без труднощів. Один біситься з жиру, а другий риєть
ся по смітниках за кухонними покидьками (Ірина Вільде).

БІСИЦЯ, і, ж. Жін. до біс1 1. Не "сокотилася " баба при 
злогах, не обкурила десь хати, не засвітила свічки — і хит
ра бісиця встигла обміняти її дитину на своє бішеня [бісе
ня] ^М. Коцюбинський).

БІСІВ, сова, сове і БІСОВИЙ, а, е. 1. Належний, власт. 
бісові. — І то дивися: за жменю колосків, наших же колос
ків —могила. Де це видано? — Уже не наше. — А так; уже — 
бісове! (В. Барка); — Половці були нехрещені, а тому автор їх 
називає "поганими ", "дітьми бісовими ", але не більше (Ю. Вин- 
ничук); Стовпом-вихором відьми на роздоріжжі крутяться 
чи, може, бісового танцю танцюють (Н. Королева).

2. лайл. Капосний, лихий, поганий. Облиймо бісову бабу 
холодною водою, як вона прибіжить за відром (І. Нечуй- 
Левицький); — Стій, я тебе, бісова звірюко, скупаю! — 
свариться Яким і почина одв язувати повід (Панас Мир
ний);— А, бісові шкуродери, попалися!.. (Б. Грінченко); Оця 
бісова худоба, здавалось, позлазилася з усього села на наше 
убозтво (М. Стельмах); Бачу, що ти бісовий підлабузник і 
будеш робити все, що тобі скаже великий дядько в шоломі, 
а отже, просто типовий боягуз (із журн.).

0  Бісів (дияволів, чортів і т. ін.) син див. син; Бісова 
(проклята, собача і т. ін.) душа див. душа; Бісові (вражі, 
сучі і т. ін.) діти <Бісова (вража, суча і т. ін.) дитйна> 
див. діти1; Бісового (сучого, чортового і т. ін.) сина див. 
син; Бісового (чортового) батька див. батько; Бісової 
віри див. віра1; Бісової пари див. пара1; До бісового (чбр- 
тового) батька див. батько; До бісової (лихої, чортової 
і т. ін.) матері <[Ну] к бісовій (лихій, чортовій і т. ін.) 
матері (рідко мамі)> див. мати1; Ідй [собі] к бісовому 
батькові (к нечистій матері) див. ітй; Лиха (бісова, вра
жа і т. ін.) личйна див. личйна; Матері (бісові) його (Її* їх 
і т. ін.) ковінька (корінь) див. ковінька; На [якого] [бісо
вого (чортового)! батька (сйна) див. батько; Посилати / 
послати до бісового батька (до всіх чортів) див. посила
ти; Якого бісового батька (сйна) див. батько; Якої бісо
вої (вражої, лихої і т. ін.) матері див. мати1.

БІСІВСЬКИЙ, а, е. Прикм. до біс1 1. [Ч о рт:] Чого рего
чете, бісівське кодло? (Є. Кротевич); // Власт. бісові; не
людський. Знову дивиться [Січкар] на Денисенка, а згадує 
Настю. Прямо бісівську силу мають її злющі очі (М. Стель
мах).

БІСКАЙСЬКИЙ, а, е. Стос, до Біскайської затоки Атлан
тичного океану та її узбережжя. На сьогодні повністю зник
ли біскайський, гренландський та синій кити, і дев ятнад- 
цять відсотків суші перебуває під загрозою перетворення 
на пустелі (з публіц. літ.).

БІСКВІТ, а, ч. 1. Пиріг, тістечко або печиво, спечені з 
легкого здобного бездріжджового тіста. Троє.. людей пово
леньки ковтали чай, заїдаючи бісквітами (Олесь Досвіт
ній); — Виходить зачароване коло — промовив Городов- 
ський, мляво жуючи бісквіт (В. Підмогильний); До складу 
бісквітного тіста входять борошно, цукор і яйця. Існує два 
способи приготування бісквіта: холодний і з підігріванням 
(з наук.-попул. літ.).

2. Фарфор або фаянс, не покритий поливою, але двічі об
палений. Унікальна технологія полягає в нанесенні на необ- 
роблений бісквіт за допомогою шовкового трафарету чор
них контурів майбутнього малюнка (з наук.-попул. літ.).

БІСКВІТНИЙ, а, е. Прикм. до бісквіт. Бісквітні тіс
течка мають пишне, ніжне тісто (з наук.-попул. літ.); Не- 
глазурований бісквітний фарфор ніколи не виходить з моди 
(із журн.); // Признач, для виробництва бісквіта. Бісквітна 
фабрика.

БІСКВІТОВИЙ, а, е. Те саме, що бісквітний. На десерт 
було подано бісквітовий домашній торт із шоколадним 
кремом (із журн.); Увагу експертів привернуло севрське біс
квітове погруддя (з газ.).

БІСКУП, а, ч. Католицький єпископ. — Її [горілку] п 'ють 
і пани, й мужики, і царі, і князі, і біскупи (І. Нечуй-Левиць- 
кий); Колись маєток католицького біскупа, містечко се, бу
ло зруйноване дощенту (Д. Мордовець).

БІСМАЛІТ, у, ч., геол. Магматичне тіло конічної або ци
ліндричної форми, що може досягати поверхні Землі або 
скупчуватися в гірських породах, утворюючи куполоподіб
не підняття. Бісмаліт — інтрузія, що відрізняється від ла
коліту (з навч. літ.).

БІСМ ІТ див. вісміт.
БІСМУТ див. вісмут.
БІСМ УТAT див. вісмутат.
БІСМУТАТНИЙ див. вісмутатний.
БІСМУТИД див. вісмутйди.
ВІСМУТЙДИ див. вісмутйди.
ВІСМУТИН див. вісмутйн.
БІСМ УТИСТИЙ див. вісмутйстий.
БІСМ УТИТ див. вісмутйт.
ВІСМУТОВИЙ див. вісмутовий.
ВІСМУТОВМІСНИЙ див. вісмутовмісний.
БІСМ УТОСФЕРЙТ див. вісмутосферйт.
БІСНУВАННЯ, я, с. Дія за знач, біснуватися. Рясний 

регіт покрив біснування полковника (І. Кулик); * Образно. 
От-от вже мала впасти на землю злива страшна і лиховіс
на. Ми стояли під стіною хати, спостерігаючи це біснуван
ня огню (Ю. Смолич); Була я кілька разів на дискотеці, 
спостерігала за біснуванням молоді (О. Бердник).

БІСНУВАТИЙ, а, е. 1. Одержимий бісом (бісами). А ко
ли настав вечір, привели багатьох біснуватих до Нього 
[Ісуса Христа], і Він словом Своїм вигнав духів (Біблія. Пер. 
І. Огієнка); [Р і ч а р д (бере відДевімолота і замахує ним):] 
Гей, обступіться! .. здіймається лемент: "Він біснува
тий! " (Леся Українка); Розвій, о Всевишній, туман біснува
того, стань на заваді.. згубі погубника (І. Драч); * У порівн. 
Готліб, мов біснуватий, зачав бігати по хаті (І. Франко); 
// Лютий, роздратований, розгніваний; несамовитий. Зро
бився Турн наш біснуватим. Реве, як ранений кабан (І. Кот
ляревський).

2. у  знач. ім. біснуватий, того, ч.; біснувата, тої, ж. Про 
божевільну людину. Оженився дурний та взяв біснувату, 
та не мали що робити — підпалили хату (з народної твор
чості); Історія — це моторошний маскарад розбійників і 
біснуватих ^В. Підмогильний).

БІСНУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок. 1. Бути одержи
мим бісом. До Нього [Ісуса Христа] один чоловік присту
пив, і навколішки впав перед Ним, і сказав: Господи, зми
луйсь над сином моїм, що біснується у  новомісяччі, і мучить
ся тяжко (Біблія. Пер. І. Огієнка).

2. Бути в стані великого збудження, роздратування; лю
тувати. Турн біснується, лютує, В сусідні царства шле по
слів (І. Котляревський); Максим біснувався, а проте ще
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дужче закохувався (Панас Мирний); Бачачи безнадійність 
свого становища, Шулькевич біснувався в своєму безсиллі 
(Ю. Збанацький); * Образно. Море навколо нас. Воно біс
нується й вирує (П. Тичина).

БІСНУВАТІСТЬ, тості, ж. Стан за знач, біснуватий 1. 
Апатія трохи минає, а напади біснуватості теж зника
ють (Леся Українка).

БІСОВИЙ див. бісів.
БІССА, и, ж. Тварина родини морських черепах, поши

рена в тропічних і субтропічних морях. Бісса належить до 
розряду малих морських черепах, середня маса яких рідко 
перевищує 45 кг (з наук.-попул. літ.); Яйця черепахи бісси 
вважаються делікатесом, і хоча добувати їх у  наш час за
боронено, але цей промисел триває нелегально (з наук.-по
пул. літ.).

БІСТР, у, ч. Світлочутлива нестійка прозора темно-бру
натна фарба з деревної сажі, змішаної з розчинним у воді 
рослинним клеєм для малювання пензлем і пером. Бістр — 
прозорий коричневий пігмент, виготовлений шляхом варін
ня букової сажі (з наук.-попул. літ.).

БІС ТРб, невідм., с. Невеликий ресторан із швидким об
слуговуванням. Потім вони блукали по місту. А потім їли 
сосиски з кетчупом у  дешевому бістро при гастрономі 
(Є. Кононенко); Зал бістро в поєднанні з великими панорам
ними вікнами відкриває чудовий краєвид на старовинне міс
то (з газ.).

БІСУЛЬФАТ див. бісульфати.
БІСУЛЬФАТИ, ів, мн. (одн. бісульфат, у, ч.), хім., заст. 

Те саме, що гідросульфати. При надлишку кислоти утво
рюється кисла сіль — бісульфат амонію (з навч. літ.).

БІСУЛЬФІТ див. бісульфіти.
БІСУЛЬФІТИ, ів, мн. (одн. бісульфіт, у, ч.), хім., заст. 

Те саме, що гідросульфіти. Бісульфіт натрію на вигляд яв
ляє собою світло-жовтий розчин (з наук.-техн. літ.).

БІСУС, у, ч. Секрет бісусної залози у вигляді прозорих 
ниток, за допомогою якого двостулкові молюски прикріп
люються до мушлі або іншої поверхні. Личинка прикріп
люється до зябер чи плавців риб за допомогою клейкої нит
ки бісусу та краєвих зубців черепашки (з навч. літ.).

БІСУСНИЙ , а, е. Прикм. до бісус. У багатьох морських 
молюсків у  нозі є бісусна залоза, що виділяє речовину, за до
помогою якої молюск прикріплюється до підводних предме
тів (з навч. літ.).

БІСЯЧИЙ, а, е. Прикм. до біс1 1. Мало не все місто ви
бігав [чортик].. Хоч ніжки бісячі, а гудуть (Марко Вовчок).

БІТ1, а, ч., інформ. 1. Одиниця вимірювання кількості ін
формації та об’єму пам’яті комп’ютера. Біт є надто дріб- 
ною, а отже, і незручною одиницею виміру великих обсягів 
інформації (з навч. літ.).

2. Елемент кодового набору. Біт модифікації; Старто
вий біт.

БІТ2, у, ч. 1. Спосіб акцентування, що виражається в чер
гуванні однаково підкреслених ударів у джазовій музиці. 
Як правило, регулярному, строго організованому біту про
тиставляється вільніша і гнучкіша ритміка (з наук.-попул. 
літ.).

2. Ритмічна інтенсивність виконання, вказівка на велику 
чи малу інтенсивність свінгу у музичному творі. Жорсткий 
біт (з наук.-попул. літ.).

3. Те саме, що біт-музика. Ллоиф грають щось схоже на 
мелодійний біт із джаз-роковими вставками (з Інтернету).

БІТЕНГ, а, ж., мор. Чавунна або сталева порожниста 
тумба на судні, признач, для кріплення буксирних тросів 
або якірного каната. Навколо бітенга також закручують 
якірний ланцюг для зменшення швидкості його руху під час 
спускання якоря (з наук.-попул. літ.).

ВІТЕР, а, ч. Пристрій на комбайні. Молотарка скла
дається з ротора, підбарабання, відбійного бітера і бунке
ра (з навч. літ.); Допоміжний бітер призначений для пода
вання зрізаних стебел кукурудзи з похилої частини жатки в 
приймальний транспортер (з газ.).

БІТИНІЯ, ї, ж. Рід безхребетних тварин класу черевоно
гих молюсків. Бітинія — це, мабуть, найбільш поширений 
мешканець проточних та замкнених водойм (з наук.-попул. 
літ.).

БІТЛОМАН, а, ч. Шанувальник ансамблю “Бітлз”. За 
щасливим збігом обставин, художній керівник і концерт
мейстер “Віртуозів Львова "— переконаний бітломан (з газ.).

БІТЛОМАНІЯ, ї, ж. Масове захоплення музикою “Бітлз”, 
прагнення наслідувати їх творчу манеру. Вибух меломан- 
ських емоцій за декілька місяців охоплює не лише Британію, 
а й Європу та Америку, у  світі з ’являється новий фено
мен — бітломанія (з публіц. літ.).

БІТЛОМАНКА, и, ж. Жін. до бітломан. Бітломанка із 
40-річним стажем; Відчайдушна бітломанка.

БІТЛОМАНОЧКА, и, ж. Пестл. до бітломанка. Моя 
тезка — бітломаночка (з Інтернету).

БІТЛОМ АНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бітломан і бітло
манія. Виконавчим продюсером бітломанського фільму “Я  
хочу взяти тебе за р ук у” (1978) був Стівен Спілберг 
(із журн.); Єдиним вікном у  рок-н-рольний і бітломанський 
світ на той час була політична програма на центральному 
радянському телебаченні (із журн.).

БІТ-МУЗИКА, и, ж. Сучасний напрям музики, що ви
різняється великою напругою ритму і використовує елек
тронні та ударні інструменти. Термін “біт-музика ” найчас
тіше застосовують до раннього британського року першої 
половини 1960-х років (з наук.-попул. літ.).

БІТНИК, а, ч. Представник бунтарського молодіжного 
руху в країнах Заходу 1950-1960-х рр., послідовники якого 
декларували незадоволення стандартизацією особистості в 
суспільстві та виявляли свій протест демонстративним по
рушенням усталених норм поведінки. Легенда 60-х, бітник 
Керуак писав майже автобіографічні книжки про життя 
молоді в Америці того часу (із журн.).

БІТНИЦЬКИЙ, а, е. Прикм. до бітник. “Карнавальна 
ніч ”, фільм по суті своїй бітницький та антисталінський, 
декларував фактично троцькістське розуміння перманент
ної революційності, з її аскетизмом та запереченням бю
рократичного апарату (із журн.); Бітницький дух став па
нівним в українському андеграунді (із журн.).

БІТОВИЙ1, а, е, інформ. Прикм. до біт'. Умодепі взаємо
дії відкритих систем першому, фізичному рівню відпові
дають бітові протоколи передачі інформації (з навч. літ.).

БІТОВИЙ2, а, е. Прикм. до біт2. Бітова музика.
БІТОНАЛЬНИЙ, а, е, спец. Який має два різні тони. 

Бітональний кашель, який характеризується наявністю двох 
тонів — основного низького та додаткового високого, — є
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ознакою стиснення трахеї та великих бронхів (з наук.-по- 
пул. літ.); Бітональний голос.

БІТОНАЛЬНІСТЬ, ності, ж., муз. Одночасне викорис
тання двох різних тональностей у різних голосах того само
го музичного твору. Бітональність у музиці — це одночасне 
звучання двох різних тональностей (з наук.-попул. літ.).

БІТУМ див. бітуми.
БІТУМИ, ів,лш. (одн. бітум, у, ч.). Загальна назва різно

манітних (природних чи штучних) вуглеводневих смолис
тих в’яжучих речовин. У природі трапляються бітуми в га
зоподібному, рідкому і твердому станах (з наук, літ.); Лава 
вулканна нестерпного бітуму. Бурхає полум’я. Валує дим 
(І. Драч).

БІТУМІЗАЦІЯ, ї, ж. 1. Штучне заповнення тріщин у 
ґрунтах і гірських породах розплавленим природним біту
мом. Бітумізація гірських порід вперше була застосована в 
США у  1926 р. (з наук. літ.).

2. Анаеробний процес розкладання багатих на жири й 
білки органічних речовин із втратою кисню, внаслідок яко
го збільшується вміст вуглецю та водню й утворюються па
рафіни й нафтени. У подальшому за допомогою анаеробних 
бактерій відбувається бітумізація мулу і він перетворю
ється на сапропель (з наук. літ.).

БІТУМІНІЗАЦІЯ, ї, ж. Те саме, що бітумізація. Біту- 
мінізацію застосовують у  практиці кріплення свердловин 
на нафту й газ (з навч. літ.); Бітумінізація — анаеробний 
процес розкладу багатих на жири і білки речовинних ком
плексів нижчих рослин і відмерлих мікроорганізмів (зоо
планктону) (з навч. літ.).

БІТУМ ІНбЗНИЙ, а, е. Те саме, що бітумний. Нафта 
була відомою з найдавніших часів у  різних частинах світу. 
Вона проявлялася на поверхні землі в окисненій бітуміноз
ній формі (з наук.-попул. літ.).

БІТУМНИЙ, а, е. Стос, до бітуму, бітумів. Бітумні ма
теріали; // Який має у своєму складі бітуми. Стовпи на 
лініях електричних сіток покривають бітумною пастою, 
яка складається з ураліту, бітуму, зеленого масла і води 
(з наук. літ.).

БІТУМ ОВбЗ, а, ч. Спеціалізований автомобіль, облад
наний цистерною для перевезення рідких бітумних мате
ріалів із температурою до 200 °С і спеціальним підігріваль
ним пристроєм. Кілька років тому біля села перекинувся 
бітумовоз, що призвело до забруднення навколишнього се
редовища (із журн.).

БІУРЕТ див. біурети.
Б1УРЁТИ, ів, мн. (одн. біурет, у, ч.), хім. Органічні спо

луки; аміди алофанової кислоти. У процесі грануляції в доб
риві утворюються біурети (з наук.-техн. літ.).

БІУРЕТОВИЙ, а, е. Стос, до біурету, біуретів. Кількість 
білка визначалась спектрофотометричним методом із ви
користанням біуретового реактиву (з наук. літ.).

БІФІДОБАКТЕРІЇ, ій, мн. (одн. біфідобактерія, ї, ж.). 
Вид молочнокислих бактерій, які становлять 80-90 % нор
мальної кишкової флори дітей та молодняку сільськогоспо
дарських тварин у період молочного годування. Біфідобак
терії— це живі бактерії (пробіотики), що заселяють шлу
нок, закріплюються в ньому і перешкоджають розмножен
ню шкідливих бактерій (з наук.-техн. літ:)\ Доведено, що бі- 
фідобактерїї продукують коротколанцюгові жирні кисло
ти у  дітей з недостатньою масою тіла (з наук.-техн. літ.).

БІФ ІДОБАКТЕРІЯ див. біфідобактерії.
БІФІЛЯР, а, ч., техн. Дріт, зробл. із двох ниток або кабе

лів. Деякі біфіляри мають суміжні котушки, в яких витки 
розташовані так, щоб різниця потенціалів була збільшена 
(з наук.-попул. літ.).

БІФ ІЛЯРНИЙ, а, е, техн. Прикм. до біфіляр. Карл Га
усе сконструював прилад для вимірювання магнітних вели
чин — біфілярний магнітометр (з газ.).

БІФ ОКАЛЬНИЙ, а, е, фіз. Частини якого мають різну 
оптичну силу. Лабораторія клітинної біології придбала но
вий біфокальний мікроскоп (з газ.); // У якому використано 
комбіновані лінзи з різним фокусом. Вчителям можуть бу
ти корисними біфокальні лінзи, за допомогою яких можна 
однаково добре бачити як на близькі, так і на далекі від
стані (з наук.-попул. літ.).

БІФ ОКАЛЬНІСТЬ, ності, ж., фіз. Стан і властивість за 
знач, біфокальний. Біфокальність лінзи забезпечується 
наявністю на задній пласкій поверхні лінзи дифракційної 
структури (з наук.-техн. літ.).

БІФОКУСНИЙ, а, е, фіз. Який має два фокуси (див. 
фокус1 1-3). Оптичний елемент фари ближнього світла є 
біфокусним (з наук.-техн. літ.).

БІФУРКАЦШ НИЙ, а, е, спец. Прикм. до біфуркація. 
Внаслідок малої зміни збурення кулонівського поля струк
тура прецесуючої еліптичної траєкторії частинки може 
зазнавати різких (біфуркаційних) змін (з наук, літ.); Подаль
ше поглиблення екологічної кризи призведе до порушення 
сталого розвитку довкілля і до катастрофічних змін стану 
біосфери біфуркаційного типу (з наук. літ.).

БІФУРКАЦІЯ, ї, ж., спец. Поділ, розгалуження чого-не
будь на два потоки, напрями, течії і т. ін. Роздвоєння “долі” 
системи проходить у  точках біфуркацій (з наук, літ.); У 
правових інститутах, що реформуються, може відбутися 
певна біфуркація (розгалуження) правового регулювання і 
виникнення у  складі законодавства двох комплексів право
вих норм (з наук, літ.); У сучасній геоморфології басейну на
чебто не видно шляху, яким би могла відбуватися біфурка
ція Дунаю (із журн.).

БІФ Ш ТЕКС, а, ч. Кулінарний виріб з м’яса — шматок 
відбитої смаженої яловичини. Через дві хвилини Валентин 
Модестович сидів за столом перед тарілкою з рум яним і 
запашним біфштексом (Ю. Шовкопляс).

Б1ФШ ТЁКСНИЙ, а, е. Стос, до біфштекса. В історію 
громадянської війни в США ввійшов “біфштексний рейд ” 
Вейда Гемптона, здійснений з метою захоплення великого 
стада корів і порятунку кавалерії конфедератів від голоду 
(з наук.-попул. літ.).

БІХАРЕЦЬ див. біхарці.
БІХАРІ, невідм., ж. Група близькоспоріднених мов, що 

належать до індійської групи індоєвропейської мовної сім’ї 
і є рідними мовами для біхарців. Найпоширенішими мовами 
індійської групи є гінді, урду, бенгальська, панджабі, сінді, 
гуджараті, маратхі, сингальська, непальська, біхарі, орія, 
кашмірі, циганська (з навч. літ.).

БІХАРКА див. біхарці.
БІХАРЦІ, ів,лж. (одн. біхарець, рця, ч.; біхйрка, и, ж.). 

Група близьких за мовою та культурою народів у Південній 
Азії; живуть перев. в індійському штаті Біхар, а також у 
Бангладеш, Непалі та Бутані. Найбільшими народами Азії є 
китайці, гіндустанці, бенгальці, біхарці, японці тощо
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(з навч. літ.); Біхарці — зрілий етнос, якому вдавалося збері
гати самоврядування при різних завойовниках (з публіц. 
літ.).

БІХЕВІОРЙЗМ, у, ч. Напрям у психології, що вивчає по
ведінку людей, механічну реакцію на дію зовнішніх подраз
ників. Біхевіоризм виник на початку X X  століття як реак
ція на кризу суб Активістських інтроспекційних течій у  
психології {з наук.-попул. літ.).

БІХЕВІОРЙСТ, а, ч. Послідовник біхевіоризму. Джон 
Уотсон (1878-1958) у  своїй статті “Психологія як її ба
чить біхевіорист " сформулював основні принципи психоло
гії поведінки (з наук. літ.).

БІХЕВІОРЙСТСЬКИЙ, а, е. Стос, до біхевіоризму і 
біхевіористів. Біхевіористський підхід спричинив справж
ню революцію в політології, бо саме він і передбачувані ним 
дослідницькі методи дають можливість отримувати до
стовірні знання про політику (з навч. літ.); Використання 
біхевіористського методу в політології передбачає визнан
ня того, що політика як суспільне явище має передусім осо- 
бистісний вимір, а всі групові форми дій виводяться з ана
лізу поведінки індивідів (з навч. літ.).

БІХРОМАТ див. біхромати.
БІХРОМАТИ, ів, мн. (одн. біхромат, у, ч.), хім. Солі 

двохромової кислоти. Нами апробовано суміш протравних 
матеріалів з метою поєднання позитивних властивостей 
біхромату калію та сульфату міді для отримання чорного 
кольору волосяного покриву (з наук. літ.).

БІХРОМАТЙЧНИИ, а, е, фіз., хім. Двохвильовий. Ана
лізатор працює в двох режимах фотометрування — одно- 
хвильовому (монохроматичному) та двохвильовому (біхро- 
матичному) (з наук.-техн. літ.).

БІХРОМАТНИЙ, а, е, хім. Прикм. до біхромат. Цей 
стандарт розповсюджується на олов'яні концентрати 
всіх марок та встановлює об'ємний біхроматний метод 
визначення масової частки арсену (з наук.-техн. літ.).

БІЦЕПС, а, ч. М’яз руки між ліктем і плечем. — Глянь
те, які ось у  мене біцепси на руках (О. Гончар); Хтось воліє 
похизуватися перед дівчиною біцепсами, а хтось і навчи
тися давати відсіч (з газ.).

БІЦЕПСНИЙ, а, е. Стос, до біцепса. Біцепсний трена
жер.

БІЦИКЛ, а, ч. 1. Старий тип велосипеда без поперечини 
з великим переднім і малим заднім колесами. На вулиці за
дзвонив біцикл (із журн.).

2. розм. Велосипед. Навіщо вигадувати біцикл? (із журн.).
БІЦИЛІН, у, ч., фарм. Лікувальний препарат із групи ан

тибіотиків. Біцилін добре розподіляється у  тканинах і ріди
нах організму (з наук.-техн. літ.).

БІЧ БбЛ , у, ч. Те саме, що Пляжний волейбол (див. во
лейбол); бічволей. На базі відпочинку пропонуються різні 
види спорту: бічбол, вітрильний спорт, підводна риболов
ля, теніс, футбол, їзда верхи (із журн.).

БІЧВОЛЕЙ, ю, ч. Те саме, що Пляжний волейбол (див. 
волейбол); бічбол. Олімпійську програму з ініціативи гос
подарів Ігор в Атланті було розширено за рахунок дуже по
пулярних на американському континенті бічволею, маунт- 
байку та софтболу (з наук.-попул. літ.).

БІЧНЙЙ, а, є. Те саме, що боковий. Тільки задня стіна 
мурована, а дві бічні заміняються завісами, що можуть 
розсуватися (Леся Українка); Неофіційна публіка .. нескін

ченним потоком лилася в тісні бічні двері (М. Грушев- 
ський); Це була бічна вулиця, що йшла від левади (О. Копи- 
ленко); У традиційній лемківській хаті поруч із житловим 
приміщенням була бічна кімнатка (з наук.-попул. літ.); Із 
боків на тілі окуня від голови до хвоста проходить вузька 
темна бічна лінія (з навч. літ.).

БЛАВАТ, у, ч. 1. Волошка. Коло .. хати Зацвіли блавати 
(з народної пісні); Де-не-де видніється .. синє чаруюче око 
блавату або квітка куколю (І. Франко); Олена.. поспішає на 
подвір 'я, де біля виполеного блавату, тупцюючи, розкошує 
корівчина (М. Стельмах); Пишні блавати виходили до неї на 
стежку з золотої ризи (Б. Харчук); Із-за Дніпра вечірньою 
годиною підвів мені коня через блавати (М. Вінгранов- 
ський); * У порівн. Над нами синь небес, як росяний блават 
(М. Рильський).

2. заст. Шовкова тканина блакитного кольору; взагалі 
шовк; одяг з такої тканини. Має вона сукні, має і блавати 
(Сл. Гр.); Та всі шовки, парчі, кармазини, блавати — се все, 
мов прах дорожній на жупани Проти великого спасения 
благодаті (П. Каліці).

БЛАВАТНИЙ, а, е. 1. Блакитний, волошковий. Цвіте 
барвінку видиво блаватне (Є. Гуцало).

2. заст. Прикм. до блават 2. Заложив [Герш] склеп з 
блаватними товарами (І. Франко).

БЛАГ див. благий.
БЛАГАЛЬНИЙ, а, е. Який виражає благання. Потиск її 

[Марти] рук був судорожний, благальний... (В. Підмогиль- 
ний); Юля не доказала, бо зустрілася з благальним погля
дом Марійки (О. Донченко).

БЛАГАЛЬНО. Присл. до благальний. Падає [виночер
пій] навколішки і здіймає благально руки до Хуси (Леся 
Українка); Дівчина благально підвела на нього очі (Яків 
Баш); Нарешті Ярина благально сказала: — Заграйте, ді
дусю! (П. Панч); Великі сині оченята глянули на батька бла
гально, хитренько (О. Бердник); * Образно. Вирване з землі 
коріння благально простягає свої чорні руки до неба, до сон
ця (М. Руденко).

БЛАГАННЯ, я, с. Дія за знач, благати. Ні благання ма
тері, ні безпечний вигляд батька.. не вплинули на Шепталу 
(В. Підмогильний); Оксана простерла в тузі, в благанні ру
ки (Ю. Мушкетик); * Образно. Струни бриніли благанням 
тиші й спокою (О. Ільченко); // Прохання. Марічку несла 
ріка, а люди чули крики й благання і не могли врятувати 
(М. Коцюбинський); Був се тон також тихий .. — повний 
несказанного болю і розпуки, невимовного благання (І. Фран
ко); Через десять хвилин вони були щирими приятелями .. і 
сміяіись із благання жінки (В. Винниченко).

БЛАГАТИ, аю, аєш, недок., кого, про що, чого і без дод.; 
часто з інфін., також із спол. щоб .  Наполегливо, невід
ступно, ласкаво просити. Сам і їсти їй приносить, І про
сить, благає, Щоб на його подивилась, Щоб утерла очі... 
(Т. Шевченко); Пару літ терпіли бойки, благали і жандар
мів, і ревізорів, щоб увільнили їх від напасті (І. Франко); 
“Відчиніть мерщій, благаю ", — За дверима голос просить 
(В. Самійленко); Матроси обливалися потом, поранені бла
гали хоч краплі води (В. Кучер); — Ну ж, ну, всміхнися! — 
благала дівчина (Василь Шевчук); Господи, гніву пречисто
го благаю — не май за зле (В. Стус); * Образно. Залишалося 
все-таки благати фортуну, щоб вона не зіпсувала грозою
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добрий день (М. Хвильовий); Мамині очі, повиті незникаю- 
чою тугою, благали (О. Гончар).

Просити (благати) милосердя див. просити; Просити 
(благати, молити і т. ін.) прощення (опрощення) див. 
просити; Просити (благати) / попросйти (заблагати) пар
дону див. просити.

БЛАГАЮЧИЙ, а, е. Який благає, волає, просить. Назву 
Замок Святого Ангела одержав у  590 році, коли благаючій 
юрбі римлян з ’явився ангел, що пророкував кінець жахливої 
епідемії чуми (з наук.-попул. літ.); // Який виражає благан
ня. Схопив [Василь], що було під рукою, побіг на тривож
ний, благаючий крик (І. Цюпа).

БЛАГЕНЬКИЙ, а, е, розм. Зменш, до благий. Прохо
дить Міла, дівчинка років 10-11,.. в благенькій, вже подер
тій суконці (І. Кочерга); На ній було синє благеньке плат
тячко (О. Бердник); Город од лугу відмежовувала благенька 
жердина (В. Дрозд); А вона вже коло мене прихилилась, у  
вуха мені благенький голосочок дзвенить, — та такий-то 
вже голосочок скрадний! (Марко Вовчок); * Образно. Бла
геньку хмару вітер колисав (М. Вінграновський).

БЛАГЕНЬКО, розм. Присл. до благенький. Її наздога
няє благенько одягнута Гсшина Шорохова, і вони тепер 
ідуть поряд (А. Шиян); Як дочка мала кинулася до неї, вона 
ж благенько .. всміхнулася (Марко Вовчок).

БЛАГИЙ, БЛАГ, а, ё. 1. розм. Старий, убогий; неміцний. 
Горенько Парасці! А ще більше горе, коли хто з дівчат або 
хлопців насміється з її благого одягу (Панас Мирний); У 
Маріки теж уже сині бриніли од холоду губи, під благою со
рочиною хвилями ходили дрижаки (С. Васильченко); Міст 
через Янгі-арик дрижав від сили напору .. Місток здався 
благим, ніби тимчасовим (Іван Ле); * Образно. Через мости 
віків блага маленька кладка (В. Стус).

2. заст. Добрий, лагідний, добросердий. — Вибач мені, 
Петре! О-ох! не зможу ж я удержатися, дивлячись на те, 
що ти таким благим оком та добрим серцем поглядаєш на 
діла миру сього (Панас Мирний); Без церкви усяке благе 
діло зійде на пси (Василь Шевчук); У визначенні правових 
проблем необхідно мати ясну і реалістичну картину по
літичних і соціальних процесів, відмовившись від утопій і 
благих побажань (із журн.).

Блага вість (звістка) див. вість; Благий намір див. намір.
0  Яко наг, яко благ див. нагйй.
БЛАГО, а, с. 1. Добро, щастя. — Кланяйся отцю Мирону 

од мене і скажи, що я йому добра усякого зичу і блага (Мар
ко Вовчок); Нас натхнуло благо спільне; Геть змести по
клали [вирішили] ми Бідування підневільне Та нерівність 
між людьми (П. Грабовський); Вода на півдні — велике бла
го (з газ.).

2. тільки мн. блага, благ. Достатки, вигоди, дари приро
ди і т. ін.; усе те, чого потребує людина в житті. Природа, 
обважнена осінніми благами, лагідно благословляла люд
ські веселощі (Я. Качура); У давнину гадали, що існує певна 
сила, яка розподіляє між людьми життєві блага (із журн.).

3. невідм., у  знач, пред., розм. Добре. Благо тобі, дру- 
же-брате, Як є в тебе хата (Т. Шевченко); — Мирно ви, 
діти мої, живете — і благо (В. Дрозд).

0 (1 )  Всіх благ! — усталена форма прощання з добрими 
побажаннями. Всіх благ і веселої вам поїздки! (з Інтернету); 
(2) На благо, кого, чого, книжн. — для добра кого-, чого-не
будь. — Не падай, Микито, духом. Твоя справа вірна, ти

чесно працюєш на благо народу, отже, рано чи пізно, а 
твоє, Микитине, буде зверху (О. Гончар).

БЛАГОВІРНА, ної, ж., жарт. Дружина, жінка. — Уже... 
защебетала, — милуючись дружиною, .. добродушно про
мовив Горбатюк. Потім звернувся до Турбая. — Оце ж і є 
моя благовірна (М. Руденко); Моя благовірна розкрила було 
рота, але таксист підгазував, і дружина захлинулась стру
менем навколишнього середовища (А. Крижанівський).

БЛАГОВІРНИЙ1, а, е. 1. Православний святий з монар
хів, які прославляються церквою за праведне життя. Благо
вірні князі Борис і Гліб були першими канонізованими свя
тими землі Руської {з церк. літ.).

2. Те саме, що побожний. Злочинець провів у  в ’язниці 
мало не 20 років, ставши зразковим в ’язнем і благовірним 
християнином (з газ.).

БЛАГОВІРНИЙ2, ного, ч., жарт. Чоловік (стосовно до 
своєї дружини). — Оце я одна сиділа-сиділа, дожидала-до
жидала свого благовірного (Панас Мирний); — Ганна Іва
нівна нежить піймала, а її благовірний впав у  розпач 
(Ю. Шовкопляс); Ніпель Домкратівна вчепилася у  благовір
ного обіруч {К. Крижанівський).

БЛАГОВІСНИЙ, а, е.уроч. Який несе добрі вісті, віщує 
добро; радісний. Увесь світ став прислухатися до його 
[Т. Шевченка] мови, а на Вкраїні вірші його приймали як 
благовісне пророче слово (Панас Мирний); Мати слухала 
благовісну річ Паськову, вклонялася (К. Гордієнко); Чому 
продзвеніла вона [музика] благовісним дзвоном понад усім 
світом? (О. Довженко); * Образно. Бернсові слова І досі ще 
в народній пісні Живуть, як правди річ жива. Як іскри гніву 
благовісні (М. Бажан).

БЛАГОВІСНИК, а, ч. 1. бібл. Проповідник Слова Божо
го. Він [Ісус Христос] настановив одних за апостолів, од
них за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів 
та вчитеїів (Біблія. Пер. І. Огієнка); Ти будь пильний у  всьо
му, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою 
службу (Біблія. Пер. І. Огієнка).

2. уроч. Провісник добра, щастя. * У порівн. Селяни слу
хали коваля, як благовісника нових, омріяних часів (Іван Ле).

3. (з великої літери). Народна назва християнського свя
та Собору Архангела Гавриїла (26 березня ст. стилю). За 
давнім повір 'ям, у  день Благовісника грім і блискавка проки
даються від зимового сну (з Інтернету).

БЛАГОВІСНИЦЯ, і, ж., уроч. Жін. до благовісник 2. 
* Образно. Дорога й праця — сестри рідні І благовісниці 
живі (М. Рильський).

БЛАГОВІСНО, уроч. Присл. до благовісний. /  того да
лекого дня погода була такою, як нині: мороз і сонце! Але 
тепер ще й так благовісно сяють тут бані відродженої 
церкви Святої Покрови (з газ.).

БЛАГОВІСТ, у, ч., рел.-церк. Дзвоніння перед початком 
церковної відправи. На дзвіниці чатував старий пасічник 
Чмель, щоб зустріти молодих урочистим благовістом 
(3. Тулуб); Ударив благовіст, і сальви дужі Врочисто грим
нули (Л. Забашта); Від самого ранку над липовими гаями Пе- 
черська розлягався благовіст (із журн.); * Образно. Пере
мога! .. Ще кілька хвилин тому бійці чули золотий благо
віст над землею, чули святковий .. гомін народів (О. Гон
чар); * У порівн. Скрикне спросоння пташка — й голос її 
полине світом, як благовіст (Василь Шевчук).
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БЛАГОВІСТЙТЕЛЬ, я, ч., рел.-церк., уроч. Провісник, пе
редвісник. Благовістителя святого тепер не жди (Т. Шев
ченко); Слова "благовіститель ”, “апостол ”, “пророк” озна
чають різних осіб, але мають спільну семему "учитель 
життя, носій ідеалів справедливості ” (з наук.-попул. літ.).

БЛАГОВІСТИТИ, іщу, істйш, недок. 1. що, про що і 
без дод., бібл. Проповідувати, сповіщати добру звістку про 
спасіння людства через Ісуса Христа. І ми благовістимо 
вам ту обітницю, що дана була нашим отцям, що її нам, їх
нім дітям, Бог виконав, воскресивши Ісуса (Біблія. Пер. 
І. Огієнка); Іде святий Петро Та, йдучи в Рим благовісти
ти, Зайшов у  гай води напитись І одпочити (Т. Шевченко); 
Бо іскра надії.. В нього Господом зверху вкладена, аби бла
говістити про силу його всеможну (І. Драч).

2. рел.-церк. Дзвонити, оповіщаючи про початок церков
ної відправи. Була неділя. В селі почали благовістить на 
службу (І. Нечуй-Левицький); Благовістив ранковий дзвін 
(Василь Шевчук).

3. що, про що, перен., уроч. Виголошувати, зачитувати 
проповідь. А читанням Євангелія Церква благовістить 
про прихід Ісуса Христа до Єрусалима в день Преполо
вения Кущей і про Божественне вчення Спасителя у  хра
мі Єрусалимському (з церк. літ.).

4. що, розм. Розголошувати що-небудь; повідомляти, 
сповіщати про що-небудь. Уже Меіашка бігає по хатах, 
мабуть, якусь новину благовістить (Сл. Гр.); Зима вже 
йшла з півночі, невблаганна і сувора, і зграї чорних круків 
вже благовістили її прихід (Н. Рибак); Як почина край неба 
займатись тихим сяйвом, пробуджується без ліку птас
тва й благовістить появу нового дня (Василь Шевчук).

БЛАГОВІСТИТИСЯ, йться, недок., рел.-церк. Пас. до 
благовістити. Закон і Пророки були до Івана [Хрестителя]; 
відтоді Царство Боже благовіститься, і кожен силкуєть
ся втиснутись в нього (Біблія. Пер. І. Огієнка).

БЛАГОВІСТЬ, і, ж. Те саме, що Блага вість (див. вість). 
Ісус Христос буврозп ятий і похований людьми, але потім 
був воскрешений і вознесений на небеса Богом. Це благо
вісте для кожної людини (з рел.-церк. літ.).

БЛАГОВІЩЕННЯ, я, с. (з великої літери). Християн
ське свято, встановлене на честь сповіщення Діві Марії ар
хангелом Гавриїлом про непорочне зачаття та народження 
нею Ісуса Христа. На Благовіщення ще вона закопала у  му
равлисько сіль, булку і намисто (М. Коцюбинський); [Бать
ко] зітхнув глибоко і запитав: — Ще далеко до Благовіщен
ня? (Василь Шевчук); Вдосвіта на Благовіщення годували 
худобу отавою, яку зберігали спеціально від Святвечора 
(з наук.-попул. літ.); Зі святом Благовіщення був пов язаний 
народний агрономічний календар (з газ.).

БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ, а, е. 1. Прикм. до Благовіщен
ня. Благовіщенське свято.

2. Стос, до Благовіщення. Благовіщенські проскури — 
цілющі, тож їх зберігають на покуті між іконами (з газ.).

БЛАГОВОЛИТИ, лю, лйш, недок. і док. 1. тільки недок., 
до кого, кому, заст. Бути доброзичливим, прихильним, при
язним до когось. Пажі боролися між собою за любов коро
леви, а вона однаково благоволила до обох (із журн.).

2. тільки док., з інфін., ірон. Виявити бажання, охоту 
зробити що-небудь. Аж потіють, та товпляться, Щоб то 
ближче стати Коло самих [царя]: може, вдарять Або дулю 
дати Благоволять (Т. Шевченко).

БЛАГОВОЛІННЯ, я,с. 1. заст. Дія за знач, благоволи
ти 1. Хай буде над нами благовоління Господа, Бога нашого,

і діло рук наших утверди нам (Біблія. Пер. І. Огієнка); 
Ущаслив Своїм благоволінням Сіон, збудуй мури для Єруса
лима (Біблія. Пер. І. Огієнка).

2. ірон. Дія за знач, благоволити 2. Директиви ЄЄ напо
легливо рекомендують державній владі вкладати більше 
грошей у  науку, тож благовоління можновладців у  кон
кретній країні не так уже важливе (з газ.).

БЛАГОГЛУПІСТЬ, пості, ж., ірон. Повчальний за фор
мою, але нерозумний вираз; дурниця. Благоглупість остан
нього розпорядження безсумнівна (з Інтернету).

БЛАГОГОВІЙНИЙ, а, е, книжн. Сповнений найщи- 
рішої поваги, шани; безмежно відданий; побожний. І я, 
здається, встала та стояла з якогось благоговійного чут
тя (Ганна Барвінок).

БЛАГОГОВІЙНО, книжн. Присл. до благоговійний.
Вихованки стояли в їдальні.., благоговійно й боязко чекаючи 
знатну гостю (О. Донченко); Підходив [Тарас] тихо, сто
рожко, благоговійно якось, немов цей храм мистецтва міг 
побачити його й прогнати (Василь Шевчук); — А подиви
лися б ви на дачу Себастьяна Хомича! — благоговійно ска
зав Сева (А. Крижанівський).

БЛАГОГОВІННЯ, я, с., книжн. Найбільша, найщиріша 
повага, шана; безмежна любов; побожність. У багатьох 
грецьких храмах із благоговінням берегли архаїчні кумири 
(з наук.-попул. літ.); Ми з безмежним благоговінням ду
маємо про нашого великого Кобзаря, нашого безсмертного 
Прометея (із журн.); Імена багатьох динамівців уболіваль
ники згадують із благоговінням (з газ.).

БЛАГОГОВІТИ, по, ієш, недок., книжн. Відчувати бла
гоговіння, побожно схилятися перед ким-, чим-небудь. /  
можна тільки дивуватись, тільки благоговіти, як це наш 
народ незвичайно тернистим шляхом досяг такої великої 
культури (І. Огієнко).

БЛАГОДАТНИЙ, а, е. Який дає щастя, добро, радість, 
достаток, користь. Задоволення і певність після побіди [пе
ремоги] над завзятим Довбущуком перелилися в душі його в 
благодатне почуття надії{І. Франко); Це був благодатний 
дощ першої половини червня (О. Донченко); Настала благо
датна пора року, коли природа особливо щедро розкриває 
свої багатства, свої живлючі сили для оздоровлення люди
ни, доброго її відпочинку (з газ.); // Багатий, щасливий. Аж 
ось .. Прийшла молодиця На той хутір благодатний У най
ми проситься (Т. Шевченко).

БЛАГОДАТНО. Присл. до благодатний. Усім відомо, 
як благодатно впливає на дихальні шляхи цілюще карпат
ське повітря (з газ.); Ну знач. пред. — Чудова в вас лука цяя: 
і Дніпро шумить, і дерева округи [навкруги], і гори — 
свіжо, благодатно (Марко Вовчок).

БЛАГОДАТЬ, і, ж. 1. бібл. Щедра милість Божа, дарова
на людині незалежно від її заслуг. Закон-бо через Мойсея 
був даний, а благодать та правда з ’явилися через Ісуса 
Христа (Біблія. Пер. І. Огієнка); Спасенні ви благодаттю 
через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніх
то не хвалився (Біблія. Пер. І. Огієнка); Рушієм самовдоско
налення є прагнення віруючого повернутися до стану бла
годаті (із журн.).

2. Усяке багатство, добро, достаток; джерела багатств, 
добра, достатків. Без сліду їдять панські сахарні нашу бла
годать, наші “зелень діброви ”, наші темні луги (І. Нечуй- 
Левицький); А під горою джерело — струмок вибився з-під 
камінних гір, і живиться старезний Кара-Су з тієї благо
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даті (Іван Ле); Для людей садив [сад], і хай живуть вічно.. в 
теплі та благодаті.. без турбот земних (В. Дрозд); // Спо
кій, щастя. [ Джо н а т а н : ]  А відколи я сам себе відрікся, я 
мир і благодать у  серці чую (Леся Українка); І благодать 
така ясна лягіа мені на душу (В. Стус); * Образно. Прогуло 
Прокляте лихо та й заснуло. На хутір знову благодать З-за 
гаю темного вернулась До діда в хату спочивать (Т. Шев
ченко); Ну знач, пред., розм. Дуже гарно, спокійно. По ніч
нім дощику порох ледве знімавсь над шляхом, свіжість та
ка округи, і широта, й благодать, що не надихаєшся (Марко 
Вовчок); — От благодать! І посидимо тут ладком, і попід- 
вечіркуємо (Д. Мордовець); — Підліз під хату — тихо... 
Вліз в хату — благодатьІ (І. Франко).

БЛАГОДЕНСТВО, а, с., книжн., заст. Спокійне, без
турботне життя. Корова у  багатьох старовинних релігіях — 
символ плодючості, добробуту й благоденства (із журн.).

БЛАГОДЕНСТВУВАТИ, ую, уєш, недок., книжн., ірон. 
Жити безтурботно, спокійно, в достатку. Од молдаванина 
до фіна На всіх язиках все мовчить. Бо благоденствує! 
(Т. Шевченко); Сковувала їх [друзів] незручність людей, 
один з яких благоденствує в столиці, а другий тягне лямку в 
провінції (Ю. Мушкетик).

БЛАГОДІЙНИЙ, а, е. 1. Признач, для надання матеріаль
ної допомоги бідним, сиротам і т. ін. У притулку було двад
цятеро дівчаток різного в іку .. Це був власний благодійний 
заклад графині Скаржинської (О. Донченко); По-різному 
оцінювали історики й дослідники А. Шептицького — як 
мудрого гіаву церкви, далекоглядного національного діяча, 
людину щедрих благодійних справ, українського Мойсея 
(із журн.); Благодійний спектакль; Благодійний фонд.

2. Який дає, приносить добро, користь; корисний. Під 
благодійним сонячним промінням підводились прибиті до
щем жита (Н. Рибак); // Благотворний, добрий. Благодій
ний вплив.

БЛАГОДІЙНИК, а, ч. 1 . кого, чий. Той, хто надає комусь 
допомогу, підтримку і т. ін.; добродійник. [З а л є с ь к и й:] 
Хто тебе з Зільбером звів? Я. Так ти замість того, щоб дя
куватимеш, своєму благодійникові, одурив мене (В. Собко); 
Важко собі уявити, щоб Тарас не навідався до церковної 
парафії свого благодійника (Василь Шевчук); Даруйте ме
ні, благодійники, світло істини (І. Драч); Ми — благодійни
ки: утримуємо кілька дитячих будинків (з газ.).

2. Той, хто займається благодійністю. Так, наприклад, 
батько — відомий благодійник — заснував лікарню для се
лян (з мемуарної літ.); У день народження Андрея Шептиць
кого пластуни вшановують пам ’ять найпершого благодій
ника цієї молодіжної організації (з газ.).

БЛАГОДІЙНИЦТВО, а, с. Те саме, що благодійність. 
Десятки тисяч неприбуткових культурно-мистецьких ор
ганізацій виживають економічно завдяки благодійництву 
та податковим пільгам (з газ.); Якщо не будуть законодав
чо вирішені питання щодо сприяння благодійництву в Ук
раїні, перспективи діяльності благодійних фондів бачать
ся досить песимістичними (з газ.).

БЛАГОДІЙНИЦЬКИЙ, а, е. Прикм. до благодійник і 
благодійництво. На підтримання дитячої та юнацької 
творчості будуть спрямовані також кошти благодійниць
кої лотереї (з газ.).

БЛАГОДІЙНИЦЯ, і, ж. Жін. до благодійник. — Навчи 
її, Гасане, нашої мови і звичаю, — говорила вона. — А голов
не, втлумач їй, що я її благодійниця (3. Тулуб).

БЛАГОДІЙНІСТЬ, ності, ж. Добровільна безкорислива 
пожертва — матеріальна, фінансова, організаційна, інфор
маційна і т. ін. Дитинство своє провела [Докія Григорівна] в 
притулку, який утримувала вдова-поміщиця. Любила вона.., 
коли в газетах вихваляли її благодійність (О. Донченко); 
При релігійних організаціях можуть функціонувати об ’єд
нання громадян, створені для благодійності (із журн.); Ще 
з часів давньоруських благодійність була в традиціях ук
раїнського народу (з газ.).

БЛАГОДІЙНО. Присл. до благодійний 2; добре, благо
творно. Безупинний міський рух благодійно вплинув на 
Начка, мов повів холодного вітру в жарке літнє полуднє 
(І. Франко).

БЛАГОДІЯННЯ, я, с. Безкорислива допомога, підтрим
ка; добре діло, добрий учинок. — Велике було б благодіяння 
[для поміщиків], — зауважив Василь Опанасович, — коли б 
з предержателів наших кріпаків, що тікають до Костян- 
тиноградського повіту, .. стягували штрафи (О. Полтораць- 
кий); Безмежжя Твоїх благодіянь і милостей я злісно пони
щив суєтою свого буття (І. Драч).

БЛАГОДУШ НИЙ, а, е. Лагідний, ласкавий, прихиль
ний до людей; добродушний. Благодушний чоловік; // Який 
виражає лагідність, ласкавість. Велика й благодушна фігура
о. Василя, безперестанне бурчання старої матушки .. на
вівали на душу спокій (М. Коцюбинський); Сагайдачний 
рвучко обертається, зусиллям волі зганяє з обличчя турбо
ту і рушає назустріч Замойському з привітною і благодуш
ною всмішкою (3. Тулуб).

БЛАГОДУШ НІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, бла
годушний. [ С т а с ы ]  От мене дуже дивує .. одміна твоєї 
вдачі; звідкілясь надійшло миролюбіє, голубина благодуш
ність, молитовність (С. Васильченко); Тривога, з якою він 
стежте за .. суперечкою, поступилася місцем властивій йо
му веселій благодушності (С. Журахович); Давайте не впа
дати у  благодушність і говорити, що за старих часів земля 
створювала селянинові рай (з газ.).

БЛАГОДУШНО. Присл. до благодушний. — Ви чіп
ляєтесь, діти мої, — благодушно обізвався Аркадій Петро
вич, кінчаючи борщ (М. Коцюбинський); Кучеренко грає му
зичний вступ. Гості благодушно слухають мелодійну музи
ку (С. Голованівський).

БЛАГОЗВУЧНИЙ, а, е. Який гарно, приємно звучить; 
доброзвучний. Ніколи не сподівався, що цей благозвучний .. 
ботанічний термін стане своєрідним ключем до такої ба
гатої змістом і бажаної зустрічі в недалекому майбутньо
му (Іван Ле); Скільки — багато як! — інших слів благозвуч
них можна тобі присвятити (І. Драч).

БЛАГОЗВУЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до благозвуч
ний. Благозвучність — гарне, з точки зору фонетичних і 
лексико-стилістичних норм певної мови, звучання окремих 
мовних елементів — звуків, звукосполучень, слів і словоспо
лучень (з наук. літ.).

БЛАГОЗВУЧНО. Присл. до благозвучний. Бій годин у  
цьому годиннику відбувається звучно, а чверті відбивають
ся рівномірно та благозвучно (з газ.).

БЛАГОЛІПНИЙ, а, е, книжн. Гарний. — Розплющую 
очі, — а він такий благоліпний, кучері в ’ються по плечах,



БЛАГОЛІПНІСТЬ 5 4 3 БЛАГОРОДНИЙ

щоки рум ’яні (М. Коцюбинський); — Дивлюсь — аж де 
взявся переді мною муж юний і благоліпний (М. Лукаш, пер. 
з тв. Д. Боккаччо).

БЛАГОЛІПНІСТЬ, ності, ж., книжн. Краса. Імператор 
побачив море народу, а у  вівтарі й навколо нього благоліп
ність (з церк. літ.).

БЛАГОЛІПНО, книжн. Присл. до благоліпний. Святі 
апостоли зі співами оточували благоліпно прикрашений 
одр (з церк. літ.); // у  знач. пред. — Гарно! дивно! благоліп
но! — сказав отець Тарасій швидко й голосно (І. Нечуй-Ле- 
вицький).

БЛАГОНАДІЙНИЙ, а, е. 1. Який заслуговує на довіру, 
цілком надійний. Благонадійний позичальник.

2. Який з політичного погляду не викликає недовіри у 
влади. Він [Жолкевський] думав.. показати, що уряд відок
ремлює старшину і реєстрове благонадійне козацтво від 
буйної голоти і хлопства, і посіяти поміж козаками роз
брат (3. Тулуб); Справжня література може бути лише 
там, де її роблять не ретельні й благонадійні чиновники, а 
мрійники, бунтівники, скептики (з публіц. літ.).

БЛАГОНАДІЙНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до благона
дійний 2. У канцелярії школи у  Олександра Щорса прийняли 
заяву.., зажадали довідки про благонадійність (С. Склярен
ко).

БЛАГОНАДІЙНО. Присл. до благонадійний. Із книги
І. Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація ” шістдесятни
ки черпали аргументи на захист і української мови, і ук
раїнської ідентичності. При цьому цей захист тоді вигля
дав цілком благонадійно. Оскільки Іван Дзюба апелював до 
марксизму (з газ.).

БЛАГОНАМІРЕНИЙ, а, е, заст. 1. Який має добрі, щи
рі наміри. Як і всі благонамірені люди, люблю й сам, щоб ва
ди людської натури, принаймні в фантастичному оповідан
ні, справлялись, але жодним робом не перемагали (В. Самій- 
ленко).

2. Те саме, що благонадійний 2. Один з об 'єктів щедрін- 
ської інтерпретації — “благонамірений ” дворянин, який 
пережив загальну ейфорію “визволення " селян, але на
справді несе в собі весь багаж минулого, не знайшов себе в 
новій дійсності (з публіц. літ.); За словами Гаррі Сінклера 
Льюїса, один благонамірений каліфорнійський пастор, про
читавши його книжку, побажав зібрати юрбу і вчинити 
над автором суд Літ а  (з публіц. літ.).

БЛАГОНАМІРЕНІСТЬ, ності, ж., заст. Абстр. ім. до 
благонамірений. Ах, се були часи святої благонаміреності 
та патріотичних поривів, .. коли все блискуче було золото 
(І. Франко).

БЛАГООБРАЗНИЙ, а, е, рідко. Поважний і гарний на 
вигляд. Враз благообразие обличчя Маркевича пройнялося 
якоюсь урочистістю (О. Іваненко); Благообразний на ви
гляд аксакал .. сповістив про приїзд Крапкових (Іван Ле).

БЛАГОПОЛУЧНИЙ, а, е. Який перебуває в доброму 
стані; який щасливо, успішно відбувається чи закінчується; 
щасливий, успішний, добрий. Була вчора благополучна, а 
вночі і занедужала (Сл. Гр.); [ Микола : ]  Ну, прощай, брат, 
благополучної тобі дороги (І. Карпенко-Карий); Комплек
тувати свиноферми необхідно тільки з поголів я благопо
лучних щодо чуми місцевостей (з наук. літ.).

БЛАГОПОЛУЧНІСТЬ, ності, ж. Стан за знач, благо
получний. Висновок про благополучність країни ґрунту

ється на середньому доході на душу населення, стані охоро
ни здоров 'я, освіти і тривалості життя (з публіц. літ.); Не 
можна втішатися тим, що статистика фіксує благопо
лучність у  виробництві продукції харчової промисловості 
та переробці сільгосппродуктів (з газ.).

БЛАГОПОЛУЧНО. Присл. до благополучний. День 
пройшов благополучно (Панас Мирний); Благополучно по
вертаючись із завдання, вони [розвідники] щоразу приноси
ли для командування цінні відомості (А. Шиян); // у  знач, 
пред. — Я  певна, що все буде благополучно (В. Собко).

БЛАГОПОЛУЧЧЯ, я, с. Життя в достатку й спокої; до
бробут, щастя. Аркадій .. усвідомив, що авторитет церкви, 
а за ним і благополуччя священиків і їх родин — це, по суті, 
функція ставлення до цих справ мирян (Ірина Вільде); 
Літопис, починаючи з найдавніших часів, пройнятий висо
кою ідеєю служіння рідній землі, піклуванням про її благо
получчя, ревним ставленням до її честі й гідності (з навч. 
літ.).

БЛАГОПРИСТОЙНИЙ, а, е. Який відповідає вимогам 
пристойності. Як і дійсний пастир церкви, батько сімейства 
повинен бути “непорочний, тверезий, цнотливий, благо
пристойний, чесний, не п'яниця, не убивця, не сварливий, не 
корисливий " (з рел.-церк. літ.).

БЛАГОПРИСТОЙНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до бла
гопристойний. Кума моя, розуміється, для благопристой
ності на цей час до спальні вийшла (Яків Баш).

БЛАГОПРИСТОЙНО. Присл. до благопристойний. 
Ревізія закінчилась цілком благопристойно (О. Довженко); 
Святий апостол Павло в Першому Посланні Коринфським 
християнам говорить, що в них “все повинно бути благо
пристойно і чинно ” (з рел.-церк. літ.); Спроби заволодіти 
землею також трапляються, хоч зовні все це виглядає ціл
ком благопристойно (з газ.).

БЛАГОРОДИТИ, джу, диш, недок., кого, що, заст. Ро
бити благородним. Твій [пісне] подих всі серця людські рів
няє. Твій поцілуй всі душі благородить І сльози на алмаз пе
реміняє (І. Франко); Захват наш — високий подив — Серце 
наше благородив (М. Рильський).

БЛАГОРОДІЄ, я, с., перев. із займ, в а ш е, й о г о, ї х н є, 
іст. У дореволюційній Росії — титулування невисоких за 
чином військових і урядових службовців, а також форма 
звертання до них. — Ваше благородіє! Не знаю, як вас ще 
вище возвеличати? (Г. Квітка-Основ’яненко); — Було ко
лись: його благородіє, поручик Лука Іванович, дідич по
дільський, а тепер... (М. Коцюбинський); // розм. Взагалі 
про пана, начальника. — Коли к тобі [до тебе] не заверну у  
хату— Ти з благородієм сидиш запанібрата (Є. Гребінка).

БЛАГОРОДНИЙ, а, е. 1. Який відзначається високими 
моральними якостями; чесний, порядний. — У мене чесні 
люди бувають, благородні; один ти з усіх єхида вирискався 
(Панас Мирний); — Я  думаю, що ви справді ліпше зробите, 
коли повернете в обійми сього чесного і благородного брат
чика (І. Франко); Люди наші кріпкі і високі, як дуби. Не по
ступляться нікому на крок, дуже горді та благородні 
(Ю. Яновський); * Образно. Ісус заснував чистий культ, не 
обмежений ні часом, ні простором, перед яким схиляти
муться всі благородні серця до скону віків (із журн.).

2. Породжений високою метою, пройнятий високим по
ривом, ідеєю і т. ін. Має [мати] добрий смак, благородні по
гляди, любить літературу (М. Коцюбинський); Чи це не
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так, що благородні думки вирізьблюють благородний вираз 
на обличчі людини? (Ірина Вільде); Напрям наукової діяль
ності Д. І. Яворницького — істинно благородний (із журн.).

3. Який відзначається дуже гарними рисами, якостями. 
Новий сорт є ідеальним вибором для тих, хто цінує каву з 
насиченим смаком і благородним ароматом (з мови рекла
ми).

4. іст. Аристократичного, дворянського походження; 
дворянський. — Ви ж, — каже, — благородний; у  ваших 
жилах тече дворянська кров (Панас Мирний); — П ять літ 
оце минуло, брате мій, як я .. в благородній кумпанії[компа
нії] дворянській розливав вина коштовні (М. Коцюбин
ський); То дитина благородна, ніжна, а ти, мужиченя, з 
ним так, якзСтьопкою  (В. Винниченко); * Образно. Я  й за
був, що то осінь холодна! Я  й забув, що то смерті пора, Я  й 
забув, що ти кров благородна. Що між нами безодня стара 
(І. Франко); Ну знач. ім. благородний, ного, ч.; благород
на, ної, ж., розм. Про людину дворянського походження, 
панського роду. [Х о т и н а :]^  пішла б [Марися] за вчителя, 
за благородного — не була б мужичкою, не робила б важкої 
роботи (Б. Грінченко).

5. Уживається як складова частина термінів — складних 
назв у ботаніці, зоології, хімії і т. ін. Молекули благородних 
газів одноатомні (з навч. літ.); Благородний олень із дав
ніх-давен мешкав у  лісостеповій зоні (з навч. літ.); Лавр бла
городний — культура тіньовитривала (з газ.).

А Благородні метали див. метал.
БЛАГОРОДНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до благород

ний 1, 2. Деякі кланяються перед батьком за .. благород
ність душі (О. Кобилянська); Старий аксакал, глибоко віря
чи в благородність вчинку, кожну нагоду використовував, 
щоб агітувати про ту допомогу [індусам] (Іван Ле); Я  жи
ву з твоєї ласки, Жінко! З твоєї благородності, Любов 
(М. Вінграновський).

БЛАГОРОДНО. Присл. до благородний 1, 2. Хто ж
так благородно вирішив її [Марту] просвітити? Ваш друг 
(В. Підмогильний); Яку психологічну ломку пережила вона, 
щоб благородно виконати найвище покликання жінки — 
стати матір 'ю (Іван Ле); // у  знач. пред. Се з вашого боку 
так гарно, так благородно! (І. Франко).

БЛАГОРОДСТВО, а, с. 1. Чистота моральних якостей; 
чесність, порядність. Рубанюк добре розумів благородство 
жінки, що тільки-но давала свідчення і не видала його 
(І. Цюпа); Пантелеймон Куліш вірив, що його зрозуміють 
нащадки, пізнає благородство його трудів і замірів Україна 
(з публіц. літ.).

2. Висока якість, довершеність, досконалість. Рухи швид
кі і легкі, але немає в них благородства (О. Довженко); Чка
лов, вражений благородством обрисів старенької машини, 
придивлявся до відблисків вечірнього сонця на металевих 
частинах мотора (О. Ільченко); Олень — житель Карпат, 
уособлення сили, краси і благородства (із журн.).

3. Належність до дворянського стану, роду. Підлий тепер 
багатіє, а вбогим стає благородний, Та благородства свого 
я не продам (із журн.).

БЛАГОРОЗУМНИЙ, а, е, книжн. 1. Розважливий. Тре
ба пам ятати, що і благорозумний розбійник, і блудний син, 
і митар, що розкаявся, — всі вони мали глибоку віру і надію 
на Бога, мали почуття щирого покаяння (з церк. літ.); — Ра
джу панам бути благорозумними, — сказав Сулима вже

біля вікна. — А то, не дай Боже, здригнеться моя рука 
(із журн.); // Який виражає розважливість. У портовій ка- 
в ярні всі друзі дружно схвалили б його, без сумніву, благо
розумний вчинок (із журн.).

2. Сповнений розуму; мудрий. Прочитали його [Ракочі] 
лист Хмельницькому, і знітився благорозумний вождь, не 
знав, що діяти (з легенди).

БЛАГОСЛОВЕН, пред., поет. Те саме, що благословен
ний 3,4. І благословен я був між золотим сонцем і зеленою 
землею (М. Коцюбинський); Благословен, хто може не спі
шить, доки хода і воля не змужніла (М. Вінграновський); 
Благословен Господь Бог, Бог Ізраілів, єдиний, що чуда вчи
няє (Біблія. Пер. І. Огієнка); Благословен той день і час, Ко
ли прослалась килимами Земля, яку сходив Тарас Малими бо
сими ногами (М. Рильський).

БЛАГОСЛОВЕННИЙ, а, е. 1. Дієпр. пас. до благосло
вити 1. Чудовий, Богом благословенний і Богом забутий 
край! (І. Нечуй-Левицький); — Тепер всяка праця брудна, — 
додала бабуся Одарка, — бо праця тепер не благословенна 
Богом (В. Підмогильний); * Образно. Рушають визволите
лі в колоні. Благословенні громом канонад (П. Дорошко).

2. прикм. Багатий, щедрий, життєдайний. — Пшениця 
посходила, значиться, місце благословенне... (І. Нечуй-Ле
вицький); — Землиця благословенна, навіть найбідніший 
може жити (І. Франко); Вони йшли.., занурюючи босі ноги 
в гарячий пісок до болю рідної, прекрасної, благословенної 
землі (І. Багряний); Народився Григорій Кочур на благосло
венній Довженковій Чернігівщині (із журн.).

3. прикм. Щасливий, радісний. Мир став на порозі! .. 
Невже справді настане день, світлий і чистий, без пожа
рів, без канонад, без крові та вбивств? О, як хотілося кож
ному дожити до того благословенного дня (О. Гончар); І я не 
знаю, що ми відчували, Що думали в благословенний день 
(М. Вінграновський).

4. прикм., уроч. Гідний слави; прославлений, славний. 
[ Ч о л о в і к : ]  Благословенне слово, що гартує! (Леся Укра
їнка); Роєм птиць благословенна свінула Софія (В. Стус); 
Ти удостоїв нас бути відблиском.. отця твойого — могут
нього, грізного, благословенного (І. Драч).

БЛАГОСЛОВЕННО. Присл. до благословенний. У За
поріжжі благословенно пройшов Тиждень Благовісти 
(з церк. літ.); Робити добро ближньому не лише благосло
венно, але і в радість (із журн.).

БЛАГОСЛОВЕННЯ, рідко БЛАГО СЛОВІНЦЯ, я, с. 
1. Дія за знач, благословляти, благословити 1, 2. Амінь! 
Благословення, і слава, і мудрість, і хвала, і честь, і сила, і 
міць нашому Богу на вічні віки! Амінь! (Біблія. Пер. І. Огієн
ка); Диякон, а з ним усі .. підходять під благословення до 
єпископа (Леся Українка); Пустеїьник схилився на коліно й 
звів на образ очі. — Благослови, отче! — промовив, немов до 
живого. Почекав з хвилину, ніби слухаючи формулу благо- 
словіння з уст патріарха, й тоді підвівся (Н. Королева); Все 
старе, що примовлялося батьками й дідами до благословен
ня, тепер неначе до пуття не йшло (Ю. Смолич); Правицю 
підніс Кирило для благословення, а лівицею тримає створе
ну разом із братам азбуку (із журн.); * Образно. Якої радос
ті зазнав я, сестро .. Будь же благословенна благословен
ням життя (В. Підмогильний).

2. Згода, дозвіл, схвалення. Проси ти від Бога, свойого 
Отця, і Він допоможе тобі, і проси Всемогутнього і Він
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благословить тебе благословенням небес, що на висоті 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); Спершу ішли сотні. Потім — ти
сячі прибували по благословіння й напуття святої стариці 
(Г. Колісник); Опера “Мойсей” отримала благословіння 
Святійшого отця Івана Павла II (з газ.); Отримати бать
ківське благословення на шлюб.

Попросити (попрохати) благословёння див. попроси
ти; Роздавати / роздати благословення див. роздавати1.

БЛАГОСЛОВЁНСТВО, а, с. Те саме, що благословен
ня. Благословенства на голову праведного, а уста безбож
ним прикриє насильство (Біблія. Пер. І. Огієнка); О. Квін- 
тіман наморщив брови .. Без батькового благословенства 
неможна дати шлюбу (І. Франко); Ідея першенства Украї
ни, образ її величі й історичного покликання, втілена в ле
генді про благословенство св. Андрія на Київських горах 
(із журн.).

БЛАГОСЛОВИТИ див. благословляти.
БЛАГОСЛОВИТИСЯ див. благословлятися.
БЛАГОСЛОВІННЯ див. благословення.
БЛАГОСЛОВЛЯТИ, яю, яєш, недок., БЛАГОСЛОВИ

ТИ, влю, виш; мн. благословлять; док. і рідко недок., кого, 
що. 1. бібл. Давати милість, благодать, допомогу і т. ін. ко
му-, чому-небудь; обдаровувати благами (про Бога). Ти, 
Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш 
його, як щитом! (Біблія. Пер. І. Огієнка); Нехай благослов
ляє нас Бог, і всі кінці землі хай бояться Його! (Біблія. Пер. 
І. Огієнка); // кого ким, чим, розм. Давати, дарувати (про Бо
га). Живе Олеся рік і другий.. і четвертий. Благословив Гос
подь діточками: три сини як три соколи (Марко Вовчок).

2. рел.-церк. Хрестити кого-небудь, проказуючи при цьо
му молитву, побажання. — Що ж ти нас не благословляєш, 
панотче? — каже Сомко Череваневі (П. Куліш); Веде Олек
сандра діток, обливаючись сльозами, та все тільки благо
словляє їх та хрестить... (Марко Вовчок); Сиділа [Згода] на 
балконі нового будинку та все лиш усміхалася та благосло
вила (І. Франко); Дай вам Боже., дочечку до року до вінця 
благословити... (Леся Українка); Благослови ж, матусю, 
чумаків На їх непевну і тяжку дорогу (М. Рильський); Пе
ред початком роботи делегатів та гостей благословили на 
добро священики Української автокефальної православної 
та Українськоїгреко-католицької церков (з газ.); * Образ
но. Природа.. лагідно благословляла людські веселощі (Я. Ка- 
чура).

3. перев. на що. Давати згоду на що-небудь, дозволяти ко- 
му-небудь щось. — Я  піду у  черниці, — промовляє Катря .. 
— Я  [батько] ніколи тебе на се не благословлю! (Марко Вов
чок); Вмер старий Варлаам.., перед смертю благословивши 
свого учня йти в печери (М. Грушевський).

4. уроч. Прославляти, хвалити кого-, що-небудь. Я  бла
гословлятиму Господа кожного часу, хвала Йому завсіди в 
устах моїх! (Біблія. Пер. І. Огієнка); Умийся, серце, щоб 
пізнала [мати] тебе.. І Господа благословляла за долю доб
рую твою (Т. Шевченко); Старий Гурте?., поселився у  ка
пітана і благословить його ім'я та пильнує його дітей 
(І. Франко).

5. Бажати кому-, чому-небудь добра, миру, благодаті і т. ін. 
Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас прокли
нає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за 
тих, хто вас переслідує (Біблія. Пер. І. Огієнка); Не пла
тіть злом за зло або лайкою за лайку, навпаки, благослов

ляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви вспадкували 
благословення (Біблія. Пер. І. Огієнка).

0 (1) Боже (Господи) благослови — уживається як поба
жання успіху перед початком якої-небудь справи, схвалення 
якихось дій. — Благословіть сей чесний і важкий хлібу піч 
посадити! — Боже благослови! (Г. Квітка-Основ’яненко); 
[ С о т н и к  (підходить до сина, хрестить його і цілує):] Бо
же тебе благослови, моя дитино! (Т. Шевченко); (2) [Лёдве 
(ще тільки)] благословляло / благословило на світ, безос. — 
світало, розвиднялося. Щебетання ластівок над вікном її 
невеличкої кімнати будило її [Марію], ще тільки благослов
ляло на світ; а коли з-за обрію витикалося сонце, воно за
ставало її вже в полі (Д. Бедзик); Ось і сьогодні схопився 
[Твердохліб], ледве на світ благословило. Дні весняні гарячі, 
сівба тільки-но почалася, тут не до сну (І. Цюпа).

БЛАГОСЛОВЛЯТИСЯ, яюся, яєшся, рідко БЛАГО
СЛОВИТИСЯ, влюся, вйшся;лін. благословляться; недок., 
БЛАГОСЛОВИТИСЯ, влюся, вйшся; мн. благословлять
ся; док. Діставати благословення. Зроду-віку по-християн
ському в церкві вінчалися і благословлятися під ікони 
ставали (Ю. Смолич); Благословилась Марусенька у  свого 
татка на посад сісти (Сл. Гр.).

0 (1) Благословлятися (рідко братися) / благословйтн- 
ся (поблагословйтися, заблагословйтися) на світ (на день, 
на світанок, на світання), безос. — світати, розвиднюва
тися. [ Макар: ]  На світ береться. [ В и ш н е в и й  (поди
вився на схід):] Так. Світає (П. Куліш); Устаєш, ледве на 
світ благословляється, а вертаєш пізно смерком (У. Сам- 
чук); Ніч — довгу, холодну, дрімотливу — пробув Василь на 
станції... А як стало благословлятися на світанок — виру
шив у  дорогу (П. Інгульський); Я  бачу крізь зубчасті гори, 
ріки: В моїм краю благословляється на день (М. Стельмах); 
— Розказуйте швиденько, бо незабаром вже на світання 
благословиться, то й не встигну я поради вам дати (Марко 
Вовчок); Другого дня, тільки на світ заблагословилось, 
Трохим збудив Данила город орати (Л. Яновська); Надворі 
благословилося на світ (І. Багряний).

БЛАГОСНИЙ, а, е. Який щедро дає, розсипає блага; ду
же гарний, приємний, сприятливий. Благосна ніч; Благос
ний дощ.

БЛАГОСНО. Присл. до благосний. Йому запаморочи
лося в голові, і він несподівано тихо і благосно заплакав 
(із журн.); Н у  знач. пред. В лісі було так благосно, так по
кійно! (Г. Колісник).

БЛАГОСТИНЯ, і, ж., заст. Милість, ласка, благодіяння. 
Слава ж тобі, чернче [ченче], твоїй благостині (Сл. Гр.); 
Вночі хороший дощ рясний Послав нам щедру благостиню 
(М. Рильський).

БЛАГОТВЙРЕЦЬ, рця, ч., заст. Те саме, що добродій
ник. А народився благотворець Святий Миколай у  Малій 
Азії. Коли багаті батьки лишили йому велику спадщину, — 
роздав усе бідним (із журн.).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ, я, ч., заст. Те саме, що благодій
ник. Ніде там не було видно портрета.. Навіть Богдана 
Хмельницького і благотворителів монастиря і академії 
(І. Нечуй-Левицький).

БЛАГОТВОРНИЙ, а, е. Який добре впливає; корисний, 
сприятливий. Ніхто не знає, коли вона [любов] народжу
ється, чим живиться, але кожен відчуває її велике, благо
творне горіння, що дає наснагу і силу життя (М. Олійник);
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Візантія живе в християнських обрядах, в образотворчому 
і музичному мистецтві багатьох країн, що відчули на собі її 
благотворний вплив (з газ.).

БЛАГОТВбРНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до благотвор
ний. Теоретичний і практичний інтерес викликає дослі
дження як власне концепціїМ. Драгоманова, так і проявів її 
впливу на українську державно-правову думку, благотвор
ність якого помітна і в наші дні (з наук. літ.).

БЛАГОТВОРНО. Присл. до благотвбрний. Існує поши
рена думка про те, що подальша централізація системи 
внутрішньої безпеки й елементів зовнішньої та оборонної 
політики благотворно позначиться на Європейському Спів
товаристві (з газ.).

БЛАГОУСТРІЙ, рою, ч. Добре впорядкування, забезпе
чення всім потрібним; упорядкованість. — Я  склав план ре
конструкції кількох площ і вулиць міста з метою його бла
гоустрою (О. Довженко); Міста Давньої Русі щодо свого 
благоустрою стояли вище, ніж міста Західної Європи 
(з наук, літ.); Невід ’ємним елементом благоустрою населе
них місць є озеленення (із журн.); Головне управління кон
тролю за благоустроєм міста звернулося з проханням до 
киян дбати про чистоту (з газ.).

БЛАГОУСТРбЄНИЙ, а, е, рідко. Дієпр. пас. до благо
устроїти. Благоустроєний, упорядкований квітник завжди 
милуватиме око як мешканців Любомля, так і гостей міс
та (з Інтернету).

БЛАГОУСТРОЇТИ див. благоустроювати.
БЛАГОУСТРОЮВАТИ, юю, юєш, недок, БЛАГОУСТРО

ЇТИ, ою, оїш, док, що, рідко. Добре впорядковувати, забез
печувати всіма вигодами. Держава почала благоустроюва
ти Батурин, реставрувати його видатні архітектурні па- 
м ятки та розбудовувати історичний заповідник із краєзнав
чим музеєм (із журн.).

БЛАГОУСТРОЮВАТИСЯ, юється, недок, заст., рід
ко. Ставати добре впорядкованим (про житло, населений 
пункт і т. ін.). Будується річковий порт, місто благоустро
юється, виникають нові вулиці (І. Цюпа).

БЛАГОУХАННИЙ, а, е, поет. Який приємно, добре 
пахне; запашний, пахучий. О світе наш незаходимий! .. 
Благоуханний сельний крине! (Т. Шевченко); І лани, й гаї 
благоуханні В електричнім колі світлянім (М. Рильський).

БЛАГОЧЕСТИВИЙ, а, рел.-церк. 1. Прикм. до благо- 
чёстя. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому ймення Се
мен, людина праведна та благочестива, що потіхи чекав 
для Ізраїля (Біблія. Пер. І. Огієнка); Давид, святий пророк і 
цар, Не дуже був благочестивий (Т. Шевченко); У Батурині 
перш усього Палій зайшов до ігумена батуринського, до 
благочестивого Димитрія (Д. Мордовець); В рік волі.. по
пу вав у  нас один старий благочестивий батюшка (М. Стель
мах); // Який виявляє ознаки благочестя (у 1 знач.), виражає 
побожність. Благочестиві міни помаленьку щезли (І. Не- 
чуй-Левицький).

2. Належний до православної віри. Як же воно так, що 
благочестивий панотець потяг до католика? (А. Свидниць- 
кий).

БЛАГОЧЕСТЙВІСТЬ, вості, ж., рел.-церк. Властивість 
за знач, благочестивий. Невважаючи на свою благочести- 
вість і потяг до самотнього життя, баба Марта таки не 
витерпіла: пішла до сина та невістки, почала запобігати в 
їх [них] ласки й таки переманила їх до себе (І. Нечуй-Левиць-

кий); Кожен князь, мудрий чи дурний, щедрий чи скупий, 
прагнув виказати свою благочестивість і збагачував собор 
дорогоцінним посудом, коштовними ризами і рідкісними 
книгами (П. Загребельний).

БЛАГОЧЕСТИВО,рел.-церк. Присл. до благочестивий 1.
— Певно, благочестиво живе [о. Палладій] й піснюкає 
[постить], бо такий захуджений, з лиця такий тихий, та
кий добрий (І. Нечуй-Левицький); Так, скинувшись по слову, 
чесна братія Понурилась у  мед благочестиво (П. Куліш); 
Розенберг спантеличено подивився на Слинька. Той благо
честиво звів очі до стелі (Ю. Шовкопляс); Як сказано у  
Павла: “Живіть благочестиво у  Христі" (Л. Костенко).

БЛАГОЧЕСТЯ, я, с., рел.-церк. Істинне шанування Бо
га, прийняття Божих істин і виконання заповідей; побож
ність, набожність. Цурайся нечистих та бабських байок, а 
вправляйся в благочесті (Біблія. Пер. І. Огієнка); — Ще 
тільки й зосталось благочестя, що поміж купецтвом, — 
почав отець Ісакій (І. Нечуй-Левицький); Втілений взірець 
благочестя і працелюбності, ігумен Іов Залізо високо підніс 
моральний, патріотичний та релігійний авторитет По- 
чаївського монастиря (із журн.).

БЛАГОЧИННИЙ, ного, ч., рел.-церк. Служитель культу, 
що керує церквами кількох парафій. — Молітесь, братія, 
молітесь! — Так благочинний начина (Т. Шевченко); Вона, 
наприклад, ніяк не могла уявити собі, що той семінарист .. 
дослуживсь до благочинного (М. Коцюбинський); Зіна Мос- 
ковець пішла до благочинного просити посаду вчительки 
(А. Шиян); Не чув тебе наш благочинний, а то до хору взяв 
би (Василь Шевчук); Які існують послухання? Насамперед 
це обов'язки: намісника монастиря, благочинного, іконо
писця, просфорника, дзвонаря (із журн.).

БЛАГОЧЙННИК, а, ч. Те саме, що благодійник 2. Бла- 
гочинники вже знайшли для малечі з дитбудинку 38 назва
них батьків (з газ.).

БЛАГОЧИННИЦЯ, і, ж. Жін. до благочйнник. У Нью- 
Йорку у  віці 105 років померла відома благочинниця Брук 
Астор (з газ.).

БЛАГОЧЙНСТВО, а, с., рел.-церк. Посада благочинно
го. Він [о. Артемій] став недавно благочинним, і це благо- 
чинство пригодилось йому, щоб через його добувати собі 
користь навіть од сусідніх дідичів (І. Нечуй-Левицький).

БЛАГУВАТИЙ, а, е, діал. Недоумкуватий, дурнуватий. 
Сміх її тепер був неприродний і тупий. Так сміються тіль
ки хворі чи благуваті люди (Л. Смілянський).

БЛАДХАУНД, а, ч. Порода великих мисливських корот
кошерстих собак рудої масті. Бладхаунд — собака сильний, 
великий і дуже впертий. З дорослим бладхаундом важко 
фізично впоратися навіть сильному чоловіку-спортсмену 
(з наук.-попул. літ.); Цуценя бладхаунда.

БЛАЖЕН, пред. Те саме, що блажённий 1. Не той бла
жен, хто загрібає золото Та дивні перли Індії, — Щасливий, 
хто малим задовольняється. Нещасний, хто не знає меж! 
(М. Зеров); Блажен, хто не навчився жить, блажен, хто 
зна — любить (В. Стус).

БЛАЖ ЕННИЙ, а, е. 1. Дуже щасливий. Де згода в сімей
стві, де мир і тишина, Щасливі там люди, блаженна сто
рона (І. Котляревський); Блаженний муж, що йде на суд 
неправих І там за правду голос свій підносить (І. Франко); 
Минув, як сон, блаженний час і готики й бароко (П. Тичи
на); Наближалася блаженна хвилина, коли можна буде за-
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краю немає (Т. Шевченко); Бліде лице з блакитними очима 
визирнуло з кімнати (Панас Мирний); На ній [Катрусі] уже 
було найкраще її блакитне плаття (М. Хвильовий); Бла
китним цвітом ряст у.. цвіли горби земні (М. Бажан); Бла
китне поле з ’являлося на всіх відомих українських гербах, 
які набували загальноукраїнського значення (із журн.); * Об
разно. Душно... Вікно одчинити? Ні — тихо Мрії блакитні 
влетять у  вікно (М. Рильський); Небо входить в дім, Бла
китним словом колискову пісню творить (М. Вінгранов- 
ський).

2. Уживається як складова частина біологічних, ботаніч
них, зоологічних та інших назв. Найагресивніша велика 
біла акула. їй до пари тигрова, блакитна та деякі інші види 
(з навч. літ.); Згадайте, які чудові пейзажі створюють бла
китні ялини (з газ.).

Намёт нёба сНебесний (блакитний) намёт> див. намёт.
0  Дворянська (голуба, блакитна) кров течё у жйлах 

див. кров; До зелёного (блакитного) змія див. змій.
БЛАКИТНІТИ, і'є, недок. 1. Робитися, ставати блакит

ним. Здригалась [Раїса] кожен раз, коли вікна раптом бла
китніли од сильної блискавки (М. Коцюбинський).

2. Виднітися, виділятися блакитним кольором. Дивлюсь — 
жита колосіють, волошки блакитніють (Ганна Барвінок); 
А море радісно й ніжно блакитніє крізь світанкову імлу 
(3. Тулуб).

БЛАКИТНІШАТИ, ає, недок. Робитися, ставати блакит
нішим. Навесні блакитнішає небо, і навіть сонце яскра
вішає (з газ.).

БЛАКИТНО. Присл. до блакитний. Вимережить піс
ню.., щоб у  ній блакитно далечінь замріла (В. Чумак); Ну знач, 
пред. Уже блакитно у  вікні (М. Нагнибіда); Навколо соняш- 
но [сонячно] й блакитно (У. Самчук); * Образно. Од бла
китних просторів на душі в мене було блакитно, тепло, прос
торо (М. Коцюбинський).

БЛАКИТНОбКИЙ, а, е. Який має блакитні очі. Бачила 
себеІвга блакитноокою, з русою косою (Н. Рибак); * Образ
но. Стелився по землі блакитноокий барвінок (Л. Дмитер
ко).

БЛАКИТНУВАТИЙ, а, е. Трохи, злегка блакитний. Кри
жинками танули зорі в якомусь блакитнуватому світлі 
(3. Тулуб); Стіна.. висихала, і крейда проступала крізь вог
кість блакитнуватою, небесною білизною (В. Дрозд).

БЛАКИТЬ, і, ж. Блакитний колір; голубінь. Небо смія
лося своєю чистою, глибокою блакиттю (І. Франко); Світ
ло зникло, небо змеркло, і блакить укрила хмари (Леся 
Українка); За якийсь час ці хмари насунуться на блакить 
ясного неба і зроблять грозу (М. Хвильовий); Сивизна лягла 
на скроні, А в очах — жива блакить (П. Воронько); Над го
ловою неба блакить, а навкруги — зелений простір (з газ.); 
* Образно. В небі світлім — ні хмаринки. На душі моїй — 
блакить (М. Шеремет); * У порівн. О, принесіть мені про
лісок з лісу. Ніжний і чистий, Як неба блакить (з народної 
пісні); 11 Блакитний простір неба. А вгорі ж  — нелш блакиті 
міри,.. В тій безодні потопає око... (М. Старицький).

БЛАМАНЖЁ див. бланманжё.
БЛАНК, а, ч. Друкована стандартна форма якогось доку

мента, що заповнюється окремо конкретними даними. їй 
треба було .. викрадати бланки посвідчень для працівників 
підпілля (Ю. Яновський); Рука його машинально потяглася 
до спідньої кишені, добула звідти .. аркушик телеграфного

бланка (Іван Ле); Іменинниця обережно взяла два теле
графні бланки, поклала на стіл (О. Бердник).

БЛАНКЁТНИЙ, а, е, юр. Який містить відсилання до ін
шого правового акта. Перша частина статті має бланкет- 
ний характер, оскільки відсилає нас до законодавства, яке 
встановлює правила полювання (з наук, літ.); Диспозиція 
може міститися або в іншій статті даного закону (відсил- 
ковий спосіб викладу), або в іншому правовому акті (блан- 
кетний спосіб викладу) (з навч. літ.).

БЛАНКІЗМ, у, ч. 1. іст. Течія в революційному русі 
Франції XIX ст., пов’язана з ім’ям французького комуніс- 
та-утопіста Луї-Опоста Бланкі, який вважав, що для успіху 
соціальної революції не потрібні масові виступи, а достат
ньо групи змовників, яка використовує терор проти влади. 
Активна меншина, як би добре вона не була організована, не 
може захопити владу незалежно від загального стану краї
ни: у  цьому бланкізм засуджується історією (з публіц. 
літ.).

2. Змовницький метод боротьби. Реформістські партії 
таврують таку підготовку до повстання як “бланкізм ”, як 
тактику змовництва (з публіц. літ.).

БЛАНКІСТ, а, ч. Послідовник бланкізму. Для того, щоб 
не опинитися в ролі бланкістів — ізольованих від масової 
підтримки змовників — необхідно мати напівлегальну ор
ганізацію, яка функціонує поза традиційними партіями 
(з публіц. літ.).

БЛАНКІСТСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бланкізм. Блан
кістський рух проіснував у  Франції аж до кінця Паризької 
комуни 1871 р. (із журн.).

БЛАНКОВИЙ, а, е. Прикм. до бланк. Індосамент може 
бути бланковий або ордерний (з навч. літ.).

БЛАНМАНЖЕ, БЛАМ АНЖ Ё, невідм., с. Желе з верш
ків або мигдалевого молока. Примхливість бланманже, яке 
вимагає ретельного дотримання пропорцій продуктів та 
спостереження за процесом варіння, призвела до того, що 
ця недорога та смачна страва практично зникла з сучасно
го столу (з наук.-попул. літ.).

БЛАНШ бВАНИЙ, а, е, спец. Дієпр. пас. до бланшува
ти. Плоди, бланшовані в лужних розчинах, кілька разів про
мивають чистою водою (з наук. літ.).

БЛАНШ УВАЛЬНИЙ, а, е, спец. Признач, для бланшу
вання. До бланшувальної води додають цукор (з наук.-по
пул. літ.).

БЛАНШ УВАННЯ, я, с., спец. Дія за знач, бланшувати.
Сливи перед сушінням бланшують. Після бланшування їх 
опускають у  холодну воду (з навч. літ.).

БЛАНШ УВАТИ, ую, уєш, недок., що, спец. Обварюва
ти, проварювати або обробляти парою, окропом перед кон
сервуванням. Моркву обчищають, миють, ріжуть і злегка 
проварюють (бланшують) (з наук.-попул. літ.).

БЛАСТЁМА, и, ж., біол. 1. Будь-яка клітина живої тка
нини, здатна до новоутворень. У саламандр розгадкою є 
бластема, група клітин, які мають здатність перетворю
ватися на нові кінцівки (з газ.).

2. Тканина, з якої розвивається нова особина при неста
тевому розмноженні безхребетних. Із бластеми розвива
ється нова особина при нестатевому розмноженні у  киш
ковопорожнинних, черв ’яків, асцидій та деяких інших тва
рин (з наук.-попул. літ.).
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3. Скупчення однорідних клітин на рановій поверхні ам
путованого органа або його частини. У середньому на 
13-І 5-й день після травми в регенераційній бластемі вияв
ляються ознаки диференціювання у  хрящову тканину (з на- 
ук.-попул. літ.).

...ВЛАСТИ. Друга частина складних слів, яка означає 
“зародок”, напр.: м і о б л а с т и ,  н е в р о б л а с т и ,  о с т е о 
б л а с т и ,  ф і б р о б л а с т и .

БЛАСТО... Перша частина складних слів — біологічних, 
медичних і ветеринарних термінів, яка означає “пов’язаний 
із зародком”, напр.: б л а с т о д и с к ,  б л а с т о к і н е з ,  
б л а с т о п а т і я .

БЛАСТОГЕНЁЗ, у, ч., біол. 1. Розвиток організму із со
матичних клітин за безстатевого розмноження багатоклі
тинних тварин. Цілком очевидно, що бластогенез більш 
давнє й широко розповсюджене явище, ніж колоніальність 
або вегетативне розмноження (з навч. літ.).

2. Період ембріонального розвитку хребетних тварин та 
людини до утворення сомітів. Бластогенез — період від 
запліднення до 15-го дня вагітності (з наук. літ.).

БЛАСТОГЁННИЙ, а, е, біол. Стос, до бластогенезу. 
Малі дози радіації, у  разі бластогенної трансформації, пе
ретворюють диференційовані клітини з обмеженою по
тенцією до поділу на популяцію, що ділиться безкінечно 
(з наук. літ.).

БЛАСТОДЕРМА, и, ж., біол. Сукупність усіх клітин, які 
утворюють стінку бластули. Бластодерма складається з од
ного шару клітин — бластомерів, які зрощуються з блас
тулою, утримують зародок і живлять його (з навч. літ.).

БЛАСТОДЕРМІЧНИЙ, а, е, біол. Прикм. до бластодер
ма. Бластоциста (бластодермічний пухирець) — стадія 
розвитку ссавців у  процесі дроблення заплідненого яйця 
(з наук.-попул. літ.).

БЛАСТОІДЕЇ, ей, мн. (одн. бластоідея, ї, ж.), палеонт. 
Клас викопних морських безхребетних тварин типу гол
кошкірих; морські бутони. Цистоідеї та бластоідеї— ви
мерлі палеозойські голкошкірі (з наук.-попул. літ.).

БЛАСТОІДЕЯ див. бластоідеї.
БЛАСТбМА, и, ж., вет., мед. Пухлина, перев. злоякіс

на. Бластома характеризується безконтрольним розмно
женням клітин організму, що колись були нормальними (з на
ук.-попул. літ.).

БЛАСТОМАТбЗ, у, ч., вет., мед. Процес утворення пух
лини в організмі. Потужним мутагеном є іонізуюче випро- 
мінення, що може спричинити ураження як соматичних 
клітин (бластоматоз), так і статевих (з навч. літ.).

БЛАСТОМАТбЗНИЙ, а, е, вет., мед. Стос, до бласто- 
матозу. Пальпація лімфатичних вузлів дає можливість су
дити про їх щільність, хворобливість, рухливість і дифе
ренціювати запальні процеси від бластоматозних (з навч. 
літ.).

БЛАСТОМЕРИ, ів, мн., біол. Клітини, які утворюються 
у процесі дроблення яйцеклітин тваринного організму. 
Швидкість білкового синтезу в зародках морських їжаків 
тісно пов язана з подьіом бластомерів (з наук. літ.).

БЛАСТОМ ІКбЗ, у, ч. Загальна назва інфекційних за
хворювань шкіри та внутрішніх органів тварин і людини, 
спричинених бластоміцетами. Внутрішньо ліки признача
ють у  тих випадках, коли інфекції не можна лікувати міс
цево через локалізацію, а також за відсутності ефекту від

проведеного раніше місцевого лікування, при генералізова- 
ній грибковій інфекції (кандидамікоз, бластомікоз тощо) 
(з наук. літ.).

БЛАСТОМ1ЦЁТИ, ів,мн., біол. Група грибів, які харак
теризуються наявністю бластоспор, що виникають вегета
тивним шляхом. Крім гіфальних форм грибів, існують і 
бластоміцети (дріжджові та дріжджоподібні гриби) 
(з навч. літ.).

БЛАСТОМОГЕНЁЗ, у, ч., вет., мед. Розвиток новоутво
рень (доброякісних та злоякісних пухлин); процес перетво
рення нормальних тканинних клітин на пухлинні; онкоге
нез. У лекції йдеться про реактивність організму і бласто- 
могенез (з навч. літ.).

БЛАСТОПбР, а, ч„ біол. Отвір, через який порожнина 
зародка тварини або людини сполучається з навколишнім 
середовищем; первинний рот. Бластопор — це отвір, що 
ним сполучається порожнина гаструли із зовнішнім сере
довищем (з навч. літ.).

БЛАСТОСПбРА див. бластоспбри.
БЛАСТОСГібРИ, ор, мн. (одн. бластоспора, и, ж.), біол. 

Спори деяких сумчастих грибів, які утворюються бруньку
ванням. На електронограмах показано нероз ’єднані значно 
більші материнські та дрібніші дочірні бластоспори (з на
ук. літ.).

БЛАСТОЦЕЛЬ, я, ч., біол. Порожнина, яка утворюється 
між бластомерами в зародкові організму на стадії бластули. 
Автори припустили, що в бластоцель переходить натрій, 
який запасався у  зв 'язаному стані (з наук. літ.).

БЛАСТОЦИСТА, и, ж., біол. Стадія ембріонального 
розвитку ссавців, що настає внаслідок дроблення заплідненої 
яйцеклітини; порожнистий пухирець, заповнений рідиною. 
Бластоциста руйнує маленькі ділянки слизової оболонки 
й інших тканин матки, ніби “викопуючи ” собі невелику 
“нірку", після чого затишно в ній улаштовується (з навч. 
літ.).

БЛАСТУЛА, и, ж., біол. Стадія розвитку зародка бага
токлітинних тварин та людини, якою завершується процес 
дроблення заплідненого яйця. Джгутикова бластула.

БЛАТ, у, ч., розм. Знайомство, зв’язки і т. ін., що викорис
товуються в особистих інтересах. Був блат на все (І. Фран
ко); — Таке скажете, дядьку! — розсудливо мовив племін
ник. — Хіба без блату в народні [артисти] проб 'єшся? (А. Кри- 
жанівський).

(1) По блату, фам. — завдяки знайомству, зв’язкам або за 
протекцією. —  Це я даю Козакову по блату, — висловлював
ся сержант про себе в третій особі (О. Гончар).

БЛАТНИЙ, а, ё, розм. 1. Належний, власт. злодіям, зло
дійський. Він [циган] ридма ридав, слухаючи жалісливу 
блатну пісню (А. Дімаров); Блатний жаргон; Н у  знач. ім. 
блатний, ного, ч., жарг. Злодій; професійний злочинець. 
Того дня усі в ’язні були похмурі. Навіть блатні не грали в 
карти (А. Дімаров).

2. Який забезпечується за допомогою протекції, під
тримки. Був навіть курйозний випадок, коли хтось із блат
них ортопедів поїхав на з їзд  кардіологів (із журн.); По
ліцейські, незважаючи на більш ніж блатні з в ’язки Джен- 
ні, маніжитися з нею не стали (з газ.).

БЛЁЙВАС, БЛЕЙВЕЙС, у, ч., заст. Свинцеве білило. 
Щоки терли [молодиці] манією, А блейвасом і ніс, і лоб 
(І. Котляревський).
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БЛЕЙВЕЙС див. блёйвас.
БЛЕЙЗЕР, БЛАЙЗЕР, а, ч. Приталений піджак спортив

ного крою. Наступного сезону потрібно знайти блейзер, 
який сидить на вас ідеально (з газ.).

БЛЕКАУТ, у, ч. 1. Масове припинення надходження 
електричної енергії до споживачів внаслідок аварії або во
єнних дій. Найурожайнішим на блекаути виявився 2003рік, 
коли без електрики залишались мільйони споживачів в Іта
лії, Скандинавії, Англії та Швейцарії {з наук.-попул. літ.).

2. фізл. Раптова втрата свідомості, перев. внаслідок па
діння рівня кисню в крові. Небезпечне для пірнальників і ама
торів підводного полювання явище поділяють на блекаут 
мілкої води та блекаут глибоководний (з наук.-попул. літ.).

БЛЕК-МЕТАЛ, у, ч. Напрям рок-музики. Блек-метал 
та споріднені форми музики базуються на класичній музиці 
(з наук.-попул. літ.).

БЛЕКОТА, й, ж. 1. Трав’яниста отруйна рослина роди
ни пасльонових з лілово-жовтими квітками й запаморочли
вим запахом. Говорив Юрко і в пальцях крутив галузку сухої 
блекоти (С. Чорнобривець); Клейко-пухнасте стебло бле
коти має неприємний запах (з навч. літ.).

2. перен. Усе, що отруює, одурманює, притуплює розум. 
— Признаюсь тобі, що й я в дечому буддист, тільки без 
тих латок, без того буддійського чернецтва, без тієї буд
дійської блекоти (І. Нечуй-Левицький).

0  Як (мов, ніби і т. ін.) блекоти об’ївся (наївся) див. 
об’їдатися.

БЛЕКбТНИЙ, а, е. Прикм. до блекота 1. Блекотний за
пах; Н Який паразитує на блекоті. Гусінь блекотної совки 
виїдає насіння в недостиглих плодах рицини (з наук. літ.).

БЛЕК-РбТ, у, ч., біол. Грибкова хвороба винограду, яка 
уражує головним чином листя й ягоди. Блек-рот — хворо
ба винограду, яку називають також чорною гниллю, з 'яви
лася вперше в Америці і звідти була занесена в Європу. 
Хвороба є заразною і легко переходить з куща на кущ 
(з наук.-попул. літ.).

БЛЕНДА, и, ж. 1. В оптичних приладах — деталь, при
знач. для захисту об’єктива від бокових розсіяних променів 
світла. Бленда призначена для захисту прицілу та ока від 
потрапляння променів розсіяного світла, що йдуть під 
кутами більшими, ніж поле зору прицілу (з наук.-техн. літ.); 
Якщо джерело контурного світла розташоване на р ів 
ні об 'єктива, то в цьому разі не допоможе і бленда (з навч. 
літ.).

2. гірн. Різновид ліхтарів, які використовуються для освіт
лення рудників. Освітлення копалень здійснювалось за до
помогою свічок, які ставили в особливі підсвічники, або 
бленди (з наук.-попул. літ.).

БЛЕНКЕР, а, ч. 1. Сигнальний пристрій на телефонному 
комутаторі, який візуально сигналізує телефоністці про ви
клик. Індукторний бленкер служить для контролю прохо
дження виклику з комутатора в лінію абонента (з наук.- 
техн. літ.).

2. Автоматичний сигнальний прилад, який установлю
ють на комутаторах блокувальних систем на залізницях та 
автомобільних трасах. Далеко на хайвею переморгуються 
бленкери та червоні стоп-сигнали (із журн.).

БЛЕНКЕРНИЙ, а, е. Прикм. до бленкер. Ще 1892року в 
будинку губернатора було встановлено ручний бленкерний 
комутатор на 50 номерів (із журн.).

БЛЕНОРЁЯ, і, ж., вет., мед. Гостре гнійне запалення 
слизової оболонки ока, спричинюване гонококами. Після 
введення обов'язкової профілактики (припікання слизової 
оболонки очей відразу по народженні двопроцентним роз
чином ляпісу) бленорея трапляється рідко (з наук.-попул. 
літ.).

БЛЕРОПЛАСТИКА, и, ж. Хірургічна процедура, що 
полягає в усуненні мішків під очима, нависання повік; загаль
на підтяжка обличчя. У США застосовується пластична 
хірургія (блеропластика) для зменшення азійських рис об
личчя (з Інтернету).

БЛЕФ, у, ч. 1. Поведінка гравця в карти, особливо в по
кер, завдяки якій у суперника створюється хибне уявлення 
про його справжні шанси на перемогу. Покер виник три ти
сячі років тому в Стародавній Персії, і вже тоді існував 
блеф як основний прийом цієї гри (з газ.).

2. Вигадка з метою введення в оману. Нарешті Андріїв 
“телеграф " показав себе, а то вже всі думали, що це блеф, 
і потихеньку підсміювались над Андрієм (І. Багряний); Ро- 
зенбергова затія виявилась блефом (Ю. Шовкопляс); Коли 
ми об'єктивно подивимося на цифри, то побачимо, що ця 
ідея — блеф (з газ.).

БЛЕФАРИТ, у, ч., вет., мед. Запалення краю повік. Ліку
вання блефариту, що включає змазування повік ліками, ре
комендованими лікарем, може проводити вдома сам па
цієнт або його рідні (із журн.).

БЛЕФАРЙТНИЙ, а, е, вет., мед. Прикм. до блефарит. 
Іноді застосування косметики спричиняє виникнення бле- 
фаритного кон 'юнктивіту (із журн.).

БЛЕФ АРОПТбЗ, у, ч., вет., мед. Опущення верхньої 
повіки внаслідок порушення функції м’яза, який її під
німає. Блефароптоз може бути вродженим або набутим 
(з наук.-попул. літ.).

БЛЕФАРОСПАЗМ, у, ч., мед. Скорочення колового м’я
за ока, яке виникає при гострих захворюваннях очей або їх 
травмуванні і спричиняє стійке спазматичне змикання по
вік. Блефароспазм зазвичай починається з частішого мор
гання, до якого поступово приєднуються тонічні спазми 
кругового м 'яза ока (з наук.-попул. літ.).

БЛЕФАРОФІМ бЗ, у, ч., вет., мед. Звуження очної щіли
ни, зазвичай зумовлене зростанням країв повік біля зовніш
нього кута ока; спостерігається при хронічному кон’юнкти
віті. Блефарофімозу тварин часто супроводжується недо
розвиненням очного яблука (з наук.-попул. літ.).

БЛЕФАРОХАЛАЗИС, у, ч., мед. Атрофія шкіри верхніх 
повік, у результаті якої шкіра збирається в дрібні зморшки і 
звисає над краєм повік у вигляді мішка. Синдром Ашера ха
рактеризується тріадою — блефарохалазис, подвійна гу
ба, зоб (з наук. літ.).

БЛЕФОНУТИ, ну, нёш, док., розм. Однокр. до блефу
вати. Якщо ж наряд таки має бажання затримати вас, 
можете блефонути і навіть вимагати відвести вас до від
ділку (з Інтернету).

БЛЕФУВАННЯ, я, с. Дія за знач, блефувати. Блефуван
ня стосовно цієї небезпечної карти було б дуже сміливим 
та ризикованим кроком з боку вашого супротивника (з на
ук.-попул. літ.); Оприлюднення грандіозної цифри на само
му початку формування фракцій лише наводить на думку 
про відчайдушне блефування, а отже, і про хисткість пози
цій (з Інтернету).
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БЛЕФУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. Застосовувати блеф (у 
1 знач.) у грі в карти. Блефувати в покері -  означає робити 
ставку або піднімати її тоді, коли у  вас на руках немає 
досить хорошої комбінації карт, щоб виграти (з навч. літ.).

2. Навмисно вводити в оману, обдурювати, перебільшую
чи свої сили, можливості, значимість і т. ін. У два роки 
малята вже можуть блефувати, щоб уникнути покарання 
(з наук.-попул. літ.); Не завжди легко визначити, що особа, 
з якою ви ведете переговори, блефує (з навч. літ.).

БЛЕШНЯ, блешні, ж. Прикріплена на кінці волосіні 
блискуча металева пластинка, що використовується як при
нада для риби. Можна впіймати під кригою на блешню оку
ня або щуку (О. Копиленко); Обидва соми клюнули на важкі 
хромовані блешні (з газ.).

БЛЁЯННЯ, я, с., діал. Бекання. Йому пригадалися зелені 
ниви.., почулося блеяння овець (І. Франко); Почулося овече 
блеяння, з півночі над степом котилася курява (Р. Івани- 
чук). г

БЛЕЯТИ, блею, блеєш, недок., діал. Бекати. Мечуться 
пси, блеють овечки (М. Коцюбинський); Трава стелиться 
буйною зеленню, а там вівці блеють з голоду (Н. Кобрин- 
ська).

БЛИЖНІЙ, я, є. 1. рідко. Те саме, що близький 1, 3, 4.
— А може, яка ближня стежина є? — пита [черниця] (Мар
ко Вовчок); Верба була широка .. Каленик Романович та 
ближні сусіди любили сидіти влітку під нею (І. Сенченко); 
На ближньому дубі загойдалася гілка (А. Шиян); Фіакр про
минає портал високого, асиметричного будинку, що здій
мається в сутінках загадковою примарою над усіма ближ
німи дахами (з публіц. літ.); Зійшлася сама ближня рідня 
(Г. Квітка-Основ’яненко).

2. у  знач. їм. ближній, нього, ч., бібл. Будь-яка людина 
відносно іншої. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм 
і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розу
мом, і свого ближнього, як самого себе (Біблія. Пер. І. Огі- 
єнка); [ Н е о ф і т - р а б : ]  Учили ви мене любити ближніх, 
так научіть мене їх боронити (Леся Українка); Хто з нас не 
полюбляє милуватися своєю тінню в очах ближнього? 
(В. Дрозд); Серед загальнолюдських цінностей чільне місце 
посідають біблійні заповіді: люби ближнього, не вбий, не 
вкради (із журн.).

БЛИЖЧАТИ, ає, недок. Ставати ближчим; наближатися. 
Рев юрби ближчає (Леся Українка); А береги все насували
ся, ближчали (3. Тулуб).

БЛИЖЧЕ, присл. Вищ. ст. до близько. Я  підійшов ближ
че (Г. Квітка-Основ’яненко); Зібрав трохи матеріалу, ближ
че познайомився з природою й життям гуцулів (М. Коцю
бинський); Ми автоматично посувались все ближче та 
ближче до місця пожежі (В. Винниченко); Ближче до обі
ду в приміщенні театрального центру проводила перегово
ри група посередників (з газ.).

БЛИЖЧИЙ, а, е. Вищ. ст. до близький. Дьяконов знаком 
попросив у  ближчого з бійців бінокль (О. Гончар); Настала 
пора висповідатись перед тобою. Перед вами.. Немає у  ме
не ближчих за вас людей (Р. Іваничук).

БЛИЗЕНЬКИЙ, а, е. Пестл. до близький 1,2. Одна мила 
далекая, А другая близька. У цієї близенької Воли та корови, 
А в тієї далекої Та чорнії брови (з народної пісні).

БЛИЗЕНЬКО. Присл. до близенький. Пилип підплив 
близенько до човна (Панас Мирний); Кладе Раїса Іванівна

ручку свою на мою руку, нахиляється до мене близенько 
(В. Дрозд); П у  знач. пред. Сонце низенько, вечір близенько. 
Вийди до мене, моє серденько! (з народної пісні).

БЛИЗЕСЕНЬКИЙ, а, е, розм. Дуже близький. Геть що
денні близесенькі цілі. Подамся в далекі краї! (П. Грабов- 
ський).

БЛИЗЕСЕНЬКО, розм. Присл. до близесенький. Ой,
знати, знати, Хто кого любить: Сяде близесенько Ще й 
приголубить (з народної пісні).

БЛИЗИТИ, ить, недок., рідко. Наближати. [Петро: ]  Все, 
здається, близило мене до щастя (І. Котляревський).

БЛИЗИТИСЯ, иться, недок., рідко. Наближатися. Жар 
починав стухати, сонце близилося до землі (О. Сторожен
ко); Перша частина концерту близилась до кінця (В. Самій- 
ленко); На сході згасли зорі, близився світанок (О. Десняк).

БЛИЗНЮ К див. близнюки.
БЛИЗНЮ КИ, їв, мн. (одн. близнюк, а, ч.). 1. Те саме, що 

близнята 1. Його щастя дійшло до зеніту, коли Ганя в рік 
по шлюбі вродила йому близнюків (І. Франко); До Романа 
водночас повернулися три недовірливі русяві голови близню
ків (М. Стельмах); Близнюків на планеті — півтора — два 
відсотки від загальної кількості населення (із журн.); 
* У порівн. Вони [Купа та Стецько] були достоту схожі, як 
двоє близнюків (О. Ільченко); Рівними рядочками вишикува
лись.., ніби брати-близнюки, один в один, новісінькі, мов пе
ремиті, будинки (Ю. Збанацький).

2. Те саме, що близнята 2. На узліссі.. у  тіні двох розло
гих близнюків-яворів стояли поліцейські мотоцикли (Ірина 
Вільде); В руках його погойдувались у  вузлику горнята- 
близнюки. Видко, підпарубчак ніс батькові обід (М. Стель
мах).

А  Двояйцеві близнята (близнюки) див. близнята; Од- 
нояйцеві близнята (близнюки) див. близнята.

0  Сіамські близнята (близнюки) див. близнята.
БЛИЗНЮ ЧКА див. близнючки.
БЛИЗНЮ ЧКИ, чок, мн. (одн. близнючка, и, ж.). Жін. 

до близнюки 1. * У порівн. Обидві [Таня й Галя] однакові 
на зріст, немов близнючки (Ю. Збанацький).

БЛИ ЗН Ю ЧбК , чка, ч. Зменш.-пестл. до близнюк 1. Не 
згубив, діду, нічого, а знайти — знайшов: двоє близнючків 
опівночі біля Христі (С. Тудор).

БЛИЗНЯ1, і, ж ., діал. Двоє близнюків. Дружина його на
родила близню (Ю. Яновський); Довго-довго того вечора не 
спала близня і шепотілася під кожухом (В. Винниченко).

БЛИЗНЯ2 див. близнята.
БЛИЗНЯТА, ят, мн. (рідко одн. близня, яти, с.). 1. Двоє і 

більше дітей або звірят, що народилися в однієї матері від 
тієї самої вагітності. Сю ніч будуть в Україні Родиться 
близнята (Т. Шевченко); Близнята здибили скакунів, здиби
ли куряву і в ній галопом гайнули вздовж вулиці (М. Стель
мах); Маток та баранців, що народилися в числі близнят, 
залишають на плем 'я (з наук, літ.); У Тернополі близнята 
Володимир та Ярослав одружилися із сестрами-близнюч- 
ками (з газ.); У лікарні Берліна народилися хлопчики-близня- 
та з різним кольором шкіри. Мати малюків — родом з Гани, 
а батько німець (з газ.).

2. перен. Про однакові або дуже схожі між собою пред
мети, особи або явища. Д ія того [щоб не перекидалися] зв я- 
зують докупи два або три човни .. Ці два човни-близнята 
дуже схожі на пару довгелецьких [довжелезних] калош,
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зв'язаних докупи (І. Нечуй-Левицький); Краса і думка, дві 
сестри-близнята. Давно на морі людському пливли (М. Риль
ський); Десятки новостворених партій-близняту будь-якій 
ситуації прагнуть влади, а в разі приходу до влади -  ії 
монополізації (з публіц. літ.)\ Двадцяте століття підірвало 
природну біполярність добра і зла. Воно породило тоталі
тарних близнят -  два полюси зла, кожен з яких поперемінно 
зодягався в шати добра (з публіц. літ.); * У порівн. Сосни 
стояли стрункі, схожі одна на одну, мов близнята (Ю. Зба- 
нацький).

3. (з великої літери), астр. Сузір’я Північної півкулі, а 
також відповідний зодіакальний знак. Терези, Близнята й 
Водолії вважаються дуже чутливими до ароматів (з газ.).

А  (1) Двояйцеві близнята (близнюки) — близнята, які 
розвиваються з різних яйцеклітин. Двояйцеві близнята мо
жуть бути різної статі і схожі між собою не більше й не 
менше аніж звичайні брати чи сестри (з наук.-попул. літ.); 
(2) Однояйцеві близнята (близнюки) — близнята, які по
ходять з однієї заплідненої яйцеклітини, що ділиться на дві 
або більше частин, з яких розвиваються самостійні зародки. 
Однояйцеві близнята завжди однієї статі і дуже схожі 
зовнішністю, оскільки мають абсолютно однаковий набір 
генів (з наук.-попул. літ.).

0 (3) Сіамські близнята (близнюки): а) зрощені від на
родження діти. Спритний дідок .. брав з кожного десять 
копійок і впускав до паноптикуму, де можна було побачити 
воскові постаті якоїсь знаменитої розбійниці, сіамських 
близнят, .. невеликого живого крокодила і панораму з крає
видами Каїра (Б. Антоненко-Давидович); Одна з перших в 
історії Африки операція з розділення сіамських близнюків 
проведена вХартумі (з газ.); б) (перен.) те, що становить єди
не ціле. Я  багато років спостерігаю за людиною, яка зросла
ся з начальницьким стільцем, — це дивний симбіоз, такі собі 
сіамські близнюки живого організму з неживим (із журн.); 
Чи можливо розділити двох сіамських близнят — владу і 
бізнес? Та ще так, щоб кількість потерпііих при операції 
була мінімальною? (з газ.); * У порівн. Споконвіку в усьому 
світі освіта й наука були єдині, нерозривні, як сіамські близ
нюки (із журн.); — Як ви працюєте разом? — Ми — одне 
ціле. — Як сіамські близнята? — Схоже (з газ.).

БЛИЗНЯТКА, ток, мн. (одн. близнятко, а, с.). Зменш.- пестл. 
до близнята 1, 2. * У порівн. Вони росли укупочці, мов ті 
близнятка (Панас Мирний).

БЛИЗНЯТКО див. близнятка.
БЛИЗНЯТОЧКА, чок, мн. (одн. близняточко, а, с.). Зменш.- 

пестл. до близнятка. [ Ві дьма: ]  Трохи була не втопилась, 
Та жаль було кинуть Близняточок (Т. Шевченко).

БЛИЗНЯТОЧКО див. близняточка.
БЛИЗЬКИЙ, а, ё; вищ. cm. блйжчий. 1. Який є або розта

шований, відбувається на невеликій відстані; недалекий; 
протилежне д а л е к и й .  В близьких селах думали, що в Вер- 
бівці пожежа (І. Нечуй-Левицький); В близьких хатах ще 
не світилось (Леся Українка); Близькі пожарища дихнули 
йому в обчиччя (О. Гончар); // Який перебуває, живе недалеко. 
Тетері й Борецькі були близькі сусіди: хата від хати через 
дорогу (з переказу); — От і добре! Слава Богу! — промовив 
Прокопович. — Будемо близькими сусідами (І. Нечуй-Левиць
кий); //Який простягається на невелику відстань; короткий. 
[ Ае ці й  П а н е  а:] Шлях не близький, я рано вибрався (Леся 
Українка).

2. Який незабаром настане, наблизиться, здійсниться і т. ін. 
Збентежила ся річ Латина, Здавалось, близька зла година 
(І. Котляревський); Вже північ близька. Вулиці поснули 
(І. Франко); В холоднім .. повітрі чути, як підіймаються 
хвилі ароматів близького дня (М. Грушевський); Вони йшли 
вузькою стежкою, дивились на далекий Рим, що горів уже у  
вогні сонця, близького до заходу (С. Тудор).

3. Який перебуває у прямих родинних стосунках із ким- 
небудь. Ледве виліз Улас за ворота та й загадався... “Куди 
його?! ” До роду — близького нікого, а далекий — у  панській 
роботі... (Панас Мирний); Ну знач. ім. близькі, кйх,л#«. Ро
дичі, рідні. Вороги й друзі, близькі й сторонні — і всі кри
чать у  мої вуха криком свого життя або своєї смерті 
(М. Коцюбинський); Скликав молодий ханенко Рідних, близь
ких, свояків (І. Франко); Батька не стало. Залишилися епі
зодична пам ’ять близьких і маленький горбок над його пра
хом (О. Бердник).

4. Пов’язаний почуттям симпатії, дружби, спільністю 
ідей, інтересів. Прохання близьких приятельок не вгамувало 
/У (І. Нечуй-Левицький); [М а л ь в а н о в:] Борець за волю — 
близький мені і за океаном, а який-небудь міщанин — навіть 
в одному зі мною коридорі — далекий від мене, як комета 
(І. Кочерга); // Милий, любий. Чимсь древнім, забутим, але 
й близьким віяло від цього бантика (М. Хвильовий); Сьо
годні їй уже хотілося бачити людей, і серед них когось близь
кого, гарного (В. Підмогильний); В його словах Тамара вло
вила задушевну щирість близької людини (А. Хижняк); До 
болю близька. До сліз дорога ця земля під ногами! (І. Нехо- 
да); // Який любить кого-небудь, допомагає кому-небудь. 
Господь близький всім, хто взиває до Нього, хто правдою 
кличе Його! (Біблія. Пер. І. Огієнка).

5. Добре знаний, відомий, зрозумілий. Вона оповідала 
йому [Івану], що зветься Марічка, що пасе вже дробєта 
[вівці], що якась Марцинова — сліпа на одне око — покрала 
у  них муку... і таке інше, обом цікаве, близьке і зрозуміле 
(М. Коцюбинський); // Який глибоко хвилює, безпосеред
ньо стосується кого-небудь. Огненне слово його [Т. Шевчен
ка] наскрізь проймало серце не тільки тих, кому близьке бу
ло народне горе (Панас Мирний).

6. Дуже схожий, подібний до чого-небудь. Я .. хотів по
могти Вам зробити переклад ближчим до оригіналу (М. Ко
цюбинський); Мова листів Богдана Хмельницького настіль
ки зрозуміла і близька сучасній українській і російській мові, 
що перекладу не потребує (з наук, літ.); Синоніми — слова 
тотожні чи дуже близькі за значенням (з навч. літ.).

Близькё зарубіжжя див. зарубіжжя; Близькі взаємини 
див. взаємини.

0  Не близький (близенький, далекий, такий) світ див. 
світ2; Стати на близьку (коротку) ногу див. ставати.

БЛИЗЬКІСТЬ, кості, ж. Абстр. ім. до близький 1-4, 6. 
Я  не знала, що в такій безпосередній близькості від міста 
може рости така цілинна трава (Ірина Вільде); Вже відчу
валася близькість весни (3. Тулуб); В перекладі я вдержав 
форму білого вірша оригіналу і, де можна було, то й близь
кість дослівну (В. Самійленко); Префікси наближення нада
ють дієсловам значення різного ступеня близькості (із журн.).

БЛИЗЬКО. 1. Присл. до близький 6; вищ. cm. ближче. 
Перекладаю близько, віддаляючись від оригіналу в будові 
фрази тільки в конечній потребі (В. Самійленко); До ви
гуків близько стоять звуконаслідувальні слова (із журн.);
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Н у  знач. пред. На невеликій відстані. Близько лікоть, — та 
не вкусиш (Номис); Близько хата, де дівчина Ворота одчи
нить (Т. Шевченко); Н у знач. пред. Незабаром. [Тірца: ]  
Близько день! В новій славі сонце просіяє, Згине ніч! (Леся 
Українка).

2. у  знач, прийм., з род. в. Уживається на позначення не
великої відстані між кимсь, чимсь. Рад був [Андрій] жити 
близько батька, якого дуже любив і поважав (І. Франко); 
Близько воза дітвора — школярі зволочини стягають у  купу 
(А. Головко); Бузьок гніздо в 'є собі на дахах і живе близько 
людей (з газ.).

3. у  знач, прийм., з род. в. Уживається на позначення 
приблизної кількості. Вранці прокидаємось близько десятої 
години (Леся Українка); У різних місцях України записано 
близько двадцяти варіантів "Пісні про Байду " (з навч. літ.); 
Будніми днями близько восьмої — трапеза, потім вечірня 
молитва (з газ.).

Близько вхожий див. вхожий.
0  Брати (приймати) / взяти (прийняти) [близько] до 

[свого] сёрця (до [своєї] душі) (рідко в серце, в душу) див. 
брати; І близько не було див. бути; [І] [близько] не пахне 
див. пахнути.

БЛИЗЬКОДІЯ, ї, ж., спец. Уявлення, згідно з яким вза
ємодія між віддаленими одне від одного тілами здійснюєть
ся за допомогою проміжних ланок (або середовища), які пе
редають взаємодію від точки до точки з кінцевою швидкіс
тю. Близькодія не може посилатись на безмежні поля (з Ін- 
тернету).

БЛИЗЬКОЗВУЧНИЙ, а, е. Близький за звучанням. У грі 
словами використовуються як однозвучні слова і вирази (омо
німи), так і близькозвучні (пароніми) (із журн.).

БЛИЗЬКОЗВУЧНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, 
близькозвучний. Близькозвучність двох різних за значен
ням слів може спричинити плутанину (з наук.-попул. літ.).

БЛИЗЬКОЗНАЧНИЙ, а, е. Близький за значенням. Пре
фікс "без- " близькозначний до префікса "не- " (з наук. літ.).

БЛИЗЬКОЗбРИЙ, а, е. Те саме, що короткозорий. Спо
кійно вислухавши губернатора, Котляревський поспівчував 
панові Савельеву: "який же він близькозорий ” (із журн.).

БЛИЗЬКОЗОРІСТЬ, рості, ж. Властивість за знач, близь- 
козбрий. Близькозорість — вада зору, внаслідок якої люди
на погано бачить на далекі відстані (з наук.-попул. літ.); 
* Образно. Підсліпувата близькозорість йде у  парі з байду
жістю і невдячністю (із журн.).

БЛИЗЬКОСПОРІДНЕНИЙ, а, е. Близький за походжен
ням. Група близькоспоріднених щодо походження й струк
турних мовних особливостей говірок становить говір, або 
діалект (з навч. літ.).

БЛИЗЬКОСПОРІДНЕНІСТЬ, ності, ж. Властивість і 
стан за знач, близькоспоріднений. Зіставлення сутності 
російського емоціоналізму й німецького експресіонізму ви
являє близькоспорідненість цих течій (з наук, літ.); Близь- 
коспорідненість російської та української мов, схожість їх 
структур і разом з тим наявність розбіжностей зумов
люють необхідність постійно враховувати в навчальному 
процесі як спільне, так і відмінне (з наук. літ.).

БЛИЗЬКОСХІДНИЙ, а, е. Стос, до Близького Сходу. 
Одніш із пріоритетних напрямків зовнішньої політики ЄС 
є розвиток відносин довіри та співробітництва з арабськи
ми країнами, пошук шляхів розв 'язання заплутаного клубка

близькосхідних проблем (з наук, літ.); Понад півтора місяця 
миротворці проходили спецпідготовку і витягували міни з 
калі янистого і непіддатливого ґрунту, схожого на близь
косхідний. Для цього з річки навезли трохи піску, змішали з 
камінням — і вийшов маленький клаптик Лівану (з газ.).

БЛИЗЬКОСХІДНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до близь
косхідний. Перетворення в регіоні, а саме включення Ізраї
лю в арабську систему економічних з в ’язків та зміна його 
статусу, отримали назву "близькосхідність ” (з наук. літ.).

БЛЙКАВКА, и, ж., розм. 1. Каганець, блимавка. — Ба
бо, гаси бликавку, хай не світить. Терпнучи від страху, Ме- 
ланка дмухає на каганець — і світло гасне (Є. Гуцало).

2. перев. мн. Очі. Микола, смачно позіхнувши, додає: 
— Щось бликавки злипаються (із журн.).

БЛЙКАННЯ, я, с., діал. Дія за знач, блйкати. Бликання 
очима.

БЛЙКАТИ, аю, аєш, недок., діал. Блимати. П ес.. тільки 
бликає на всіх спідлоба (О. Донченко).

БЛЙКНУТИ, ну, неш, док., діал. Однокр. до блйкати. 
Явдоха, сидячи на лаві, тільки бликнула на Кирила очима 
(Панас Мирний); Перше ніж отець Олександер бликнув на 
мене й зібрався щось сказати, я вибіг із вівтаря (І. Мики- 
тенко); — Ой, як вона бликнула на мене, моя інтелігентна 
знайома! {О. Бердник).

БЛИКУН, а, ч., розм., рідко. Освітлювальний прилад, що 
блимає і дає мало світла; блимавка. В хатах горить світло, в 
кого каганець, в кого просто бликун з олії або лою (І. Цюпа).

БЛИМ, виг., розм. Уживається як присудок за знач, блft- 
мати 2, 4 і відповідних знач, блймнути. — Це грабіж! — 
горобчик каже, — Забирайся з хати, враже. Лис очима лю
то — блим: — Сам втікай, бо зараз з 'їм! (М. Стельмах).

БЛИМАВКА, и, ж. Освітлювальний прилад (лампа, ка
ганець і т. ін.), що горить слабо, блимаючи, і дає мало світ
ла. — Прийде час, — ви назавжди розстанетесь з оцією до
потопною блимавкою (О. Гончар); // Тьмяне світло; дале
кий, неяскравий вогник; блукаючий вогник. Бліда радість 
засвітилася в її очах, наче повабила її на болоті мінлива 
блимавка (3. Тулуб).

БЛЙМАННЯ, я, с. Дія за знач, блймати. Лампа була ма
ленька, вона блимала.. Це блимання відбивалося на білій за
вісці коло маленького вікна (О. Копиленко); Дні у  землянці, 
при блиманні каганця, довгі. Ось ми й ляскали язиками 
(В. Дрозд); Блимання зірок.

БЛЙМАТИ, аю, аєш, недок. 1. тільки 3 ос. Світитися 
тьмяним нерівним світлом. Де-не-де на розі вулиці блимала 
жовтавим світлом лампа (І. Франко); Я  на небо позираю — 
Сумно блимають зірки (П. Грабовський); Гас у  лампочці ви
горів і вона ледве-ледве блимала і чаділа невигорілим койо
том (В. Винниченко); Ледь блимає самотній вогник свічки 
чи каганця (Василь Шевчук).

2. чим. Світити уривчасто, з перервами. Кпим .. не думав 
спати, блимав у  темряві цигаркою (С. Васильченко); Маяк 
блимає, булькає, погасає на мить (М. Хвильовий); Блимає 
червоною цяткою семафор (В. Кучер).

3. перен. Раптово з’являтися і зникати. Думки блимали, як 
брудні шкельця на сонці (П. Панч).

4. на кого — що. Кидати погляди, поглядати. Яків раз по 
раз блимав на чоловіка (Панас Мирний); Стаха хлипала не 
дуже переконливо, бо крізь розставлені пальці.. хитро бли
мало синє, як намистинка, око (Ірина Вільде); Килина спід-
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Н у  знач. пред. На невеликій відстані. Близько лікоть, — та 
не вкусиш (Номис); Близько хата, де дівчина Ворота одчи
нить (Т. Шевченко); Н у знач. пред. Незабаром. [Ті рца: ]  
Близько день! В новій славі сонце просіяє. Згине ніч! (Леся 
Українка).

2. у  знач, прийм., з род. в. Уживається на позначення не
великої відстані між кимсь, чимсь. Рад був [Андрій] жити 
близько батька, якого дуже любив і поважав (І. Франко); 
Близько воза дітвора — школярі зволочини стягають у  купу 
(А. Головко); Бузьок гніздо в ’є собі на дахах і живе близько 
людей (з газ.).

3. у  знач, прийм., з род. в. Уживається на позначення 
приблизної кількості. Вранці прокидаємось близько десятої 
години (Леся Українка); У різних місцях України записано 
близько двадцяти варіантів "Пісні про Байду ” (з навч. літ.); 
Будніми днями близько восьмої — трапеза, потім вечірня 
молитва (з газ.).

Близько вхожий див. вхожий.
0  Брати (приймати) / взяти (прийняти) [близько] до 

[свого] серця (до [своєї) душі) (рідко в серце, в душу) див. 
брати; І близько не було див. бути; [І] [близько] не пахне 
див. пахнути.

БЛИЗЬКОДІЯ, і, ж., спец. Уявлення, згідно з яким вза
ємодія між віддаленими одне від одного тілами здійснюєть
ся за допомогою проміжних ланок (або середовища), які пе
редають взаємодію від точки до точки з кінцевою швидкіс
тю. Близькодія не може посилатись на безмежні поля (з Ін- 
тернету).

БЛИЗЬКОЗВУЧНИЙ, а, е. Близький за звучанням. У грі 
словами використовуються як однозвучні слова і вирази (омо
німи), так і близькозвучні (пароніми) (із журн.).

БЛИЗЬКОЗВУЧНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, 
близькозвучний. Близькозвучність двох різних за значен
ням слів може спричинити плутанину (з наук.-попул. літ.).

БЛИЗЬКОЗНАЧНИЙ, а, е. Близький за значенням. Пре
фікс "без- ” близькозначний до префікса "не-" (з наук. літ.).

БЛИЗЬКОЗбРИЙ, а, е. Те саме, що короткозорий. Спо
кійно вислухавши губернатора, Котляревський поспівчував 
панові Савельеву: "який же він близькозорий ” (із журн.).

БЛИЗЬКОЗОРІСТЬ, рості, ж. Властивість за знач, близь- 
козбрий. Близькозорість — вада зору, внаслідок якої люди
на погано бачить на далекі відстані (з наук.-попул. літ.); 
* Образно. Підсліпувата близькозорість йде у  парі з байду
жістю і невдячністю (із журн.).

БЛИЗЬКОСПОРІДНЕНИЙ, а, е. Близький за походжен
ням. Група близькоспоріднених щодо походження й струк
турних мовних особливостей говірок становить говір, або 
діалект (з навч. літ.).

БЛИЗЬКОСПОРІДНЕНІСТЬ, ності, ж. Властивість і 
стан за знач, близькоспорщнений. Зіставлення сутності 
російського емоціоналізму й німецького експресіонізму ви
являє близькоспорідненість цих течій (з наук, літ.); Близь- 
коспорідненість російської та української мов, схожість їх 
структур і разом з тим наявність розбіжностей зумов
люють необхідність постійно враховувати в навчальному 
процесі як спільне, так і відмінне (з наук. літ.).

БЛИЗЬКОСХІДНИЙ, а, е. Стос, до Близького Сходу. 
Одніш із пріоритетних напрямків зовнішньої політики ЄС 
є розвиток відносин довіри та співробітництва з арабськи
ми країнами, пошук шляхів розв 'язання заплутаного клубка

близькосхідних проблем (з наук, літ.); Понад півтора місяця 
миротворці проходили спецпідготовку і витягували міни з 
кам янистого і непіддатливого ґрунту, схожого на близь
косхідний. Для цього з річки навезли трохи піску, змішали з 
камінням — і вийшов маленький клаптик Лівану (з газ.).

БЛ ИЗЬКОСХІ ДНІСГЬ, ності, ж. Абстр. ім. до близь
косхідний. Перетворення в регіоні, а саме включення Ізраї
лю в арабську систему економічних зв'язків та зміна його 
статусу, отримали назву "близькосхідність " (з наук. літ.).

БЛЙКАВКА, и, ж., розм. 1. Каганець, блимавка. — Ба
бо, гаси бликавку, хай не світить. Терпнучи від страху, Ме- 
ланка дмухає на каганець — і світло гасне (Є. Гуцало).

2. перев. мн. Очі. Микола, смачно позіхнувши, додає: 
— Щось бликавки злипаються (із журн.).

БЛЙКАННЯ, я, с., діал. Дія за знач, блйкати. Бликання 
очима.

БЛЙКАТИ, аю, аєш, недок., діал. Блимати. П ес.. тільки 
бликає на всіх спідлоба (О. Донченко).

БЛЙКНУТИ, ну, неш, док., діал. Однокр. до блйкати. 
Явдоха, сидячи на лаві, тільки бликнула на Кирила очима 
(Панас Мирний); Перше ніж отець Олександер бликнув на 
мене й зібрався щось сказати, я вибіг із вівтаря (І. Мики- 
тенко); — Ой, як вона бликнула на мене, моя інтелігентна 
знайома! (р. Бердник).

БЛИКУН, а, ч., розм., рідко. Освітлювальний прилад, що 
блимає і дає мало світла; блимавка. В хатах горить світло, в 
кого каганець, в кого просто бликун з олії або лою (І. Цюпа).

БЛИМ, виг., розм. Уживається як присудок за знач, блft- 
мати 2, 4 і відповідних знач, блймнути. — Це грабіж! — 
горобчик каже, — Забирайся з хати, враже. Лис очима лю
то — блим: — Сам втікай, бо зараз з "їм! (М. Стельмах).

БЛИМАВКА, и, ж. Освітлювальний прилад (лампа, ка
ганець і т. ін.), що горить слабо, блимаючи, і дає мало світ
ла. — Прийде час, — ви назавжди розстанетесь з оцією до
потопною блимавкою (О. Гончар); // Тьмяне світло; дале
кий, неяскравий вогник; блукаючий вогник. Бліда радість 
засвітилася в її очах, наче повабила її на болоті мінлива 
блимавка (3. Тулуб).

БЛЙМАННЯ, я, с. Дія за знач, блймати. Лампа була ма
ленька, вона блимала.. Це блимання відбивалося на білій за
вісці коло маленького вікна (О. Копиленко); Дні у  землянці, 
при блиманні каганця, довгі. Ось ми й ляскали язиками 
(В. Дрозд); Блимання зірок.

БЛЙМАТИ, аю, аєш, недок. 1. тільки 3 ос. Світитися 
тьмяним нерівним світлом. Де-не-де на розі вулиці блимала 
жовтавилї світлом лампа (І. Франко); Я  на небо позираю — 
Сумно блимають зірки (П. Грабовський); Гас у  лампочці ви
горів і вона ледве-ледве блимала і чаділа невигорілим койо
том (В. Винниченко); Ледь блимає самотній вогник свічки 
чи каганця (Василь Шевчук).

2. чим. Світити уривчасто, з перервами. Кпим .. не думав 
спати, блимав у  темряві цигаркою (С. Васильченко); Маяк 
блимає, булькає, погасає на мить (М. Хвильовий); Блимає 
червоною цяткою семафор (В. Кучер).

3. перен. Раптово з’являтися і зникати. Думки блимали, як 
брудні шкельця на сонці (П. Панч).

4. на кого — що. Кидати погляди, поглядати. Яків раз по 
раз блимав на чоловіка (Панас Мирний); Стаха хлипала не 
дуже переконливо, бо крізь розставлені пальці.. хитро бли
мало синє, як намистинка, око (Ірина Вільде); Килина спід
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лоба блимала на Франку (С. Чорнобривець); Ставав [Сава] 
у дверях.. і похмуро блимав звідти на барометр, повішений 
на стіні (О. Гончар).

0  Кліпати (блимати) очйма див. кліпати.
БЛЙМНУТИ, ну, неш, док. Однокр. до блимати. Над го

ловою часом блимне ліхтар (М. Коцюбинський); В очах 
[Саїда] блимнули бентежні вогні (Іван Ле); — Гм, гм, — обра
жено блимнув на неї [молодицю] редактор, не знаючи, що й 
казати (О. Бердник).

0  (1) Блимнути очйма (оком) на кого — що і без дод.: 
а) недоброзичливо глянути на кого-небудь. Жук тілько гріз
но блимнув очима, коли Попенко опинивсь за столом (Панас 
Мирний); І хазяїн вийде рано, Блимне косим оком, Живота 
почуха, гляне, ніби ненароком (А. Малишко); Левко не спо
дівався на таке нахабство. Він сердито блимнув очима на 
Дзвонаря (М. Стельмах); б) швидко поглянути на кого-, 
що-небудь. Кируша, не розуміючи, блимнув на нього [Зару
бу] очима і почав швидко умиватися (В. Кучер).

БЛИМОТІТИ, тйть, недок. Те саме, що блймати 2. Ра
нок блимотів міріадами іскор (Валерій Шевчук); Камінь 
натомість тільки дрібною лускою сліпо блимотів і гас (з Ін- 
тернету).

БЛИМОТЛЙВИЙ, а, е. Який блимотить. Чи від блимот- 
ливих калюж серед дороги, чи від повітря видалося йому, 
що шлях, яким ішов, дивно запрозорів (Валерій Шевчук).

БЛИНДАР, я, ч., діал. Жебрак, старець. — Палажці тіль
ки б сліпих блиндарів водити по селах, а не людей до Києва 
(І. Нечуй-Левицький).

БЛИСК, у, ч. 1. Яскраве сяяння, світіння. Тихий ранковий 
блиск освітив печеру (І. Нечуй-Левицький); Наші очі одна
ково пили блиск сонця і моря — із нас було сього доволі 
(М. Коцюбинський); Сніг переливався блиском і сліпив очі 
(О. Копиленко); Знайти Марс на небі не важко — планета 
виділяється серед зірок не лише блиском, а й червоним ко
льором (із журн.); // Яскравий спалах чого-небудь. Ну і пішов 
я ланами, там ешелони, сніги... Блиски гарматні над нами 
(В. Сосюра); * Образно. І знову блиски полум 'яні В очах 
дівочих мерехтять (Л. Дмитерко); * У порівн. Швидкий, як 
блиск грози, Григорій .. б ’є вперед штиком (М. Бажан).

2. тільки одн., перен. Багатство, розкіш, пишнота. Нічого 
не щадила [мати] для блиску й краси своєї дочки (Н. Кобрин- 
ська); Особливого блиску феодальна Грузія досягла за цари
ці Тамари (з навч. літ.); Вродливим Лепажа назвати ніяк не 
випадає, нема в ньому і світського блиску (з публіц. літ.).

3. тільки одн., перен. Яскравий прояв високих якостей, 
таланту, розуму і т. ін. Красою слова, блиском уяви — він 
оглушив Марту, скорив, водив за собою (М. Коцюбинський); 
Талант [К. П. Брюллова] відрізнявся такою яскравістю, 
блиском, що одразу був зрозумілий кожному (О. Іваненко).

4. Уживається як складова частина назв деяких мінера
лів. Сурма трапляється в природі звичайно у  сполуці з сір
кою — у  вигляді сурм 'яного блиску (з наук.-попул. літ.); Най
важливіша руда, з якої добувають свинець, — свинцевий 
блиск (з навч. літ.); Мідний блиск; Молібденовий блиск.

(1) До блйску, зісл. ч и с т и т и ,  н а т и р а т и  іт. ін. — ду
же добре, ретельно чистити, натирати і т. ін. Люди підміта
ли в дворах, .. лагодили паркани, до блиску витирали вікна 
(О. Гуреїв).

БЛИСКАВИЙ, а, е, рідко. Те саме, що блискучий 1. Да
нило і вловив її за ту косу шовкову... як замахнувся блиска-

вою шаблею (Марко Вовчок); — Що то є любов? — мірку
вала Ніна, розглядаючи свої вогкі вишневі губи.., брівки й 
карі блискаві очі (Олесь Досвітній).

БЛИСКАВЙЦЯ, і, ж. 1. Те саме, що блйскавка 1. На
дворі чорно; блискавиця поблискує (Марко Вовчок); Десь 
далеко спалахнули відблиски грозових блискавиць (Я. Качу
ра); Із радісним буремним громом спадають з неба блиска
виці (В. Стус); За вікном страхітлива блискавиця розпана
хала небо (О. Бердник); * Образно. Миттю гніву блискави
ця в очах потомлених пройшла (М. Упеник); * У порівн. Як 
блискавиця, вразила її та краса чаруюча — впала пані без 
пам ’яті (Марко Вовчок); Як час іде! Літа — як блискавиці 
(М. Вінграновський).

2. Короткий спалах вночі на обрії без грому — відблиск 
далекої блискавки; зірниця. Пливла над ними зоряна ніч, 
десь на обрії спалахували блискавиці (Ю. Мартич).

БЛИСКАВИЧНИЙ, а, е. 1. Прикм. до блйскавка 1. 
Блискавичне сяйво.

2. Швидкий, як блискавка. Блискавичним рухом скочив 
[Юрій] на підвіконня (В. Собко); Напад був блискавичний 
(В. Кучер); Духовна кар ’єра вихованця Добромильського мо
настиря А. Шептицького була блискавичною (із журн.); 
Блискавична реакція.

БЛИСКАВИЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до блискавйч-
ний 2. Його вразила блискавичність катастрофи (О. Дон- 
ченко); Незважаючи на блискавичність радіо- чи комп ’ю- 
терного зв 'язку, люди пишуть і писатимуть листи і на па
пері (з газ.).

БЛИСКАВИЧНО. Присл. до блискавйчний 2. Події 
розгорнулися блискавично (В. Собко); Мати навчила його 
[Юрка] читати ще на четвертому році життя, тому до
машні завдання хюпчик робив блискавично (О. Бердник).

БЛИСКАВКА, и, ж. 1. Зигзагоподібна електрична іс
кра — наслідок розряду атмосферної електрики в повітрі, 
що буває під час грози. Блискавка розгорялася, жевріла, 
ставала сліпучо-білою (М. Коцюбинський); За вікном знову 
спалахнула блискавка. Ударив грім (Л. Дмитерко); Не всі 
знають, що блискавка є природною і дуже потужною “фаб
рикою” азотних добрив (із журн.); * Образно. Обрії науки 
вкрилися туманом, і на туманному тлі амбітні блискавки 
окреслили директорське крісло (А. Крижанівський); * У по
рівн. "Яструбок ” сховався в білій хмарі. На ворога він вихо
пився, як блискавка (Ю. Яновський).

2. перен., розм. Невелика стінна газета, що виходить зра
зу ж після якої-небудь важливої події з метою її висвітлен
ня. — Вся цехова преса, листівки, стіннівки, блискавки — 
все це переходить у  ваше відання.., — урочисто оголосив він 
[парторг] (В. Собко).

3. перен. Металева чи пластмасова механічна застібка на 
одязі, портфелі, сумці і т. ін. Гарним подарунком для жінки 
є сумочка із шкіри чи її замінника із зручною застібкою- 
блискавкою та модною фурнітурою (з газ.); Блискавка ком
бінезона.

4. перен. Телеграма, що передається негайно. Подає [Сер
гій Іванович] Петрові телеграму. — Тобі. Та ще — блискав
ка (А. Головко).

0 Блйскавкою прорізати мозок див. прорізувати; Ме
тати громй і (та) блйскавки див. метати; Посилати [всі] 
громй і блйскавки [на голову] див. посилйти.
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БЛИСКАВКОВІДВІД, воду, ч. Пристрій, який захищає 
споруди від атмосферних електричних розрядів, відводячи 
їх у землю. Після успішного випробування 10 травня 1752 р. 
блискавковідводу; сконструйованого Франкліном, наука про 
електричні явища остаточно здобула визнання (з наук.-по- 
пул. літ.).

БЛИСКАННЯ, я, с. Дія за знач, блйскати 1,2. Тіснота, 
галас, лайка, гуркіт возів, і знову чорна дорога в гори, блис
кання іскор, викресаних підковами, клекіт копит (О. Гон
чар).

БЛИСКАТИ, аю, аєш, недок. 1. тільки 3 ос. Раз у раз яс
краво блищати, світитися переливчастим світлом; поблис
кувати. Поле зеленілось, як оксамит зелений, росиночки 
блискали, сонечко зіходило (Марко Вовчок); Надворі душно, 
яку пеклі, а на всьому небі блискає страшна блискавка і гри
мить грім (І. Нечуй-Левицький); Там десь у  темряві блис
кає вогнями санаторій (І. Цюпа); // Яскраво спалахувати. 
Поглянь — ракета йде до хмар І домни блискає пожар [по
жежа] (А. Малишко); * Образно. Коли ти дивився на море, 
твої очі робилися такими ж синіми і блискала радість, яку  
птиці в блакитних просторах (А. Головко); // безос. Ніч. 
Гримить і блискає (І. Франко); Тільки блискало у  хмарах та 
ревли із гір потоки (П. Тичина); Над полялш гриміло, блис
кало, будувалося (О. Гончар).

2. чим. Уривчасто, з перервами світити; блимати (у 2 знач.). 
Він [Гасанчук] щось гукав звідти Ониськові Артемовичу, 
блискаючи до нього своїми зубами, білими, як молоко (О. Гон- 
чар).

3. тільки 3 ос., перен. Раптово з’являтися. — Дожену, — 
блискає думка Яреськові (О. Гончар).

0  Блиснути (блискати) очйма (оком) див. блйснути.
БЛИСКІТ, коту, ч. Те саме, що блиск 1. Кругом життя 

кипіло, наче море, І блискіт ламп мене дразнив [дражнив] 
(1. Франко); Очі в старця — блискіт лез (П. Тичина).

БЛИСКІТКА, и, ж. Блискуча пластинка, лусочка, цятка 
і т. ін. Схвильована вода загорілась незчисленною кількістю 
блискіток (М. Трублаїні); Вранці сніг заблищав так, ніби 
зима жменями понасипала блискіток (О. Іваненко); Сонце 
щедро сипало у  збурені хвилі міріади блискіток (із журн.);
* Образно. Мені захотілося до хвилі радісного піднесення.. 
додати ще й блискітку чужого щастя (Ірина Вільде);
* У порівн. Згадка зникла, мов сонячна блискітка на помор
щеній воді (Р. Іваничук).

БЛИСКОНУТИ, не, док., однокр. Підсил. до блйснути 1.
Уста стиснув [Чайченко] і голову підняв гордо, і очі блиско
нули... (Марко Вовчок); // безос. Саме в цю мить із темряви 
блисконуло ясним огнем, потім ударило, і важкий гугот 
струсонув шахту (Б. Грінченко).

БЛИСКОТАТИ див. блискотіти.
БЛИСКОТІННЯ, я, с. Дія за знач, блискотіти; блиск. 

Зорі неба в блискотінні, хвилі моря в плюскотінні (П. Тичи
на); В блискотінні газет, літаків і доріг Я  люблю тоді зем
лю оцю під тобою (М. Вінграновський).

БЛИСКОТІТИ, отйть, БЛИСКОТАТИ, оче, недок. Під
сил. до блйскати 1. Сонечко вже запало за гору, річка ледве 
блискоче (Марко Вовчок); Сонце міцно припікало, а блиск 
його проміння аж за очі хапав, і все від нього сяяло, блиско
тіло (Н. Кобринська); Блискотіли коси в травах (П. Тичи
на); А Галя їде, стрічкою блискоче (Л. Костенко).

БЛИСКОТЛИВИЙ, а, е. Який часто, весь час блискає; 
блискучий. Мед був густий, прозорий, зверху ніби посипа- 
ний блискотливими піщинками (О. Донченко); Сльози про
зорими блискотливими камінцями викочувалися з її очей 
(А. Турчинська); Стіни кімнати були всуціль укриті блис
котливими смарагдами (із журн.).

БЛИСКУНЕЦЬ, нця, ч., заст., розм. Каганець, ліхтарик. 
В хаті маленькою зірочкою світив бляшаний блискунець- 
каганчик (С. Васильченко); Біля комина, запаливши блиску
нець, стояла злякана Федора (І. Цюпа).

БЛИСКУЧЕ, присл. Дуже добре, чудово, успішно і т. ін. 
Року 1895 він [І. Франко] блискуче прочитав у  Львівському 
університеті.. лекцію на тему “Наймичка " Тараса Шев
ченка (М. Коцюбинський); Ми торжествували — перша 
атака була блискуче відбита (Ю. Збанацький); Окремо 
треба згадати про переклади Т. Шевченка. їх небагато, 
але зроблені вони блискуче (В. Русанівський).

БЛИСКУЧИЙ, а, е. 1. Який дає блиск, блищить; лиску
чий, сяючий. Сиділа Маруся край віконця й дивилася на зорі 
блискучі, на небо прозоре (Марко Вовчок); У всіх були чорні 
тонкі брови, блискуче темне волосся, круглі карі очі (І. Не
чуй-Левицький); Звір, побачивши блискуче залізне вістря, 
зупинився (І. Франко); Повітове місто живе нутром: не ви
лазить з будинків.., ввечері п *є чай з блискучого самовара 
(М. Хвильовий); Круглий зручний стіл займав своє місце 
майже посередині кімнати на дерев 'яній блискучій підлозі 
(О. Копиленко); // Дуже ясний, яскравий, сонячний. Сонце 
обдало землю блискучим промінням (Панас Мирний); День 
був блискучий, літній (М. Коцюбинський); Я  прокинувся, 
коли .. пишно блискучий день продирався через усі отвори 
хатини (М. Грушевський).

2. перен. Дуже гарний, пишний, розкішний. Уривки ду
мок .. розгортали перед закритими очима пишний малюнок 
якогось іншого життя — таємного, як і сон той, блискучо
го та утішного (Панас Мирний); // Пишно, розкішно вбра
ний, з вишуканими манерами. Поміж лицарів блискучих, 
поміж дам препишно вбраних королівна йде поволі у  буден
них чорних шатах (Леся Українка).

3. перен. Дуже розумний, дотепний; досконалий за фор
мою і за змістом. Тут [у журналі “Народ”] він [1. Франко] 
містить багато блискучих публіцистичних і програмових 
статей (М. Коцюбинський); Раптом блискучий план виник 
у  голові Обушного (І. Кириленко); Несподівана й блискуча 
спалахнула у  голові думка (А. Головко); Проза потребує ду
мок — без них блискучі вирази нічого не варті (із журн.); 
// Надзвичайний, видатний. [ Хр и п у н : ]  Ваш брат блиску
чий полководець (О. Корнійчук); Леся Українка була ніж
ним поетом-ліриком, прекрасним драматургом, блискучим 
публіцистом (з газ.); // Майстерний, довершений. Мистец
тво С. А. Крушельницькоївідзначалося щасливим поєднан
ням феноменального співу з блискучою драматичною грою 
(із журн.); Блискучий переклад; Н Дуже успішний, вдалий. 
Молодого тріумфатора Ігоря Івановича Сікорського віта
ли, йому пророкували блискучу кар ’єру авіаконструктора 
(із журн.).

0  Блискуча сторінка див. сторінка.
БЛИСКУЧІСТЬ, чості, ж. Абстр. ім. до блискучий.

[ О л е н а  (бере намисто):] Дороге та блискуче!.. Оця-то 
блискучість і красує очі, .. і дурить серце, і ламає волю!.. 
(М. Кропивницький).
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БЛИСКУЧО, рідко. Присл. до блискучий. Неабияке на
уково-публіцистичне значення мала праця М. Костомарова 
“Дві руські народності ”, в якій блискучо розвинуто і доку
ментовано тезу про окремішність двох народностей: ма
лоруської (української) і великоруської (російської) (з наук, 
літ.); // у  знач. пред. Сонечко високо піднялося на синьому 
небі.. На церкви, на стіни аж глянути не можна. Світло 
та блискучо! (І. Нечуй-Левицький); Як засвітять ялинку, 
заколядують, то так тоді у  найбіднішій хаті весело і блис
кучо, яку великих панів (Б. Лепкий); Перед тим як піти, мо
лодий Колосовський нахилився над пораненим, а коли під
вівсь, то в очах його було блискучо від сліз (О. Гончар).

БЛИСНУТИ, ну, неш, док. 1. тільки 3 ос. Однокр. до 
блискати і блищати. — Де лісок?.. — Он як блисне блискав
ка, так від дороги на праву руку (Г. Квітка-Основ’яненко); 
Зненацька помітив, як десь далеко-далеко .. тричі поспіль 
блиснула блискавка (І. Багряний); Софія ще раз дивиться в 
дзеркало, очиці блиснули вогнем утіхи (Леся Українка); * Об
разно. Іскра надії блиснула в серці бідної жінки (І. Франко).

2. чим, перен. Попишатися, похвалитися, похвастатися. 
Завтра їдемо на великі справжні маневри цілої дивізії. Там, 
напевне, блисну своїм талантом і знанням (В. Шкляр).

0  (1) Блиснути (блискати) очима (оком) на кого — що — 
глянути, подивитися на кого-небудь з певним виразом (зло
сті, докору, радості). Маланка сховала руки під хвартухом і 
злісно блиснула очима. — Так, людоньки, так. Лізьте в яр
мо, жніть за тринадцятий сніп. Послужіть панові (М. Ко
цюбинський); 3 баняком до сажа пробігла Софія Кушнір, 
лукаво блиснула очима на Дмитра (М. Стельмах); — Так він 
вас і прийме, командуючий. Усі двері порозчиняє перед ва
ми, — сказав Славко і пригнувся над столом, косо блискаю
чи оком на батька (В. Кучер); Думка майнула (сяйнула, 
блиснула, пробігла і т. ін.) [в голові] див. думка; б ч і 
блиснули [гнівом] див. око1.

БЛИСПТИ, блищу, блистйш, недок., рідко. Те саме, що 
блищати. Веселе сонечко блистить, Проміння щедро ллє 
(П. Грабовський); По тім боці Пруту простяглася широка 
рівна низина, заросла лозою, з болотами, в яких і досі блис- 
тіла до сонця вода (О. Маковей); Хмари розповзлися — ви
глянуло сонечко. Обмиті дощем, блистіли в траві зірки 
(К. Гордієнко); // перен. Влади і слави бажалося їй. Блис- 
тіти хотілося, красою і силою променіти... (Б. Лепкий).

БЛИСЬ, виг., розм. Уживається як присудок за знач, 
блиснути 1. Він дивився, як мама шиє. Голка все блись, 
блись... (Леся Українка); Очі в тебе — наче плеса, що на 
сонці — тільки блись (П. Тичина).

БЛИЩАК, а, ч. Світляк. Блищаками блимають в тайзі 
вовчі та рисячі очі (3. Тулуб); * У порівн. З-під них [весел] 
скакали вогні. Дрібні, маленькі, зелені, як блищаки в петрів- 
чані ночі (М. Коцюбинський).

БЛИЩАННЯ, я, с. Дія за знач, блищати. Південь почу
вався в бадьорому й п 'яному подихові вулиць і в яскравому 
блищанні зір (Ю. Яновський); Блищання бляхи.

БЛИЩАТИ, щу, щйш, недок. 1. тільки 3 ос., чим і без 
дод. Світитися яскравим світлом; сяяти. Не блищало сонеч
ко .. — Дощ ішов і вітер вив (Я. Щоголів); На небі зірочки 
блищали (Л. Глібов); // Давати блиск і бути блискучим. Не 
все то золото, що блищить (прислів’я); Під гаєм в'ється 
річенька... Як скло, вода блищить (Л. Глібов); Всі машини і 
прилади блищали, як дзеркало (І. Франко); Святом бли

щать очі боголюдей (В. Винниченко); Десь далеко блищить 
в передвечірньому сонці шпиль дзвіниці (О. Корнійчук); Був 
прозорий літній ранок, на травах блищала роса (О. Берд
ник); // Виділятися білизною, блиском (про очі, зуби, тіло); 
біліти; лисніти. Венгерки .. сміялись .. їх білі зуби блищали 
через тонкі розтулені губи (І. Нечуй-Левицький); Хома з 
перекривленим ротом, весь мокрий, блищав од поту (М. Ко
цюбинський).

2. перен., чим і без дод. Вражати зовнішнім блиском, пиш
ністю. Хотілось би бути матір ’ю, жити родинним тихим, 
супокійним життям — хотілось би і на балах та виставах 
блищати красою одягу, фігури (Г. Хоткевич).

0  (1) Блищати умом, заст. — виявляти непересічні ро
зумові здібності. Між письмаками, ба й попами, Блищав 
умом Сковорода (П. Куліш).

БЛИЩ АТИСЯ, щйться, недок., рідко. Те саме, що бли
щати 1. Ой, в полі-полі криниченька, В ній вода блищиться 
(з думи); Глянь, як хвилі від срібла блищаться і Глянь, як не
бо синіє вгорі! (Леся Українка); // безос. Став, дивлюся: в 
вікнах блищиться, але вікна позаслинювані, не видно нічого 
(І. Франко).

БЛИЩ ИК, а, ч. Те саме, що блискітка. На узорчастих 
вікнах тремтять блищики зірок (М. Стельмах); Сонячні 
блищики розсипалися в лісі золотими дукатами (3. Тулуб); 
Долина за гаткою нагадувала полив 'яну, повну місячного 
срібла чашу з синім, у  блищиках, дном (В. Дрозд).

БЛІДАВИЙ, а, е. Трохи, злегка блідий; блідуватий. Ніч
на темінь здригнула.., і вслід за тим тихо розквітло блідаве 
світло (Ю. Смолич); У Жуля втомлені очі, сітка дочасних 
зморщок під ними, блідаве обличчя і глухуватий голос (з пуб- 
ліц. літ.).

БЛІДАВОВЙДИЙ, а, е. З блідавим обличчям. Тепер я 
зневажливо махаю рукою, бо добре знаю скаредність нашої 
блідавовидої попаді, в очах якої зеленкувато застоявся мед, 
а на язиці трималася жовч (М. Стельмах).

БЛІДЕНЬКИЙ, а, е. Пестл. до блідйй 1-3. Яскраве вес
няне сонце по-материнському зігріває першу бліденьку тра
вичку (з газ.).

БЛІДЕНЬКО. Присл. до бліденький .Дерева тріщали на 
горі, зсипаючи з себе іній, сонечко сяяло бліденько, наче 
зблідло собі від холоду, наче теж змерзло (Марко Вовчок).

БЛІДНИ, а, ё. 1 . Без рум’янцю; позбавлений природного 
кольору (про обличчя). Біда — як жінка бліда, але ж лиха 
година, коли жінка — як калина (прислів’я); Блідий, він ще 
дужче поблід і опустив на груди свою важку голову (Панас 
Мирний); Дівчинка була захекана, бліда від хвилювання 
(О. Донченко); Гуляйвітер, блідий від природи, сам побілів 
(В. Дрозд).

2. Неяскравий, слабо забарвлений. Світало. На блідому 
небі ясно горіла зірниця (М. Коцюбинський); // Який слабо 
світиться, дає слабке світло. Місяць блідий крізь туман про- 
зира (І. Франко); Вгорі.., бліда при денному світлі, горіла ве
лика електролампа (В. Козаченко); Прикметою може бути 
й забарвлення місяця: червоний місяць — на вітер, блідий — 
буде дощ або сніг (із журн.).

3. перен. Невиразний, недосконалий. Не хочу перечиту
вати того, що написав, бо знаю, що воно бліде і не може 
змалювати розкішного гірського образу в Кузьмі-Дем’яні 
(М. Коцюбинський); Г олос його був такий же блідий.., як і 
його обличчя (І. Багряний); Мені одно .. потрібно. .. Щоб
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річ, що я накреслив, виткав, Горіла, діяла, жила, Щоб не бу
ла блідим відбитком Чужого світла і тепла (П. Дорошко).

4. Уживається як складова частина деяких ботанічних, 
медичних та інших термінів. Бліда неміч; Бліда поганка.

БЛІДІСТЬ, дості, ж. Абстр. ім. до блідий 1-3. Лице об
лила блідість, тонкі губи .. тремтіли нервово (І. Франко); 
Він підійшов до матері, і йому впала в очі страшна блідість 
її худого обличчя (Б. Антонен ко-Давидович); Блідість лют
невого ранку спокійно глянула на дівчину з-за прозорої завіс
ки вікна (В. Підмогильний).

(1) Смертельна блідість — надзвичайна блідість. Зирк
нувши на мене, вона раптом стихає, усмішка геть зникає їй 
з обличчя, — воно вкривається смертельною блідістю (П. Ко
лесник).

БЛІДНЙЙ, а, є, розм., рідко. Те саме, що блідий 1, 2. 
Блідна [Оксана], труситься, мов лихоманка її б ’є (Г. Квіт- 
ка-Основ’яненко); І блідний місяць на ту пору Із хмари 
де-де виглядав (Т. Шевченко).

БЛІДНЙЦЯ, і, ж., розм. Те саме, що хлороз 1. Олена Ду- 
катівна була одиначка, очко в голові свого батька, панноч
ка, що не переходила блідниці, ані інших дефектів, скінчила 
нижчу гімназію і мала посаг (Б. Лепкий); У дівчини блідни- 
ця — то річ звичайна (із журн.).

БЛІ ДНІТИ, і'ю, ієш, недок., розм., рідко. Ставати блідим; 
бліднути. Почало світати... Зорі меркли у  синьому небі, са
мо воно біліло та блідніло (Панас Мирний); Коли я бачу очі 
чарівні, Тоді блідніють зорі вечорові (Л. Забашта).

БЛІДНІШАТИ, аю, аєш, недок., розм., рідко. Ставати 
бліднішим. Чим більше він наливався сумом, тим дальше 
все бліднішав та білішав (Панас Мирний).

БЛІДНУВАТИЙ, а, є,розм., рідко. Трохи, злегка блідий; 
блідуватий. Бліднуватий, прищулений, він забився під самі 
лаштунки сцени і звідтіль визирає (У. Самчук).

БЛІДНУВАТІСТЬ, тості, ж., розм., рідко. Абстр. ім. до 
бліднуватий. У режимі економії тонера простежується 
деяка “бліднуватість” матеріалів, однак це зовсім не зава
жає читати текст і розрізняти накреслення шрифтів 
(з наук.-техн. літ.).

БЛІДНУТИ, ну, неш, недок. 1. Ставати блідим, бліді
шим. Рожа червона, та й та блідне (приказка); Шавкун не 
міг слова вимовить від радості та від страху, — то блід, 
то червонів (Панас Мирний); Ярина жахається, блідне 
(М. Коцюбинський); Блідне місяць, гаснуть зорі, І сонечко 
сходить (Леся Українка); Небо почало сіріти, й у  Степанів- 
цях вогонь блід перед сходячим сонцем (О. Маковей); — А 
я? — мов луна, повторила дівчина, бліднучи від образи 
(О. Бердник).

2. тільки 3 ос., перен. Втрачати яскравість, виразність. 
Блідли в його пам ’яті фантастичні пригоди (І. Франко); їй 
було.. весело і легко сьогодні на душі:.. все погане, що було в 
житті, обсувалося назад, блідло (М. Коцюбинський); Є сло
ва, що під впливом часу стираються і бліднуть (І. Волошин).

БЛІДО. Присл. до блідий 1-3. Маня стояла оперта на 
фортеп 'яні й виглядала блідо (О. Кобилянська); Блідо го
рять радіолампи (Д. Ткач); Всміхається блідо й ніяково Та
ня: їй соромно своїх босих ніг (А. Дімаров); Ще раз вибачай, 
ясочко моя, що так блідо описав тобі цю пам 'ятну для мене 
подорож (М. Коцюбинський).

БЛІДОЛЙЦИЙ, я, е. Який має бліде лице. І блідолиці па
ничі, стрінувшися з нею, оживають, проясняються (Панас 
Мирний); Всюди сновигали блідолиці актори (О. Ільченко).

БЛІДбТА , и, ж., розм., рідко. Те саме, що блідість. 
Місяць навівав на її вид ідеальну блідоту, сховав гарячий 
рум ’янець на щоках (І. Нечуй-Левицький); Виплатні черво
ні очі блищали хворобливим блиском, а непомірний шар пуд
ри блідотою відтіняв густі, рівні брови (Іван Ле).

БЛІДУВАТИЙ, а, е. Трохи, злегка блідий (у 1-3 знач.). 
Настуся була гарна, але трохи блідувата, ніби втомлена 
(І. Нечуй-Левицький); На блідуватих запалих щоках Павлу- 
ші зайнявся рум 'янець (Яків Баш); Блідувате сяйво колишеть
ся по воді, зрідка освітлюючи вербові котики і пучки трави 
(М. Стельмах); Креатив партійців дещо блідуватий — з де
сяток наметів на центральній площі Сімферополя, плака
ти з невибагливими гаслами (з газ.).

БЛІДУВАТО. Присл. до блідуватий. Часто в наших ро
манах і повістях герої виглядають блідувато (з газ.).

БЛІНДАЖ, а, ч. Укриття, влаштоване на бойових пози
ціях для захисту бійців від артилерійського та іншого вог
ню. Ми гріли серце в бліндажі простою піснею людською 
(М. Упеник); У кожному бліндажі було поруч по дві бійни
ці — і в кожній ясним кружальцем полискувало дуло кулеме
та (із журн.).

БЛІНДАЖНИЙ, а, е. Прикм. до бліндаж. Сагайдачний 
багато уваги приділяв оборонній тактиці й особливо того
часній військовій інженерії. За досить короткий термін ко
заками були збудовані незвичні, як на той час, споруди 
“бліндажного ” типу, що витримували понад п ятигодинний 
гарматний обстріл (з наук.-попул. літ.); Бліндажне укріп
лення.

БЛІНКЕР, а, ч. 1. Електронний пристрій, що вмонто
вується у фару транспортного засобу і вмикає почергове 
блимання ближнього і дальнього світла. Автомобіль може 
бути споряджено додатковими пристроями (сиреною, блін- 
кером тощо) (з газ.).

2. Етикетка невеликого розміру з полімерною заливкою і 
вмонтованою мікросхемою, яка наклеюється на мобільний 
телефон та завдяки випромінюванню телефона забезпечує 
світлову індикацію при вхідних та вихідних дзвінках, а та
кож відправленні повідомлень. Лампочки для індикації вхід
них дзвінків бувають різних кольорів і розташовуються в 
центрі блінкера (з наук.-попул. літ.).

БЛІНТ, а, ч., полігр. Безфарбове заглиблене тиснення на 
книжкових палітурках або товстому папері. Блінт — це по
глиблене тиснення без фольги, при якому в самому матеріа
лі утворюється поглиблене рельєфне зображення (з наук.- 
попул. літ.).

БЛІНТОВИЙ, а, е. Зроблений у вигляді блінта. Блінтове 
тиснення; Блінтовий конгрес.

БЛІСТЕР, а, ч. 1. Сферичний виступ із прозорої пластма
си в корпусі літака, що служить для спостереження, роз
міщення озброєння та прицільних пристосувань. Фотогра
фування земної поверхні через блістер.

2. Пакування, що являє собою футляр із прозорої пласти- 
кової плівки, формованої за розміром і формою предмета, 
що пакується, та жорсткої поліграфічної підкладки. Товщи
на плівки вибирається залежно від ваги товару, який укла
дається в блістер (з наук.-техн. літ.).
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БЛІСТЕРНИЙ, а, е. Стос, до блістера (у 2 знач.). Голов
ною перевагою блістерного пакування є його міцність і 
прозорість (з наук.-техн. літ.); Компанія розробила, запро
вадила та організувала серійний випуск універсального ав
томатичного блістерного обладнання (з наук.-техн. літ.).

БЛІЦ, ч. 1. род. у. Коротка (звичайно десятихвилинна) 
шахова партія. Блискавична гра ("бліц ”) — це партія, в якій 
усі ходи слід зробити за фіксований короткий час (з навч. 
літ.); Бліц Іванчук виграв, у  класичних шахах Фішера пере
міг Широв, а Іванчук зайняв четверте місце (з газ.).

2. род. а. Фотоспалах. Підозрілі “кореспонденти ” нипа
ли поміж людськими гуртами і блимали своїми бліцами 
(Р. Федорів); Преса шаліла: цвірчали камери, спалахував 
бліц фотоапаратів (з газ.).

БЛІЦ-ВІЗИТ, у, ч. Дуже короткий візит. Бліц-візит зна
менитого французького режисера Люка Бессона можна 
вважати невеличким подвигом (з газ.).

БЛІЦ-ВІКТОРЙНА, и , ж. Вікторина, здійснювана у мак
симально короткий час і з невеликою кількістю запитань. 
Бліц-вікторина для читачів була присвячена Всеукраїнсько
му дню бібліотек (з газ.).

БЛІЦ-ІНТЕРВ’Ю, невідм., с. Інтерв’ю, здійснюване у 
максимально короткий час і з невеликою кількістю запи
тань. Сподіваємося, що однопартійці гідно оцінять бліц-ін- 
терв 'ю свого товариша, яке він дав газеті (з газ.).

БЛІЦКРИГ, у, ч. Блискавична війна, розрахована на ка
пітуляцію противника в найкоротший термін унаслідок рап
тового нападу і швидкого просування вглиб країни. Напри
кінці ЗО-х років стратегічною доктриною Німеччини була 
теорія “блискавичної війни ” — бліцкригу (з наук.-попул. 
літ.).

БЛІЦКРЙГОВИЙ, а, е, рідко. Прикм. до бліцкрйг. Оче
видний бліцкриговий характер майбутньої виборчої кампа
нії може вплинути як на методи її проведення, так і на за- 
лученість фахівців у  обласні та центральні штаби (з газ.).

БЛІЦ-ОПЕРАЦІЯ, ї, ж. Блискавична операція. Під час 
так званого Бліцу (бліц-операція німецької авіації 1940 ро
ку), коли Лондон піддавали шаленим бомбардуванням, у  ньо
му тривали бали. І лондонці досі цим дуже пишаються 
(з газ.).

БЛІЦ-ОПЙТУВАННЯ, я, с. Опитування, яке проводить
ся несподівано і містить небагато запитань. Що нині чи
тають? З цього приводу редакція вирішила провести бліц
опитування літераторів по телефону (з газ.).

БЛІЦ-ТУРНІР, у, ч. Вид спортивного змагання (перев. у 
шахи, шашки) за максимально короткий час. Нині організа
тори вирішили провести вже не турнір, а цілий шаховий 
фестиваль: відкритий турнір, двобої з активних шахів та 
бліц-турнір (з газ.).

БЛІШКА, и, ж. 1. Зменш, до блоха. Приссався, наче 
блішка до вовка (прислів’я).

2. Складова частина ентомологічних термінів. Бурякова 
блішка; Капустяна блішка.

А  (1) Хрестоцвіта блішка (блоха) — жук родини лис
тоїдових, який є найпоширенішим шкідником капусти, тур
непсу, ріпи, редиски, гірчиці і т. ін. Хрестоцвіті блохи мо
жуть завдавати великої шкоди розсаді капусти у  відкри
тих грядках та після висадження її в ґрунт (з наук, літ.); 
Сходи капусти дуже ушкоджуються хрестоцвітими (го
родніми) блішками (із журн.).

БЛОГ, у, ч., інформ. Веб-сайт, головний зміст якого — 
записи, зображення та мультимедіа злободенної тематики, 
що регулярно додаються. Наводять цитати з блогіву своїх 
статтях і вельми поважні видання — наприклад, онлайно- 
ва версія британської газети ‘Тардіан ” (із журн.).

БЛбГЕР, а, ч., інформ. Власник або автор блогу. Блогери 
об 'єднуються у  спільноти за інтересами, діляться один з 
одним своїми міркуваннями, настроями, шукають одно
думців (з газ.).

БЛ бГЕРС ЬК И Й , а, е, інформ. Прикм. до блбгер. Укра
їнській ланці Інтернету, а особливо — блогосферному її 
складнику, не вистачає хороших проактивних заходів, у  
яких би брала участь широка блогерська спільнота (з Ін
тернету).

БЛОГОСФЁРА, и, ж., інформ. Сукупність усіх блогів 
як мережева спільнота в Інтернеті. Блогосфера є важливим 
середовищем вивчення громадської думки, вона часто бе
реться до уваги в академічних та інших працях, які досліджу
ють сучасні глобальні соціальні тенденції (з наук.-попул. 
літ.); Поняття блогосфери базується на основній відмін
ності блогів від звичайних веб-сторінок: пов язані між со
бою блоги формують динамічну всесвітню інформаційну 
оболонку (з Інтернету).

БЛОГОСФЁРНИЙ, а, е, інформ. Прикм. до блогосфё-
ра. Якщо я помиляюсь і хтось хоче виділити хоча б 1000 до
ларів на блогосферний конкурс — звертайтесь. Разом щось 
придумаємо (з Інтернету).

БЛОК1, а, ч. Простий механізм для підняття важких пред
метів, що має форму колеса (на осі) з жолобом, через яке пе
рекинуто ланцюг, канат і т. ін. Міни лежать на палубі й у  
трюмі,.. блоками опускають їх у  морську дорогу (Ю. Янов- 
ський); Вітер гуляє у  вітах каштанів... Ніжно посвистує 
блоками кранів (М. Гірник); Слуги ввозили заморські фрук
ти в вазах з чистого золота і таких важких, що підіймати 
їх на столи доводилось на обшитих позолоченою шкірою 
вірьовках, перекинутих через блоки, хитро сховані під сте
лею  (П. Загребельний).

БЛОК2, а, ч. 1. техн. Окрема, незалежна частина спору
ди, машини і т. ін., що складається також з окремих елемен
тів або деталей. “Прикарпатліс” — один з провідних по
стачальників на ринок України пиломатеріалів, дверних та 
віконних блоків (із журн.).

2. буд. Природний або штучний будівельний камінь, по
різаний на плити. Грубезні його [храму] стіни, муровані з 
кам'яних блоків, були .. побілені вапном (Р. Федорів); Учені 
різних країн давно ламають голову над секретом Хеміуна: 
як він умудрився змонтувати гігантські кам ’яні блоки піра
міди Хеопса (з наук, літ.); З різних глин виготовляють кера
мічні блоки для стін, панелей та перекриттів (з наук.-по
пул. літ.).

3. Упакування, що містить кілька (багато) однакових пред
метів. Якби злочинець навідався вчора чи наступного дня, 
то його здобиччю було б не більше десятка блоків сигарет 
(з газ.).

БЛОК3, у, ч. 1. політ. Об’єднання держав, організацій, 
партій і т. ін. НАТО — військово-політичний блок, до якого 
на час створення входили США, Великобританія, Франція, 
Італія, Канада та інші країни (з навч. літ.); Чимало народ
них депутатів запевняють, мовляв, проголосуйте за мене
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чи мій виборчий блок, і питання із вкладами Ощадбанку 
СРСР буде знято (з газ.).

2. Серія однотипних теле- або радіопрограм, переданих 
одна за одною, або кілька друкованих матеріалів на одну те
му. Одна з частин нової телепрограми — щоденний блок 
спортивних новин (з газ.).

3. Логічно завершена частина певної програми або пере
ліку дій. Посібник складається з чотирьох блоків, до яких 
увійшли інтерактивні вправи, апробовані під час реалізації 
проекту їз навч. літ.).

БЛОК4, у, ч. У деяких видах спорту — прийом, спрямова
ний на перешкоджання діям суперника. Блок є одним з най
складніших елементів волейболу (з навч. літ.).

БЛОКАДА, и, ж. 1. військ. Оточення, облога міста, краї
ни, армії з метою паралізувати їх діяльність. Почалася тяж
ка пора Ленінградської блокади, що тривала 900 днів 
(з навч. літ.); * Образно. Крізь блокаду зими прилетіла весна 
(М. Упеник).

2. Система заходів, спрямованих на політичну чи еконо
мічну ізоляцію держави, порушення її зовнішніх зв’язків, 
припинення торговельних, фінансових та ін. відносин. Са
ме центр був ініціатором і організатором економічної бло
кади Литви (з газ.).

3. мед. Тимчасове припинення функцій однієї з систем 
організму або якогось його органа. Академік Бурденко за
пропонував свій спосіб відкритої блокади блукаючого нерва 
(з наук.-попул. літ.).

Д  (1) Новокаїнова блокада — лікувальна процедура, 
яка полягає у введенні розчину новокаїну для знеболюван
ня та здійснення протизапальної або антиалергійної дії на 
клітину. Треба позбутися її [хвороби]. Можна почати ліку
вання... Блокаду новокаїнову... Але ліпше — оперувати 
(Ю. Мушкетик).

БЛОКАДНИЙ, а, е. Прикм. до блокада. Жителям бло
кадного Ленінграда потрібен був героїзм особливого роду, 
повсякденний, щохвилинний (з навч. літ.).

БЛОКАДНИК, а, ч. Людина, яка постійно перебувала в 
м. Ленінграді під час блокади міста 1941-1944 рр. німець
кими військами. У книзі наведено інтерв ’ю та спогади бло- 
кадників (із журн.); // Особливий статус мешканця блокад
ного Ленінграда, який, згідно із законодавством, дає право 
на певні пільги. Уже понад десять років він веде листуван
ня з архівалш Ленінградської області і не може довести, 
що є блокадником (з газ.).

БЛОКАДНИЦЯ, і , ж. Жін. до блокйдник. ї ї  сестра Лю
ся — блокадниця, студенткою в 1943 році працювала в шпи
талі (з газ.).

БЛОКАЖ, у, ч. Один із способів захисту в боксі. Блока
жем називають попередження, послаблення або зустріч 
удару долонею відкритої рукавички (з навч. літ.).

БЛОК-АПАРАТ, а, ч. Апарат перегінного або станційно
го блокування. За системою англійського інженера Кука 
сигналісти отримували відомості з блокпостів про прохо
дження поїзда за допомогою електричних приладів або 
блок-апаратів, установлених на кожному блокпості та 
з 'єднанихміж постами електродротом (з наук.-попул. літ.).

БЛОКАТОР, а, ч. 1. мед. Препарат, який блокує дію пев
них систем організму (наприклад больових рецепторів) або 
усуває небажану дію інших лікувальних препаратів. Істо
рія застосування блокаторів кальцієвих каналів у  клінічній

практиці нараховує близько 40років (з наук, літ.); Блокатор 
з унікальними властивостями проходить клінічні випробу
вання (з наук.-попул. літ.).

2. Релейний пристрій для незалежного вмикання двох 
телефонних апаратів з різними номерами в одну абонент
ську лінію. Мій сусід на блокаторі постійно розмовляє по 
телефону, через що в мене практично немає можливості 
подзвонити (з Інтернету).

3. Пристрій, який фіксує об’єкт у певному положенні. 
Блокатор для дверей — недорогий та простий у  користу
ванні пристрій, який дозволяє захистити ручки вашої ди
тини (з газ.).

4. інформ. Комп’ютерна програма, яка блокує запуск ін
шої програми, не бажаної для користувача. Пропонується 
сучасний блокатор рекламних та висхідних вікон. Усуває 
рекламу та вичищає всі сліди перебування в Інтернеті 
(з наук.-техн. літ.).

БЛОКАТОРНИЙ, а, е ,мед. Прикм. до блокйтор 1 .Для  
блокаторного аналізу використовували антагоністи де
яких рецепторів (з наук. літ.).

БЛОКБАСТЕР, а, ч. Високобюджетний художній фільм. 
Фільм “Богдан Хмельницький ” продовжує тенденцію пев
ної “історизацїї” українського кінематографа, що трива
ла всі 90-ті роки і яка помітно посилилася після успіху по
льського блокбастера “Вогнем і мечем " режисера Єжи 
Гофмана (з газ.).

БЛОКБАСТЕРНИЙ, а, е. Прикм. до блокбйстер. Блок- 
бастерний стиль у  фільмі майже не відчувається (з газ.); 
Перший блокбастерний проект на каналі було заморожено 
(з газ.).

БЛОКГАУЗ, а, ч., військ. Бойова споруда, признач, для 
ведення кругового кулеметного й артилерійського вогню. 
— Новий Верден! — чулися вигуки серед гостей. — Оті 
форти, блокгаузи, бетоновані бліндажі — це ж чудово! 
(О. Гончар); На території фортець діяли також двоповер
хові криті блокгаузи з вікнами для стрільби (із журн.).

БЛ ОКГ АУЗНИЙ, а, е, військ. Прикм. до блокгйуз. Блок- 
гаузна споруда; Блокгаузне укріплення.

БЛОК-ДІАГРАМА, и, ж., геод. Перспективне зобра
ження певної ділянки земної поверхні з геологічним роз
різом земної кори. Складена блок-діаграма дозволяє виділи
ти в межах міста ряд блоків (з наук.-техн. літ.).

БЛбКІНГ-ГЕНЕРАТОР, а, ч., фіз. Генератор коротко
часних (близько 1 мкс) електричних імпульсів, які повто
рюються через відносно великі інтервали. У лекції розгля
нуто фізичні процеси, що відбуваються в блокінг-генера
торі за час блокінг-процесу (з навч. літ.).

БЛ6К1НГ-ПРОЦЁС, у, ч„ фіз. Лавиноподібний процес 
зміни значень сили струму та напруги, який спричиняє від
криття або закриття транзистора. Чисто формально такий 
спалах являє собою певний імпульс, блокінг-процес (із журн.).

БЛОКІРАТОР, а, ч. 1. Те саме, що блокйтор 2. Небажа
ною є робота з Інтернетом по телефонній лінії, включеній 
через міні-АТС, блокіратор чи іншу додаткову апаратуру 
(з наук.-попул. літ.).

2. Пристрій, який установлюють на колесо автомобіля 
для унеможливлення його руху. Головним засобом бороть
би з водіями, що вперто ігнорують правила паркування і 
тим ускладнюють рух транспорту, обрали блокіратор 
(з наук.-попул. літ.).
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БЛОКІРАТОРНИЙ, а, е. Прикм. до блокіратор. Фірма 
пропонує підключення до Інтернету навіть через блокіра- 
торний телефон, причому телефонна лінія залишається 
вільною (з Інтернету).

БЛОК-КАРТЕР, а, ч. Деталь автомобіля, в якій кріплять
ся вузли двигуна внутрішнього згоряння. Блок-картер ав
томобіля був відлитий із сірого чавуну (з газ.).

БЛОК-КВАРТЙРА, и, ж. Конструктивний монтажний 
елемент будинку, що являє собою квартиру. Блок-квартира, 
яку можна “увіткнути " в будинок або встановити окремо, 
складається з душової, комірчини і власне кімнати, один 
кут якої оснащений під кухню (з газ.).

БЛОК-КІМНАТА, и, ж. Конструктивний монтажний 
елемент у вигляді кімнати, який використовується при спо
рудженні будівель. Завод спеціалізується на виготовленні 
блок-кімнат (з газ.).

БЛОК-КОНТАКТ, у, ч. Контакт електричного апарата, 
признач, для перемикання кіл керування чи сигналізації. В 
одному апараті звичайно є кілька блок-контактів, які зами
кають і розмикають керовані кола (з наук.-попул. літ.).

БЛОК-КОНТЕЙНЕР, а, ч. Збірно-розбірний будинок, 
признач, для розміщення адміністративно-побутових, жит
лових і службових приміщень вахтових селищ, мобільних 
дослідних комплексів і т. ін. Блок-контейнер у  стандарт
ному комплектуванні призначений для забезпечення спеціа
лістів комфортними умовами гігієни у  звичайних кліматич
них умовах (із журн.).

БЛОК-КбРПУС, у, ч. Будівля, що поєднує кілька при
міщень різного призначення. Сучасно обладнаний житло
вий комплекс являє собою п ’ятиповерховий блок-корпус із 
лоджіями та балконами (з газ.).

БЛОКНбТ, а, ч. Нотатник, книжка або зошит для запи
сів. Учитель витяг.. пописаного вздовж і впоперек блокно
та, розшукав чисту сторінку (Ю. Яновський); Ніна аку
ратно записувала все в блокнот (В. Собко).

БЛОКНбТИК, а, ч., розм. Зменш, до блокнот. Підійшла 
офіціантка, озброєна олівцем, блокнотиком.. (О. Чорногуз).

БЛОКНОТНИЙ, а, е. Прикм. до блокнот. Блокнотний 
аркуш; Блокнотний формат; Блокнотні записи діалектно
го матеріалу.

БЛОКОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до блокувати. Протя
гом двох годин був блокований рух транспорту на вулиці 
поблизу цирку (з газ.); Рахунок був блокований за рішенням 
суду (з газ.); Блокований контейнерами вхід.

БЛбКОВИЙ1, а, е. Прикм. до блок1. Блоковий спосіб 
скиртування.

БЛбКОВИЙ2, а, е, спец. Прикм. до блок2. Блокова будова.
БЛбКОВИЙ3, а, е. 1 . політ. Прикм. до блок3 1. Вигляда

ло на те, що всіх влаштовує блоковий статус. Зрештою, 
політики дійшли висновку, що пріоритетом є перемога на 
президентських виборах (з газ.).

2. Прикм. до блок 2, 3. Блокову структуру телевізійної 
програми було змінено (з газ.).

БЛбКОВІСТЬ, вості, ж., спец. 1. політ. Властивість за 
знач, блоковий3 1. Блоковість — це шанс потрапити до 
парламенту для маловідомих, нечисленних партій (з Інтер
нету); Європейська блоковість — це гарантія непопадання 
в іншу блоковість, азіатську (з Інтернету).

2. Властивість за знач, блоковий3 2. У словниковій стат
ті маємо ефект блоковості, а також підблоки та компо

ненти (з наук, літ.); Ідеї О. О. Потебні прокладають шлях 
до твердження про блоковість індивідуальної свідомості 
(з наук. літ.).

БЛОКПОСТ, а, ч. Контрольно-перепускний пункт на ав
томобільній трасі або на залізниці. Наступного дня вдячні 
солдати провели журналіста через блокпости (із журн.); 
Група повстанців, озброєних автоматичною зброєю, ата
кувала блокпост у  південно-східній Туреччині (з газ.).

БЛОК-СХЕМА, и, ж., спец. 1. Фізичне представлення 
задачі для її аналізу або розв’язування за допомогою спеціаль
них символів (геометричних образів), які позначають такі 
елементи, як операції, потік, дані і т. ін. На підставі резуль
татів рішення розроблено методику оптимізації одиничних 
показників якості, складено блок-схему алгоритму оптиміза
ції та комп ’ют ер ну програму розв 'язання задачі (з наук. літ.).

2. Схема машини, приладу, апарата, пристрою, в якій ос
новні вузли (блоки), що утворюють її, зображено прямокут
никами та іншими фігурами, а зв’язок між ними показано 
лініями зі стрілками. На основі блок-схеми управління і 
електричної схеми був виготовлений лабораторний зразок 
пристрою (з наук. літ.).

БЛ О К У В А Л ЬН И Й , а, е. Признач, для блокування 
(у 3, 6 знач.). Після змін у  законодавстві більшість отри
має блокувальний пакет (з газ.); Якщо машину не забере 
евакуатор, то на передньому лівому колесі почеплять чер
воний блокувальний пристрій (з газ.).

БЛОКУВАЛЬНИК, а, ч. Той, хто здійснює блокування 
(у 2,5,6 знач.). Блокувальний стягує штраф за неправильно 
припарковану машину (з газ.).

БЛОКУВАННЯ, я, с. 1. політ. Дія за знач, блокуватися. 
Партія регіонів не виключає свого блокування з іншими пар
тіями (з газ.).

2. Дія за знач, блокувати 1. У Донецьку підприємці ринку 
“Континент " припинили блокування однієї з центральних 
автодоріг (з газ.).

3. Дія за знач, блокувати 2. Міністр закордонних справ 
Естонії не виключає можливості блокування Таллінном по
чатку переговорів (з газ.).

4. техн. Фіксація робочих частин апаратів та механізмів 
у певному положенні. Водій не повинен забувати вимикати 
блокування диференціала після подолання важкої ділянки 
(з наук.-техн. літ.); Юз виникає через блокування усіх коліс — 
колеса втрачають зчеплення з дорогою та починають ков
зати по дорожньому покриттю (з наук.-техн. літ.).

5. зал. Система сигнального обладнання для механічного 
регулювання руху поїздів. Внаслідок блокування сигнальні 
прилади — семафори, світлофори — дозволяють випуск 
поїзда на перегін або станційні колії лише тоді, коли вони 
вільні від поїздів і підготовлені для їх пропускання (з наук.- 
попул. літ.).

6. Дія за знач, блокувати 4. Адміністрація програла суд 
щодо правомірності блокування коліс (з газ.).

БЛОКУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. 1. Піддавати 
блокаді, брати в блокаду; оточувати, ізолювати. Наші час
тини прорвалися штурмом до всіх бухт Севастополя і бло
кували їх (В. Кучер).

2. Зупиняти, унеможливлювати дію чогось. Анальгети
ки, антидепресанти і транквілізатори блокують переда
вання больових сигналів (з наук.-попул. літ.); Тоталітарна 
держава цілеспрямовано і свідомо блокувала негативну ін
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формацію (з публіц. літ.); Якщо у  вас виявлено незначну ко
роткозорість, необхідно поставити собі за мету блокува
ти її розвиток (із журн.).

3. Автоматично закривати залізничний проїзд за допомо
гою спеціального обладнання (блокування). Блокувати за
лізничну колію.

4. Ставити спеціальний пристрій на колеса машини, трак
тора і т. ін., який унеможливлює їх рух. За прикладом сто
лиці чернівецька міліція тепер має право блокувати колеса 
в авто, які стоять у  недозволеному місці (з газ.).

БЛОКУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок. і док., політ. Об’єд
нуватися в блок (див. блок3 1); ставати в спілку. Партійний 
лідер особливо підкреслив в інтерв'ю, що його партія не 
збирається ні з ким блокуватися й буде самостійно прово
дити передвиборчу боротьбу (з газ.).

БЛШСШИВ, а, ч. Корпус старого судна без обладнання, 
пристосований як житло, під склад і т. ін. У блокшивах роз
міщували казарми для матросів, іноді — тюрми (з наук.-по- 
пул. літ.).

БЛОНДА, и, ж., заст., перев. мн. Найкращий сорт шов
кових мережив кремового кольору. Розкидала [Настя] на ка
напі на вишиваних подушках рукавички, блонди, рожі й не 
могла на їх надивитись (І. Нечуй-Левицький).

БЛОНДИН, а, ч. Чоловік із білявим волоссям; білявий. 
То був високий на зріст, поставний, пишний блондин з си
німи очима (І. Нечуй-Левицький); — Ну, то скажіть при
наймні, які вам більше подобаються, брюнети чи блондини? 
(Леся Українка); Васько — стрункий і чорнявий, Васюта — 
присадкуватий і блондин (Ю. Смолич); Якщо Атлантида 
справді існувала, то за біологічними законами мешканці бу
ли блондинами (із журн.).

БЛОНДИНКА, и, ж. Жін. до блондйн. Блищить на сон
ці золотисте жіноче волосся. Мусить бути гарна блондин
ка (М. Коцюбинський); За одним столиком сидить молода, 
дуже вродлива .. дама, блондинка (І. Кочерга).

БЛОНДЙНОЧКА, и, ж. Зменш.-пестл. до блондйнка. 
Це була тендітна.., худорлява блондиночка (Ю. Смолич).

БЛОНДИНЧИК, а, ч. Зменш.-пестл. до блондйн. При
міром, от той блондинчику третім ряду. Припустімо, він 
грає добре (із журн.).

БЛОХА, й, ж. 1. Безкрила маленька комаха — паразит 
тварин і людей. Бігають маленькі собачки та вичісують 
бліх (М. Коцюбинський); Навіть геній, коли його вкусить 
несподівано блоха, враз забуває світові проблеми і думає 
тільки про маленьку блоху (М. Хвильовий); Спали в сінях на 
долівці, встеленій луговою травою і полином (щоб не куса
лися блохи) (Григорій Тютюнник).

2. мн. Ряд безкрилих комах, який налічує близько 1000 ви
дів. Блохи поширюють збудників небезпечних захворювань, 
зокрема чуми, туляремії, глистових інвазій (з наук.-попул. 
літ.).

3. Маленький жучок із коротким яйцеподібним тілом — 
шкідник сільськогосподарських рослин. Найнебезпечніші 
шкідники — просяний комарик, який від яйця до дорослої 
стадії розвивається у  квітках проса, хлібна смугаста бло
ха, стебловий кукурудзяний метелик, дротяники, підгри
заючі совки (з навч. літ.).

Д  (1) Конопляна блоха — маленький жучок родини 
листоїдових, який є найпоширенішим і найнебезпечнішим 
шкідником конопель. Конопляна блоха зимує в дорослій

стадії у  верхньому шарі ґрунту або в залишених на конопли
щах рештках конопель (з наук, літ.); Хрестоцвіта блішка 
(блохй) див. блішка.

0  Ганяти бліх (собак) див. ганяти; Годувати (рідко від
годовувати) воші (вошей, бліх, нужу, блощйці і т. ін.) 
див. годувати.

БЛОХАСТИЙ, а, єурозм. Який має багато бліх. Блохас- 
тий собака.

БЛОХИ, бліх, лін., заст. Рід дитячої гри. Старшенький.. 
грає з нею у  коні, у  блохи, у  хрещика (Панас Мирний).

БЛОХОЛбВКА, и уж .,с. г. Коритце з липкою рідкою ре
човиною для виловлювання бліх та інших комах. Щоб зни
щити блоху, присипали попелом рядки і виловлювали її бло
холовкою (з газ.).

БЛОЧНИЙ1, а, е. Прикм. до блок1. Автонавантажувач, 
обладнаний блочною стрілою, застосовується в портах, 
доках і на будівельних майданчиках (з наук.-попул. літ.).

БЛ бЧ Н И Й 2, а, е, спец. Прикм. до блок2. Блочний мате
ріал; 11 Який складається зі стандартних блоків. Блочні теп
лиці — це о б 'єднання двосхилих теплиць, у  яких немає про
міжків між секціями, а бокові простінки замінені стояками 
(з наук. літ.).

ВЛУЧНІСТЬ, ності, ж., спец. Властивість за знач, блбч- 
ний2. Завдяки компактності та блочності конструкцій еко
номляться виробничі площі, а затрати на монтаж і пуск в 
експлуатацію зводяться до мінімуму (з наук. літ.).

БЛОШ АЧИЙ, а, еу рідко. Те саме, що блошйннй. Соба
ки часто розчісують місця блошачих укусів (з навч. літ.).

БЛОШ ИНИЙ, а, е. Прикм. до блоха 1. Блошиний укус.
Блошйннй базар (рйнок) див. базар.
БЛОШ НЙЦЯ, і, ж., розм. Те саме, що матерйнка. На 

відміну від аналогічних лук, розташованих вище за течією, 
головними бур 'янами, окрім будяків та м  ’яти довголистої, 
стають вовчуг польовий, блошниця звичайна та хвощ луч
ний (з наук. літ.).

БЛОЩ ИЦЯ, і, ж. 1. Невелика сплюснута хоботна кома
ха ряду клопів — паразит людини і тварин. — Тут, прошу 
пана, найукусливіші блощиці на всі гори (І. Франко); Роз
плющив очі [Федір Прокопович] й задумався: чого це він 
прокинувся, чи хтось пройшов через комірчину, де він спав, 
чи блощиці розбудили? (М. Трублаїні); * У порівн. Солдати 
й офіцери дорожньо-етапної служби виловлюють шпигу
нів, а ті знову лізуть, немов блощиці зі щілин старої де
рев'яної хати (П. Гуріненко).

2. Невелика хоботна комаха — паразит рослин; клоп. Зо
зулинець має квітки коричнювато-пурпурові, дрібні, з не
приємним запахом блощиць (з наук.-попул. літ.).

0  Годувати (рідко відгодовувати) воші (вошей, бліх, 
нужу, блощйці і т. ін.) див. годувати.

БЛОЩ ИЧНИЙ, а, е. Прикм. до блощйця. Неволя — бло
щичний сморід пересилок, змучених людських тіл, пекучої 
хлорки, дешевого тютюну (з мемуарної літ.).

БЛОЩ ИЧНИК, а, ч., розм. Місце, приміщення, де є ду
же багато блощиць. То хоч вільна ти, а то так і бійся: за
пруть тебе у  той каторжний блощичник або ще й далі зав
дадуть (Панас Мирний).

БЛУД1, у, ч. 1 . заст. Статева розпуста. А про тих із поган, 
що ввірували, ми писали, розсудивши, щоб вони береглися 
від ідольських жертов та крові, й задушенини, та від блуду 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); [Го д в і н с о н:] >7думаю, нам вар
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то прочитати, що роблено в Ізраїлі такому, хто блуд чинив 
з поганськими жінками (Леся Українка); Рідний батько те
бе за блуд вижене з хижі (С. Скляренко^.

2. бібл. Невірність Богу, порушення Його заповідей і по
велінь. Не тішся, Ізраиію, радістю, як ті народи, бо ти 
чиниш блуд, відступаючи від свого Бога (Біблія. Пер. І. Огі- 
єнка).

БЛУД2, у, ч. 1. заст., діал. Неправильна, помилкова дія, 
думка, помилкове твердження; помилка. І кожний блуд слізь
ми я полоскав, І топтано мене, і гнано, й клято (І. Франко); 
Вони [пуристи] раді-радісінькі, коли можуть .. поначерку- 
вати синім олівцем по кільканадцять блудів язикових [мов
них] (І. Франко); Будуть обмани, будуть зради, запродан
ство, дипломатичний блуд і безліч подій у  жорстокому 
44-му році (О. Довженко).

2. діаі. Блукання. Загубився в лісі Параскеви, зіштовхну
ла вона з стежки в блуд, втретє прокляв нічку празникову, 
тільки раптом вибився на брук (із журн.).

0  Заводити / завестй в блуд (на бездоріжжя) див. заво
дити1; Ходити (іти) блудом див. ход йти.

БЛУД3, а, ч., фольк. 1. Дух, що символізує зло, яке, згідно 
з легендою, не встигло долетіти з неба до землі і зависло в 
повітрі. Блуд має здатність перевтілюватися з птаха у  чо
ловіка, кота, собаку, світло тощо (з наук.-попул. літ.).

2. Лісовий дух, котрий збиває з дороги подорожніх та 
змушує їх блукати по лісу. У карпатських горах блуд оселив
ся давно — іще в ті часи, коли скелі з моря росли (із журн.).

БЛУДИТИ1, блуджу, блудиш, недок. 1. Ходити, їздити 
і т. ін. навмання, не знаючи шляху, напрямку; блукати 
(у 1 знач.). Ото ж тая дівчинонька, Що сонна блудила 
(Т. Шевченко);— Як почав ходить, як почав блудить, Де був — 
і сам не знаю (Панас Мирний); Йому здавалося, що десь 
близько свого села блудить (С. Ковалів).

2. тільки 3 ос., перен. Поволі рухатися, водити в різних 
напрямках, переходити з одного предмета на інший (про 
очі). В тій хвилі збудилася [пані Олімпія] і прожогом сіла на 
ліжку. Широко розкриті очі блудили в пітьмі, що панувала 
у  її покою (І. Франко); 11 Раз у раз з’являтися і зникати. Ра
хівник за столом читає газету. І ввесь час по губах у  нього 
блудить недобра усмішка (А. Головко).

3. діал. Помилятися, робити помилки. Я  блудив багато, 
блудив, бо правди і добра шукав, в добро і правду віруючи 
свято (І. Франко).

0  (1) Блудйти словами: а) говорити несвідомо, безтямно 
уві сні; марити. Спить Петруня .. дихання часте, блудить 
зо сну словами (С. Васильченко); Він аж захворів. Ліг. А 
вдосвіта чую — блудить словами (М. Куліш); б) говорити 
несерйозно, легковажно. Ой ти, дівчино, словами блудиш, 
Сама не знаєш, кого ти любиш (П. Чубинський); Блукати 
(блудйти, ітй і т. ін.) манівцями див. блукати; Блукати 
(блудйти) / поблукати (поблудйти) очйма (поглядом) див. 
блукати.

БЛУДЙТИ2, блуджу, блудиш, недок., заст. 1. Вести роз
пусне статеве життя. Молодою блудила, а тепер стала свя
та (із журн.).

2. бібл. Відступати від Бога, порушувати Його повеління 
і заповіді. Вони [ізраїльтяни] не слухалися також своїх суд
дів, бо блудили за іншими богами і вклонялися їм. Вони ско
ро відхилялися з тієї дороги, якою йшли їхні батьки, щоб 
слухатися Господніх наказів (Біблія. Пер. І. Огієнка).

БЛУДЛИВИЙ, а, е. 1. Який відзначається статевою роз
пустою; розпусний. Жінки блудливої та збезчещеної вони 
[Ааронові сини] не візьмуть, і не візьмуть жінки, вигнаної 
від чоловіка свого (Біблія. Пер. І. Огієнка); // Який має або ви
являє ознаки розпусти. До столу з блудливою усмішкою під
бігла шинкарка і почала збирати на стіл начиння (П. Панч).

2. бібл. Який не зберігає вірності Богу, Його заповідям. 
Манасія [цар] робив блудливими Юдею та мешканців Єру
салима, щоб робити гірше від тих народів, яких Господь ви
губив з-перед Ізраілевих синів (Біблія. Пер. І. Огієнка).

3. розм. Брехливий, лукавий. Продавець не стільки відва
жує помідори, скільки нас усіх на своїй блудливій вазі, бо лише 
сліпий може не помітити, що стрілка на вазі косить (з газ.).

БЛУДЛЙВІСТЬ, вості, ж. Абстр. ім. до блудлйвий. 
Котом злочинця прозвали не лише за м  ’якість рухів і блуд
ливість, а й за притаманні цій тварині гострі слух та зір 
(із журн.); “Вмілістю взяв і його він, хай платить пеню за 
блудливість. ” Так один одному вічні боги у  гурті говорили 
(Борис Тен, пер. з тв. Гомера); Блудливість цього запису 
умисна, бо тільки назва конкретного товару давала зміст 
перерахунку бюджетних коштів на комерційні структури 
(з публіц. літ.).

БЛУДЛЙВО. Присл. до блудлйвий. Одні вже штовха
ються біля владного корита з метою вчепитись намертво 
за посаду, другі — десь підспівують, десь блудливо по
сміхаються та хамовито принижують переможених (з Ін-
тернету).

БЛУДНИЙ1, а, е. 1. Який блудить, блукає, постійно змі
нюючи місце свого перебування. Блудним лицарем зроби
тись.., Рушить з дому в світ широкий — Ось що враз заду
мав він (І. Франко); їх  [жінок] червоні хустки з білими очіп
ками хиталися по хвилях колосся, як два блудні вогники на 
болоті (Б. Лепкий).

2. перен. Який водить у різних напрямках, весь час пере
ходить з одного предмета на інший (про очі, погляд). Блуд
ними очима водив [ключник] довкола, заломлював руки 
(І. Франко); Блудним розгубленим поглядом повела вона нав
круги і раптом пригадала все (3. Тулуб); Шинкаручка сиді
ла на печі, водила блудним поглядом по стелі (Р. Іваничук).

3. діал. Помилковий, неправильний. Була се душа дуже 
грішна, то й очевидне діло, що блудна стежка завела її 
просто до пекла (І. Франко).

0  Блудний син див. син; Заблукала (блудна, приблуд
на) вівця див. вівця.

БЛУДНИЙ2, а, е. Прикм. до блуд1. Одрях старий, і пок
ривали Многими ризами його, А все-таки не нагрівали Ко
тюгу блудного свого (Т. Шевченко); І ваші врятовані зга
дають про Мене [Бога] серед народів, куди будуть забрані 
до полону, коли Я  зламаю їхнє [ізраїльтян] блудне серце, що 
відпало від Мене (Біблія. Пер. І. Огієнка).

БЛУДНИК, а, ч., заст. Розпусна людина. Нехай буде в 
усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та пере
любів судитиме Бог (Біблія. Пер. І. Огієнка); — І хто в нас 
попує? Блудники, двоєженці, розбійники, лихварі (3. Тулуб); 
О я, грішник недостойний, блудник многогрішний (І. Драч).

БЛУДНЙЦЯ, і, ж., заст. Жін. до блуднйк. — Сама вона 
блудниця зроду, як і мати її була (І. Нечуй-Левицький); Да
ремно тут згадувати притчу про блудного сина, а також 
блудницю, що хвали Господа удостоїлась (І. Драч).
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0 (1) Вавилонська блуднйця — розпусна жінка; повія. 
Йдеться про ту біблійну Естер, що була коханкою вавилон
ського царя, класичною вавилонською блудницею (з газ.).

БЛУДОДШ, я, ч., рідко. Те саме, що блуднйк. Блудниці 
не буде з Ізраїлевих дочок, і блудодія не буде з Ізраїлевих си
нів (Біблія. Пер. І. Огієнка).

БЛУДОДШКА, и, ж., рідко. Жін. до блудодій. Ісус про
мовляє до них [фарисеїв]: Поправді кажу вам, що митники 
та блудодійки випереджають вас у  Боже Царство (Біблія. 
Пер. І. Огієнка).

БЛУДОДШНИЙ, а, е, рідко. Розпусний; який має або 
виявляє ознаки блудодійства. Ну, хто тепер наважиться 
звинувачувати святого патріарха Авраама і його цнотли
ву, благочестиву Сарру за гріхи якихось там блудодійних 
мерзотників? (із журн.).

БЛУДОДІЙСТВО, а, с., рідко. Те саме, що блуд1. Покая
тися за блудодійство.

БЛУДОДІЯТИ, дію, дієш, недок., рідко. Те саме, що блу- 
дйти2 1. Та не покараю ще [про Бога] ваших [ізраїльських] 
дочок, що вони блудодіють, та ваших невісток, що чинять 
перелюб (Біблія. Пер. І. Огієнка).

БЛУДСТВО, а, с., заст. Те саме, що блуд1. Вони зробили 
гріх, блудство (Сл. Гр.); Розпуста, блудство верх беруть 
(із журн.).

БЛУДЯГА, и, ч. і ж., діал., зневажл. Волоцюга, бродяга. 
Пили та гуляли, переховували всяких блудяг, переводили 
крадіжку (Панас Мирний).

БЛУЗА, и, ж. Верхній легкий одяг, який носять без поя
са. Він досі, не обідавши, ждав біля ями, не скидаючи з себе 
гірничої блузи (І. Франко); Всі дивились на невідомих людей, 
одягнених у  робочі блузи (А. Шиян).

БЛУЗКА, и, ж. Легкий короткий жіночий одяг із легкої 
тканини; кофта (у 1 знач.). Всі ходять в батистових блузках 
(Леся Українка); Низенька на зріст, русява .. в розстебну
тій блузці без відзнак людина мала дуже розгублений вигляд 
(І. Багряний).

БЛУЗбН, а, ч. Коротка жіноча блузка або куртка з прито
ченим поясом на стегнах або куліскою із протягнутим у неї 
шнуром. Білий блузон пасує до синіх джинсів (з газ.).

БЛУЗОЧКА, и, ж. Зменш, до блузка. Ввіходила привіт
на Наталя Павлівна у  клас В сіренькій блузочці пригожій 
(А. Малишко).

БЛУКАЛЕЦЬ, льця, ч., рідко. Той, хто блукає. В яких 
світах блукає той блукалець (Л. Костенко); Лоша дивилось 
на нього мовчки, і в серці вічного блукальця заворушився 
неспокій (з газ.).

БЛУКАНИНА, и, ж., розм. Безперервне або довгочасне 
блукання. — Мені вже трохи обридло бурлацьке та циган
ське життя та блуканина (І. Нечуй-Левицький); Весела й 
добродушна вдача Іванова не раз ставала їм у  пригоді при 
довгій і важкій блуканині по чужих краях (М. Коцюбин
ський); // Постійні роз’їзди; мандри. Я  скаржуся на блука
нину, а вона.. увійшла вже мені в кров: як настає весна, то 
мене у вирій тягне (Леся Українка).

БЛУКАННЯ, я, с. 1. Дія за знач, блукати. Повернувши 
після 2-місячного блукання по Європі, висилаю Вам рукопис 
Вашого оповідання (М. Коцюбинський); Коли він [Лука Ти
хонович] навіть не підстрелить жодної качки, то й то ма
тиме величезне задоволення від блукання по озерах та боло
тах, по глухих очеретах (О. Донченко); Чудесні дні блукань

по степових озерах (І. Багряний); * Образно. [ П р і с ц и л -  
л а:] Де ж край блуканню мандрівної думки? Де дно в розу
муванні? (Леся Українка).

2. Непостійність, хитання (у поглядах, висловлюваннях 
і т. ін.). Політичні блукання.

БЛУКАТИ, аю, аєш, недок. 1. Ходити, їздити і т. ін. без 
певної мети і напрямку. В таку добу під горою, Біля того 
гаю, Що чорніє над водою, Щось біле блукає (Т. Шевченко); 
Хведір з нудьги і жалю довго блукав по лісах (О. Сторожен
ко); Щоранку виходив Шаптала з хати і блукав по вулицях 
(М. Хвильовий); Без мети по вулицях блукаю, без вина п 'я- 
нію од юрби (В. Сосюра); // Ходити, їздити навмання, не 
знаючи шляху, напрямку; блудити (див. блудйти1 1). Хто 
просто йде, той дома ночує, а хто об Тжджає, той в лісі 
блукає (Номис); Вже другий день блукаємо поморю.., од бе
рега відбились (Леся Українка); Малим я частенько блукав у  
тих вуличних лабіринтах, аж поки якась добра душа не 
приводила мене заплаканого до мами (із журн.); У такий 
час по першому снігу добре полювати: заєць ще до снігу не 
звик, блукає (з газ.); * Образно. Я  щось передчуваю. Блукаю 
навмання, як сліпа (Ірина Вільде); // їздити по світу, часто 
змінюючи місцеперебування. Еней в чужих землях блукає, 
Дружину в поміч набирає (І. Котляревський); Той блукає за 
морями, Світ перепливає, Шука долі, не находить— Немає, 
немає! — Мов умерла (Т. Шевченко); [О кс а н а:] А може, 
наш Петро живий, десь у  світах блукає... (О. Корнійчук); 
* Образно. В того доля ходить полем, Колоски збирає; А 
моя десь, ледащиця, За морем блукає (Т. Шевченко); 3 ярка 
чути було далекий шум, у  ярках блукало серце (М. Хвильо
вий); Uрозм. Прогулюватися. Як люблю я по лісі блукати!.. 
(І. Франко); Ранки — над морем, по обіді — на морі, а як ні, 
то блукаю по диких місцях (М. Коцюбинський).

2. перен. Поволі рухатися в різних напрямах. Ніч ясна 
така... Блідний промінь мляво По стіні блука [блукає] 
(П. Грабовський); Сухі, виснажені очі бездумно блукали по 
стінах (І. Микитенко); По клавішах бігали чиїсь задумані й 
чутливі пальці. Блукали десь на нижнім регістрі (Ю. Муш- 
кетик).

0  (1) Блукати (блудйти, іти і т. ін.) манівцями — роби
ти що-небудь без чітких орієнтирів, навмання. Нам треба 
уважно ставитися до молодого літератора.., щоб він не 
блудив манівцями і дарма не губив свого обдарування 
(А. Малишко); — Я  вирішив так: поставлю Загоруйка по
руч з тобою, Світличний. Він буде рівнятися [співаючи] на 
твій голос. Чуєш, Загоруйко? Щоб не блукав десь манівця
ми... (О. Гончар); (2) Блукати (блудйти) / поблукати (по- 
блудйти) очйма (поглядом), перев. по чому — переводити 
погляд з одного предмета на інший, не спиняючися ні на чо
му. Сидить в темниці в 'язень салютній і скрізь блукає по
глядом, смутний (Леся Українка); Павлусь раптом зупинив
ся і, блукаючи очима, розпачливо зойкнув: — Знову незнайо
ме місце (О. Донченко); Він поблукав очима по натовпу лю
дей і відійшов убік (з газ.); Літати (летіти, блукати) / поле
тіти (поблукати) думками (гадками, заст. мйслю) див. 
літати; б ч і блукають (лізуть, лазять і т. ін.) див. око1.

БЛУКАТИСЯ, аюся, аєшся, недок., діал. Блукати (у 1 знач.). 
— Я  по усіх шляхах битих блукаюся (Марко Вовчок); * Об
разно. Без ладу блукалися [думки] в його знесиленій голові 
(І. Франко).
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БЛУКАЧ, а, ч., рідко. Той, хто блукає, не має постійного 
місця проживання; бурлака. [Д і є г о:] Хіба ж не краще вік 
прожить недовгий Безвісним блукачем, коли нема Ні спога
дів, ні сподівань... (І. Муратов).

БЛУКАЧКА, и, ж., рідко. Жін. до блукач. Зранку блу- 
качка народила дитину (з газ.).

БЛУКАЮЧИЙ, а, е. Який блукає. Блукаючий погляд Во
лоді впав на дзвін біля капітанської рубки (О. Донченко).

А Блукаюча нйрка див. нйрка; Блукаючий нерв див. 
нерв; Блукаючі (мандрівні) вогні див. вогонь.

БЛУМІНГ див. блюмінг.
БЛУМІНГОВИЙ див. блюмінговий.
БЛЮВАЛ, а, ч. Морський ссавець родини китів-смуга- 

чів. В антарктичних морях багато вусатих китів — блюва
лів, горбачів, сейвалів, фінвалів. Серед них блювал, або ж 
синій, є найбільшою твариною світу (з навч. літ.).

БЛЮВАННЯ, я, с. Дія за знач, блювати. Блювання вини
кає внаслідок подразнення блювотного центру, що місти
ться в довгастому мозку (з наук, літ.); Отруєння спричиняє 
сильну нудоту й часте блювання (з навч. літ.).

БЛЮВАТИ, блюю, блюєш, недок. Мимовільно викидати 
із шлунка через рот спожитий продукт харчування. При 
корбі один робив звичайно три шихти, тобто 18 годин .. В 
перших днях блювали [робітники] від завороту в голові 
(І. Франко); Худе личко її [Маринки] ще більше зблідло, ук
рилось холодним потом, вона почала блювати (В. Винни
ченко).

БЛЮ ВбТА,и, ж. 1. Хворобливе явище викидання через 
рот із шлунка спожитого продукту харчування; блювання. 
Шкварчало щось, і дух смаженого несло, аж на блювоту 
зводить (А. Головко); Ягоди конвалії містять сильнодійні 
отруйні речовини, які викликають блювоту, головний біль, 
порушення серцевої діяльності (із журн.).

2. Те, що викидається із шлунка під час блювання. До 
горла підкотила блювота (Ю. Шовкопляс).

БЛЮ ВбТЙНА, и, ж., розм. Те саме, що блювота. До
тик язика до нього [кактуса] викликає невгамовну блювоти
ну (3. Тулуб); Передо мною на брукові двора була моя блюво
тина. Я  витер рота й повернувся до своїх товаришів у  кафе 
(Ю. Яновський).

БЛЮВОТИННЯ, я, с., розм. Те саме, що блювота 2.
При гастроентероколітній формі збудника інколи виділя
ють з блювотиння і з промивних вод (з наук. літ.).

БЛЮ ВбТНИЙ, а, е. 1 . Який викликає блювання. Собака 
їсть траву як шлункові ліки, а дуже часто як блювотний 
засіб (з наук.-попул. літ.); Блювотний рефлекс; Ну знач. ім. 
блювотне, ного, с., фарм. Ліки, що викликають блювання. 
Сідач коноплевий у  великих дозах — блювотне і проносне 
(з наук.-попул. літ.).

2. Прикм. до блювота 2. Блювотні маси.
БЛЮДЕЧКО, а, с. Зменш, до блюдце 1. Забряжчали ло

жечки, задзвеніли стакани та блюдечка (І. Нечуй-Левиць- 
кий); Стара обережно поставила на блюдечко допиту склян
ку (В. Собко).

0  Підносити (подавати) / піднестй (подати) на блюдеч
ку (на блюді, на тарілочці) [з голубою облямівочкою] 
див. підносити; (1) Як (мов, ніби і т. ін.) на блюдечку, зі
сл. в и д н о  — дуже чітко, ясно, добре. День був чудовий, яс
ний і не гарячий; всі гори видно як на блюдечку (М. Риль
ський (ред.), пер. з тв. М. Лєрмонтова).

БЛЮ ДО, а, с. Столовий посуд у вигляді великої глибокої 
тарілки круглої або овальної форми для подавання до столу 
страв. На полицях блищав золотий та срібний посуд: полу
миски, здорові блюда, кубки (І. Нечуй-Левицький); Увійшла 
Параска, несучи на блюді печену качку (Панас Мирний); 
Стіл увесь був заставлений тарілками і блюдами з їжею 
(І. Микитенко); Добре засмажені зайці, підпливши жиром, 
лежали на фарфоровому блюді (А. Шиян).

0  Підносити (подавати) / піднестй (подати) на блюдеч
ку (на блюді, на тарілочці) [з голубою облямівочкою] 
див. підносити.

БЛЮДОЛИЗ, а, ч., зневажл. Той, хто догоджає кому-не- 
будь, підлабузнюється заради власної вигоди; підлабузник. 
Так от де [у палаці царя] рай! Уже нащо Золотом облиті 
Блюдолизи (Т. Шевченко); — І  загуркочеш ти зі своїми блю
долизами під мідні труби, — каркнула дружина прокурор
ським голосом (А. Крижанівський).

БЛЮ ДЦЕ, я, с. 1. Чайний посуд, який ставлять під чаш
ку або склянку. Він, наливаючи чай у  блюдце, схлюпнув тро
хи на стіл (Панас Мирний); Жінка поставила склянку з 
блюдцем перед Мариною (Л. Дмитерко).

2. геол. Полога западина округлої чи овальної форми, 
дно якої поступово підвищується до країв і непомітно зли
вається з навколишньою поверхнею. Характерну особли
вість рельєфу становлять блюдця, або поди (з наук. літ.).

БЛЮ ДЦЕПОДІБНИЙ, а, е. Який формою схожий на 
блюдце. Чашечка квітки пасльону п 'ятизубчаста, малень
ка, блюдцеподібна (з наук, літ.); У сагах (блюдцеподібних 
зниженнях) Олешківських пісків розташовуються солоні 
озерця, пов'язані із підземними та слабопротічними вода
ми (з наук.-попул. літ.).

БЛЮ З, у, ч. 1. Сольна лірична пісня американських 
негрів, відома з XIX ст. В основі сучасної non- і рок-музики 
лежить негритянський блюз або білий американський 
рок-н-рол (з газ.).

2. Форма джазової музики, інтонаційна будова, ритм і 
манера вокального виконання якої близькі до такої пісні. 
Важкий метал став продуктом розвитку блюзу, року і 
прогресивного року (з наук.-попул. літ.).

3. Парний бальний танець вільної композиції на зразок 
повільного фокстроту. Особливо потужний вибух популяр
ності танго припав на 20-30-тіроки, коли в нього з ’явили
ся сильні конкуренти — блюз, чарльстон, фокстрот (з газ.).

БЛЮЗА, и, ж., зах. Піджак. Донині тямлю ту першу 
блюзу, що я собі сам справив (Б. Лепкий).

БЛЮ ЗНИТИ, ню, нйш, недок., кого, що і без дод. Знева
жати, поганити кого-небудь або що-небудь святе, високе і т. ін. 
[К н я з ь:] Безумна жінко! Невже ти думаєш, що, блюзнячи 
Отак мій суд і праведні закони, Осягнеш те, за чим сюди 
прийшла? (І. Франко).

БЛЮЗНІР, а, ч. Той, хто чинить блюзнірство. І  їв народ і 
пив, і лаяв, як блюзнір, Свободу, що дала замало пива й кави 
(Д. Павличко).

БЛЮ ЗНІРСТВО, а, с. Зневажання чого-небудь святого, 
високого. [Антей:] По-моєму, блюзнірство — рівняти дім 
римлянина до храму! (Леся Українка); Такими ніжними, та
кими проникливо щирими були його слова, що було б блюзнір
ством їм не вірити (В. Козаченко); Йому здавалось блюзнір
ством говорити щось у  цей час і ще більшим блюзнірством 
розповідати про своє, ще невідоме нещастя (Ю. Мушке-
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тик); Розкопки могил здавались Тарасові Шевченку блюзнір
ством, знущанням із слави народу (з наук. літ.).

БЛЮ ЗНІРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до блюзнір. [ Пр і с -  
ц и л л а:] Прикро їй дивитися на те, що спокушає до думок 
блюзнірських (Леся Українка); // Власт, блюзнірові. Блюз
нірський вчинок; Н Який виражає зневагу до чого-небудь 
святого, високого і т. ін. Той смертний зухвалець,.. називаю
чи речі божественні словом блюзнірським, В небі збираєть
ся сонця проміння навік погасити... (М. Зеров).

БЛЮЗОВИЙ, а, е. Прикм. до блюз. А акорд на завершення 
фестивалю “Київ травневий " і поготів був блискучий — дві 
концертні групи з Чикаго, джазовий і біюзовий ансамблі (з газ.).

БЛЮМ, а, ч. Квадратна сталева заготовка, одержувана 
прокатуванням сталевих зливків на блюмінгу. Фабрикатор 
контролює виконання замовлень, витрату металу, сте
жить за своєчасністю його подачі і завантаження в піч, 
надходженням заготівель (блюмів, слябів) для плющення 
(з наук.-попул. літ.).

БЛКЗМІНГ,рідко БЛУМІНГ, а, ч. Потужний прокатний 
стан для обтискання важких сталевих зливків. На наших 
підприємствах побудовано нові високопродуктивні стани, 
потужні блюмінги, слябінги (з наук.-попул. літ.); За своїм 
призначенням прокатні стани поділяються на обтискні — 
блумінги і слябінги, сортові, листові й спеціальні (з навч. 
літ.).

БЛЮ МІНГОВИЙ,рідко БЛУМІНГОВИЙ, а, е. Прикм. 
до блюмінг, блумінг. Сформульовано та розв ’язано нелі
нійні задачі твердіння та охолодження блюмінгового злив
ка (з наук. літ.).

БЛЙВКАТИ, аю, аєш, недок., діал. Базікати. Старий бов
дур блявкав, не даючи Ананію можливості вставити хоч би 
словечко (Ю. Яновський).

БЛЯГА, и, ж., діал. Базікання. С е .. справді недобра і не
мудра бляга (Леся Українка).

БЛЯКЛИЙ, а, е. 1. Неяскравий; тьмяний, затьмарений. 
Повстанці погчянули в небо, в якому прозрівав бляклий день 
(Ю. Яновський); Хмари спливли за вершини Казбека і за
тьмарили місяць. Зникло блякле, тремтливе світло зірок 
(В. Собко); Бляклий колір.

2. Який утратив свіжість; зів’ялий. Вітер жене стернею 
блякле перекотиполе (О. Гончар).

БЛЯКЛІСТЬ, лості, ж. Стан і властивість за знач, бляк
лий. Бляклість фарб.

БЛЯКЛО. Присл. до бляклий. Навіть коли вони [пись
менники] виступали з протестними ініціативами, ініціа
тиви ці виглядали досить блякло й безпорадно (Л. Костенко).

БЛЯКНУТИ, ну, неш, недок. 1. Втрачати свіжість; в’яну
ти, прив’ядати. Сонцем не пригріте листя обпадало; Па
ростки .. блякнули і жовкли (Я. Щоголів); Ще цвіїи соняш
ники і жоржини.., але вже блякли, лисіли мальви під вікна
ми хати (В. Дрозд); Ополудні настає задушлива спека. Рос
линність блякне, в 'яне (з газ.).

2. Ставати неяскравим; тьмяніти, затьмарюватися. Бляк
не, згасає вечірня зоря (А. Шиян); Блякли зорі в дивоколі, 
над лісом вставала перлиста заграва сходу (О. Бердник); 
* Образно. У пеклі війни чим далі, тим більше черствіло 
серце, і спогад цей [про Орисю] блякнути став (А. Голов
ко); У недбалому перекладі яскраві барви першотвору ви
цвітають, блякнуть (з наук.-попул. літ.).

БЛЯМБА, и, ж., розм. 1. Щось випукле, що різко і грубо 
виділяється. Довга темна блямба посеред закрижанілої 
річки; острівець під снігом зовсім непомітний (із журн.).

2. Значок, ярлик. Мерія влаштувала директору міського 
палацу культури скандал за те, що на афішах концерту за
були вліпити відповідну блямбу (з газ.); * Образно. Фактом 
є, що блямба відомої партії вагомо допомогла кандидатові 
пройти до парламенту (з публіц. літ.).

БЛЯСК, у, ч., діал. Блиск. Червоний світ .. сполоснув білу 
стіну, криваво-червоним бляском засвітилось скло та позо
лота на іконах (С. Васильченко).

БЛЙХА, и, ж. 1. тільки одн. Листове залізо, звичайно 
покрите оловом. А топірці наробили Із самої бляхи (з думи); 
Іван .. із бляхи вирізав та гнув різні штукенції і собі, і су
сідам (В. Дрозд); * У порівн. Крізь зелені віти просвічувало 
сіре, м о в .. бляха, передсвітанкове небо (П. Панч); // Дахове 
залізо. А що з того, що в мене хата вкрита бляхою? (І. Не- 
чуй-Левицький); Дахи будинків, як правило, тепер із вог
нетривкого покриття— цементної дахівки, черепиці, бля
хи (з газ.).

2. Пряжка, значок і т. ін., зробл. з такого заліза чи з іншо
го металу. На грудях з бляхою ладунка (І. Котляревський); 
Мав [юнга] матроського бушлата, безкозирку і мідну бляху 
з якорем на широкому поясі (В. Кучер); // Металева пластин
ка для прикраси. — Виводь мені коня мого... Надінь збрую із 
цвяхами, Із цвяхами, із бляхами (Я. Щоголів); Коржу новій 
білій свитині, підперезаній поясом з дрібних срібних блях, 
сидів поруч із сватом (3. Тулуб); Із чоловічих прикрас слід 
відзначити і бляхи для прикрашання капелюхів (з наук.-по
пул. літ.).

3. діал. Деко, лист. Вкладають [печеню] на бляху .. і пе
чуть (Сл. Гр.); — Чую дрібне цокання підошов [дерев’яних] 
у  камінь.. Наче хтось сипле на бляху волоські горіхи (М. Ко
цюбинський); Степаниха піднімає заслонку печі і кочергою 
вичовгує бляху з ковбасами (В. Дрозд).

Д  (1) Чорна бляха — прокат листовий, холоднокатаний, 
відпалений, завтовшки до 0,36 мм. Так в цеху львівських 
бляхарів на пробну роботу кандидат мав зробити велику 
ліхтарню, яка буває на кораблях, на двадцять чотири роги, 
з чорної бляхи (М. Грушевський); Видно білу, нову, криту 
чорною бляхою хату дядька Єлисея, збудовану минулого 
літа, видно клуні, сади (У. Самчук).

БЛЯХАР, я, ч. Майстер, що виготовляє різні бляшані ви
роби. То був роботящий, як віл, чоловік, по професії коваль і 
бляхар (Григорій Тютюнник); // Робітник, що покриває бля
хою дахи. На читальнянім [читальному] будинку вже пов
зав бляхар (Л. Мартович); Дахи — Костева стихія: він пра
цював перед війною бляхарем (П. Автомонов).

БЛЯХАРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бляхар. Високий чай
ник старовинної бляхарської роботи стояв поруч Юсупа 
(Іван Ле).

БЛЯХбВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до бляхувати. Найлуч- 
чі [найкращі] лицарські діла Були бляховані в персонах 
Іскусно [майстерно], живо. Без числа (І. Котляревський); 
Н у  знач, прикм. Вуздечки були не прості, а циганські, бляхо
вані (Сл. Гр.).

БЛЯХУВАТИ, ую, уєш, недок., що. 1. Покривати бляхою 
(у 1 знач.). Бляхуємо дахи, ремонтуємо вікна, здійснюємо 
інші ремонтні роботи (з Інтернету).
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2. Карбувати; прикрашати металевими пластинками. 
Ювеліри бляху вал и кінську збрую накладними пластинами з 
золотою й срібною насічкою (з наук.-попул. літ.).

БЛЯШАНИЙ, а, е. Прикм. до бляха 1. * Образно. І що — 
тих язиків бляшаний грім, як ти сама мені складаєш вироку 
погляді, поблажливо сумнім... (із журн.); // Зробл. з бляхи. 
Бляшана покрівля на домі.. зчорніла (І. Нечуй-Левицький); 
У сінях стояла бочка з водою, бляшана коновка й березовий 
віник (Л. Мартович); Дзвоником бляшаним біля танку Дзень
кає поштовий тарантас (М. Бажан); Пеньков збирав у  
мішок немитий бляшаний посуд, що валявся відучора навко
ло ватрища (Р. Іваничук); * У порівн. Хведір Турпан був ви
сокий, сухий, як тарань, чоловік, з .. гострими, наче бляша
ними, сірими очима (Грицько Григоренко).

БЛЯШАНКА, и, ж. Банка або коробка з бляхи (у 1 знач.). 
Бляшанки, підплигуючи на возі, дзвеніли (М. Коцюбин
ський); Батько відкрив бляшанку з консервами (О. Дончен- 
ко); Я  розкручував кадило, доки в бляшанці не спалахувало 
полум 'я (В. Дрозд).

БЛЯШАНОЧКА, и, ж. Зменш, до бляшанка. Бляша
ночки для їжі голубам блищать (О. Донченко).

БЛЯШЕЧКА, и, ж. Зменш, до бляшка. Оце коли б із ме
не не такий страхополох, то взяв би та й зірвав зо три зо
лоті бляшечки, а тоді подарував би твоїй хазяйці за донеч
ку чи за синка (І. Білик).

БЛЯШКА, и, ж. Зменш, до бляха 2. Єсть у  мене топір, 
топір ще й кована бляшка (з переказу); Плисова камізелька 
була вигаптувана бляшками (П. Панч); Скільки людей в мо
лодості вибирає фах за блискучими бляшками і отак гу
бить справжні покликання (Ю. Мушкетик); В одній кам 'я- 
ній гробниці було виявлено поховання, можливо, царя Скілу- 
ра, від багатого одягу якого збереглося близько 800 золотих 
бляшок (з наук, літ.); На Східній Бойківщині замість вінка 
молода прикрашала голову широкою червоною стрічкою з 
нашитими бляшками (з наук.-попул. літ.).

БО 1, спол. причиновий. Уживається звичайно на початку 
підрядного речення, а іноді — після першого слова підряд
ного речення в знач., близькому до т о м у  що,  ч е р е з  те  
щ о. Не крути, бо перекрутиш (Номис); Швидше будемо пи
сати, бо хочеться спати і вам, і мені (Т. Шевченко); Місяць 
яснесенький Промінь тихесенький Кинув до нас. Спи, мій 
малесенький! Пізній бо час (Леся Українка); Стежка виги
налась знаком питання, бо треба було обминати вишню.. 
розбитий навколо неї квітник (І. Сенченко).

БО2, част. 1. спонук. Уживається перев. при дієслівних 
формах наказового способу та інших, близьких їм за зна
ченням словах. — Галю! Галю! послухай-бо, — промовив 
менший брат, — слухай-бо, мама принесла чоботи (Марко 
Вовчок); — Дивіться. Дивіться-бо! — крикнув Колісник, 
упираючи очі на середню дівчину (Панас Мирний).

2. підсил. Уживається при питальних займенниках, при
слівниках, дієсловах дійсного способу і т. ін. у знач, ж е (ж). 
Іде та .. зупиняється раз у  раз, наче його хто пита щохви
линки: “Чий ти парубок, чий парубок у  чоботях, чий-бо 
ти?” (Марко Вовчок); Багато радощів, але ж бо й праці! 
(Леся Українка).

БОА, невідм. 1. ч. Велика змія родини удавових, що водить
ся в тропічних лісах Америки. У комерції месьє Гранде був 
схожий на тигра або на боа: він умів залягти, звернутися в

клубок, довго придивлятися до своєї здобичі, а потім рину
тися на неї (із журн.).

2. с. Довгий жіночий шарф з хутра чи пір’я. І знов на їх 
[дам] лобах забіліли білі хусточки, а на шиях теплі та мох
наті боа (І. Нечуй-Левицький); Вона .. з любов'ю старшої 
сестри защіпляла їй коло шиї якесь легеньке боа (О. Коби- 
лянська).

БО Б1, а, ч. Те саме, що бобслей 2. Виступаючи на сучас
них бобах, спортсмени з Латвії не пропустили у  десятку 
найсильніших навіть традиційно сильних суперників із 
Москви (з газ.).

БОБ2, у, ч. Хвилеподібна жіноча зачіска стилю модерн. 
Найпопулярнішою зачіскою цього сезону залишається боб 
(із журн.).

БОБЁР, бра, ч. 1. Великий водяний (річковий) гризун ро
дини бобрових, який має цінне хутро. Гризе бобер гінкі де
рева (М. Рильський).

2. Хутро цього гризуна та вироби з нього. Беруть [пани] 
на себе м ’якенькі оксамити, обгортаються теплими куна
ми та бобрами (Марко Вовчок); Ходить [Німцевичева].. у  
перлах і бобрах (3. Тулуб).

0  (1) Я к (мов, ніби і т. ін.) бобёр у салі, зі сл. ж и т и  — 
дуже добре, заможно, безтурботно. Живе, як бобер у  салі 
(прислів’я).

Б б Б И К 1, а, ч. 1. Зменш, до біб; одна насінина бобової 
рослини. Крихітний бобик.

2. Невеликий стручок бобу. На рослинах попелиця зара
жає стебла, бутони, квітки і молоді бобики (з наук. літ.).

Б б Б И К 2, а, ч„ розм. Крита брезентовим тентом машина 
марки УАЗ. Поряд на лісовій дорозі пофиркувала машина 
бобик (О. Бердник).

БОБЙЛЬ, я, ч. 1. іст. Бідний, безземельний селянин; 
бідар. Багато селян розділялось і перетворювалось на боби- 
лів, тобто осіб, які зазвичай не мали орної землі і повинні 
були працювати в господарстві феодалів (з навч. літ.).

2. розм. Безпритульна, одинока людина. — Підсусідками 
будете, якщо ви одружені, а якщо ви парубки або бобилі — 
живіть собі у  пахолках на здоров’я (3. Тулуб).

БОБИЛЯЧИЙ, а, е. Прикм. до бобйль. Бобиляча доля; 
// Належний бобилеві, такий, як у бобиля. Він [Омелько] не 
міг заснути і довго зітхав та перевертався з боку на бік у  
своїй занедбаній бобилячій хаті (3. Тулуб).

БОБИНА, и, ж. Зернина бобу. Дрібна бобина.
БОБИР, я, ч., розм. Дрібна прісноводна риба родини оку

невих з великими колючими плавцями; йорж. Васюренко 
кинув пійманого бобиря у  воду й почвалав додому (В. Підмо- 
гильний); У басейні Дніпра водяться: верховодка, щипавка, 
бобир тощо (із журн.).

БОБІ, невідм., ч., розм. Лондонський поліцейський. Бри
танські “бобі ” випередили американських “копіє ” лише за 
одними показником: 8 % англійців і 12 % американців вва
жають, що поліцейські завжди або майже завжди переви
щують свої повноваження (з Інтернету).

БОБІВНИК, у, ч. Багаторічна трав’яниста рослина-ме- 
донос родини бобівникових із повзучим стеблом і трійчас
тими листками на довгих черешках, що росте на болотах і 
заболочених луках. Бобівник трилистий за рахунок гірких 
глікозидних сполук підсилює шлунково-кишкову секрецію, 
покращує травлення, збуджує апетит (з наук.-техн. літ.).
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БОБІНА, и, ж., спец. Котушка, валик і т. ін. для намоту
вання дроту, кіноплівки, пряжі і т. ін. У пристрої для введен
ня чисел перфострічка перемотується з бобіни на бобіну 
(з наук.-попул. літ.).

БОБІННИЙ, а, е, спец. Прикм. до бобіна. Записи улюб
лених народом радіоп 'єс можуть загинути — більшість із 
них досі зберігається на бобінних плівках, а вони не вічні 
(з газ.); У кутку стояв старий бобінний магнітофон, з яко
го під час Різдвяних свят за юліанським календарем у  кос
телі звучали українські колядки (з Інтернету).

БОБбВИИ, а, е. 1. Прикм. до біб. Найпоживнішим для 
свиней є сіно бобових рослин, а саме: люцерни, конюшини 
(з наук, літ.); На коренях бобових рослин утворюються буль
бочки, які збагачують грунт на азот (з навч. літ.).

2. у  знач. ім. бобові, вих, мн. Родина дводольних роз
дільнопелюсткових рослин. Бобові — одна з найбільших ро
дин, налічують понад 12 000 видів (з навч. літ.); Всі страви з 
бобових треба добре проварювати — не менш як півтори 
години (із журн.).

БОБОВИННЯ, я, с. Бадилля бобових рослин. На Гуцуль- 
щині ніколи не було багато зернових, тому замість жита 
чи пшениці могли використати овес або й бобовиння (з пуб- 
ліц. літ.); У гуцулів сніп називали колядником — переважно 
це теж був сніп вівса, а за браком такого — навіть бобо
виння (із журн.).

БОБРЕНЯ, яти, с. Маля бобра. Боброва сім'я склада
ється з пари старих звірів, молодняку виводу минулого року 
і малих бобренят (з наук.-попул. літ.).

БОБРЕНЯТКО, а, с. Зменш.-пестл. до бобреня. А тепер 
Бобер На гаті — Вчить маляток-бобреняток Майструва
ти (М. Стельмах).

БбБРИ К, у, ч. Грубе тепле сукно з короткою стоячою 
ворсою на лицьовому боці. Пальто з бобрику.

0 (1) Під бобрик — дуже коротко (перев. про чоловічу 
стрижку зі стоячим волоссям). Карцев похилив свою сиву, 
стрижену під низький бобрик голову (В. Собко); Марко під
ходить до столу, за яким німотно і напружено сидить роз- 
рум янений чолов 'яга років сорока п 'яти з головою лева, 
підстриженою під бобрик (М. Стельмах).

БОБРИКОВИЙ, а, е. Прикм. до бобрик. Бобриковий сувій; 
Н Зробл. з бобрику. З його бобрикового пальта сипались додо
лу краплинки принесеного знадвору дощику (Олесь Досвітній).

БбБРИ КО М , присл. Дуже коротко, під бобрик (про 
стрижку). У приміських вишах пересічний керівний праців
ник із зачіскою бобриком усе ще втілює доблесного римля
нина древнього складу, але вже його син носить волосся, як 
в індіанця (з публіц. літ.).

БОБРИХА, и, ж. Самка бобра. Тихо-тихо Йде бобриха 
Через брід (М. Стельмах).

БОБРОВИЙ, а, е. Прикм. до бобёр 1. При активному ве
денні бобрового господарства з одного кілометра ріки що
року можна вилучати по одному звірку (з газ.); 11 Зробл. з 
хутра бобра. — Та понад Доном полечу, Рукав бобровий омочу 
В ріці Каялі (Т. Шевченко); В шафі висіла .. висока боброва 
шапка і стояли теплі чоботи (Н. Рибак); Комір жіночого жу
пана обшивався чорним або темно-вишневим оксамитом, а 
часам були коміри і з бобрового хутра (з наук.-попул. літ.).

БОБСЛЕЇСТ, а, ч. Спортсмен, який займається бобсле
єм. Серед бобслеїстів чимало колишніх спринтерів, які най
краще забезпечують розгін снаряда перед виходом на тра

су (із журн.); Чотиримісні екіпажі бобслеїстів на схилах 
гори Тейне розіграли останній комплект нагород (з газ.).

БОБСЛЕіСТКА, и, ж. Жін. до бобслеіст. Німецькі бобсле- 
їстки виграли чотирьохетапний дводенний марафон (з газ.).

БОБСЛЕЙ, ч. І.род. ю. Вид спорту — швидкісний спуск 
обладнаною трасою на керованих дво- або чотиримісних 
санях. На відомій трасі в Сігулді відбувався чемпіонат із 
бобслею (з газ.).

2. род. я. Дво- або чотиримісні сани для заняття таким 
видом спорту. Бобслеїсти змагаються у  швидкісному спус
ку з гори по спеціально обладнаних льодових трасах на ке
рованих санях — бобслеях (з наук.-попул. літ.).

БОБСЛЁЙНИЙ, а, е. Прикм. до бобслей. Фунікулер, 
збудований у  1937 році у  центрі міста, за три хвилини та 
п 'ять польських злотих винесе вас на вершину Паркової го
ри (732 м), де бере початок бобслейна траса (з газ.); Боб- 
слейні сани.

БОБТЕЙЛ, а, ч. 1. Порода службових собак. Бобтейл 
(староанглійська вівчарка) — чудовий собака для сім "і та 
дому, що вирізняється спокійним характером (з газ.).

2. Порода котів. Хоча за своєю суттю курильський боб
тейл є просто різновидом звичайного кота, з першого по
гляду цього не скажеш (з Інтернету).

БОБЧУК, у, ч. Дикий мигдаль. Дикий мигдаль, або так 
званий бобчук, був єдиним родичем персика, який не боявся 
морозів (з наук.-попул. літ.).

БО В, виг. Звуконаслідування, що відтворює звучання дзво
на й інших предметів, по яких чим-небудь б ’ють. Тільки що 
я налаяла його [чоловіка], а тут дзвін до церкви: бое! (І. Не- 
чуй-Левицький); На міській башті бив годинник: — Бов! 
Бое! (М. Хвильовий); Важко впав перший звук [дзвона].. За 
ним другий, третій... Бов... бов... бов... (О. Донченко).

БОВВАН, а, ч., заст. Статуя, що зображає язичницького 
бога; ідол. Стережіться, щоб не забули ви заповіту Госпо
да, вашого Бога, якого склав з вами, щоб не зробили ви собі 
боввана на подобу всього, як наказав тобі Господь, Бог твій 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); Збившись навкруги високого де
рев 'яного боввана, перед яким горів вогонь, кричали [люди], 
сперечались, махали руками (С. Скляренко); * У порівн. 
Встаю, бувало, як бовван, світа Божого не виджу (Б. Леп- 
кий); Вони [жандарми] стояли, як боввани (О. Донченко).

БОВВАНІТИ, ію, ієш, недок. 1. Виднітися, показуватися 
здаля (про те, що стоїть, здіймається над чимсь). Замки ве
личезно бовваніють на скелях (І. Нечуй-Левицький); Ніч. 
Немов копиці пітьми, бовваніють дерева (І. Франко); Висо
кий правий берег бовванів за рікою, мов далекі гори 
(Ю. Яновський); Вона [мука] скінчиться там,., за синіми, 
серпанково-голубими контурами борів і лісів, що бовваніли 
далеко на обрії і). Багряний); На тротуарі перед касарнями 
бовваніла тінь вартового (Р. Іваничук).

2. діал. Сидіти, стояти непорушно, як бовван; стовбичити. 
— Я  не гірша від них, а мушу отут бовваніти в темній, 
брудній кухні (І. Франко); Праворуч від воріт бовваніло одне- 
однісіньке дерево з ріденьким листям (А. Хижняк); Поруч 
нього [Гриця] бовваніла постать міліціонера (О. Бердник).

БбВДУР, а, ч. 1 . Димар (у хаті, на хаті). Темним стовбом 
[стовпом] дим пішов з бовдура (Сл. Гр.); Сідало за снігами сон
це, а проти сонця — дими з бовдурів.. мчали у  прозоре небо 
(С. Васильченко); Ти будеш сидіти.. біля традиційної груб
ки і слухати, яку  бовдурі шаленіють вітри (М. Хвильовий).
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2. діал. Стовп диму, клуб туману, хмар і т. ін. З .. хмари 
виривались грізні бовдури (П. Козланюк); * Образно. Висту
пали, щораз виразніше, темні стіни лісів, стіжкуваті бов
дури розрізнених дерев (І. Франко).

3. лайл. Про грубу, нерозумну людину; дурень, недотепа, 
йолоп, гевал. — Якою ж вона тобі снилась? чи таким бов
дуром, як і ти? — спитав йогоДашкович (І. Нечуй-Левиць- 
кий); — За тобою, бовдуре, плачуть! (П. Козланюк); Яка 
то мука — бовдурів учити (А. Крижанівський); Мартин 
вважає Омелька бовдуром, а насправді цей безправний най
мит стоїть на цілу голову вище від свого гоноровитого гос
подаря (з навч. літ.); * У порівн. Чіпка собі блудить, як бов
дур, не знає, що й розпочати (Панас Мирний).

БОВДУРЙТИСЯ, йться, недок., діал. Збиратися клуба
ми, стовпом. Тут бовдуривсь туман у  яр лісистий (І. Фран
ко); На суворому небі неспокійно бовдурились багрянисті 
дими й хилиталися в темряві (П. Козланюк); Бовдуряться 
на обрії сизі хмари (Р. Іваничук).

БОВКАЛО, а, с., діал. 1. Било (у дзвоні). Юнак підскочив 
до нього [дзвона] і зірвав ковпачок з металевого бовкала 
(О. Донченко).

2. Калатало. О, який то був знайомий стукіт — сухий і 
голосний звук дерев яного бовкала, яке прив 'язують коро
вам до шиї (О. Донченко).

БбВКАННЯ, я, с„ розм. Дія за знач, бовкати і звуки, 
утворювані цією дією. Невгаваюче бовкання дзвона, чад з 
диму, що розноситься вітром, — сповняють повітря неска
занною тривогою (М. Коцюбинський); Солдат Гордій .. 
прислухався до жалібного бовкання [дзвонів] (Л. Юхвід); 
Незрозуміле бовкання.

БбвКАТИ, аю, аєш, недок., розм. 1. Дзвонити (про вели
кий дзвін). Чуємо, що бовка дзвін, та не знаємо, де він (Но- 
мис); На дзвіниці бовкав дзвін (Мирослав Ірчан); Тривожно 
бовкають дзвони (О. Гончар).

2. що, чим і без дод., перен. Говорити, не подумавши, 
навмання; говорити те, чого не слід. [ Андрі й : ]  Слухай! Ти 
насправжки чи аби бовкати язиком? (М. Кропивницький); 
— Як надокучило вам носити голову на плечах, то йдіть, — 
раптом несподівано бовкнув Семен (В. Винниченко); Під
давшись інтимній щирості його голосу, бовкача [Ганна] й 
таке, чого вона комусь іншому, може, й віками б не сказала 
(В. Козаченко).

БбВКНУТИ, ну, неш, док., розм. 1. Однокр. до бовкати. 
А було як прийде неділя або свято, як тільки бовкне дзвін, 
Ганна поперед всіх іде до церкви (І. Нечуй-Левицький); 
Одного, другого питаю, та вони [хлопці] щось мені бовк
нуть та й утікають (І. Франко); Якби .. бовкнув несподіва
но дзвін або розрізав густе повітря постріл рушниці, люди 
вибігли б з хат та кинулись осліп одні на одних (М. Коцю
бинський); Староста.. вийшов, щось бовкнув до селян і за
раз же обійшов убік (В. Винниченко); [М а л ь в а н о в:] Ну, 
що це ти, моя радість! Я  дійсно бовкнув, не подумавши, — 
а ти вже й образилась (І. Кочерга); — Нові гроші — не ста
рі гроші, — аполітично бовкнув шофер (А. Крижанівський).

2. Із шумом упасти, зануритися у воду. Камінець бовкнув 
у воду недалеко від берега (Ю. Збанацький).

БОВКУН, а, ч. 1. діал. Віл, якого використовують у робо
ті без пари. Іде чоловік бовкуном (Сл. Гр.); І будеш в плузі по
ходжати, До броваря дрова таскати, А може, підеш бов
куном (І. Котляревський); * У порівн. — Я  б свого [пана] за

раз, як бовкуна, запріг у  санчата — та по дрова (Панас 
Мирний).

2. зневажл. Відлюдкувата, мовчазна, похмура людина. 
— Добра хата, хоч конем грай! Не такому б бовкунові, як 
дід Улас, вона личить (Панас Мирний).

БОВТ, а, ч. Тичина, жердина з порожнистим потовщен
ням на кінці — рибальське знаряддя, яким заганяють рибу в 
сітку. Закинули рибалки сітку, обпливли вгору й почали бов
тами полохать рибу (І. Нечуй-Левицький);— Я, дурень, ще 
й торкаю її [щуку] бовтом під ніс, а сак на плечах держу 
(І. Франко); Микола несе сака, а Богдан — бовта й плішню 
(М. Стельмах).

0 Ні (ані) до сака, ні (ані) до бовта див. сак1.
БбВТАНКА1 , и, ж. Рідкий розчин чого-небудь. Щоб 

краще зберегти коріння, потрібно відразу ж після вибиран
ня розсади занурити коріння в бовтанку з землі (з наук, 
літ.); Корені саджанців повинні бути в кориті з земляною 
бовтанкою або прикриті вогкою мішковиною (з навч. літ.); 
// Розчин корму у воді; пійло. При нормальних опоросах сви
номаткам через 5-7  годин починають згодовувати бов
танку з вівсянки, розмоченої кукурудзи, висівок і якісної ма
кухи (з публіц. літ.).

БбВТАНКА2, и, ж., розм. Хитання літака в повітрі. Вид
но, що людина в критичному стані. Це авіаційна бовтанка 
завдає таких мук сердешному пасажирові (Ю. Мельни
чук); Пасажири “Антея "не відчуватимуть ні бовтанки, ні 
перепадів тиску за бортом (з газ.).

БбВТАННЯ, я, с., розм. Дія за знач, бовтати і бовтатися. 
Та щука не чекала бовтання. Почувши наш голос, вона, як 
стріла, рушила просто на мене (І. Франко); Шум, галас, 
бовтання і молодечі викрики знімались над ставом (А. Іщук).

БбВТАТИ, аю, аєш, недок., розм. 1. що і без дод. Роз
мішувати рідину, струшуючи або колотячи її. — У цієї 
[Христі] кров — огонь! — бубонів Довбня, бовтаючи ложеч
кою чай (Панас Мирний); Господиня ретельно бовтала де
рев'яною ложкою квашу в прикрашеному кривулькастим 
візерунком череп 'янику (І. Чендей); // Приводити в стан не
спокою; сколочувати. [ Олеся: ]  Дай мені одну вудочку .. 
[ Вл а с : ]  Знов бовтатимете, усю рибу розполохаєте? 
(М. Кропивницький); Він почав тупотіти і бовтати навко
ло воду (О. Донченко).

2. чьим. Хлюпатися. Сиділи навпочіпки над струмком, 
бовтаючи руками у  воді (О. Донченко).

3. чим. Махати, хитати туди й сюди. Летить [сотник] по
під небесами: руками бовта, мов крилами (Г. Квітка-Осно- 
в’яненко); Володислав задоволено реготав, .. бовтав як 
тільки міг руками (Г. Епік); Данько, весело бовтаючи нога
ми, задер голову кудись у  небо (О. Гончар).

БбВТАТИСЯ, аюся, аєшся, недок., розм. 1. Хлюпатися, 
купатися, плавати і т. ін. у воді або в якійсь іншій рідині .Лев 
бовтавсь там [у колодязі], поки й захлинувсь (з казки); Ні 
риби то були, ні раки. І  бовталися, як собаки (І. Котлярев
ський); — Кільки .. ви, діду, бовтаєтесь отут за рибою? 
(І. Нечуй-Левицький); Вони [хлопці] пацають ногами, бов- 
таються (В. Винниченко); Там [у калюжі] бовтаються й 
квакають жаби (О. Копиленко).

2. Бути в стані неспокою (про воду); колихатися, хлюпа
тися. Вода бовталась в криниці (Сл. Гр.).

3. Нестійко висіти; хилитатися, метлятися. На жилетці 
бовтався золотий ланцюжок (Панас Мирний); Дідові ноги
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зірвались з педалей і бовтались тепер у  повітрі (О. Дон- 
ченко).

БОВТНУТИ1, бовтну, бовтнеш, док., розм. 1. чим. Од- 
нокр. до бовтати 2. Бовтнув [Гаєвський] ногою по воді 
(М. Коцюбинський).

2. Утворити звук, який буває від сплеску води, коли в неї 
щось падає. Вона тільки почула, як дитина впала у  воду й 
бовтнула, неначе хто кинув у  воду камінь (І. Нечуй-Левиць- 
кий).

3. Раптово, важко впасти. Дока так і бовтнула в гарячу 
смолу (Сл. Гр.); — Скакала через річку, і всі три міхи ввірва
лися і бовтнули в воду (І. Франко); Вуж відлип від гілки, бов
тнув у  воду (М. Стельмах).

4. рідко. Кинути раптом, важко. Дідок такий плюгавень
кий, п 'яненький та маленький — насилу вдержався од спо
куси винести [його] під руки надвір і бовтнуть у  грязь 
(С. Васильченко).

БбВТНУТИ2, ну, неш, док., що і без дод., розм. Сказати 
що-небудь, не обдумавши, навмання; сказати дурницю; 
бовкнути (у 1 знач.). Язиком бовтне та не доведе (Номис); 
— Може, ти, Льоню, що бовтнув про їх при кому? — сказа
ла писарша до брата (І. Нечуй-Левицький); — Тьфу!.. Що 
то за естетичне, що за гарне слово! Ляпнув! — Ну, то не
хай тобі буде: бовтнув! (І. Франко); Вона глянула на мене 
заляканими очима.. і ‘ Добрий день ” .. бовтнула стисненим 
голосом (О. Кобилянська).

БОВТНУТИСЯ, бовтнуся, бовтнешся, док., розм. 1. Хлюп
нутися, тріпнутися. На Горбачово плесо ми мали свій план, 
бачивши вчора, як здоровенна щука бовтнулася в шуварі 
(І. Франко).

2. Те саме, що бовтнути1 3. Обважніле тіло незграбно 
бовтнулося в воду (Іван Ле).

БОВТУН, а, ч. Зіпсоване засиджене пташине яйце. Пів
тори кози на припоні, у  запічку квочка на трьох бовтунах, 
сама взута, аж п 'ятами світить. — Ще тобі не хазяйка? 
(В. Винниченко); Параска ворогувала з невісткою Галькою. 
Крала в неї яйця.. І ось попалися їй бовтуни... (Є. Кравченко).

БОВТЬ, виг. 1. Звуконаслідування, що означає сплеск во
ди або якоїсь іншої рідини. Серед тієї темряви ясно й ви
разно розносилося: бовть! (І. Нечуй-Левицький); “Бовть/ ”— 
сказала вода, ковтнувши камінчик (М. Коцюбинський).

2. розм. Уживається як присудок за знач, бовтнути1 3. 
Бовть, мов козел у  воду (прислів’я); Зайчик викис, вимок, ви
ліз, висох, став на колоду та знов бовть у  воду (з казки).

БбВТЮ Х, а, ч., лайл., рідко. Те саме, що дурень 1; йо
лоп, бовдур. І чи ж справедливо тоді на широкій інститут
ській лаві сидітиме якийсь тупий, як дідівський валянок, 
бовтюх у  американських джинсах, а мій розумний, начита
ний, розважливий син носитиме цеглу на будівництві ново
го корпусу інституту! (Ю. Мушкетик).

БОГ, рідко БІГ, ч. 1. род. Бога, бібл. (з великої літери). 
Творець і володар Всесвіту, усього сущого, який керує сві
том. На початку Бог створив небо та землю (Біблія. Пер. 
І. Огієнка); Боже великий, єдиний, Нам Україну храни, Волі і 
світу промінням Ти ії осіни (О. Кониський); Вітрами й сон
цем Бог мій шлях намітив, Та там, де треба, — я тверда й 
сувора (О. Теліга); Тато молиться Богу, Тужить мама... 
(В. Стус); У розмові з Богом, з іконами м ої мама знаходили 
умиротворення і спокій (Р. Федорів); На Слобожанщині об
ряд розговіння відбувається так. Вся сім ’я стає перед об

разами і молиться Богові (з наук.-попул. літ.); Мене завжди 
цікавила істина, і я самотужки прийшов до розуміння, що 
істина — це Бог (з публіц. літ.); Бог перебуває у  людині, жи
ве в ній; а людина живе в Богові і Богом (із журн.).

2. род. бога. Згідно з політеїстичними віруваннями кож
на з кількох або багатьох безсмертних істот, наділених над
природною могутністю, які зазвичай є предметом покло
ніння. Стій, серце вражене, вгамуйся, горде, Чи нам же, 
смертним, на богів іти? (Леся Українка); — А се що? — 
в Тдливо поспитала Брунгільда, кинувши оком на барвисту 
мису в кутку, що зображувала давнього слов 'янського бога 
сонця (І. Білик); На думку автора розкопок, святилище 
присвячене Перуну — богу грому та блискавок (з наук, літ.); 
Давні греки вважали, що героїчні пісні в уста виконавців 
вкладали боги, котрі супроводжували і визначали діяння 
людини впродовж усього життя (з наук.-попул. літ.); * Об
разно. — Жіноча врода — бог мій (Панас Мирний); Бог вій
ни наче тільки зараз оце повністю розгортав свої божес
твенні сили, невтомно стрясаючи території двох сусідніх 
країн одразу (О. Гончар); // чого, перен. Найбільший умілець у 
чомусь, наймогутніший володар чого-небудь. — Ми повинні 
за всяку ціну наздогнати богів золота [банкірів], інакше ста
немо .. їхніми титулованими офіціантами (М. Стельмах).

3. тільки мн., заст. Зображення Бога чи церковних свя
тих; ікони, образи. Тут суздальці з богами та з книжками 
(Г. Квітка-Основ’яненко); Мозаїчні боги без голів або з по
ловинками лиць валялись тут-таки, в поросі під ногами 
(М. Коцюбинський); Прабаба лежить на столі під богами 
(О. Довженко).

Боже (Господи) [тебе (мене, його і т. ін.)\ спасй див. 
спасати2; Господа (Бога) молити див. молити; Дякувати 
Богові (Богу, Господові, Гбсподеві) див. дякувати; Жйти 
та (і) Бога (долю, доленьку) хвалйти див. жйти; Приймй 
Боже (Господи) мою душу (мене) |до Себе] див. прийма
ти; Присягати / присягнути (присягтй) Богом (нёбом 
і т. ін.) див. присяг&ти; Присягатися / прнсягнутнся 
Богом (Христом, хрестом і т. ін.) див. присягатися; 
Христбм-Ббгом клястися див. клястйся; Христбм-Ббгом 
молйти див. молйти.

0 (1) Бачить Бог — уживається як запевнення в правди
вості висловленого; справді, дійсно.1 не знала вона, що ска
зати Річенкові, чим потішити наболілу його душу. А ба
чить Бог, хотілось їй се зробити (Г. Хоткевич); — Ваше ви- 
сокоблагородіє... бачить Бог — я не винен, пролепетав пи- 
сець (Ф. Бурлака); Бійся (бійтесь) / побійся (побійтесь) 
Бога! див. боятися; Бога побоявся (побоялися) б див. по
боятися; (2) Бог (Господь) зна що [таке]: а) уживається 
для вираження здивування, обурення, невдоволення і т. ін. 
— Маша! Прошу тебе звернути увагу вчительки нашої на 
те, як балакають наші діти!.. Се Бог зна що таке... се ні на 
що не схоже... (М. Коцюбинський); [О р е с т:] Що ж то за 
книжки такі отреченні? [Л ю б о в:] А наукові, по філосо
фії, психології.. і психіатрії! [Соня: ]  Бог зна що! (Леся 
Українка); б) нісенітниця, дурниця. — А чого це ви поста
вали та руки позгортали та ще й верзете Бог зна що? — за
гомонів Кайдаш до синів (І. Нечуй-Левицький); (3) Бог 
(Господь) мйлував / помйлував кого і без дод. — кому-не- 
будь пощастило уникнути чогось неприємного, небажано
го; все обійшлося. — Чи на батька теж розбійники напа
дали, мамо? — спитав менший брат. — Ні, моя дитино, ні,
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Господь милував (Марко Вовчок); — А ви вже були поране
ні? — спитала Варвара. — Ні, Бог милував (Л. Первомай- 
ський); — Ти оглух?.. — Та поки Бог милував (М. Стельмах); 
І досі страшно, як згадаю, Хотів палати запалить Або себе 
занапастить, Та Бог помилував... (Т. Шевченко); (4) Бог 
(Господь) несе / приніс кого і без дод. — хто-небудь з’яв
ляється, приходить, приїздить (перев. несподівано). Ще й 
обіду не дообідали, як чує Пріська — щось шамотить у  
сінях, — кого ж то Бог несе? — спитала вона, кладучи 
ложку (Панас Мирний); — Будьте ласкаві, пустіть пере
ночувать! — А хто ж ви такі, звідки Бог несе, — спитав ха
зяїн (І. Нечуй-Левицький); — Чого тебе Господь приніс, 
брате? — Задумав собі та й поїхав (Марко Вовчок); — А 
вставай, панотче, — Бог гостя приніс! — крикнула вона 
(І. Нечуй-Левицький); (5) Бог (Господь) привів кому, кого 
і без дод. — судилося, довелося, пощастило. А сьогодні, у  
такий великий празник, він ще більш молився, і на серці так 
йому було весело, як і усякому богобоязному, кого приведе 
Бог дождатись Великодня (Г. Квітка-Основ’яненко); Я  те
бе, Симоне, ще хлопцем знаю, та аж ось коли привів Гос
подь у  себе в хаті вбачати (Ганна Барвінок); — За генералів 
їх [дочок] думаєш давати, чи що? — Там кому Бог приведе, 
той і візьме (Панас Мирний); — Коли б мені Бог привів 
отут вмерти при дітях! Більше нічого й не прошу я в Бога 
(І. Нечуй-Левицький); (6) Бог (Госпбдь) прийняв (при
няв, прибрав) [душу] [до Себе) чию, кого — хто-небудь по
мер. Старий сам ховав [жінку] і добре слізьми вмивався, хоч 
і приказував собі: “Добре, коли Господь приняв: перестала 
жити вона, то й терпіти перестала ” (Марко Вовчок); Бать
ка й неньку Бог прибрав... (І. Манжура); Шпарку прорубала, 
хоч побачу промінь у  темниці, поки Бог до Себе прийме ду
шу (Леся Українка); Ріс він [син] у  нас одинаком. Тих п ’яте- 
ро Бог прибрав, померли ще в малолітстві (Д. Бедзик);
(7) Бог (Господь) розум відібрав (відняв, забрав і т. ін.) 
у  кого і без дод. — хто-небудь втратив здатність правильно, 
розсудливо мислити, діяти, не може стримувати себе. — Бре
шеш, — крикнув Денис, відіпхнувши хлопця від себе і вже не 
тямлячи, що й казати. Так то вже у  нього Бог і розум від
няв (Г. Квітка-Основ’яненко); Недурно кажуть, що як має 
скластися лихо, то Бог і розум відбере (М. Коцюбинський);
(8) Бог (Госпбдь) смерть дає (посилає) кому — хто-небудь 
відчуває наближення смерті, помирає. — Братику мій лас
кавий! — промовила Олеся, — покличте Тишка, нехай я по
благословлю свою дитину: уже мені Господь смерть поси
лає... (Марко Вовчок); Краще б мені на тім світі, ніж на 
цім... Та не дає мені Бог смерті... (Панас Мирний); (9) Бог 
знає (зна) як — дуже сильно. Тільки що підійшов [Левко], 
боячись Бог знає як та розсипані по скрині ціпкові позбирав 
у  жменю (Г. Квітка-Основ’яненко); [Галя: ]  Не всякому, 
панночко, та наука дається. Інший Бог знає як трудиться, 
а воно не йде та й не йде в голову (Панас Мирний); (10) Бог 
зна (знає) колй (відколи, поки) — дуже давно або дуже 
довго. Оцю річ як полатать, та в руки не хапать, та поло
жить на підтоки, то буде лежать Бог зна поки (при
слів’я); Вона не вміє молитися. Не молилася Бог знає відколи 
(О. Кобилянська); (11) Бог (Госпбдь) з тобою (з вами)!— ужи
вається для вираження здивування, заперечення, докору і т. ін. 
Бог з тобою, Галино! Хіба я думав тебе зобіжати? (Панас 
Мирний); — Господь із вами! — жахнулась Маланка. — Мій 
так само був на гуральні, як і ваш (М. Коцюбинський);

(12) Бог поніс кого — хто-небудь пішов, поїхав або піде, 
поїде. [ Д р у ж к и  (співають):] Ой дружечки, помалу йдіть, 
Нашого винограду не топчіть, Бо наш виноград скрізь по
ріс, Куди тебе, Хведоню, Бог поніс? (М. Кропивницький);
(13) Бог (рідко Біг, Госпбдь) [його fix? тебе і т. ін.)\ [свя- 
тйй) знає (зна, відає, віда): а) невідомо, ніхто не може ска
зати. Коло млина цвіт-калина, коло млина явір. Ой, Біг знає, 
Бог відає, котрий мій кавалі [кавалер] (з коломийки); Бог їх 
знає, яке там слово між ними бовкнуло, тільки він засуму
вав тяжко (П. Куліш); — Це ж уже Бог його знає, коли і за
вернете у  дворище, — сумно каже Горпина, виряжаючи 
діда (Панас Мирний); Посварилась сойка з дубом, а за що — 
Бог знає (І. Франко); Прощай, мій щирий друже-брате! Бог 
зна, чи стрінемося ми (П. Грабовський); Бог знає звідки 
з ’являвся на морі човен (М. Коцюбинський); У цього паруб
ка Хведора болів раз живіт. Бог його святий знає, з чого він 
розболівся (Г. Хоткевич); [ Іван: ]  А де ж се вона тепер? 
[ П а р а с к а : ]  Бог її віда. Зніметься, піде та гляди — аж до 
півночі нема (С. Васильченко); б) уживається для виражен
ня захоплення, здивування і т. ін. І  Бог його знає, що то за 
приємність мордувати таку бідну та нешкідливу пташину 
(І. Франко); Враз тебе там обморочать блиск і пахощі 
гніткі, попугаїзаторочать приказки Бог зна які (Леся Укра
їнка); (14) Бог розумом зобйдив (обділйв) кого — хто-не
будь розумово обмежений, дурний. — Вони [яничари] пряму
ють сюди.. — От і добре. Одвести заслон до самого вербо
лозу. Якщо їх Бог розумом зобидив, вони підуть і далі (С. Доб- 
ровольський); (15) Бог тобі (йому, їй і т. ін.) суддя — ужива
ється для вираження невтручання у що-небудь, поблажли
вого ставлення до когось; не мені тебе (вас, його і т. ін.) за
суджувати. Чи найшла Оксана собі уроки чи роботу? — ле
дача дівчина, не пише мені — Бог їй суддя! (Леся Українка);
(16) Бог (Христос) з ним (з нею, з тобою і т. ін.) — ужи
вається на знак згоди, примирення, прощення; хай так і бу
де, дарма і т. ін. Не можу їй докучати собою, не хочу собою 
її гнівити — Бог із нею! (Марко Вовчок); [Л у ч и ц ь к а:] Бо
гові! Він мене наділив таланом, а нечистий мене спокуша 
солодкою втіхою... і я хитаюсь, хитаюсь уже... [П а л а ж - 
к а (хрестить її):] Що ти? Христос з тобою! Який нечис
тий? (М. Старицький); Він, хоч і родич нам, але не такий 
чоловік, щоб я могла його по щирості хвалить, Бог з ним 
(Леся Українка); Боже (Гбсподи) благословй див. благо
словляти; (17) Боже (Гбсподи) праведний (правий)!: 
а) уживається для вираження здивування, радості, страж
дання і т. ін. О Боже праведний, важка докука — сліпорож- 
денним розумом збагнуть: ти в цьому світі — лиш кавалок 
муки (В. Стус); б) уживається для вираження обурення, на
рікання і т. ін. Який я одинокий, Боже правий! (Леся Україн
ка); Господи праведний, і в кого воно таке вдалося розбиша
кувате? (Григорій Тютюнник); — Боже праведний, і як ти 
на світі таких іродів тримаєш, — з мукою виривається в 
Марти Біденко (М. Стельмах); (18) Боже (Гбсподи) [Ти| 
[мій) [мйлий (мйлостйвий, милосердний))! — уживаєть
ся для вираження захоплення, подиву, розпачу та інших по
чуттів. Осьде воно, подивися! Де ж ти? заховався? Утік!., 
нема!.. Сина, сина Батько одцурався! Боже Ти мій! (Т. Шев
ченко); [ Н а с т у с я  (вибігає заплакана з хати):] Не дає 
[сотник] і пообідать, В Київ проганяє. А Боже мій милос
тивий! Що мені робити? (Т. Шевченко); — За що вони мене 
люблять? За що поважають? О Боже мій милосердний!
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Може, вони знають... Може, вони догадались... (Т. Шев
ченко); Господи милий! Своє лихо, чуже лихо, — не знать, 
що йробити, що починати (Марко Вовчок); Сей коваль та
кий, що хоч би й паном йому бути, лихий та сварливий, Гос
поди милосердний! І  жінку лає, і дочку (Марко Вовчок); 
Господи милостивий! Що там було товару, коней! Кавунів, 
динь, капусти, не сказати — возами, але горами! (І. Не- 
чуй-Левицький); [ С е м е н  М е л ь н и ч е н к о  (підходе [під
ходить] до хати):] Боже милий! як тут гарно, скільки уся
кого цвіту! (М. Кропивницький); Боже мій, до чого ми до
жили! Який-небудь шпінгалет і .. з такими претензіями... 
(М. Хвильовий); — Боже мій! — вигукнув він трагедійним 
голосом. — За що ж вам така кара? (Д. Бедзик); Боже теля 
див. теля; Борони (борбнь) / оборони (сохрани, сохрань) 
Боже див. боронити1; Брати / взяти на Бога див. брати; 
Віддати / віддавати Богу (Богові) душу (духа, дух) див. 
віддавати; Вхопити (впіймати, взяти і т. ін.) І хапати Бо
га за бороду див. ухбплювати; Гнівити Бога (Господа) 
див. гнівити; Гріх (нема чого, нічого і т. ін.) [і] Бога гні
вити див. гріх; Дай Ббже (Бог) пам’ять див. давати; Дай 
Боже здоров’я див. давати; Дай / давай Боже (Бог) ноги [, 
а чорт колёса] див. давати; Дай (рідко подай) Боже (Бог, 
Господи) див. давати; (19) Дасть (помбже, пошле) Бог 
(Господь, заст. Біг, Бі) [милосердний]: а) уживається при 
вираженні сподівання, надії на здійснення або на успішне 
завершення чого-небудь. А може Бог пошле, що я вам ко
ли-небудь оддячу (Т. Шевченко); На ту весну, Бог поможе, 
приїду (Т. Шевченко); Лучче, доню, як він не попадається 
батькові на очі — батько не гнівиться, — там, може, Гос
подь дасть, старий мій і погодиться (Марко Вовчок); — 
Дасть Бог, вродить хліб, то й заплатимо [подушне] (І. Не- 
чуй-Левицький); Купить він собі грунт,.. одружиться з Дом
ною і якось, дасть Бог милосердний, стане на ноги (М. Ко
цюбинський); Рада буду побачити Вашу книжку, я Вас досі 
мало знала яко поета. Дасть Біг, Ви пізнаєте мене яко кри
тика (Леся Українка); б) уживається при вказівці на відсут
ність кого, чого-небудь, при вираженні сумніву щодо чогось 
можливого; нема. Худобоньки — дасть Біг! ні хати, ні дво
ра, В Великдень — без штанів, в Різдво — в старій свитині 
(П. Гулак-Артемовський); Підбились ми, дасть Бі булої си
ли (М. Старицький); Та у  тебе, пане-брате, і тягла ще як 
дасть Бог? (І. Манжура); Батько провів її поглядом і вреш
ті зітхнув: вся в матір і вже на порі, а женихів підхожих 
— дасть Біг (В. Минко); в) (тільки зі сл. д а с т ь, п о ш л є) 
уживається для вираження захоплення ким, чим-небудь. — 
Сліпий Андрійко співає. Дасть же Бог такий голос, — з су
мовитим захопленням промовив парубок (М. Стельмах); 
Живим до Бога (на нёбо) лізти / полізти див. лізти; Забу
тий Богом (Господом) див. забутий; Заклинати Богом 
(всім святим |на світі]) див. заклинати; (20) За малим Бо
гом, рідко із запереч. — ледь, трохи. Побачивши його, вона, 
за малим Богом, не померла з радощів (з переказу); (21) З 
Богом — уживається як побажання успіху; хай щастить. — 
Пу з Богом! Вертайте щасливо! — лице Стефи, облите 
місячним сяйвом, мало сліди печалі (Г. Колісник); Зглянься 
(згляньтеся, зогляньтеся і т. ін.) на Бога! див. зглянути
ся; Іди [собі] з Богом див. іти; Крий Боже (Господи, Ма
тір Божа, Мати Божа і т. ін.) див. крити; Мати Бога |в 
сбрці (в душі, в животі і т. ін.)] див. мати2; Молитися 
скляному богові (богу) <Прихилйтися до скляного бога>

див. молитися; (22) Не Бог зна який — невеликий, незнач
ний. — Та й з тебе не Бог зна який хазяїн! Щось і ти любиш 
залежуватись по-городянському (І. Нечуй-Левицький); Не 
боятися / не побоятися гріха (Бога) див. боятися; Не дай 
Боже (Бог, Господи, Мати Божа) див. давати; Не доведи 
(не приведи) Боже (Бог, Гбсподи, Господь) див. довбди- 
ти; Немає (нема) Бога у сёрш (в душі, в животі) див. не- 
ма; Не мати Бога в душі (в сбрці, в животі) див. мати2; Не 
мати |і] за Ббже пошиття див. мати2; Ні Богу (Богові) 
свічка, ні чорту (чортові) кочерга (коцюба, ладан, на
довбень і т. ін.) див. свічка; (23) Ні в Бога, ні в чорта, зі 
сл. не в і р и т и  — ні в що або нічому. Господар почав ..роз
повідати, що Івана всі добре знають як людину, котра не 
вірить ні в Бога, ні в чорта (Ю. Хорунжий); (24) Один Бог 
|тільки] знає (відає) — нікому невідомо. — А скільки серце 
в мене переболіло, як пішов він на чужину! Один Бог тільки 
відає (І. Нечуй-Левицький); Скільки на те людської кривди 
зложилося, — один Бог тільки знає (Г. Хоткевич); Одному 
Богу (Аллаху) відомо див. відомо; Піти в могилу (з життя, 
від нас, до Бога і т. ін.) див. піти; Побий менё [святий] 
хрест (грім, Ббже і т. ін.) див. побити; Поздоров Ббже див. 
поздоровляти; Помагай / поможи Ббже (заст. Біг, Бі) див. 
помагати; Почувати себё Богом див. почувати; Просити 
(прохати) |у Бога] смбрті див. просити; Просити у Бога 
ласки див. просити; (25) Ради Бога <Ббга радн>: а) ужи
вається при наполегливому проханні здійснити, зробити 
що-небудь. Да вгамуйтесь. Бога ради! Хоть дух переведи, 
хоть чарку горілки випий Бога ради! Сяк-так осадив Біло- 
зерець Шрама (П. Куліш); — Федоре! Федоре! Іди ради Бо
га скоріше, — стоячи на ливні-дощі, кричить Уляна і махає 
руками (Панас Мирний); — Та замовчіть же ви, Бога ради! 
Що на вас напало? їмость сплять... (Г. Хоткевич); б) дуже 
прошу, будь ласка. Він розплющив каламутні о ч і.. Англій
ська фраза: “Води, ради Бога, води!" — нас збентежила. 
Румун чи англієць? (Ю. Яновський); — Тільки ради Бога, 
простіть мені, дурню (О. Довженко); — Бога ради, поклич
те його швидше (3. Тулуб); в) уживається для вираженння 
здивування, обурення або переляку і т. ін. [Ф р а у М і л ьх 
(озирається із страхом):] Бога ради! Хто вам сказав, хто 
вам міг сказати!.. [ Н о р м  а;] Він зловжив вашим довір ’ям і 
вашою любов ’ю, так? Фрау Мільх мовчить (Я. Галан); Пе
реляк скривлює обличчя дружини. — Ради Бога, ради Бога, 
Аркадію, що говориш!.. — Що чуєш, моє серце (М. Сте
льмах); (26) Сам Бог велів: а) так треба, узвичаєно. Прий
шли проводи. Треба, думаю, пом ’янути свого покійничка, бо 
так сам Бог вепів (І. Нечуй-Левицький); б) можна, варто. 
Вже вони встигли перемити кісточки коханці якогось ди
візійного начальника, .. вже добралися до Антоновича, з яко
го покепкувати сам Бог велів (О. Гончар); (27) Святий 
Ббже! — уживається для вираження захоплення, здивуван
ня, радості, переляку і т. ін. У воєводи є дочка красуня. Свя
тий Боже, яка красуня! (О. Довженко); Скажи (скажіть) на 
милість |Ббжу (Бога)] див. сказати; Слава Богові (Богу) 
див. слава; Слова чиї та Богу у вуха див. вухо; Спочивати 
/ спочити в Ббзі див. спочивати; Тримати |Гбспода] Бога 
за бороду див. тримати; Убий (побий) менё Бог див. уби
вати1; У Бога теля з’істи див. з’їдати; Уповати на Бога 
див. уповати; (28) Хай менё Бог уб’є <Бог менё вбий> — 
уживається як клятва, запевнення в чому-небудь. Бог мене 
вбий! “А гріх так божиться!., а як у б ’є?" (Номис);
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(29) Хай (нехай) Бог (Господь) милує (боронить) / помилує 
(оборонить): а) уживається для вираження категоричного 
заперечення чого-небудь. — Хіба він тебе коли бив? — .. до
питуюся я в Марти. — Хай Бог милує! Мене не бив, — одка
зує вона (Панас Мирний); — Нехай Господь боронить..! — 
замурмотіли вони. — Ми не насмілилися й ногою ступити 
на панську землю... (Ю. Смолич); — Що ви, товаришу гвар
дії старший лейтенант! — заволав Хаєцький. — Хай Бог 
милує, щоби я гарбав та свавільничав (О. Гончар); б) ужи
вається для вираження застереження від чого-небудь, неба
жання чогось. Ні на одній вулиці не зострінеш [зустрінеш] 
ні одного чоловіка, неначе — нехай Бог милує! усі люди в 
усім містечкові повимирали (Г. Квітка-Основ’яненко); — 
От дитина, нехай Бог милує! — почувся голос Антоніни.. — 
І  в кого воно вдалося, лиха година його знає! (О. Довженко); 
— Що тільки стало стрічатись і бачитись мені на тій до
розі, хай Господь боронить (Є. Гуцало); в) (кого) ужи
вається для вираження доброзичливого побажання ко- 
му-небудь заступництва, захисту від лиха, напасті і т. ін. — 
Прощай, наша Січ-мати, — сказали вони [запорожці] май
же в одне слово. — Хай же Бог тебе боронить від усякого не
щастя! (О. Довженко); — Нехай вас Бог помилує! — каже 
від'їжджаючи Шрам. — У тяжкому недузі ви ходите 
(П. Куліш); (ЗО) Хай (нехай) Бог (Господь) помагає (по- 
мага) кому: а) уживається як побажання кому-небудь успіху 
в роботі, в якій-небудь справі і т. ін. — Ні, Марку, ніяко Мені 
матір 'ю [на весіллі] сидіти: То багаті люди. А я наймич
ка... ще й з тебе Сміятися будуть, Нехай Бог вам помагає! 
(Т. Шевченко); — Спасибі вам, серце, за добре слово. Хай 
вам Господь помагає, де тільки лицем обернетесь... (М. Ко
цюбинський); — Пострижуть тебе, — провела вона ще 
раз по кучерях Тимка. — Ну, біжи, синок. Хай тобі Бог по- 
мага [на війні] (Григорій Тютюнник); б) уживається як тра
диційна формула при вітанні з доброзичливим побажан
ням. — Дай, Боже, вам, панночко, вечір добрий! Нехай вам 
Бог помага! (Г. Квітка-Основ’яненко); Хвал йти Бога див. 
хвалити; Ховай Боже due. ховати1; Ходити під Богом див. 
ходити; Хорони Боже! див. хоронити; Цар і Бог див. цар; 
(31) Чим (що) Бог послав — уживається перев. у традицій
них формулах запрошення до столу, до частування. — 
Сідайте лиш та підкріпляйтесь, чим Бог послав, а я ось 
осідлаю коня, одягнусь, та й поїдемо (П. Куліш); Закусив
ши, що Бог послав, ми довго ще сиділи та балакали, поки не 
стало вечоріть (І. Нечуй-Левицький); [ М а р у с я  (регоче):] 
Закуси, Микито, чим Бог послав (М. Кропивницький); [Е д і - 
т а:] Зостанься в нас, брате Джошу е, і пополуднуй, чим Бог 
послав (Леся Українка); — То прошу, призволяйтесь, чим 
Бог послав, — сідає [Сердючиха] насупроти мене, рукою 
показує на стіл (М. Стельмах); Щ астй тобі (вам, їм і т. ін.) 
[доле (Боже)] <Хай (нехай) тобі (вам, їм і т. ін.) щастйть> 
див. щастйти; (32) Що (як) Бог дасть — те буде, що має бу
ти. — Ні, нема тут нічого вічного! Та йми самі що? Сьогод
ні жив, завтра — що Бог дасть! (Г. Квітка-Основ’яненко); 
(33) Як Бог (Господь) мйлус? кого — як живеться?; як 
справи? (уживається перев. як запитання при зустрічі). 
[ М о р о з и х а:] Здорова, здорова, дівонько! Як тебе Гос
подь милує? (М. Кропивницький); — Як вас Бог милує, сва
те?.. що там сваха? а моя Зінька?.. Та сідайте ж бо! — 
припрохувала Хима (М. Коцюбинський); (34) Як Бог на 
душу покладё — як виходить або як складається. Що тиче-

ться до статей про театр, то я за це діло навдаху [навряд] 
чи візьмусь, бо я не теоретик і виконую так, як Бог на душу 
покладе (М. Кропивницький); —  Е, Одарко, порядкуй 
своїм, як Бог на душу покладе, а до людського життя зась 
(Є. Гуцало); Як Богу (Богові) молйтися / помолйтися див. 
молйтися; (35) Як (мов, ніби і т. ін.) Ббга, зі сл. ч е к а т и, 
ж д а т и  — дуже, з нетерпінням. Вона [Галя] ждала того 
приходу Олександра свого як Бога, вона готовилася більше 
до його, ніж до церкви (Панас Мирний); Як (мов, ніби і т. 
ін.) у Бога (у Христа, у батька і т. ін.) за пазухою (за две- 
рйма) див. пазуха.

БОГАДІЛЬНЯ, і, ж., заст. Благодійна установа, приту
лок для інвалідів, убогих, непрацездатних, старих людей. 
— Напитував я для вас місця в богадільні вже давненько 
(І. Нечуй-Левицький); — Ми знаємо, що батько твій був 
жебраком і жив у  нас у  Полтаві у  богадільні (Г. Колісник); 
При храмах здавна відкривались богадільні, притулки 
(з публіц. літ.); Прочанами опікувались у  Києві численні мо
настирські богадільні (із журн.).

БОГАРА, й, ж., збірн. 1. Неполивні землі, придатні для 
використовування під посів без зрошування, перев. у Се
редній Азії. Сучасні біогеографи вважають, що кількасот 
міліметрів опадів достатньо для успішного вирощування 
на богарі баштанних культур (з газ.).

2. Посіви на цих землях. Богарні посіви відіграють над
звичайно важливу роль у  посушливих районах Азії, і невро
жай богари часто призводить до голоду (з навч. літ.).

БОГАРНИЙ, а, е. Прикм. до богара. Землеробство в Се
редній Азії провадиться на поливних і неполивних (богар
них) землях (з навч. літ.); У багатьох господарствах Украї
ни зрошуваний гектар працює за три-чотири богарні 
(із журн.).

БОГАТИР, я, ч. 1. Оспіваний у народній творчості герой, 
хоробрий воїн — людина-велетень із надзвичайною силою 
та відвагою. Бог наслав такого богатиря, який убив того 
лютого змія, а з царівною одружився (з легенди); Образи 
сильних богатирів — захисників рідної землі — відомі у  фольк
лорі (з навч. літ.); * Образно. Змужнів богатир наш Могут
ній Донбас (з народної пісні); * У порівн. Сагайда з 'явився в 
роті на коні, як богатир десь із Київської Русі: на баскому 
коні, у  блискучій збруї {О. Гончар).

2. перен. Про дужу, кремезну, працьовиту, відважну лю
дину. За столом чотири сини .. Всі змужнілі, на порі. Як 
один — богатирі! (М. Шпак); // Про велику, могутню твари
ну, рослину, машину і т. ін. В славі наш могутній богатир — 
срібний бук (П. Воронько); Розмах крил літаючого богати
ря АН-225 “Мрія " — понад 88 метрів (з газ.).

БОГАТИРСТВО, а, с. Риси, якими відзначається бога
тир перед іншими людьми — сила, відвага і т. ін; богатир
ські вчинки. Богатирство.. ось краса мого народу! (П. Ти
чина).

БОГАТИРСЬКИЙ, а, е. 1. Прикм. до богатйр. Богатир
ськими щитами Всі дороги аж дзвенять (В. Симоненко); У 
легендах і переказах народ вихваляє людську силу, підно
сить її на богатирський п 'єдестал (з навч. літ.); Богатир
ські ігри; Н Стос, до богатиря, пов’язаний з ним. Богатир
ський епос.

2. Такий, як у богатиря, власт. богатиреві; могутній, ве
ликий. Кажуть, що цей чоловік був богатирської сили, ви
соченний, широкоплечий, не всякий кінь його на собі витри
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мував (з легенди); Випростався [Кузьменко] на весь свій бо
гатирський зріст (А. Головко); Солонець — богатирської 
статури, повновидий, поваж ний, статечний козак 
(Ю. Мушкетик); Богатирська сила; Богатирське здоров ’я.

0  Богатирський сон див. сон1.
БОГДИХАН, а, ч., іст. Титул китайських імператорів, а 

також особа, що мала цей титул. Обрядова церемоніальна 
музика в Китаї особливо була поширена в палацах богдиха
нів та храмах феодалів (з наук. літ.).

БОГДИХАНСЬКИЙ, а, е, іст. Прикм. до богдихан. Піс
ля підписання протоколу 7 вересня 1901 року богдиханський 
двір повернувся в столицю (з наук.-попул. літ.).

БбГДО-ГЕГЁН, а, ч. Титул ламаїстського первосвяще
ника Монголії 1641-1924 рр., який в період 1912-1919 рр. 
мав також повноваження теократичного правителя країни, 
а в 1921-1924 рр. монарха з обмеженими повноваженнями; 
особа, що носила цей титул. Богдо-геген, ламаїстський 
первосвященик, якому на початку 20-х років підлягало що
найменше шістдесят тисяч лам, зачитав уривок з давньої 
хроніки (із журн.).

БОГЕМА, и, ж. 1. збірн. Про творчу інтелігенцію, яка не 
має постійного джерела матеріального забезпечення і веде 
легковажний, часто невпорядкований спосіб життя. В п 'єсі 
“Житейськеморе ” опукло.. показаний побут театральної 
богеми, куди потрапляє Іван Барильченко (М. Рильський); 
Художник тримається осторонь богеми і не підпускає до 
себе нікого (з наук.-попул. літ.).

2. перен. Безладність, неорганізованість у побуті пред
ставників такої інтелігенції. У мене вдома суцільна богема й 
творчий хаос (з газ.).

БОГЁМЕЦЬ див. богемці.
БОГЕМІЗМ, у, ч. Слово, вираз, запозичені з чеської мо

ви; чехізм. Не випадкова велика кількість богемізмів (чесь
кої лексики) в текстах Скорини. Концептуальний зв ’язок 
перекладної, просвітительської діяльності Скорини з чесь
кою, причому саме гуситською культурно-просвітницькою 
традицією — очевидний (з наук. літ.).

БОГЕМІСТ, а, ч. Фахівець із богемістики. Уродженець 
Херсонщини, вихованець Петербурзького й Київського уні
верситетів, філолог, філософ, культуролог Д. Чижевський 
увійшов у  світову науку як великий славіст —україніст, ру
сист, богеміст, полоніст, кроатист (з Інтернету).

БОГЕМІСТИКА, и, ж. Сукупність наук, які вивчають 
чеську мову, літературу, культуру, історію і т. ін. Дослідже
но історію становлення та розвитку богемістики в Київ
ському університеті, міжнародні зв'язки вчених Універси
тету Св. Володимира у  XIX  — на початку XX  століття 
(з наук.-попул. літ.).

БОГЕМІСТКА, и, ж. Жін. до богеміст. За спеціальніс
тю я богемістка, але серболужицька мова цікавить мене як 
образна система в плані порівняння на тлі чеської та ук
раїнської мов (з Інтернету).

БОГЁМКА див. богемці.
БОГЕМНИЙ, а, е. Який характеризує богему; пов’яза

ний з богемою. Не маючи вельможних меценатів, Гашек 
свідомо обрав позицію богемного гульвіси і кмітливого беш
кетника (із журн.); Одна вельми відома в одеській богемній 
публіці дама зауважила, що на вечірці надто мало світла 
(з газ.).

БОГЕМ НІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, богём- 
ний. І досі міщанин жує жуйку про якусь богемність ком
позитора (з газ.).

БОГЕМ СЬКИЙ1, а, е. Прикм. до богемці і Богемія. Бо- 
гемський ліс — так називається стародавня місцевість, 
куточок на кордоні трьох регіонів (з наук.-попул. літ.); Бо- 
гемський король Ян став на бік Віттельсбахів у  боротьбі 
проти Габсбургів (з навч. літ.); А знаменитий богемський 
хміль ви зможете замінити чи все-таки з Чехії змушені йо
го брати? (з газ.).

А  Богемський криш таль див. кришталь.
БОГЕМ СЬКИЙ , а, е. Прикм. до богёма 1. Богемська 

компанія; Богемський спосіб життя.
БОГЕМЦІ, ів,мн. (одн. богёмець, мця, ч.; богемка, и, ж.), 

заст. 1. Те саме, що чёхи .Адам Бременський.. писав: “.. Ко
ли залічити до слов'ян нічим не відмітних від них ні по зов
нішності, ні по мові богемців і розташованих по той бік 
Одеру полян, то їхня земля вдесятеро буде більша за нашу 
Саксонію... ” (П. Загребельний).

2. Мешканці Чехії (колишньої Богемії). У 1618 богемці 
повстали проти Фердинанда Габсбурга, який незабаром 
став німецьким імператором (з наук.-попул. літ.).

БОГИЛА див. бугила.
БОГЙНИН, а, е. Належний, власт. богині. Вітри у  Кот

ляревського просто ледачі та вайлуваті наймити, і сам Еол 
у  нього неспроможен одразу вволити богинину волю: вся йо
го челядь розбрелася з двору (М. Зеров).

БОГЙНЯ, і, ж. 1. В античній міфології та деяких інших 
релігіях — божество жіночої статі. [Т к а л я:] Не перший рік 
живе вона [принцеса] між нами, кохання королівське все 
росте, але вона байдужа й гордовита, не як принцеса вже, 
а як богиня (Леся Українка); [ К а с с а н д р а : ]  Боги й богині 
тільки слуги в храмі (Леся Українка); Давні греки твердили, 
що богиня краси та кохання Афродіта вийшла саме з мор
ської глибіні (із журн.); * Образно. Приходь же, весно: вже 
готові всі ми Тебе, богине пишна, зустрічати (В. Самійлен- 
ко); // Скульптурна фігура такого божества. В руїнах давній 
храм на гострому шпилі, Там незворушно сплять у  мертво
му спокої Богині з мармуру (М. Зеров).

2. перен. Жінка, дівчина надзвичайної, чарівної вроди. 
Дріадам нічого робить Перед такою красотою, Перед бо
гинею такою! (Т. Шевченко); // Про кохану жінку. — Музо 
моя, богине моя? — думав Балабуха, пригадуючи собі Они- 
сю (І. Нечуй-Левицький).

(1) Велика Богиня, міф. —  праматір світу, богиня життя. 
За свідченням Нарбута, литовці величали Л аду.. “Великою 
Богинею " (О. Воропай); На думку вчених, культ Великої Бо
гині, що дає життя всьому, започаткувався ще за мат
ріархату (з навч. літ.).

БОГОБІЙНИЙ, а, е, діал. Богобоязливий. Грішників Бог 
не послухає; хто ж богобійний і виконує волю Його, того 
слухає Він (Біблія. Пер. І. Огієнка); 3 цим богобійнимрізни
ком, що наскрізь пропахся овечим лоєм, старий Хаджі віч
но мав справи (М. Коцюбинський).

БОГОБІИНІСТЬ, ності, ж., діал. Властивість за знач, 
богобійний. Хіба не була богобійність твоя [Йова] за надію 
твою? (Біблія. Пер. І. Огієнка).

БОГОБІЙНО, діал. Присл. до богобійний. В церкві йде 
відправа. Люд богобійно то входить, то виходить; часами 
чути співи духовні (М. Старицький).
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БОГОБбРЕЦ Ь, рця, ч., книжн. Той, хто бореться, ви
ступає проти Бога або богів. Раб звертає свій погляд до то
го, хто боровся проти всіх богів-тиранів, — до богоборця 
Прометея (з наук. літ.).

БОГОБОРСТВО, а, с. Відкрите і войовниче протистоян
ня Богу або богам. Смертними гріхами перш за все є само
губство і відкрите богоборство (з церк. літ.); Ніякі репресії 
не змогли врятувати державно-політичну систему, яка за 
базис обрала гріх та богоборство, знехтувала ґрунтовні 
моральні принципи людства — віру, надію і любов (з церк. 
літ.).

БОГОБбРЧИЙ, а, е. Прикм. до богоборець і богобор
ство. 1 в пресі, і в суспільстві розпалювалися богоборчі супе
речки. Булгаков спроеціював їх у  першому розділі “Майстра 
і Маргарити ” (з газ.); Богоборчий молох радянської доби не 
минув Святих Гір. Преображенський храм було знищено 
(з Інтернету).

БОГОБОЯЗКЙЙ, а, є. Те саме, що богобоязливий.
[ X р а п ко:] Це то та тиха, богобоязка [Дуня], а нищечком.. 
проти мене замишляєш!.. (Панас Мирний); Траплялося й 
так, що запорожці обирали священика з-поміж себе, аби 
був письменний та богобоязкий (з наук.-попул. літ.).

БОГОБОЯЗЛИВИЙ, а, е. Який вірить у Бога, боїться 
порушити Його заповіді. Ти [Мойсей] наздриш [узриш] зо 
всього народу мужів здібних, богобоязливих, мужів спра
ведливих, що ненавидять зиск, і настановиш їх над ними [ізра
їльтянами] тисяцькими, сотниками, п ’ятдесятниками та 
десятниками (Біблія. Пер. І. Огієнка); // Який суворо дотри
мується релігійних обрядів, звичаїв і т. ін. Випадок вряту
вав йому життя: він доповз до хутора-однохатки, бого
боязливий господар якого сумував за старожитньою Ук
раїною (М. Стельмах); Богобоязливі люди на Сиропусну не
ділю з хати не виходили, горілки не пили (з наук.-попул. літ.).

БОГОБОЯЗЛ ЙВІСТЬ, вості, ж. Властивість за знач, 
богобоязливий. Стародавні русичі відзначалися споконвіч
ною богобоязливістю (з наук.-попул. літ.).

БОГОБОЯЗЛИВО. Присл. до богобоязливий. Мусив ово
лодіти собою й спинитися, богобоязливо вичікуючи кінця 
молитви (Іван Ле).

БОГОБОЯЗНЙЙ, язна, язнё. Те саме, що богобоязли
вий. Краса — то омана, а врода—марнота, жінка ж бого- 
боязна вона буде хвалена! (Біблія. Пер. І. Огієнка); [Му-  
с і й:] Жив я собі смирно та тихо, як належить всякому 
християнинові і богобоязному чоловікові (М. Кропивниць- 
кий).

БОГОБОЯЗНО. Присл. до богобоязнйй. Він богобоязно 
звів своє око в небесний простір (Іван Ле).

БОГОБОЯЩ ИЙ, а, е, заст. Те саме, що богобоязли
вий. Чачовік він добрий, богобоящий, не гордий (І. Нечуй-Ле- 
вицький); Не помагали [проти чуми] й смиренні молитви, 
що не раз та й не два творили богобоящі люди (М. Лукаш, 
пер. з тв. Д. Боккаччо).

БОГОБУДІВНИК, а, ч., іст. Прихильник або послідов
ник богобудівництва. Сретик-богобудівник замінює орто
доксальну релігію якоюсь власною вірою, можливо, не менш 
благодатною, ніж обітовання церкви (із журн.).

БОГОБУДІВНИЦТВО, а, с., іст. Філософсько-етична 
течія у середовищі російської соціал-демократії на початку 
XX ст. З певного погляду богобудівництво було спробою 
створити якусь нову релігію (з газ.).

БОГОВІДСТУПНИЙ, а, е. Який зрікся віри в Бога; без
божний. Тепер, коли той боговідступний брат сокиру 
зняв.., не брат він мені! (Іван Ле).

БОГОВІДСТУПНИК, а, ч. Той, хто відмовився від ре
лігії, від віри в Бога. Міцно в 'іїлося в ім ’я Святополка тавро 
Окаянного, тобто боговідступника й облудника (із журн.).

БОГОВІДСТУПНИЦТВО, а, с. Відмова від релігії, від 
віри в Бога. — Цей чоловік був боговідступник. — Але й ве
ликий поет, — квапливо додав Лятифі. — В чому його бого
відступництво? — Він ставив людину вище від Бога (П. За- 
гребельний).

БОГОВІДСТУПНИЦЯ, і, ж. Жін. до боговідступник.
— Так їй і треба, боговідступниці (О. Донченко).

БОГОВТІЛЕННЯ, я, с., рел.-церк. (з великої літери).
Один з основних християнських догматів, який означає яв
лення в світ другої особи Святої Трійці, Сина Божого в люд
ській подобі. Православний Символ Віри — це насамперед 
догмат про триєдиного Бога, Боговтілення, викуплену 
жертву, воскресіння і вознесіння Ісуса Христа (з рел.-церк. 
літ.); Церква Христова покликана стверджувати в земному 
житті Боговтілення (з публіц. літ.); Єретичні рухи вини
кають і функціонують як наслідок суперечностей між ра
ціоналізмом античного світу, який не сприйняв ідею Бого
втілення, та новою ерою — християнством (із журн.).

БОГОВШАНУВАННЯ, я, с. Визнання і виявлення вірую
чою людиною своєї безумовної залежності від Бога та від
даності Йому. Віруючих у  Нього сповнює Син Божий благо
даттю й істиною, в усій повноті й досконалості передає їм 
те, що служить богопізнанню і боговшануванню, просвіті і 
блаженству (із журн.).

БОГОГЛАСНИК, а, ч. Збірка віршів і пісень релігій
но-моралістичного змісту. — Тату, ви їсти будете? — під
ходить до старого Царина.. — Ні, дочко, — скидає кожуха.
— Ти краще дістань богогласник, або ні, Євангеліє і почи
тай мені (М. Стельмах).

БОГОДАНИЙ, а, е, рел.-церк. Даний, дарований Богом. 
Цими нормами, правилами, законами, які в своїй сукупності 
становлять фундамент Церкви, вона оберігає свій бого- 
даний устрій (з церк. літ.); Тема софійності сполучається у  
Софії Київській через філософеми неоплатонізму з ідеєю 
“онтологічного оптимізму ” та апокатастасису — благос
ного повернення людства до богоданої чистоти ще за зем
ного життя (із журн.).

БОГОЗНАННЯ, я,с. 1. Те саме, що богослов’я. Джере
лам богознання є об ’явлення Боже, записане у  святих кни
гах Біблії і святих піснях та молитвах богослужіння 
(з рел.-церк. літ.).

2. бібл. Те саме, що богопізнання. Нічому іншому нас 
Біблія не вчить, окрім богознання, але тим усьому навчає 
(Г. Сковорода).

БОГОЗНЕВАГА, и, ж., бібл. Паплюження Бога або дог
матів віри. Відкиньте і ви [віруючі] все оте: гнів, лютість, 
злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст (Біблія. 
Пер. І. Огієнка).

БОГОЗНЕВАЖАТИ, аю, аєш, недок., бібл. Ганьбити Бо
га, паплюжити святе, відрікатися від Бога. Як юдеї ж поба
чили натовп, то наповнились заздрощів і стали перечити 
мові Павла та богозневажати (Біблія. Пер. І. Огієнка).
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БОГОЗНЕВАЖНИЙ, а, е, бібл. Прикм. до богозневага.
/  побачив я [апостол Іван] жінку, що сиділа на червоній 
звірині, переповненій іменами богозневажними, яка мала 
сім голів і десять рогів (Біблія. Пер. І. Огієнка).

БОГОЗНЕВАЖНИК, а, ч., бібл. Той, хто зневажає, гань
бить Бога, відрікається від Нього. Будуть-бо люди тоді 
[останніми днями] самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, гор
ді, богозневажники (Біблія. Пер. І. Огієнка).

БОГОЛЮБЕЦЬ, бця, ч., книжн. Той, хто любить Бога, 
поклоняється йому. За біблійним переказом, юні юдеї при 
дворі язичницького царя Навуходоносора сповідували 
єдиного Бога. Вавилонський тиран наказав кинути їх у  роз
жарену піч. Але вогонь навіть не зачепив боголюбців (з пе
реказу).

БОГОЛЮБНИЙ, а, е, книжн. Який любить Бога, покло
няється йому. — Шкода царевича, трохи старшого за мене 
віком, такого боголюбного, богобоязливого (Ю. Мушкетик).

БОГОЛЮДИНА, и, ж. \.рел.-церк. (з великої літери). У 
багатьох течіях християнства догматичне визначення дру
гої особи Святої Трійці, Ісуса Христа, засноване на Символі 
Віри та ухвалах Вселенських соборів. З в ’язок простежу
ється в двох планах: як ідея самотворення особи за образом 
досконалості та як метафізична сутність добра, уособле
на в образі Боголюдини (з наук, літ.); Філонівське вчення про 
Логос є предтечею майбутнього вчення, що Ісус Христос є 
посередником між Богом і людиною — справжньою Бого
людиною (з навч. літ.); Через глибоку духовну єдність з Бо
голюдиною Ісусом Христом людина може продовжити 
своє життя у  життя вічне (з публіц. літ.); Я  зрозуміла, що 
справді тут, у  Єрусалимі, жила і страждала Боголюдина 
із великим і святим духом і чистими думками (із журн.).

2. Людина, наділена надлюдськими можливостями. Свя
точно горять усі лампи в покоях. Святом блищать очі 
боголюдей (В. Винниченко); Привид боголюдини, білявого 
бестії Заратустри наприкінці минулого століття бродив 
по Європі, викликаючи цікавість, обурення, захоплення 
(з наук. літ.).

БОГОЛЮДСТВО, а, с. (з великої літери). Філософське 
поняття, яке означає особливий надіндивідуальний духов
ний суб’єкт, поєднання ідеального людства з Богом. Філосо
фи і містики шукали шляхів до Боголюдства через повне ду
ховне перетворення або “фізичне" Боговтілення (з наук, 
літ.); Для Соловйова Боголюдство — це людство, що зуміло 
здійснити релігійний синтез Сходу і Заходу і насамперед — 
синтез православного і католицького християнства (з на
ук. літ.).

БОГОМАЗ, а, ч., розм. 1. Той, хто малює ікони; іконопи
сець. Послав [цар] гінця до богомаза, Щоб мальовання [ма
лювання] накупить (І. Котляревський).

2. Поганий художник. У минулому столітті жив у  селі 
маляр, такий собі саморобний богомаз, який нібито й був 
автором того малюнка (із журн.).

3. рідко. Ікона, намальована іконописцем. На стіні роз
вішані довкола Дерев'яні давні богомази (І. Франко).

БОГОМАТІР, тері, ж. (з великої літери). Те саме, що Бо
городиця. Баба Ганна поставила свічку перед образом Бо
гоматері (М. Стельмах); Знаменом-паладіумом, заповіт
ною святинею Запоріжжя став образ Богоматері Скор
ботної (із журн.); * У порівн. Молодиця, як Богоматір, на
хилилась над дитям і воно заспокоїлось... (М. Стельмах).

БОГОМ ЁРЗЬКИЙ, а, е, заст., розм. Нечестивий, без
божний. — В нашій церкві було багато негідних слов'ян
ських книг, різних нот.., навіть богомерзькі записки 
(С. Скляренко); 11 Гидкий, огидний. “Мирником" Золотої 
орди мусив визнати себе і Данило, якому прийшлося в хан
ській “гостині" пити богомерзький, в понятті русинів, на
пій — кобилячий кумис та просити, щоб поручена була зем
ля його йому (з газ.).

БОГОМИЛ, БОГУМ ЙЛ, а, ч., іст. Прихильник, по
слідовник богомильства. Особливу роль серед єресей, які 
мали можливість впливати у  XIV-XV cm. на Україну, віді
грав рух богомилів (з наук, літ.); Богомили (богумили) навча
ли, що ввесь цей світ створив Сатана'їл, і тому світ і гріш
ний, тому і гине в гріхах (з Інтернету).

БОГОМ ИЛЬСТВО, БОГУМ ЙЛЬСТВО, а, с., іст. Ре
лігійна течія, що відкидала церковні таїнства та обряди, 
культ хреста, ікон; висувала ідею рівності, спільної влас
ності. Вплив богомильства на духовне життя України 
простежується вже з XIV  cm., хоча, як вважають деякі 
дослідники, можна твердити про ще давніші прояви єресі 
(з наук. літ.).

БОГОМ ЙЛЬСЬКИЙ, БОГУМ ЙЛЬСЬКИЙ, а, е, іст. 
Прикм. до богомйл, богомильство. Казки про Правду й 
Кривду, дуже в нас поширені, належать до тих, що витво
рилися під богомильським дуалістичним поглядом на світ 
(з наук. літ.).

БОГОМ ІЛЛЯ, я, с. Поклоніння церковним святиням та 
святим місцям; проща. Уже просо поспіло, якГорпина з бо
гомілля повернулась (Л. Яновська); Пам 'ятник Володими- 
ру-хрестителю, що став з моменту його спорудження од
ним із символів Києва, теж був об'єктом богомілля 
(із журн.).

БОГОМ ІЛЬНИЙ, а, е. Побожний; який щиро і часто мо
литься. Богомільна жінка стояла перед зачиненими двери
ма [костьолу] упрост на бруківці (Г. Колісник).

БОГОМ ІЛЬНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, бого
мільний. Богомільність Дунбасів не кидалася в очі, хоч 
старші з них не забували принаймні глянути в очі .. Ма- 
рії-матері (Г. Колісник).

БОГОМ ІЛЬНО, присл. Побожно; благально. Саня скла
ла руки і богомільно дивилась на неї (М. Коцюбинський).

БОГОМ бЛ, а, ч. Велика хижа комаха ряду богомолових 
з передніми ногами, признач, для хапання їжі, та добре роз
виненими крилами. На території Куп 'янського району 
виявлено багато корисних комах, у  тому числі рідкісних 
(красотіл степовий, богомол звичайний, метелики) (з Ін
тернету).

БО ГО М бЛ ЕЦ Ь, льця, ч. Той, хто ходить на богомілля. 
Вона шукала його між богомольцями в Лаврі (І. Нечуй-Ле- 
вицький); Увійшовши через ворота на монастирське по
двір'я, богомольці падали навколішки і так повзли через 
увесь двір до монастирського собору (О. Донченко); Здавна 
на шляху богомольців, що вирушали в Єрусалим і Констан
тинополь, стояв Київ, який незабаром перетворився на са
мостійний центр богомілля (із журн.).

БОГОМ бЛІВ, лова, лове. 1. Належний, власт. богомоло
ві. Власне, богомолові крильця до пари його шиї, вузькі та 
довгі. Наскільки мені відомо, вони йому служать прикра
сою (з Інтернету).
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2. у  знач. ім. богомолові, вих,мн. Ряд великих хижих ко
мах з видовженим тілом та довгими передніми ногами. Бо
гомолові вирізняються серед інших комах особливістю зов
нішньої будови тіла (з навч. літ.).

БОГОМ бЛКА, и, ж. Жін. до богомолець. — Сестра ж 
моя звісно богомолка (Панас Мирний).

БОГОМОЛЬНИЙ, а, е. Те саме, що богомільний. Кар
но прикинув таке слівце, що богомольний Кайдаш плюнув і 
знов вибіг з повітки (І. Нечуй-Левицький).

БОГОНАТХНЁННЯ, я, с. Релігійна концепція, згідно з 
якою зміст книг Святого Письма навіяний людям через од
кровення. Мить богонатхнення стала подією, яку оповідач 
згадує з відстані часу (із журн.).

БОГОбБРАНИЙ, а, е. Згідно з релігійними уявленнями 
людина або народ, обраний Богом для виконання особливої 
місії. Являючи собою неприховану маніфестацію панування 
“кращих богообраних "мужів в даному соціумі, кам’яні скульп
тури віддзеркалили усі перипетії суспільних струсів, яких 
зазнала Скіфія за доби занепаду (з наук.-попул. літ.); Май
же щороку з'являлися нові й нові пророки (Талмуд налічує їх 
близько ЗО), які провіщали, що ось-ось прийде Месія з роду 
Давида і звільнить “богообраний народ " (з газ.).

БОГОбБРАНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, бого- 
обраний. Безсумнівно, князю та його оточенню імпонувала 
ідея божественної влади візантійських василевсів та бо- 
гообраності християнської імперії (з наук, літ.); У юдаїзмі 
вперше богообраність утілюється не в особі правителя, а в 
особливій місії, котру Бог заповідав усьому народові й яку 
було закарбовано в Заповіті (з публіц. літ.).

БОГООДКРОВЁННИЙ, а, е,рел. Прикм. до богоодкро- 
вёння. Члени "духовноїгрупи Августина" заявляли, що іс
нує принципова згода між природним і богоодкровенним 
знанням (з навч. літ.).

БОГООДКРОВЁННЯ, я, с., рел. Акт, у якому Бог від
криває Себе людям. Своєрідність способу філософування, 
характерного для середньовічних Свропи і Близького Сходу, 
витікає з міцної, глибинної зв ’язки між філософією і бо- 
гоодкровенням (з навч. літ.).

БОГОПІЗНАННЯ, я, с., бібл. Пізнання Бога .Я  милості 
хочу, а не жертви, і Богопізнання більше від цілопалень 
(Біблія. Пер. І. Огієнка); Богопізнання доступне всім охо
чим, але тільки тим, які вірять у  Бога, духовно чистим лю
дям (з рел.-церк. літ.).

БОГОПОДІБНИЙ, а, е. Схожий на Бога, який уподіб
нюється Богові. Душа — справді жива, і вона богоподібна 
(із журн.).

БОГОПОДІБНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до богоподіб-
ний. Богоподібність душі дозволяє нам сказати: вона вища 
за весь зримий світ, бо вона частинка Божества (із журн.).

БОГОПОКЛОНІННЯ, я, с. Безпосереднє служіння Богу. 
Основою людського життя, за Біблією, є правдиве бого- 
вшанування та богопоклоніння (з навч. літ.); В очах жінки 
це була зустріч єврея і самарянки, пророка і грішниці, зітк
нулися дві релігійні традиції, два народи, дві форми бого
поклоніння (із журн.).

БОГОПРОТИВНИЙ, а, е. 1. Який суперечить заповідям 
Божим. Вона займалася ворожбитством, прилавками і та
ким іншим богопротивним ділом.., проти якого пан-отець 
не раз в церкві остерігав (О. Кобилянська).

2. перен. Гидкий, мерзенний. Пригадую, як він звертався 
до мене і слізно просив: — Викресліть мене, будь ласка, з 
того богопротивного списку, бо, судіть самі, який там я з 
біса космополіт (з наук.-попул. літ.).

БОГОРІВНИЙ, а, е, книжн. Рівний Богові або богам. 
[ Н е о ф і т - р а б : ]  Коли я .. хоч на час, на мить здолаю жи
ти не рабом злиденним, а вільним, непідвладним, богорів
ним, то я щасливим і на смерть піду (Леся Українка); Пи
шалася собою [людина малорозвинена] і за богорівну мала
ся, а зійшовши високо, геть принизила себе до рівня орга
нічного явища (В. Підмогильний); Гнівом його [Посейдона] 
Одісей богорівний Гнаний весь час був, аж поки до рідного 
краю дістався (Борис Тен, пер. з тв. Гомера).

БОГОРбДИ Ц Я, і, ж. (з великої літери). У християн
ській релігії — мати Ісуса Христа. В одному кутку висів під 
самою стелею здоровий образ Печерської Богородиці 
(І. Нечуй-Левицький); Він перемолився всім святим, яких 
тільки знав, благав Богородицю, нарешті самого Христа 
допомогти йому (Б. Антоненко-Давидович); — А що то — 
Богородиця? — втрутився Лучук. — Та, що народила Бога. 
Звалася Діва Марія (П. Загребельний); Ясні очі Богородиці, 
яка тримає на руках Ісуса. Все так по-людськи просто 
(з газ.).

Різдво [Пресвятої] Богородиці див. Різдво; Успіння 
Пресвятої Богородиці див. Успіння.

БО Г О Рб ДИННИЙ, а, е. Прикм. до Богородиця. З бого
родичного хлібця вийме священик часточку на честь Божої 
Матері (з газ.).

БОГОСЛІВ’Я див. богослбв’я.
БОГОСЛбВ, а, ч. 1. Фахівець із богослов’я. Повний пе

реклад і видання Біблії українською мовою здійснили в кінці 
позаминулого століття письменники І. Нечуй-Левицький, 
П. Куліш та богослов Іван Пулюй (із журн.); Пісня пісень на
писана давньоєврейською мовою, її авторство богослови 
визнають за Соломоном (із журн.).

2. заст. Учень старшого класу духовної семінарії. — Бо
гослови знають, що в мене не гурт-то грошей, обминають 
мою хату .. А м ої дочки сидять, хоч і гарні (І. Нечуй- 
Левицький).

3. (з великої літери). Народна назва одного із християн
ських свят. Хто не посіяв до Богослова, — говорилося в на
родному прислів ’ї, — той не варт доброго слова (з наук.-по
пул. літ.).

БОГОСЛОВСЬКИЙ, а, е. Прикм. до богослов'я і бого
слов. — А справа в тому, що я просто., люблю інколи в роз
мові посилатись на Бога, читав богословські твори... (Іван 
Ле); Напередодні Другої світової війни греко-католицька 
церква нараховувала 440 церков і каплиць, богословську 
академію (із журн.).

БО ГО С Л бВ ’Я, БОГОСЛІВ’Я, я, с. 1. Систематичний 
виклад та тлумачення релігійного вчення; теологія. Церков
ний, релігійний характер середньовічної культури позна
чився і на розвитку науки. Розвивались гуманітарні дисцип
ліни і передусім богослов 'я (з наук, літ.); У неофіційній час
тині розміщено матеріали з богослів 'я, церковної історії, 
історії храмів та монастирів Києва і Київської єпархії 
(з Інтернету).

2. заст. Назва старшого класу духовної семінарії. Сту
дент богослов 'я.
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БОГОСЛУЖБА, и, ж., рідко. Те саме, що богослужін
ня. Біля кринички виросла хрестова церква, і сюди в дні 
прощі на богослужби мало не з усього Поділля стікалися 
люди (М. Стельмах).

БОГОСЛУЖ БбВИЙ, а, е. Стос, до богослужіння, при
знач. для нього. З Київської колегії вийшли такі знавці грець
кої і латинської мов, як Єпифаній Славинецький і Арсеній 
Сатановський, що брали активну участь у  перекладі й ви
правленні богослужбових книг у  Москві (з наук, літ.); Па- 
м ’ятки XI cm., особливо пам ’ятки богослужбового вжит
ку, писані розкішним великим, так званим уставним пись
мом (з навч. літ.); Молитовник містить молитви як при
ватного, так і богослужбового характеру (із журн.).

БОГОСЛУЖЕБНИЙ, а, е. Те саме, що богослужбовий. 
Читання учено з богослужебних книг, особливо Часослова і 
Псалтиря (І. Крип’якевич); В світлиці нема жодної книги — 
ні світської, ні богослужебної, ні духовної {М. Стельмах).

БОГОСЛУЖІННЯ, я, с. Виконання в церкві релігійних 
обрядів; церковна служба, відправа. О. Василь докінчив 
проповідь і правив далі богослужіння (О. Маковей); Значна 
роль у  створенні настрою великопісного богослужіння на 
самовдосконалення відведена молитвам (із журн.); У 1912 ро
ці на Євхаристійному конгресі у  Відні митрополит Шептиць- 
кий виголосив слово про красу і велич слов Енського богослу
жіння й обряду (із журн.).

БОГОСПАСЕННИЙ, а, е,уроч. Який перебуває під опі
кою Бога. Богоспасенний град царів Константинополь 
лишався геть беззахисним перед всемогутніми гунами 
(І. Білик).

БОГОТВбРЕЦЬ, рця, ч. Той, хто створює богів. Дитина — 
істота за природою своєю первинно віруюча, боготворець, 
для якого все живе й одухотворене (з Інтернету).

БОГОТВОРИТИ, рю, рйш, недок., кого, що. Обожнюва
ти кого-, що-небудь, схилятися перед ким-, чим-небудь. Це 
був .. той самий учитель мови і літератури, якого ми так 
самовіддано, по-дитячому боготворили (О. Гуреїв); Марія 
нарешті знайшла кому поклонятися і кого боготворити 
(з публіц. літ.); А. Малишко боготворив свою на диво обда
ровану матір (із журн.).

БОГОТВОРІННЯ, я, с. Дія за знач, боготворйтн. У
києворуський період світогляду українського етносу було 
притаманне шанобливе ставлення, боготворіння рідної зем
лі, природи (з наук. літ.).

БОГОУГбДНИЙ, а, е, рел.-церк. Угодний Богові. [ М а 
т у ш к а  г уме ня : ]  Оцю молоду дівчину за її святі заміри 
та богоугодні діла маємо ми покрити чернечою рясою, 
прийняти між свої сестри (Панас Мирний); — Ти б до ар
хімандрита нашого пішов, висповідався, він людина умна 
[розумна] й богоугодна, сподіюсь [сподіваюсь], полегшало б 
тобі (Б. Лепкий); Голуб потріпотів у  висоті — благословив 
богоугодне місце, а потім полетів у  напрямі Юрського со
бору (Р. Іваничук).

БОГОУГбДНО,/?ел.-і*е/ж. Присл. до богоугодний. Бать
ко святителя Андрій Дмитрович останні літа свого віку 
жив “богоугодно ” (з наук, літ.); Був у  блаженного Спиридо
на помічник— брат на ім ’я Никодим, який був у  всьому його 
однодумцем. Разом вони ревно й богоугодно послужили у  
справі випічки проскур тридцять років поспіль (з газ.).

БОГОХУЛИТИ, лю, лиш, недок., кого, що. Паплюжити, 
зневажати Бога, догмати віри; богохульству вати. — Не бо

гохуль, Гнате, бо чорти у  пеклі на тебе смоли не наста
чать. Побійся Господа (І. Нижник).

БОГОХУЛЬНИЙ, а, е. Який виявляє богохульство; прой
нятий богохульством. Розсердився ж Зевс на богохульних 
Титанів божевільного письменства (П. Куліш); Він нама
гавсь інколи молитись, але з уст його гордії богохульні речі 
лились (І. Франко).

БОГОХУЛЬНИК, а, ч. Той, хто лає, зневажає Бога і ре
лігійні догмати. — Отруїли кляті [ченці] та потім і ка
жуть, що Бог скарав богохульників (3. Тулуб).

БОГОХУЛЬНИЦЯ, і, ж. Жін. до богохульник. Богохуль- 
ниця знову нарвалася на скандал. Виклик церкві Луїза Чик- 
коне кинула ще тоді, коли взяла собі сценічний псевдонім 
Мадонна (з газ.).

БОГОХУЛЬНО. Присл. до богохульний. Як знаємо, 
Петро І заснував при своєму дворі скандальну пародію на 
Святійший Синод — “Сумасброднейший, всеплутейший и 
всешутейший собор ", і на ньому богохульно висміював ду
ховенство (І. Огієнко).

БОГОХУЛЬСТВО, а, с. Паплюження, зневажання Бога, 
догматів віри чи взагалі того, що належить до релігії. — Ви 
хочете мені накинути ще й богохульство? — думаю, що бу
де досить цілком земного (Василь Шевчук).

БОГОХУЛЬСТВУВАТИ, ую, уєш, недок. Виявляти або 
висловлювати богохульство. —  А ви не богохульствуйте, — 
вигукнула котрась із жінок (І. Цюпа); — Не богохульствуй, 
Ясю! — нахмурився отець Михайло і повернувся до Тараса: 
— На прощу йдеш в святі печери Лаврські? (Василь Шев
чук).

БОГОЧОЛОВІК, а, ч., рел.-церк. (з великої літери). Те 
саме, що Боголюдина 1. Вінцем тих багатьох чуд, які цей 
Богочоловік чинив тут, на землі, стало Його воскресіння по 
тому, як Він став жертвою за нас (з церк. літ.); Осяяний 
тріпотливим світлом лик Богочоловіка дивився згори лагід
но на сп 'янілі ірозсатанілі від злоби обличчя, позирав коха
но на дітей своїх, за яких і розпинавсь на хресті (М. Стариць- 
кий); Він звомпив, як і той Богочоловік на Голготі [Голго
фі], в безмежному розпачі: “Боже, Боже! Чому ж ти мене 
покинув!? ” (І. Багряний).

БОГОШ УКАННЯ, я, с. 1. Пошуки людиною Бога. Од
нією з форм боротьби з релігійним сектантством було за
слання тих, хто у  своєму прагненні до богошукання поли
шав межі державної церкви (з публіц. літ.).

2. Релігійно-філософська течія у середовищі російської 
ліберальної інтелігенції початку XX ст., що проповідувала 
перебудову форм людського існування на основі оновлено
го християнства. Усіх їх, таких різних за долями, діячів 
“срібного віку ” об 'єднувала ідеологія богошукання і богобу
дівництва, яка виростала з віри в силу і свободу людини 
(з газ.).

БОГОШ УКАЧ, а, ч. 1. Людина, що намагається знайти 
Бога шляхом філософських роздумів і споглядань. Театр 
набирає сенсу тільки завдяки таким самовідданим духов- 
ним подвижникам, яким був містик, філософ і богошукач 
Єжи Гротовський (з газ.).

2. Прибічник богошукання (у 2 знач.). М. Горький за 
своєю сутністю богошукач і богобудівник, що явно прочи
тується в його “М атері" (з наук.-попул. літ.).

БОГОЯВЛЕНИЯ, я, с. (з великої літери). Велике хрис
тиянське свято, яке звеличує з’явлення світові Пресвятої
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Трійці під час хрещення Ісуса Христа; Водохреще. Перед 
Богоявлениям 1649 р. стали полковники з Ъдитись у  Чиги
рин (А. Чайковський); Ставши на старому валу, .. можна 
побачити більшість чернігівських церков: соборну Преоб
раження Господнього, Архістратига Михаїла, Чудотворця 
Миколи, Богоявления Господнього (Ю. Мушкетик); Щороку 
в день Богоявления стало звичаєм здійснювати хресний хід 
до фонтана “Самсон ” із подвір’я церкви Успіння (із журн.).

БОГОЯВЛЕНСЬКИЙ, а, е. Який має відношення до 
свята Богоявления, пов’язаний з ним. А як блищить кінчик 
хреста на Богоявленській церкві! Ух, гарно!.. (В. Винничен
ко); Духовний сенс нашого дотику до освяченої богоявлен- 
ської води — це готовність іти за Христом, долаючи Йор
дан (з церк. літ.).

БОГУВАТИ, ую, уєш, недок., розм. Бути богом. — Чор
ний і білий боги не жили в згоді і раз на рік, на святого Купа
ла, бились за те, кому богувати (В. Гжицький); — І  дідько 
хотів богувати! — сміливо поглянули економісти на Солуху 
(М. Стельмах); Він като-жертва, жертва-кат, страждає 
і богує (В. Стус).

БОГУ МИЛ див. богомйл.
БОГУ МИЛ ЬСТВО див. богомйл ьство.
БОГУМЙЛЬСЬКИЙ див. богомйльський.
БОГХЁД, у, ч., геол. Викопне вугілля, утворене із залиш

ків водоростей. До каустобіолітів належать сапропеліти, 
що виникли внаслідок поховання на дні водоймищ нижчих 
організлпв — горючі сланці, вугілля типу богхед (з наук.-по- 
пул. літ.).

БОД, а,род. мн. бодів і бод ч., техн. 1. Одиниця швид
кості телеграфування. На честь Жана Бодо, французького 
винахідника телеграфу, назвали одиницю швидкості пере
дачі інформації— бод (з наук.-попул. літ.).

2. В обчислювальній техніці — одиниця швидкості пере
дачі інформації. Модуль відрізняється широким діапазоном 
швидкостей передачі даних — від 1200 до 115 200 бодів 
(з наук.-техн. літ.).

БОДАЙ, част. 1. спонук. Уживається перев. при дієслів
них формах для вираження побажання; щоб, хай, нехай. 
— Бодай він сього не діждав! І  бодай йому так тяжко і 
важко було, як мойому [моєму] серцю (Г. Квітка-Основ’я- 
ненко); Коли забули, бодай заснули, Про мою доленьку щоб і 
не чули (Т. Шевченко); — Бодай тії вороги Покопали до но
ги! (І. Нечуй-Левицький); В той же мент [момент] схопив
ся [Данилко] й люто, дзвінко закричав: — А куди-и ти.., бо
дай тебе за вітром понесло (В. Винниченко).

2. обмеж.-виділ. Уживається в допустово-обмежуваль
ному значенні; хоч би, хоч. Коли перестанеш брехати бо
дай собі самому? (М. Коцюбинський); Праця над речами да
лекими й чужими .. заспокоїла його, приносячи йому бодай 
на хвилину забуття (І. Франко); Я  з інерції працював ска
жено й далі, щоб бодай трохи на майбутнє забезпечити 
свою родину (Б. Антоненко-Давидович); Хіба тут бодай 
пахне науковою коректністю? (О. Бердник).

БбДЕНЬКА,и, ж. Зменш, до ббдня. В мене ще зосталося 
в боденьці.. дві четвертини сала (І. Нечуй-Левицький); В 
ній [кімнатці] стояло вузьке залізне ліжко.., завалений кни
гами стіл, два стільці і боденька з харчами (М. Стельмах).

БбДІ, невідм., с. Жіноча або дитяча облягаюча білизна. 
Бод і— одна із найнеобхідніших речей у  гардеробі немовляти, 
річ, у  яку майже постійно малюк вдягнений вдома (із журн.).

Б бді-А РТ , у, ч. Одна з течій мистецтва модернізму, що 
проголошує тіло людини об’єктом художньої творчості й 
експериментів. Представники напрямку боді-арт хотіли 
використати як матеріал власне тіло, його покривали гіп
сом, розмальовували (з газ.).

БОДІБІЛДЕР, а, ч. Той, хто займається бодібілдингом; 
культурист. Тривалий час Арнольд Шварценеггер був куми
ром бодібілдерів України (з газ.).

БОДІБІЛДИНГ, у, ч. Система формування рельєфних 
м’язів за допомогою силових навантажень, спеціального 
харчування і режиму відпочинку, а також спортивні змаган
ня з демонстрації досконалої мускулатури; культуризм. Фе
дерація бодібілдингу України.

БОДІГАРД, а, ч., розм. Особистий охоронець. ФІФА не 
уточнює, чи причиною інциденту був бодігард Марадони 
(з газ.); Оскільки сам бодігард своє посвідчення показувати 
відмовився, стало зрозуміло, що це явно не представник 
Управління державної охорони (з газ.).

БОДМЕРЁЯ, ї , ж., мор., фін. Грошова позика під заставу 
судна чи вантажу, здійснювана капітаном у разі крайньої 
потреби для успішного завершення рейсу. Бодмерея не мог
ла існувати довго. Попит на страхові послуги зростав, а 
капіталу для забезпечення такого страхування бракувало 
(з наук.-попул. літ.); Бодмерея в сучасній практиці застосо
вується рідко (з навч. літ.).

БбДНАР, я, ч, діал. Бондар. [Н у т а:] То, певно, твій бод- 
нар пішов сьогодні в ліс по обручі? (І. Франко).

БбД Н Я , і, ж. Дерев’яна низька діжка з кришкою. Ка
жуть, вона назгрібала незліченну силу грошей .. і держить 
їх в скрині чи в бодні в сувоях полотна (І. Нечуй-Левиць
кий); Кращі майстри вивезли на продаж свої діжки, відра, 
падуби, бодні, жлукта (В. Кучер); Аби можна було прику
пити розуму, як сала на ярмарку, прикупив би його цілу бод- 
ню (М. Стельмах); * У порівн. Сама [Олена] товста, як 
бодня, а шия хоч обіддя гни (І. Нечуй-Левицький).

БОДб-АПАРАТ, а, ч., техн. Телеграфний апарат для пе
редавання одним дротом кількох телеграм в обох напрямах 
одночасно. Сам бодо-апарат, винайдений французьким ви
нахідником Жаном Морисом Емілем Бодо (1845-1903), мав 
настільки вдалу конструкцію, що з незначними змінами екс
плуатувався в телеграфії до 50-х років X X  cm. (з наук.-по
пул. літ.У

БОДОНІ, невідм., ч. Один із видів друкарського шрифту. 
Застосовуються нові гарнітури: бажанівська, бодоні книж
кова, брускова газетна, кудряшівська, словникова та інші 
(з навч. літ.).

БбД РИ Ч  див. бодричі.
БбД РИ Ч І, ів, мн. (одн. бодрич, а, ч.). Союз племен по

лабських слов’ян VIII—XII ст. у нижній течії р. Лаби (Ель
би), а також плем’я, яке очолювало цей союз; представники 
цих племен. Бодричі мешкали на південний схід від Ютланд
ського півострова (з наук.-попул. літ.); Бодричі мали скульп
тури Радогоста з чистого золота, зокрема, — в Ретрсько- 
му храмі (з наук.-попул. літ.).

БОДРЮ Ш , а, ч. Газонепроникна плівка з кишок тварин, 
яку використовували для виготовлення газових балонів ди
рижаблів. На початку X X  сторіччя для виготовлення газо
сховищ застосовувався бодрюш, який робили зі сліпої киш
ки великої рогатої худоби (з наук.-попул. літ.).
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БбДХІ, невідм., с. У буддизмі — стан просвітлення, усві- 
домлення, розуміння. Сидячи під священним деревом бодхі, 
він пізнав “чотири шляхетні істини " (з навч. літ.); “Бодхі” 
в буддизмі — це осягнення природи вищої реальності, транс
цендентної основи буття (із журн.).

БОДХІСАТВА, и, ч. і ж. У буддизмі — людина, яка до
сягла досконалості. Але чому ти називаєш його бодхісат- 
ва? Що за дивне слово? — Осяяний мудрістю. Людина, яка 
живе не для себе, а для світу (О. Бердник).

БОДЯГА, и, ж., біол. Прісноводна примітивна багато
клітинна тварина, що належить до типу губок. Зимуючі брунь
ки бодяги мають кулясту форму (з навч. літ.).

БОДЙН, у, ч. Ароматична вічнозелена олійна рослина. 
Люльки курили, полягавши, Або горілочку пили... Настоя
ную на бодяну (І. Котляревський); Проміння од свічок.. ви
гравало в жовтій, чистій, як сльоза, горілці, заправленій 
пахучими корінцями — бодяном, каманом та гвоздичками 
(І. Нечуй-Левицький).

БОЄГОЛОВКА, и, ж. Головна частина ракети, торпеди, 
яка містить вибухову речовину. Не треба випробовувати 
долі, панове-товариші, тим паче на тлі ядерних боєголовок 
(з публіц. літ.).

БОЄГОЛбВКОВИЙ, а, е. Прикм. до боєголовка. Боєго- 
ловковий прес; Боєголовковий уран.

БОЄЖИВЛЕННЯ, я, с. Забезпечення військ озброєнням 
та боєприпасами. Петро Євстафійович був командиром 
взводу боєживлення 2-го дивізіону (із журн.).

БОЄЗАПАС, у, ч., військ. Бойовий запас; визначена ко
мандуванням кількість бойових припасів, необхідна для ви
конання бойового завдання. У трагедії “Новоросійська ” 
першою, найпростішою версією, яка влаштовувала верхи, 
був вибух боєзапасу (із журн.).

БОЄЗАРЙД, у, ч. Вибухова речовина у снаряді, міні і т. ін. у 
кількості, необхідній для вибуху. В Україні немає виробниц
тва ядерних боєзарядів (з публіц. літ.); Ракет, здатних нес
ти ядерний боезаряд, Іран ще довго не матиме (з газ.); Тор
педний боезаряд.

БОЄЗАРЯДИК, а, ч., розм. Зменш.-пестл. до боєзаряд. 
У фільмі жахів на місто скидають невеликий такий атом
ний боєзарядик, всього 1-3 кілотонни (з Інтернету).

БОЄЗДАТНИЙ, а, е. Здатний вести бойові дії. Військове 
керівництво Директорії УНР змогло створити цілком 
боєздатні військово-повітряні сили (з наук. літ.).

БОЄЗДАТНІСТЬ, ності, ж. Якість за знач, боєздатний. 
Наслідки першої операції наочно виявили боєздатність .. 
Богунського полку (С. Скляренко); У результаті реформи 
було відновлено боєздатність армії {з газ.).

БОЄЗДАТНО. Присл. до боєздатний. Тренер свій новий 
колектив на гру із вищим за рангом суперником налаштував 
цілком боєздатно (з газ.).

БОЄКОМПЛЕКТ, у, ч., військ. Комплект зброї, снарядів 
та іншого спорядження, потрібного для ведення бою. Непо
ганий боєкомплект вилучили міліціонери Чернігова у  54-річ- 
ного місцевого жителя (з газ.).

БОЄКОМПЛЕКТНИЙ, а, е, військ. Прикм. до боєком- 
плёкт. Боєкомплектна скриня.

БбЄНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бойня 1. Дуже цінним 
білковим кормом є ряд відходів харчової промисловості: ма
куха, висушені боєнські відходи, збиране молоко (з наук.-по- 
пул. літ.).

БОЄПОСТАЧАННЯ, я, с. Постачання зброї, снарядів та 
іншого спорядження, потрібного для ведення бою. Йому й 
самому кортіло довантажити підводи ще бодай сотнею 
мін, користуючись тим, що машини полкового боєпоста
чання стояли зараз під боком (О. Гончар); До кінця року 
планується ліквідувати артилерійську базу боєпостачання 
(з газ.).

БОЄПРИПАС див. боєприпйси.
БОЄПРИПАСИ, ів, мн. (рідше одн. боеприпас, у, ч.). Бо

йові припаси; складова частина озброєння, що має ударну 
дію: снаряди, патрони, міни, бойові частини ракет, торпед 
і т. ін. — Боєприпаси кінчалися, ми використали німецькі 
гранати й німецьку зброю, яку захопили (Ю. Яновський); 
На фронт безперервно ішли вантажі, зброя, боєприпаси, 
продовольство (з навч. літ.).

в о ё ц ь , бійця, ч. 1. Учасник бою, боїв; воїн. — А тепер 
боєць проти Антанти буде, — оглядаючи Яреська, докін
чив Баржак (О. Гончар); Кожен медпрацівник міг би склас
ти список урятованих бійців, у  якому були б сотні, тисячі 
імен (із журн.).

2. Солдат, рядовий. Генерал стояв і стежив, як поверта
лося дорогоцінне життя бійця-героя (Іван Ле); Максимов, 
проведіть лейтенанта! — гукнув одному з бійців Калинка 
(А. Дімаров).

3. перен. Про людину, яка бореться за здійснення чо
го-небудь. Подаймо їм великую розвагу, Скажім і докажім, 
що ми бійці самі (Леся Українка); Нові ударні бригади ста
вали до шеренг бійців за реконструкцію транспорту 
(О. Донченко).

БОЖБА, й, ж. Присягання іменем Бога. — Я  ж тобі і 
без божби вірю (Г. Квітка-Основ’яненко); І  ніяка божба і 
клятьба не поможе! (Панас Мирний); їй-богу — форма лег
кої божби, поширена у  східноукраїнських говорах (з навч. 
літ.).

БОЖ ЕВІЛЕЦЬ, льця, ч., рідко. 1. Психічно хвора, боже
вільна людина. Отут-то нашого гостя і прорвало, — поду
мав дон Лоренсо. — А проте божевілець із нього не орди
нарний, і був би я пустим недоумком, якби міркував інакше 
(із журн.).

2. зневажл. Про нерозсудливу, нерозважливу людину. 
Погана справа!.. Лихий поніс його туди, до тих боже- 
вільців (М. Коцюбинський).

БОЖ ЕВІЛЛЯ, я, с. 1. Стан божевільного (у 1 знач.). 
[ Л ю ц і й:] Ти доведеш мене до божевілля чи до гріха! (Леся 
Українка); Квітки ж він полюбив до божевілля (В. Підмогиль- 
ний); Нестямні очі його світилися божевіллям (О. Довжен
ко); Люди на грані божевілля взялися на цю команду гатити 
в щитки кулаками... (І. Багряний); Чорні, хмарні думки до
водили Марію до божевілля (Ю. Мушкетик).

2. розм. Нерозумний, нерозважний вчинок. Було в ньому 
в цю мить щось страшне, як у  тих, що носять в собі падучу. 
Від такого справді можна ждати всякого божевілля (О. Гон
чар); Раптом цей намір — розшукати дівчину вночі .. — 
здався йому божевіллям (О. Бердник).

БОЖ ЕВІЛЬНИЙ, а, е. 1. Який має психічний розлад; 
психічно хворий. Тихович здригнувся, глянув на двір і стрів
ся очима з божевільним мош-Дімою (М. Коцюбинський); 
Зійшов з помосту божевільний Лір (М. Рильський); І І у  знач, 
ім. божевільний, ного, ч.; божевільна, ної, ж. Психічно 
хвора людина. Не знаю, Чи се шпиталь, чи дім для боже
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вільних (Леся Українка); Згадалося, як раніше вкидали упер
тих і непоправних політичних в 'язнів у  товариство боже
вільних (І. Багряний); Я  випадково зустріла біля Павлівської 
лікарні в Києві божевільних. Мене це вразило (О. Бердник); 
* У порівн. Він схилив голову, щоб не так кидалась у  очі пра
ва щока, яка смикалась, як божевільна, і завмер (А. Діма- 
ров); // Який виражає божевілля. Простоволоса, обірвана 
мати лізе на скелю, світить божевільними очима (Ю. Зба- 
нацький); Юнак засміявся і в його глибоких, трохи боже
вільних очах замерехтіли вогняні зірочки (О. Бердник).

2. зневажл. Нерозсудливий, нерозважливий. — Ох, я дур
на та божевільна! Забула зайти до шевця! (Г. Квітка-Осно- 
в’яненко); — Куди ти? Божевільний! Стій! Вернись! (Леся 
Українка); Старого Йоселя я просто не пізнавав. Немов 
щез у  ньому добрий, розсудливий і люблячий батько й зо
стався лише дражливий божевільний деспот (Г. Хотке- 
вич); // Позбавлений розумного змісту (про вчинки, думки 
і т. ін.). Голова гаряча в дівчини і в голові такі божевільні 
складалися плани (А. Головко); Твої думки, Сокіл, боже
вільні, але хіба наша епоха нормальна? (О. Бердник).

3. перен. Дуже великий, сильний, надмірний. Почне мо
литися [Параскіца] — і не може: якась сила душить за гор
ло, проситься з грудей божевільним криком (М. Коцюбин
ський); Поїзд летів божевільною скорістю [швидкістю] 
(О. Кобилянська); Максим .. ішов божевільним темпом 
(І. Багряний).

0  (1) Як божевільний, зі сл. б і г т и, к р и ч а т и іт. ін. — 
дуже сильно, нестримно, швидко і т. ін. Раптом в цю тишу 
ввірвалось щось дике і щось безглузде. Як божевільний про- 
мчався козак, пригнувшись до шиї коня, і, здавалось, хрипів з 
ним разом (ЛІ Коцюбинський).

БОЖЕВІЛЬНО. Присл. до божевільний. Пріська все 
божевільно дивилась на неї та тремтіла (Панас Мирний); 
Над ратушею даль божевільно високого неба (М. Хвильо
вий); Санька присіла, схопилась обома руками за обличчя й 
дико, божевільно крикнула (О. Донченко); Коні минули пло
щу і вже мчали божевільно вздовж вулиці (І. Багряний); Вузь
ка стежка тулилася до скель, щоб не впасти у  прірву, в якій 
божевільно мчала .. швидка гірська річка (О. Іваненко).

БОЖЕВІЛЬНЯ, і, ж., розм. Лікарня для божевільних. їх 
обох треба одвезти просто в божевільню, в Кирилівське, а 
не додому (І. Нечуй-Левицький); Її відвезено до божевільні, 
а хата стала тиха, як рай (Ю. Яновський); [Іван] щосили 
лаяв Терехівку, котра таки доведе його до божевільні 
(В. Дрозд).

БОЖ ЕВбЛІТИ, ію, ієш, недок. 1. Ставати психічно хво
рим, божевільним. — Чи ти пак божеволієш, чи це в тебе 
новомодна символічна загранична мова! (І. Нечуй-Левиць- 
кий); Хвилинами вона, здається, ніби при умі, .. а хвилями 
божеволіє, не пізнає, не бачить нікого, а все Гриця згадує і 
лихо (О. Кобилянська); Батареї без угаву молотили по них, 
осліплюючи і оглушуючи методичним вогнем гарнізони, що 
божеволіли в тих залізобетонних черепах (О. Гончар).

2. перен. Чинити безумство, шаленіти. За сценою голосні 
крики юрби: “Слава!” [ Івась: ]  Чуєте, як божеволіють 
люди? (Мирослав Ірчан); Суддя шпурнув свисток і побіг з 
поля. Глядачі божеволіли (Ю. Яновський); Гризуться кесарі 
між собою, як шакали степові, шматують імперію на част
ки, божеволіють від жадоби влади (П. Загребельний).

БбЖЕНЬКА, и, ч. (з великої літери). Пестл. до Бог 1.
[ О р и н а (випила):] Хай же вам, мій таточку, Боженька 
за це та ласку духу свого пошле (М. Куліш); Повчала [ма
тушка Раїса], як люто карає Боженька тих нечестивців, 
котрі їдять у  піст скоромне (О. Донченко).

БОЖЕСТВЕННИЙ, а, є. 1. (з великої літери). Прикм. до 
Божество 1. Повсякденні свої інтереси прості люди .. вва
жали по скромності недостойними Божественного втру
чання (О. Довженко).

2. Прикм. до божествб 2. — Вічна пам ’ять імператору 
Іоанну, — долинув у  світлицю гучний крик, — нехай живуть 
божественні імператори Василь і Костянтин!.. (С. Скля
ренко).

3. Пов’язаний з релігією; церковний. Раніше він лише зи
мою заглядав у  божественні книги (М. Стельмах).

4. Надзвичайно гарний; чудовий. — Божественна пое
зія! високі думи! — говорили разом Дашкович і Радюк (І. Не
чуй-Левицький); В любові тріумфує над чорною тьмою 
світ — сонячний, прекрасний, божественний світ (І. Багря
ний); — Го-го-го-го! — розкрилив руки й собі Капніст. — 
Прекрасний дощ, божественний (Василь Шевчук).

БОЖЕСТВЕННІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до божествен
ний 2, 3. В амфітеатрі, перед сотнями слухачів, Гіпатія 
розкриває самоцвіти розуму й чуття, добуті нею в довго
літніх мандрах, показує захопленим александрійцям божест
венність пізнання, стверджує свободу духу (О. Бердник).

БОЖЕСТВЕННО. Присл. до божёственний 4. Те чудес
не слово дихнуло на нього всім ароматом нежитого, неопі
знаного, незбагненого, таємниче дивного й божественно 
прекрасного (І. Багряний); Ну знач. пред. Чудово! Божест
венно: в кімнаті музика — це співає тиша свої тихі мелодії 
(М. Хвильовий^.

БОЖЕСТВИТИ, влю, виш; мн. божествлять; недок., ко
го, рідко. Відчувати до когось надзвичайну любов, шанува
ти когось, як Бога, схилятися перед ким-небудь. На фронті 
він тужив за своєю любою дружиною, яку на віддалі почи
нав просто-таки божествити (В. Підмогильний); Шев
ченко, якого вона [Леся Українка] божествила, тільки за 
ранньої пори її творчості мав на неї безпосередній стиліс
тичний вплив (М. Рильський).

БОЖЕСТВб, а, с. 1. (з великої літери). Те саме, що Бог 1. 
Людина — образ Божества, тому повинна прагнути краси 
первообразної, а вона дається тільки знищенням плоті 
(П. Загребельний); Богоподібність душі дозволяє нам ска
зати: вона вища за весь зримий світ. Бо вона — частинка 
Божества (із журн.).

2. Те саме, що бог 2. Північнопричорноморські митці 
створили також цілу галерею оригінальних образів грецьких 
божеств у  коропластиці, скульптурі й торевтиці (з наук, 
літ.); Завдяки Геродоту ми знаємо про релігійні уявлення 
скіфів, які були язичниками і мали розвинений пантеон дав
ніх божеств (з навч. літ.).

3. перен. Про предмет захоплення і шанування. [Ми-  
л е в с ь к и й : ]  Чим маю вмилостивити розгніване божес
тво? (Леся Українка); Культ дитини, зведення її в ранг бо
жества — атмосфера, в якій Марія Башкирцева вироста
ла (з наук.-попул. літ.).

БОЖЕСЬКИЙ, а, ъ,розм. 1. заст. (з великої літери). Те 
саме, що Божий 1. Із нічого Навіть по Божеській волі ніщо
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народитись не може (М. Зеров); Ось це і є межа. Межа 
людських усіх стремлінь до Божеських висот (І. Багряний).

2. перен. Прийнятний, придатний. Новому орендареві 
доведеться вкласти немалі гроші, щоб привести в божесь
кий вигляд те, що зараз носить назву “Ковалівський парк ” 
(з газ.); Кияни впевнені, що позбудуться місця, де могли з 
легкістю придбати за божеськими цінами книги й диски, 
вартість яких у  магазинах на третину, а то й уполовину 
вища (з Інтернету).

БбЖ ИЙ, а, е. 1. (з великої літери). Прикм. до Бог 1. Ми
нається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю вико
нує, той повік пробував! (Біблія. Пер. І. Огієнка); — На те 
воля Божа, моя любко, — кажу я (Марко Вовчок); І заспівав 
обранець Божий народу визвольний псалом (С. Черкасенко); 
Всі слухали ораторів так, як можна слухати спущених на 
землю на парашутах янголів з вістю про благословення Бо
же (В. Винниченко); Провідна ідея Ісуса від самого почат
ку полягала в утвердженні Царства Божого на землі 
(із журн.).

2. Уживається як складова частина назв тварин і рослин. 
Божа корівка; Божа крівця.

Божа (Господня, Пречйста) Мати див. мати1; Божий 
(Господній) дім див. дім; Божі діти див. діти1; Закон Бо
жий див. закон; Кожен (цілий) Божий день див. день; 
Пресвятая Діво ([Маріє], Мати Божа |мйлостйва] і т. ін.) 
див. діва; Раба Божа див. раба; Раб Божий див. раб; Син 
Божий див. син; Служба Божа див. служба.

0 Агнець Божий див. агнець; Бий / побйй тебе (його, ЇЇ* 
і т. ін.) сйла Божа див. бйти; Білий (Божий) світ див. 
світ2; Божа людйна див. людйна; Божа пташ ка див. 
пташка; Божий (Господній, Христовий) слуга див. слу
га; Божий дар див. дар; Божий (Страшнйй) суд див. суд; 
Божий чоловік див. чоловік; Божою мйлістю (мйлостю) 
див. мйлість; Витягати / витягти (вйтягнути) на світ 
Божий див. витягати; Відрізнйти Божий дар від яєчні 
див. відрізняти; Відходити (лагодитися) / відійти на (в) 
Божу (останню) путь (дорогу) див. відходити; До [білого 
(Божого)] світа див. світ1; До [Божого (Страшного)] суду 
див. суд; Жйти Божим духом див. жйти; [І] на світ [білий 
(Божий)] не дивйвся б див. дивйтися; [І] світ [Божий 
(білий)] не мйлий (не любий) див. світ2; Іскра Божа див. 
іскра; Крий Боже (Господи, Матір Божа, Мати Божа і т. ін.) 
див. крйти; На білий (Божий) світ див. світ1; На Божій 
(останній) дорозі див. дорога; На смёртнш (смертельній, 
Божій) п отал і див. постіль; Не бачити світу [білого (Бо
жого)] див. бачити; Не дай Боже (Бог, Господи, Мати 
Божа) дме. давати; По мйлості Божій див. мйлість; При
водити / привестй на світ [Божий] див. приводити; Про
мисел Божий див. промисел; Просйти кари Божої див. 
просйти; Пускати / пустйти на волю Божу див. пускати; 
Світу [білого (Божого)] не вйдно (рідко не вйдко) див. 
вйдно; Святйй та божий див. святйй; Скажй (скажіть) 
на мйлість [Божу (Бога)] див. сказати; Хай (нехай) Мати 
Божа мйлує (прощає, боронить) / помйлує (спасе) див. 
мати1; Царство Небесне (Вічне, Боже) див. царство; 
[Чйста] кара Божа (Господня, вавилонська) див. кара; 
Щоб світу Божого (своїх діточок) не побачити див. поба
чити; Що не день <Що Божий день (Божого дня)> див. 
день; Як |Б6жа] бджола див. бджола; Як [Божий] день 
див. день; Як (мов, ніби і т. ін.) з Божої рукй див. рукй.

БОЖ ЙСТИЙ, а, е, рідко. 1. (з великої літери). Те саме, 
що Божий. Тепер я сам, як день Божистий, Сиджу, співаю 
акафісти (І. Франко).

2. Те саме, що божественний 2. [ Г о л о с  п о к л и к а ч а  
с у д о в о г о : ]  Зволив божистий цезар-імператор, щоб 
Кнея Люція скарать вигнанням (Леся Українка).

БОЖ ИТИСЯ, божуся, божишся, недок., розм. Говорити 
“їй-богу” на підтвердження висловленого, присягатися Бо
гом у тім, що сказане є правдою. Ярмарок аж кипів... Цоко
тять перекупки, божаться цигани (Марко Вовчок); Тоді Ча
гар став божитись, що нічого подібного не трапилось, що 
це мої вигадки (М. Хвильовий); Сама мати божилася, що 
буде в Раю між святими (О. Довженко); Я  божився, клявся 
я вокзалом утекти, але втекти не міг (М. Вінграновський).

БОЖ ИЩ Е, а, ч. і с. Язичницький бог, ідол. Здійнявши ру
ки, Святці [жерці] співають вдячні гімни Своєму божищу 
Ваалу (Леся Українка); // Фігура бога, ідола. Здобутий уже 
Вавилон, засоромлений Бел, зламаний Меродах, боввани йо
го посоромлені, порозбивані всі його божища! (Біблія. Пер. 
І. Огієнка); [ Прот е й : ]  Поставлять вражі остров 'яни Ве
лике божище мідяне Та й носяться не знати з чим (М. Лу
каш, пер. з тв. Й.-В. Гете).

БОЖ ІННЯ, я, с., рідко. Дія за знач, божйтися. Божіння 
тобі нічого не поможе (Сл. Гр.); Сироватка божився, що ні 
з чим не таїться й божіння його було щире (Ю. Мушкетик).

БбЖ К А Н Н Я , я, с., розм. Дія за знач, божкати. Наче 
крізь сон, чув [Роман] плач і божкання матері (А. Головко).

БбЖ КАТИ, аю, аєш, недок., розм. Бідкаючись або журя
чись, повторювати “Боже, Боже”. Зараз почне [Явдоха] розво
дити руками.., та охати, та божкати (Грицько Григорен- 
ко); Жінки божкали, хитали головами журно (А. Головко).

БОЖНИК, а, ч. Поличка з образами (іконами). Його [по
па] хата сяла тілько рушниками Та пахущими на божниках 
квітками (П. Куліш); — Іване, зніми ікону. — Іван поліз до 
божника і зняв (Б. Грінченко); Гафійка мусила нарізати з 
паперу нових козаків та квіток і обліпити ними стіни од 
божника аж до дверей (М. Коцюбинський); Божники прик
рашали різьбою, розписалш (з наук.-попул. літ.).

БОЖ НИЦЯ, і, ж. 1. Те саме, що божнйк. У чистій, про
сторій світлиці, у  кутку під божницею.., сидів Яків Боро
дай (Панас Мирний); Іваниха підійшла до божниці, вийняла 
звідти податки, страховки, листи (М. Стельмах); Вустя 
кинулася шукати за іконою на божниці листа (О. Гончар); 
// Місце (куток) у хаті або в церкві з поличками, на яких 
поставлені образи (ікони). — Матір Божу [ікону], — додав 
він Кузьмі, — візьми й постав за олтарем, у  божниці... 
(С. Скляренко).

2. Храм, церква. Сотник глянув у  сторону божниці, що 
одна на ціле місто мала бляшаний дах (О. Маковей); На 
Київській горі-легенді, горі-великомучениці ксьондзи й пани 
поставили свою божницю... (Василь Шевчук); У Києві нов
городські купці мали свою новгородську божницю, яка зна
ходилась на Подолі (з наук. літ.).

БО Ж Н И Ч бК , чка, ч. Зменш, до божнйк. З божничка 
виглядали дорогі образи з-за лісу васильків, м яти (Панас 
Мирний); Потім, ляскаючи зубами, .. підійшов до Адамка, 
що забився в куток під божничок, вхопив його за в'язи 
(С. Черкасенко).
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БОЖ бК, жка, ч. 1. Зменш, до бог 2. Ох, коли б скоріше, 
хлопче, мрії ті твої справдились, бо й на їх позаздрить мо
же який-небудь злий божок... (Леся Українка).

2. Скульптурна фігурка якого-небудь божества. Не звер
тайтеся до ідолів і не робіть собі литих божків. Я  Господь 
Бог ваш! (Біблія. Пер. І. Огієнка); То був східний божок по
жовклої слонової кості (Ю. Яновський).

БОЗ, у, ч., діал. Бузок. Панна Маня зірвала гілочку бозу, 
що цвів понад ослоном (О. Маковей); — По-моєму, побе
ріться навесні. Це найкращий час, як усе зачне розцвітати- 
ся. Буде боз, будуть уже конвалії, будуть уже лілеї (О. Ко- 
билянська); Не палі ’ятала, як і куди йшла і як опинилася в 
наріжнім будуарі гарему, де в заґратовані вікна заглядав 
синій міцно пахучий боз (О. Назарук); * У порівн. Л ице.. бу
ло синє, як боз (І. Франко).

БОЗЁ-ЧАСТЙНКА, и, ж., фіз. Те саме, що бозбн. Бо-
зе-частинка Хігса є тією самою ланкою, котрої бракує і яка 
дала б змогу пояснити багато фундаментальних положень 
фізики елементарних частинок (з наук. літ.).

БбЗНА, присл., розм. Невідомо. Принцеса може чудесно 
сама чекати Страховища й визволяти свою коронку, не 
затримуючи бозна для чого людину... (В. Винниченко); Йому 
[Максимові] починало вже здаватись, що він іде так бозна 
й відколи (І. Багряний); Ну знач. пред. Бозна, чи тут краще 
було, чи в хаті Килини Івановни [Іванівни], повній диму (Па
нас Мирний).

Б(ІЗНА-ДЕ, присл., розм. Невідомо де. — Сиди в хаті та 
не вештайся бозна-де по садках (М. Коцюбинський); Два 
старші хлопці різали дрова для літньої кухні — були це бозна- 
де роздобуті трухляві колоди (Валерій Шевчук).

БбЗНА-ЗВІДКИ, присл., розм. Невідомо звідки. Бозна- 
звідки, мов з моря блакиті.., вигулькнули веселі Дніпрові го
ри (М. Коцюбинський); Таке почуття охоплювало іїрапто
во, підкравшись бозна-звідки, руки в неї опускалися, серце 
бралося тривогою, вона кидала роботу і йшла шукати Тим
ка (Григір Тютюнник).

БОЗНА-КОЛИ, присл., розм. Невідомо коли. Під часто
колом стояв русин-купець, обличчя обгоріле, засмалена со
рочка, борода бозна-коли голена (Б. Лепкий); Потім вони 
знайшли велику, заметену снігом копицю старого, бозна- 
коли і ким нагребеного сіна, наносили туди ще хмизу і кілька 
оберемків сухого бур'яну (І. Багряний).

БбЗНА-КОЛЙШ НІЙ, я, є, розм. Дуже давній, заста
рілий. Хліб черствий, бозна-колишній (Сл. Гр.).

БбЗНА-КОТРЙЙ, а, є, займ. неознач., розм. Невідомо 
котрий. Молодий селянин позичив у  свого діда скрипку, що 
переходила у  спадок від діда до внука вже бозна-котре сто
ліття (О. Забужко); І так вів Юра Ґарана вже бозна-кот
рий день (з газ.).

БбЗНА-КУДЙ, присл., розм. Невідомо куди. Там уже 
дорога розходиться: одна йде бозна-куди, на південь, а дру
га напрямки повертає назад до ВеликоїЛисянки (М. Стариць- 
кий); Він сам не пам ’ятає, коли і як та чудовна краса.. під
хопила його і занесла бозна-куди (Панас Мирний).

БбЗНА-СКІЛЬКИ, присл., розм. Невідомо скільки. По
бачивши Матвія, собака наробив галасу, ніби йому за те 
бозна-скіїьки платять (У. Самчук); Його дивувало, що ми
нуло бозна-скільки часу, а до кабінету ніхто не заходив 
(А. Дімаров).

БбЗНА-ХТО, бозна-кого, займ. неознач., розм. Невідо
мо хто. Дівчина повернулася додому із ватяною головою, за- 
чуміла, острашена й ощасливлена, не розуміючи, чому в неї 
тремтять руки, адже вона тільки порозмовляла з якимсь 
чоловіком, котрий хоч і назвався Анатолем, але був бозна- 
звідки й бозна-хто (Валерій Шевчук); Ви не повірите, але 
причаївшись, там можна почути голоси Одарки й Карася, 
Вакули й Чорта, набундючених Івана Івановича та Івана 
Никифоровича, Баби-Яги, Лісовика та ще бозна-кого 
(з газ.).

БбЗНА-ЧИЙ, я, є, займ. неознач., розм. Невідомо чий. 
Суть навіть не в таму, що нафтові запаси Іраку можуть 
потрапити у  бозна-чиї руки, а в тому, що кривава громадян
ська війна здатна розпалити весь Близький Схід і призвес
ти до справжньоїгеополітичноїкатастрофи (з газ.).

БбЗНА-ЧОМ У, присл., розм. Невідомо чому. Напровес
ні 1945 р. на моїх очах підполковник застрелив собаку, який 
бозна-чому причепився до нього (з газ.).

БбЗНА-Щ О, бозна-чого, займ. неознач., розм. Невідомо 
що. Зі мною стала [Емма] такою привітною, немов я їй 
бозна-що доброго зробив (В. Винниченко); Треба було 
кілька годин чекати автобуса до рідного Дубового, а вже 
звідти — бозна-чим до Блюхівки, куди мати перебралася 
останній рік свого життя (Є. Кононенко); Сьогодні багато 
державних структур за свої послуги отримують гроші. За 
довідки, за підпис та за бозна-що (з газ.); Ну знач. ім. Дур
ниця, дурниці. — Що це ти бозна-що верзеш?! (Панас 
Мирний); — Овва... бозна-що вигадали.., — образився Іван 
(М. Коцюбинський); — І чого б ото я заливався? Мабуть, 
подумали бозна-що! (О. Бердник).

БбЗНА-ЯК, присл., розм. Невідомо як. З одного боку ви
соченна стіна, рівна, глиниста, з кущиками молочаю, які 
бозна-як попричеплювались там (В. Винниченко); // Як-не
будь. Хіба вона знала, що на це сказати. Коли б хоч по-люд- 
ськи говорив, а то бозна-як... (У. Самчук).

БбЗНА-ЯКЙЙ, а, є, займ. неознач., розм. Невідомо який. 
В потилицю йому [Володимиру] дихав дід, і вони обдивляли
ся кімнату, наче бозна-яке диво побачили (В. Винниченко); 
Старий розправив тремтячою рукою малесенький шмато
чок паперу і тримав його, наче бозна-яку газету (І. Багря
ний); — Та я-то цю штуку вже чув, — каже Матвій, забув
ши, що перед хвилею виявив було таке здивування, ніби це 
для нього бозна-яка новина (У. Самчук); Тільки у  комп ’ю- 
терному залі, точніше, у  приміщенні, де мав би бути цей 
зал, ремонт триває вже бозна-який рік і навряд чи закінчить
ся найближчим часом ( з газ.).

БО ЗбН , а, ч., фіз. Квантова частинка з цілим спіном. 
Невловима частинка — це бозон Хігса, що, за сучасними 
уявленнями, покликаний відповідати за наявність маси в 
усіх інших частинках (з наук, літ.); У розширених моделях 
спонтанного порушення симетрії може виникнути декіль
ка бозонів Хігса різної маси, у  тому числі й заряджених 
(з наук, літ.); Нейтральний бозон; Проміжний бозон.

БОЗбН Н ИЙ , а, е, фіз. Прикм. до бозбн. Оскільки доне
давна означення квантового броунівського руху було наве
дено лише для бозонних систем, у  роботі показано, як таке 
означення можна ввести у  випадку ферміонних систем 
(з наук, літ.); Теорія суперсиметрії вводить новий тип пе
ретворень, що переміщують бозонні і ферміонні стани 
(із журн.).
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БбЗЯ , і, ч. / ж., дит. (з великої літери). Те саме, що 
Боженька. Погримала на його [нього] Мотря, налякала, що 
Бозя битиме, коли таке буде робити (Панас Мирний); Не 
кажи цього, сину, бо то грішка; Бозя сердиться буде (С. Ва
сильченко); — Тіточко! Адже Бозя могутніша від ворожки 
(О. Назарук).

БОЇВКА, и, ж. Найменший збройний відділ ОУН, ство
рюваний для виконання незначних оперативних завдань. В 
окремих місцевостях траплялися відкриті збройні виступи 
боївок ОУН (з наук, літ.); Під час виїзду гітлерівців із села 
націоналістична боївка влаштувала засідку, внаслідок якої 
загинуло 7 німецьких військовослужбовців (із журн.).

БОЇВКАР, я, ч. Член боївки. До передвечір ’я боївкарі пе
рекрили вулиці Городецьку й Сапіш (Р. Іваничук); Невдовзі 
боївкарі ОУН прогнали польську поліцію з м. Стрия (з наук, 
літ.).

БОЇВКАРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до боївкар. Діяльність 
оунівців проти німців проявлялась і у  боївкарських акціях 
проти німецьких міліційних відділів (із журн.).

БбІНГ, а, ч. Багатомісний комфортабельний пасажир
ський або транспортний літак американської авіаракетобу- 
дівної компанії “Боїнг”. Червоний захід сонця в ілюмінаторі 
розітнуто навпіл сталевим лезом крила боїнга, що несе на
зад у  щоденні будні (із журн.); Від Києва до Марселя я летів 
на боїнгу голландських авіаліній (з газ.).

БбІНГОВИЙ, а, е. Прикм. до боїнг. Боїнговий двигун.
БО і ЩЕ, а, с. 1. Збільш, до бій 1, 2. — Я  бачу січу стра

шенну, боїщелюте (Панас Мирний); Удові здавалося, що як 
одбиватись од якого лиха руками, то хоч і не одіб'єшся 
вже, так боїщем натішишся славно (Марко Вовчок).

2. Місце, де відбувався бій. Пішли ся брати [битися] на 
олов'яне боїще (Сл. Гр.); Коли ж по малім часі прибігло з 
боїща п ’ять чоловіка [чоловіків] і довело, що все послане 
військо погинуло до ноги,.. то скаженій лютості коронно
го гетьмана не було й краю (М. Старицький).

БОЙ, боя, ч. Хлопчик-посильний, слуга-тубілець у готе
лі, на судні і т. ін. у деяких країнах. Бой із готелю, який зго
лосився бути провідником, порадив мені винайняти для по
дорожі коня (із журн.).

БбЙКЕН, у, ч. 1. Зимовий сорт яблуні. Садовод подає 
нам свій бінокль і вказує на ряди цвітіння — білого, біло-ро
жевого і рожевого — і каже: — Антонівка, бойкен, каль
віль сніжний... (Ю. Смолич); Бойкен — стародавній сорт 
яблуні, поширений у  південних і південно-західних районах 
України (з наук. літ.).

2. Плід цього дерева, велике світло-жовте кисло-солодке 
яблуко. Смачний бойкен.

БбЙКИ, ів,лш. (одн. бойко, а, ч.; бойкйня, і, ж.). Пред
ставники однієї з етнічних груп західноукраїнських облас
тей. Бойки — місцева назва українців, що живуть у  Підкар- 
nammi (І. Франко); До оздоб голови дівчата вживають ще й 
уплітки, у  бойків та гуцулів (О. Воропай); У накрохмаленій 
півці наша бойкйня виглядає так, як стародавня єгиптянка 
(з наук.-попул. літ.); Бойки здавна були землеробами (із журн.).

БОЙКЙНЯ див. бойки.
БбЙКІВСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бойки і Бойківщина. 

Хвіст бартки показував на захід — се означало йти у  бой
ківські гори, зав'язувати стосунки з невідомими людьми... 
(Г. Хоткевич); Бойківська хата мала, як правило, одну жит
лову кімнату з невеликими віконцями і піччю (з публіц. літ.);

Бойківський край — то мальовничі гірські та підгірські міс
цевості, переважно вкриті лісами (із журн.); Бойківський 
діалект.

Б бЙ К О  див. бойки.
БОЙКбТ, у, ч. Спосіб політичної та економічної бороть

би, що полягає в повному припиненні стосунків з якою-не- 
будь державою, організацією, установою чи окремою осо
бою. У 1902 р. селяни розпочали масовий бойкот жнив, що 
охопив понад 100 тис. сільськогосподарських робітників у  
великих маєтках Східної Галичини (з наук, літ.); Студенти, 
переконавшись, що бойкот малоефективний, перейшли до 
вироблення пропозицій щодо створення справжнього само
врядування (з газ.); // розм. Припинення стосунків з ким- 
небудь як міра покарання, знак протесту та ін. Жахливий 
бойкот і прокльони, якими братство загрожувало своєму 
свавільному членові, вмить оберталися на мильні бульбаш
ки (3. Тулуб); Цілий місяць між ними взаємний бойкот 
(У. Самчук).

БОЙКОТИСТ, а, ч., розм. Учасник бойкоту. Як політик я 
насамперед централіст і лише потім бойкотист (з газ.).

БОЙКОТбВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до бойкотувати. 
Франко, в той час бойкотований своїми і чужими, злидню
вав гірко і недомагав душевно й фізично (з наук, літ.); Бойко
тована світовою спільнотою держава зазнає непоправних 
втрат (з газ.).

БОЙКОТУВАННЯ, я, с. Дія за знач, бойкотувати і бой
котуватися. У разі проходження опозиційного проекту ле
гальних механізмів для реалізації вимог, закладених у  ньому, 
зокрема відставки глави держави, немає. Отже, залиша
ється тільки бойкотування, мітингування тощо (з публіц. 
літ.); Досить модним останнім часом стало бойкотування 
товарів тієї або іншої країни, наприклад, деякі японські 
магазини відмовляються приймати товари американсько
го виробництва (з газ.).

БОЙКОТУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., кого, що. Засто
совувати бойкот проти кого-, чого-небудь. Карно на цей раз, 
мабуть, остаточно і безповоротно скомпрометував себе. 
Ми його бойкотуємо (М. Хвильовий); Оті його закляті 
друзі просто бойкотують його. Не хочуть і жити разом, 
обминають (В. Козаченко).

БОЙКОТУВАТИСЯ, ується, недок. Пас. до бойкотува
ти. Вибори до рад громадських і повітових часто бойкоту
валися (з наук.-попул. літ.).

БбЙЛЕР, а, ч. Пристрій для нагрівання води (перев. па
рою) в системах теплопостачання й гарячого водопостачан
ня. У найхолодніші дні завод додає в бойлер гостру пару, що 
дає змогу підтримувати постійно нормальну температуру 
в теплицях (з наук, літ.); Воду для басейну готують у  спе
ціальному цеху. Спершу звичайну водопровідну воду нагрі
вають у  бойлерах до 70 градусів, а потім спрямовують у  
змішувачі, де доводять до 24-27 градусів (з наук.-попул. 
літ.).

БбЙ Л ЕРН И Й , а, е. Прикм. до ббйлер. У хімічному кор
пусі апаратник “хазяйнує" біля бойлерних установок 
(з газ.); Ну знач. ім. ббйлерна, ної, ж. Приміщення для бой
лерів. За одним заходом енергетики повністю замінили 
проіржавілі нутрощі старої лікарняної бойлерної— тепер 
у  ній все сяє і займає у  три рази менше місця, ніж старі 
труби та котли (з газ.).
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БбЙ Н Я, і, ж. 1. Спеціально устатковане приміщення 
для забою худоби; різниця (див. різниця2 1). На далеких 
бойнях ревів віл, і рев був тягучий і тривожний (М. Хвильо
вий); Хотілося .. звільнити безпорадний і покірливий гурт 
людей, який жене він [Сафар] на продаж, як отару до бо
єнь... (3. Тулуб).

2. перен. Масове вбивство людей; бійня, різанина. Уві
йдуть у  береги річки, і вийде з берегів людська кров. Почнеться 
нечувана у  світі бойня (О. Довженко).

БОЙОВИЙ, а, ё. 1. Пов'язаний із виконанням воєнних 
операцій, веденням бою. Артем тільки вранці нарешті ді
знався докладно про наслідки нічної бойової операції {А. Го
ловко); Капітан Чумаченко, зібравши під деревом своїх ко
мандирів рот, розтлумачує їм бойове завдання (О. Гончар); 
Спробуймо оцінити бойову діяльність ОУН і У ПА в роки 
війни на антипольському фронті (з наук, літ.); // Признач, 
для бою. Правда, перед ними він тільки раз появився у  своїй 
бойовій зброї (Панас Мирний); Деякі фотознімки відобра
зили окремі види бойової техніки (з газ.); // Здобутий у боях. 
Сім ї  у  нас такої Нема і не було, Де б слави бойової Промін
ня не лягло (М. Рильський); У декого на грудях виблискували 
бойові ордени (О. Довженко).

2. Готовий до боротьби. Авдиторія [аудиторія] ще біль
ше зашуміла. В кожному прокинувся бойовий дух (М. Хви
льовий); // Дуже енергійний, діяльний, активний. — Вона 
не просто собі вчителька, Даньку... Бойова!.. (О. Гончар); 
// Сповнений напруженої діяльності. — День у  мене сьогод
ні такий бойовий, — не знаю, чи впораюсь (Ю. Шовкопляс).

Бойова одиниця див. одиниця; Бойова тривога див. 
тривога; Бойовий (вогнёвий) припас <Бойові (вогневі) 
припаси> див. припас1; Бойові порядки див. порядок; 
Взяти (звести) на бойову див. узяти; Поставити гвин
тівку (рушницю) на бойовий звід див. поставити1.

А  Бойова рубка див. рубка2.
0 Бойове хрёщёння див. хрёщёння; Пробити бойов^ 

тривогу див. пробивати; У повній [бойовій] готовності 
див. готовність.

БОЙОВИК, а, ч. 1. Учасник якої-небудь бойової групи, 
загону і т. ін. Як тільки зажила рана, Левко Когут вирішив 
вивести своїх бойовиків на операцію  (І. Цюпа); Перехід 
Д. Лизогуба з табору землевольців до терористичної орга
нізації був великим успіхом для бойовиків, які отримали від 
багатого українського поміщика значні кошти для підго
товки й здійснення терактів (з наук, літ.); Затриманий по
відомив, що бойовики навесні планують помітно активізу
вати бойові дії проти федеральних сил (з газ.).

2. розм. Кінофільм, вистава і т. ін. із динамічним, захоп
ливим сюжетом, заснованим на конфлікті, який розв’язу
ється за допомогою фізичної чи військової сили. Саме пред
ставники авангардистських течій уперше звернулися до 
жанру бойовика, детективу (з наук.-попул. літ.); Поява ук- 
раїнськомовних трилерів, бойовиків та серіалів у  сучасній 
індустрії кіно — неминуча (з газ.).

БОИОВЙСЬКО, а, с. Те саме, що бойовище. І йде той 
люд, мов хвилі в океані, без ліку, без числа на бойовисько 
(Леся Українка); Зараз вони [генерали] вирішують долю 
майбутнього бойовиська (В. Собко); У стародавньому сві
ті були сміливці, котрі влаштовували акулячі бойовиська 
(з газ.).

БОЙОВЙТИЙ, а, е. Сміливий, рішучий, здатний до бою. 
Усні й письмові джерела свідчать про те, що наші предки 
були бойовитими і працелюбними людьми (з публіц. літ.); 
Особливо втішив бойовитий настрій, з яким підопічні Оле
га Блохіна відіграли матч (з газ.); Взагалі гра до її припи
нення мала цілком бойовитий характер (з газ.).

БОЙОВЙТІСТЬ, тості, ж. Властивість за знач, бойовй- 
тий. Цей рік став також періодом перевірки професійних 
спиюк на бойовитість, солідарність, здатність реально 
захищати права та інтереси працівників (з газ.); Лікарі 
засвідчили більшу бойовитість і крайку вправність прихиль
ників здорового способу життя (з газ.).

БОЙОВЙТО. Присл. до бойовитий. — Отакі хлопці, — 
бойовито сказав досить-таки миршавий з виду Підмогиль- 
ний, — та ми як підемо, та ми як вдаримо — пір ’я з них по
летить! (О. Гончар); Стартував чемпіонат, і команда бо
йовито розпочала боротьбу серед команд першої ліги 
(з газ.); * Образно. На грудях ветерана бойовито яскрилися 
ордени та медалі (із журн.).

БОЙОВЙЩ Е, а, с. 1. Битва, бій. Я  почував себе зовсім 
розбитим, ніби я теж брав участь у  тому запеклому бойо
вищі (Олесь Досвітній); * Образно. На бойовище світа ви
йшов я.., І кождий вал мене збивав з пуття (І. Франко).

2. Поле бою, битви. Докоряла [Предислава], що він тікає 
з бойовища, вимовляючись якимись монашими заповідями 
та житіями (М. Грушевський); Окремі козаки ще гасали 
бойовищем, добиваючи рештки поляків (П. Панч); Рясні 
трави встеляють учорашні бойовища (В. Дрозд); * Образ
но. Тихович стоїть посередині садка й оком досвідченого 
вояки озирає будуче бойовище (М. Коцюбинський).

Б О Й бК , йка, ч. 1. Кінчик курка, передня частина удар
ника ручної вогнепальної зброї. Думка в Свирида Яковлеви
ча була проста: при уд а р і.. бойок розіб'є капсуль, і снаряд 
полетить на ворогів (М. Стельмах).

2. техн. Ударна частина механічного парового молота. У 
середній частині молоток має овальний отвір, на кінцях — 
носок і бойок (з навч. літ.).

БОЙСКАУТ, а, ч. Член скаутської організації. — Я на 
цьому дещо розуміюся. Я  був бойскаутом, а ти ж знаєш, 
що бойскаути .. вивчають різні сліди (Ю. Яновський); У 
бойскаутів потрібно виховувати прив ’язаність до своєї ор
ганізації {з газ.); Літній табір бойскаутів.

БОЙСКАУТЙЗМ, у, ч. Рух бойскаутів. Засновники бой
скаутського руху розуміли, що бойскаутизм повинен мати 
досить широкі цілі (із журн.).

БОЙСКАУТСЬКИЙ, а, е. Який пов’язаний із бойскау
том. Бойскаутський табір розташований в унікальному ку
точку гірського Криму — Байдарській долині, на висоті 400м 
над рівнем моря серед ялівцевих гаїв (із журн.); Потрібно 
працювати над тим, щоб хіоп  ’ята мали можливість бра
ти участь у  свого роду маленьких комунах, бойскаутських 
рухах (з газ.̂ ).

БОЙФРЕНД, а, ч., розм. Коханець, приятель жінки. На 
Заході байдуже, одружена жінка чи ні, має вона чоловіка 
чи бойфренда — це її приватна справа (Є. Кононенко); У 
скрутних ситуаціях завжди поряд старший товариш і ни
нішній бойфренд, готовий підставити своє т ече  (з газ.).

БОКАЖ, у, ч., геогр. Тип культурного ландшафту, для 
якого характерне чергування невеликих полів і луків з лісо
вими й чагарниковими смугами. Втив людини настільки



БОКАЛ 5 8 5 БОКС1

перетворив місцевість, що бретонські ландшафти отри
мали навіть власне ім'я — бокаж (з наук.-попул. літ.); 
Досвід танкових контратак німців під час Другої світової 
війни в умовах бокажу був досить невдалий (з наук.-попул. 
літ.).

БОКАЛ, а, ч. 1. Скляна або кришталева посудина на ніж
ці для вина; келих. Вона [співачка] сама трохи хлеснула 
[хлиснула] з одного бокала, зате зо всіма приязно цокалась 
(Панас Мирний); 3 усіх боків почулись вигуки схвалення, цо
кання чарок, бокалів (Л. Дмитерко).

2. Велика скляна посудина на ніжці або без неї для пиття 
пива. Біля кіоску пінились бокали, Бідовий хлопець пиво роз
ливав... (В. Симоненко).

3. Кількість рідини, яка вміщується в такі посудини. Лі
карі, як правило, не забороняють вагітним випити бокал 
червоного сухого вина (із журн.); На святі пива мешканець 
Рівного за п 'ятнадцять хвилин випив 15 бокалів пива 
(з газ.).

БОКАЛЬЧИК, а, ч., розм. Зменш, до бокал. Максимум, 
що дозволяє Андрій з алкоголю — бокальчик вина або пива 
для підтримки бесіди (з газ.).

БОКАСА, присл., розм. Боком. А кінь жахається та 
рже. На дибки спиниться та гривою мотає, То піде бокаса, 
то б'ється і кусає (Є. Гребінка); Машина після вибуху пі
шла якось бокаса (І. Багряний); Кинувся вбік .. вороний, 
пішов бокаса в степ (О. Гончар).

БОКАСТЕНЬКИЙ, а, е, розм. Зменш, до бокастий. На 
стовпі між воротами й хвірткою стоїть невелике бокас- 
теньке горнятко, прикрите ще не промерзлим окрайцем 
хчіба (М. Стельмах).

БОКАСТИЙ, а, е. Який має великі боки. Химерний, ма
ленький, Бокастий, товстенький Коханчик удавсь (Л. Глі- 
бов); Балалайка висіла якраз навпроти. Олександра бачила 
її бокастий обрис, струни також відбивали місячне про
міння і ледь помітно фосфоризували (Валерій Шевчук).

БОКАТИЙ, а, е. Те саме, що бокастий. Сама хазяйка 
накраяла хліба, а хазяїн вніс з хижки бокату пляшку горілки 
(І. Нечуй-Левицький); Він підійшов до судника.., поставив 
переді мною бокату, добре закорковану карафочку... 
(М. Олійник).

...БбКИЙ. Друга частина складних слів, що відповідає 
слову бік, напр.: б і л о б о к и й ,  к р и в о б о к и й ,  о д н о б о 
кий.

БОКЛАГ див. баклйг.
БОКЛАГА див. баклага.
БОКЛАЖКА, и, ж. Зменш, до боклага. Іван мав таке 

почуття.., що має на плечах невеличку боклажку горілки 
(І. Франко); Повипивали всю воду в боклажках, а спрага не 
меншала (І. Багряний).

БОКЛАЖ бК, жка, ч. Зменш, до боклаг. А я вийму го
рілочки фляшу [фляшку], Вареної з медом боклажок (з на
родної пісні); Кажи принести боклажок і дві-три чарки 
(Б. Лепкий).

БбК ЛО , а, с., діал. Боклаг. Серед рожевого полум 'я, наче 
червоні бокла, стоїть-колишеться сонячне коло (Панас 
Мирний).

БОКОВИЙ, а, є. Який міститься збоку або спрямований 
убік. Хто смирніший.., боковою улицею обійде (Панас Мир
ний); Іван.. повернув на бокову доріжку (І. Франко); 3 боко
вої кишені [видно] кінчик рожевої хустки (М. Коцюбин

ський); Зрідка на центральний будинок налітали вітерці, і 
тоді билась на сході бокова віконниця (М. Хвильовий); 3 бо
кових дверей увійшов командуючий військовою округою 
(В. Кучер); Гриць боковим поглядом відзначив надзвичайну 
красу деяких дівочих облич (О. Бердник); Боковий міраж 
утворюється тоді, коли вертикальні шари повітря мають 
різну густину (з наук.-попул. літ.).

А  Латеральний (боковий) приголосний див. приго
лосний.

0 (1) На бокову — лягати спати. [Ш к о р у п с ь к и й : ]  У 
мене наймудріший звичай: як тілько гості скінчили обід, 
гукну на слуг, щоб гостям зараз коней подавали, а сам на бо
кову (М. Кропивницький); — Ну що ж  — пора на бокову, — 
підводиться ІЛтукаренко (С. Голованівський).

БОКОВИНА, и, ж. Бічна частина, сторона чого-небудь. 
Боковини коліс позадорожників зазвичай укріплені, щоб 
уникнути розривів об гострі камені і корчі (з наук.-попул. 
літ.); Нижню деку і боковини вишуканих, високомистець
ких, багато орнаментованих класичних гітар декорують 
інкрустацією (із журн.).

БбК О М , присл. Не прямо, а боковою частиною. Побіг 
старий не просто — боком І ввесь од радості згорів (І. Кот
ляревський); Економ насунув шапку і якось боком просу
нувсь крізь юрму (М. Коцюбинський); Іти можна лише бо
ком, виставляючи плече вперед (Ю. Збанацький); // На боці. 
Він ліг боком і лежав тихо (Панас Мирний).

0 Вилізти (вийти, рідко полізти) / вилазити (вилізати, 
виходити і т. ін.) боком див. вилазити; Дивитися кбсо 
(криво, боком) див. дивитися.

БОКОПЛАВ див. бокоплави.
БОКОПЛАВИ, ів, мн. (одн. бокоплав, а, ч.), зоол. Ряд 

вищих ракоподібних. За надзвичайним багатством видів 
бокоплавів з усіх прісних водойм виділяється озеро Байкал 
(з наук, літ.); У природних умовах деякі риби, наприклад фо
релі, харчуються виключно бокоплавами (з наук.-попул. 
літ.); Бокоплави добре відомі не лише зоологам, але й рибал
кам їіз журн.).

БОКбР, а, ч„ діал. Пліт (у 2 знач.). Важко провести да- 
рабу або ж ще більший пліт — бокор через гряди, .. не за
хрясти десь на мілкому,.. не вдаритись об скелю! (С. Скля
ренко); Гаті відкрито. І  водний поріг Викинув бокори В 
пінисті хвилі (Ю. Гойда); Дід Петро зробив на ріці Тереблі 
бокор із смерекових колод, склав шкіри на бокор і спустився 
долі Тереблею до Тиси, а звідси пішов на торг (А. Калин).

БОКОРАШ , а, ч., діал. Плотогон. Старий бокораш поди
вився на сина теплими очима, а потім поглянув навкруг 
(С. Скляренко); Два бокори доставили сюди із сусіднього 
Міжгірського району, де їх виготовив 74-річний колишній 
бокораш (з газ.).

БОКС1, у, ч., спорт. Кулачний бій між двома спортсмена
ми у спеціальних рукавицях, який проводиться на рингу за 
певними правилами. Мені довелося пригадати маленький 
прийом архаїчного боксу, доки він мене впустив (Ю. Янов- 
ський); Високий такий пацан, ще й боксом займається 
(Ю. Мушкетик); Жіночий бокс як вид спорту культивуєть
ся в нашій країні порівняно недавно (з наук.-попул. літ.); 
Звичайно, брати Клички різко не висловлювалися щодо сво
їх майбутніх суперників, як прийнято у  великому боксі 
(з газ.); Чемпіонат світу з боксу.



БОЛГАРИБОКС2 5 8 6

БОКС2, у, ч. Вид чоловічої стрижки. Стрижений під 
бокс, з цигаркою в роті, він нахабнувато дивився спідлоба 
(Остап Вишня); Трофейні чоботи його вилискували дзер
кально, а ясно-руда велика голова, підстрижена боксом, 
пахтіла найкращими парфумами європейських фабрик 
(О. Гончар).

БОКС3, у, ч. 1. Відокремлена (відгороджена) частина 
лікарняної палати або спеціальне приміщення для ізоляції 
хворого. — У нас тут просто очманіли всі. Районну лікар
ню наспіх білять, коло епідстанціїрозводять квітник, в ди
тячій консультації спішать закінчити бокси... (Б. Анто
ненко-Давидович); У дитячих неінфекційних лікарнях (від
діленнях) приймання проводиться через приймально-огля
дові бокси (з навч. літ.); Раціонально створити окремі від
ділення (або бокси) для новонароджених, що переводяться 
з акушерських стаціонарів, і тих, що поступають із дому 
(із журн.).

2. Герметична камера для проведення робіт, які потре
бують ізоляції, особливої стерильності і т. ін. При перших 
ознаках достигання плоду, з метою запобігання можливої 
втрати насіння, його необхідно вміщувати в пластмасовий 
бокс (із журн.).

3. Відділення в гаражах, промислових приміщеннях для 
автомобілів, дослідних установок і т. ін. Правові аспекти 
оренди регулюються договором зберігання транспортного 
засобу в боксах та гаражах (з мови документів).

4. Невелика коробка для дисків, дискет і т. ін. Бокс для 
зберігання 50 дискет; Настільний бокс для дисків.

БОКСЕР1, а, ч. Спортсмен, який займається боксом (див. 
бокс1). Він був маленький і широкий, майже квадратовий у  
постаті. Мабуть, у  минулому штангіст чи боксер (П. За- 
гребельний); Це був майстерний удар, що ним міг пишати
ся професійний боксер (А. Дімаров); Київський боксер Ві
талій Кличко — перший українець, який виборов титул 
чемпіона світу серед професіоналів (з газ.).

БОКСЁР2, а, ч. 1. Порода сильних короткошерстих собак 
з тупою мордою і широкою грудною кліткою. Можна смі
ливо констатувати той факт, що боксери — собаки жит
тєрадісні, відкриті та добродушні, з поривчастим та імпуль
сивним темпераментом (із журн.).

2. Собака цієї породи. Мій боксер погрозливо загарчав на 
незнайомця (із журн.).

БОКСЕРКА, и, ж. Жін. до боксёр1. На жіночому чем
піонаті Європи 2009 року українські боксерки здобули де- 
в 'ять медалей (з газ.).

БОКСЕРСЬКИЙ1, а, е. Прикм. до боксёр1. Пан прези
дент у  боксерських коротеньких штанцях на голому тілі, з 
виразом упертості й лихої люті б 'є кулаками в рукавицях 
шкурятяне опудало (В. Винниченко); Він [Іван] не змагався 
в силі й спритності ні на стрільбищах, ні на боксерських 
рингах (О. Довженко); Напруження в залі наростало, як під 
час боксерського поєдинку (з газ.).

БОКСЕРСЬКИЙ2, а, е. Прикм. до боксёр2. Боксерські 
лапи.

БОКСЙТ, у, ч. Гірська осадова порода, що містить гли
нозем; найкраща алюмінієва руда. Серед корисних копалин 
особливе місце займають боксити — сировина для видо
бутку алюмінію (з наук, літ.); У регіоні, звідки походив зра
зок руди, виявили багатющі поклади бокситу (з навч. літ.).

БОКСИТОВИЙ, а, е. Прикм. до боксит. На крайньому 
південному заході материка в 64 км від м. Перт розташо
ваний великий бокситовий район Дарлінг (з наук.-попул. 
літ.); Бокситовий рудник.

БбКСОВИЙ, а, е. Прикм. до бокс3. Безприв'язне утри
мання корів може бути боксовим, на щілинній підлозі або 
на глибокій незмінюваній підстилці (з наук, літ.); На цьому 
місці, у  80 метрах від обеліска Слави, спорудили залізобе
тонний приватний боксовий гараж із в 'їздом і виїздом на 
Дніпровський узвіз (з газ.); Комплект поставки боксовий.

БОКСУВАННЯ, я, с. Дія за знач, боксувати. Повторне 
боксування призвело до того, що хлопець звалився долі без 
свідомості (з тт.)\Дещо здивувала нова манера боксування 
Володимира Кличка, котрий вів бій на зігнутих ногах (з газ.).

БОКСУВАТИ, ую, уєш, недок. Займатися боксом (див. 
бокс1). Незвично дивитися, як вправно боксують тендітні 
на перший погляд дівчатка, але час розставляє нові акцен
ти і на спортивній арені (з газ.).

БОКУВАННЯ, я, с., розм. Дія за знач, бокувати. Чорний 
здіймаю бич Проти всіх, чий девіз — бокування (М. Риль
ський).

БОКУВАТИ, ую, уєш, недок., розм. Ухилятися від кого-, 
чого-небудь, сторонитися, уникати когось, чогось. Бокує 
чогось від мене (Сл. Гр.); Від читальників він завсіди боку- 
вав (Л. Мартович); Коли ж вони випадково зустрічалися, 
дядько Володимир одразу починав сторожко бокувати й 
щось мимрити про своїневдачі-нестатки, скаржитись н а .. 
бісову дорожнечу, яка останню копійку витрушує з самої 
душі (М. Стельмах); Жив він у  знайомого на приватній 
квартирі, від товариства бокував... (Р. Іваничук).

БОЛА, й, ж. Мисливська метальна зброя індіанців Пів
денної Америки. При киданні боли ремені сплутували ноги 
або шию тварини (із журн.).

БОЛВАН, а, ч., спец. Дерев’яна форма для моделювання 
капелюхів, перук і т. ін. У кутку гримерної стояв болван із 
чорною перукою (з газ.).

БОЛВАНКА, и, ж. 1. техн. Шматок заліза, дерева і т. ін. 
для виготовлення якого-небудь виробу. Молот з гуркотом 
м 'яв і бив покірливу м 'яку крицю, чавив у  смужки, розкочу
вав у  довгі циліндричні болванки (3. Тулуб); На нагрівання 
болванки використовується ЗО % кількості теплоти, яка 
виділяється при ударі (з наук.-техн. літ.); * У порівн. Дивлять
ся на тебе, наче на болванку, що її треба увіпхнути у  вер
стат ( із журн.).

2. спец. Те саме, що болван. Перші картузи необхідно 
шити на болванці, інакше ви можете зіпсувати вироби 
(з навч. літ.).

3. розм. Компакт-диск без інформації. Пропонуємо бол
ванки DVD відмінної якості в унікальному DVD-боксі “б в І "  
(з мови реклами).

БОЛГАРИ, ар, мн. (одн. болгарин, а, ч.; болгарка, и,
ж.). Народ, що становить основне населення Болгарії. Свя
тослав, сам того не відаючи, зробив для Болгарії найбільшу 
послугу, внаслідок якої болгари знов повернули свою велич 
(П. Загребельний); — Я  теж болгарка. Мене Гамід вивіз із 
Болгарії, щоб я доглядала дівчину, коли вона була малою 
(В. Малик); Дослідник мови договорів С. П. Обнорський 
дійшов висновку, що договір 944 р. перекладено болгари
ном, отже, враховуючи, що в цей часу Болгарії вже існува
ла розвинута кирилиця, договір, імовірно, був написаний са-
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ме нею (з наук, літ.); Південні слов ’яни, зокрема болгари, ма
ли давню традицію записувати слов'янські тексти грець
кими та латинськими літерами (з наук.-попул. літ.).

БОЛГАРЙЗМ, у, ч., лінгв. Слово, вираз, запозичені з бол
гарської мови. Внесені П. Тичиною в текст поеми “Подо
рож до Іхтімана" болгаризми “младеж ”, “другарочка " 
зрозумілі без перекладу (з наук, літ.); Деякі уривки “Повісті 
временных літ ” буквально насичені болгаризмами (з наук.- 
попул. літ.).

БОЛГАРИН див. болгари.
БОЛГАРЙСТ, а, ч. Фахівець із болгаристики. Про слова 

болгарського походження в угорській мові писав угорський 
болгарист і перекладач Петер Юхас (з наук. літ.).

БОЛГАРЙСТИКА, и, ж. Сукупність наук, які вивчають 
мову, літературу та культуру болгарського народу. У роботі 
досліджено витоки української літературознавчої болга
ристики, проаналізовано праці Ю. Венеііна, О. Бодянського, 
Я. Половецького, І. Срезневського (з наук, літ.); У Київському 
слов 'янському університеті вивчають болгаристику (з газ.).

БОЛГАРИСТКА, и, ж. Жін. до болгарйст. На засіданні 
виступила молода асистентка кафедри слов ’янської філо
логії, за фахом — болгаристка (із журн.).

БОЛГАРКА1 див. болгари.
БОЛГАРКА2, и, ж., розм. Інструмент, знаряддя для рі

зання деревини, металу і т. ін. Робітник ЖЕКу зрізав бол
гаркою повалене дерево (з газ.).

БОЛГАРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до болгари і Болгарія. В 
болгарському селі його [Сирдія] прихистили чужі діти — 
друзі його синів, прихистили як свого тата, вселили надію, 
що він побачить свою кров молоду, побачить щастя люд
ське (М. Стельмах); Румунський берег і болгарський Мов 
два брати (П. Воронько); Я  не захотів його розчаровувати. 
В гастрономі взяв пляшку сухого болгарського вина та 
пляшку коньяку (Ю. Мушкетик).

Болгарський хрест (хрестик) див. хрест.
БОЛЕЗАСПОКІЙЛИВИЙ, а, е, фарм. Який вгамовує 

біль. Болезаспокійливу дію мають аїр тростинний, бузина 
чорна, валеріана лікарська... (з наук.-попул. літ.); У медици
ні багатьох країн листя меліси використовують як заспо
кійливий, болезаспокійливий і протигрипозний засіб  
(із журн.).

БОЛЕЗАСПОКІЙЛИВО. Присл. до болезаспокійли
вий. Препарат діє протизапально і болезаспокійливо, по
ліпшує гемодинаміку в ураженому органі, сприяє розсмок
туванню патологічно зміненої тканини (з наук, літ.); Після 
всмоктування у  кров саліцилова кислота діє протизапаль
но, жарознижувально та болезаспокійливо (з наук. літ.).

БОЛЕїТ, у, ч., геол. Мінерал світло-лазурового або тем
но-синього кольору з перламутровим блиском. Болеїт — 
відносно рідкісний і дуже красивий мінерал (із журн.).

БОЛЕРб, невідм., с. 1. Іспанський народний ритмічний 
танець у супроводі співу, кастаньєт, тамбурина, з поклацу
ванням пальцями. Не залишився осторонь від зародження 
танго ще один іспанський танок — болеро, який з ’явився 
наприкінці XVIII століття (з наук.-попул. літ.); Танок боле
ро непомітно для себе перейшов у  стан, який пізніше отри
мав назву іспанського балету (із журн.).

2. Частина іспанського народного костюма у вигляді ко
роткої безрукавки. Французькому кутюр'є ley Сен Лорану 
належить заслуга популяризації серед жінок строгих кос

тюмів, піджаків у  стилі болеро, прозорих блуз та строгих 
бермудів як вечірнього одягу (із журн.).

БОЛЕЩ І, ів, мн., заст. Хвороби, страждання. — Бачиш, 
живуть вони, як свої, і все у  їх [них] вкупі: болещі і радощі, 
думки і гадки (Марко Вовчок).

БОЛЙГОЛОВ, а, ч. Дворічна отруйна трав’яниста рос
лина родини зонтичних. І тільки кропиви та болиголови 
шумлять там поволі (С. Васильченко); Болиголов поріс, а 
може, й рута, На тих місцях, де гримотіли пута (А. Ма
лишко); У болиголові міститься дуже отруйний алкалоїд 
коніїн (з навч. літ.).

БОЛІВАР1, а, ч. Грошова одиниця Венесуели, що дорів
нює 100 сентимо. На даний момент у  Венесуелі обмінний 
курс болівара стосовно долара США фіксований (з газ.); 
Після заяв про необхідність націоналізації великих галузей 
промисловості венесуельська валюта болівар знецінилась 
(з газ.).

БОЛІВАР2, а, ч. Чоловічий капелюх із широкими криса
ми, що був популярний у 20-х роках XIX ст. На кшталт то
го, як герой Пушкіна, зібравшись прогулятися бульваром, 
одягав широкий болівар, тобто капелюху стилі національ
ного героя Латинської Америки, прогресивна молодь 70-х 
хизувалася піджаками з коміром-стійкою (із журн.).

БОЛІВАРІАНІЗМ, у, ч. Ряд політичних доктрин, поши
рених у Південній Америці, особливо у Венесуелі. Боліва- 
ріанізм отримав свою назву від імені венесуельського гене
рала Симона Болівара, який вів боротьбу за незалежність 
більшості південноамериканських країн (з наук.-попул. 
літ.); Найвідомішим прихильником боліваріанізму є прези
дент Венесуели Уго Чавес (із журн.).

БОЛІВАРІАНСЬКИЙ, а, е. Стос, до боліваріанізму. У 
ході візиту на Кубу Уго Чавес обговорить з кубинським ке
рівництвом хід виконання двосторонніх угод, а також ін
теграційні проекти в рамках боліваріанської альтернати
ви для країн Америки (з газ.).

БОЛІВІАНО, невідм., с. Грошова одиниця Болівії, що 
дорівнює 100 сентаво. Верхня й нижня частини міста Ла- 
Пас пов ’язані сучасною автострадою, на проїзд якою пот
рібно хвилин десять, але вона платна — 2 болівіано 
(із журн.); До недавнього часу президент Болівії отримував 
майже 35 тисяч болівіано в місяць (з газ.).

БОЛІВІЄЦЬ див. болівійці.
БОЛІВІЙКА див. болівійці.
БОЛІВІЙСЬКИЙ, а, е. Прикм. до болівійці і Болівія. Те

пер болівійські кечуа культурою та мовою значно тісніше 
зв 'язані з кечуа Перу, ніж із власним креольським та ме
тисним населенням сходу країни (з наук.-попул. літ.).

БОЛІВІЙЦІ, ів,мн. (одн. болівієць, йця, ч.; болівійка, и, 
ж.). Населення Болівії. Казна країни отримує від експлуа
тації природних ресурсів значно менше, ніж могла б, як 
вважають болівійці, отримувати (з публіц. літ.); Під кі
нець футбольного матчу болівієць майстерно виконав 
штрафний удар (з газ.); Українська тенісистка у  двох се
тах з рахунком 6:3, 6:3 переграла болівійку (з газ.).

БОЛІД1, а, ч. Великий яскравий метеор із довгим хвос
том. Коли за ліс упало дві зорі, хлопець кинувся до хати, за
хоплено гукаючи: — Боліди! Боліди впали! (О. Бердник); Бо
лід виникає в результаті проникнення з міжпланетного 
простору в земну атмосферу великого каменя (з навч. літ.);
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Болідом називається досить рідкісне явище — летюча вог
няна куля (із журн.).

БОЛІД2, а, ч. Гоночний автомобіль. Всі команди привезли 
на тести проміжні версії болідів для перевірки нових вузлів 
і не прагнули показати кращий час (із журн.); За кермо бо
ліда Шумахер сяде тільки наступного сезону (з газ.).

БОЛІДНИЙ', а, е. Прикм. до болід1. Як роз яснили вче- 
ні-астрономи, незвичне явище у  небі викликав болідний по
тік (з наук.-попул. літ.); Політ метеорита зареєстрували 
дві словацькі та три чеські фотографічні установки, які є 
складовими частинами спеціальної Європейської болідної 
мережі (із журн.).

БОЛІДНИИ2, а, е. Прикм . до болід2. Спорудження болід
ної траси тягне за собою створення ряду сучасних готелів, 
ресторанно-розважальних закладів, оскільки вболівальни
ки, що приїжджають на 3-4 дні на змагання “Формули-1 ”, 
люблять відпочити (з газ.).

БОЛІЛЬНИК, а, ч., розм. Те саме, що уболівальник 1. 
Іван Ярош з вихрастим хлопчиною грають у  шахи. Бо
лільники уважно стежать за їх грою (А. Головко); Матч 
[футбольний] закінчився перемогою господарів поля, і бо
лільники розходились у  піднесеному настрої (Ю. Збанаць- 
кий); Слова "нокаут ", “нокдаун ” з мови боксерів відомі не 
тільки спортсменам, але й болільникам (з газ.).

БОЛІЛЬНИЦЬКИЙ, а, е, розм. Прикм. до болільник. 
Суперклуби, ці ненажерливі бізнес-монстри, вбивають са
му природу гри мільйонів, перетворюючи емоційне видови
ще для болільницьких мас на глянцевий серіал із заздалегідь 
визначеним результатом (із журн.); Такого футболу за весь 
свій довгий болільницький стаж я ще не бачив (з газ.); Піс
лязавтра цей матч, безперечно, викличе болільницький ін
терес (з газ.).

БОЛІЛЬНИЦЯ, і, ж., розм. Жін. до болільник. Вони 
[перекупки] добре вивчили розклад ігор і не пропускають 
жодної. А деякі баби навіть стали болільницями (В. Нес- 
тайко); Особливу принадність пляжному волейболу нада
ють сонце, вода, вітер і, природно, болільниці в бікіні 
(з газ.); С ще одна футбольна болільниця на нашому форумі 
(з Інтернету).

БОЛІННЯ1, я, с. Стан за знач, боліти1. Прости мені усі 
боління, Що я в житті тобі завдав (Т. Масенко).

БОЛІННЯ2, я, с. Стан за знач, боліти2. Він разом з ним 
жив, він вкупі з ним ділив і радощі, й боління (М. Стариць- 
кий); Всі боління переборюйте й вагання. Хай живе святе 
горіння й братнє поміж нас єднання! (П. Тичина); У вогні 
страждань, болінь і слів Не тільки друзів — цінять й воро
гів (М. Вінграновський); М. Рильський сприймав людину 
цілісно, з її національними й соціальними боліннями (з пуб- 
ліц. літ.}

БОЛІННЯ3, я, с., розм., рідко. Стан за знач, боліти3. Геть 
боління!.. Я  дужий віднині (П. Грабовський).

БбЛІСНИЙ, а, е. 1. Схильний до захворювань; хвороб
ливий. Вид [жінки] болісний, жовтий, — тільки одні о ч і.. 
блищали якимсь божевільним світом... (Панас Мирний); 
Худощавий [худорлявий] на лиці, аж болісний якийсь, про
мовець покорив безмежною щирістю і силою переконань 
(Іван Ле); * Образно. Дорога чомусь здалася йому ножем, 
що розпанахує живу землю навпіл, крає її болісну плоть 
(О. Бердник).

2. Викликаний, спричинений болем, болями; пов’язаний 
з хворістю. Болісний стогін мимоволі розіпнув її вуста 
(Ю. Смолич).

3. перен. Тяжкий, болючий. Він спинився на способі пос
тупового розлучення, який був .. найменш болісний для дів
чини (В. Підмогильний); У новелах Стефаника майстерно 
змальовано болісний процес обезземелення галицьких селян 
(із журн.); // Скорботний, сумний, тужливий. Відчай матері 
стихійний, страшний і болісний — вона хапає сина за ноги, 
вона воліє його радше на лаву лагодити! (В. Стефаник); 
Ніби всміхнувся [Саїд], хоч від цього болісного сміху плака
ти хотілося (Іван Ле); Біля брами по-осінньому шарудить 
листям якесь дерево, навіває болісні думки (М. Стельмах); 
Не усміх — болісна гримаса перекосила його [чоловічка] об
личчя (А. Дімаров).

Б бЛ ІС Н ІС ТЬ, ності, ж. Стан за знач, болісний 2. Через 
кілька годин після вечері подружжя відчуло слабість, су
хість у  роті, а вже за добу з 'явилося порушення зору —роз
двоєння предметів, болісність при ковтанні та порушення 
мови (із журн.); Звичайно хворі скаржаться на болісність 
уражених ділянок шкіри (з газ.).

БбЛ ІС Н О . Присл. до болісний 2,3. Сусіда — ще молода 
молодиця — якось болісно усміхнулася (Панас Мирний); 
— Я  б вас просив.. не сміятись так, — тихо і болісно вимо
вив поет (Леся Українка); Тихович бігає по хат і.. Неспра
ведливість .. болісно ятрить його серце, труїть життя 
(М. Коцюбинський); — Не можна судити людину по спе
ціальності! — болісно скрикнув Льова (В. Підмогильний); 
Його смерть батько пережив особливо болісно (О. Дончен- 
ко); Ірша засміявся саркастично й водночас болісно (Ю. Муш- 
кетик); Н у  знач. пред. І на серці в Гната ставало так пога
но, прикро, болісно... (М. Коцюбинський); [Ж ура:] Нехай 
це болісно, але скажи спасибі, що ти пізнала правду, поки 
не пізно (І. Кочерга).

Б бЛ ІС Т Ь , і, ж., розм. 1. Хвороба, хворість. Гріх смер
тельний накликати на себе не тільки смерть, — і саму бо
лість (Г. Квітка-Основ’яненко); На другий день трохи не 
все місто заговорило про Парасчину болість, — чого вона і 
від чого (Панас Мирний); Знали його не лиш як чудового 
лікаря, що лічить [лікує] рани і всякі болісті (І. Франко); Та 
в неї ж  [дитини] після болісті кишечки тоненькі-тоненькі, 
як папір, а ти їй гречаник! (О. Донченко).

2. Відчуття болю, страждання; біль. В очах виявлявся пе
реляк і важка болість душі (І. Нечуй-Левицький); Скрипуче 
перо казало, з якою болістю виливалась вона [думка] на 
білім папері... (Панас Мирний).

БОЛІТИ1, лить, недок. 1. у  кого, рідше кому, розм., рідко 
кого, також без дод. Давати відчуття фізичного болю (про 
яку-небудь частину тіла). У невмілого руки не болять (при
слів’я); Кого болять кості, той не думає в гості (Номис); 
Та болять ручки. Та болять ніжки, Та пшениченьку жнучи 
(П. Чубинський); Голова горить, і серденько кипить, і тіло 
болить (Марко Вовчок); — Чого ти, сину, став такий 
смутний? Чи в тебе що болить? (І. Нечуй-Левицький); Ду
же сумував і од того перший раз на Капрі боліла мені голо
ва і груди (М. Коцюбинський); Після бійки Семен лежав на 
соломі, і всі кості йому боліли (Леся Українка); Десь дзюрча- 
ла вода, і тому, що вона промжичила мозок, боліла голова 
(М. Хвильовий); Укус деяких комах болить тому, що у  ран
ку потрапляє отрута (із журн.); // безос. Сухе тіло його ще
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дужче розгоряюся; очі застилало заволокою; у  висках — 
сіпало; у  грудях — боліло-хрипіло (Панас Мирний); Він за
тискав зуби та кривився, щоб не стогнати, — так його бо
ліло за кожним рухом десь під лопаткою (М. Коцюбин
ський); — А вдарив катюга дуже, — весело додала Софій- 
ка, сміючись, — аж досі болить (В. Винниченко).

2. кому, кого, перен. Завдавати страждання кому-небудь, 
мучити когось. Тяжко було б описати, як ті сльози боліли 
пані Шумінській (Н. Кобринська); Промине, проплине? На
че лист по воді, Все, що в дні молоді Так боліло мене (І. Фран
ко); Але та зневага до найкращого її почуття боліла Раїсу 
(М. Коцюбинський); Болить і йому кривда, що її чинить 
над посполитими шляхта (П. Панч); Ярославові боліла си
нова невдячність (В. Дрозд); Не слід спекулювати на тому, 
що болить основній масі виборців (з газ.); // безос. Перейма
тися чим-небудь. [Р у ф і н:] Ні, мене болить, що Римом зва
тись може така потвора... (Леся Українка); О, Україно! 
Сонце волі! Від ран твоїх мене болить (П. Тичина).

0 Аж душа болить див. душа; [Аж] кишки болять 
<|Аж] кишка болйть> див. киш ка; Аж шкура [на голові] 
болить див. шкура; Голова болить див. голова; Душа бо
лить (щемить, ятриться і т. ін.) / заболіла (защеміла, за
ятрилася і т. ін.) див. душа; Серце (серденько) болить / 
заболіло (зболіло, наболіло) див. серце.

БОЛІТИ2, по, ієш, недок. Відчувати біль, переживати го
ре; страждати, мучитися. Кожен за себе думав, кожен за се
бе болів, мучився (Панас Мирний); Даремно клопотав [суд
дя] свою голову, кидався і болів (Н. Кобринська); Нам дано 
ідіотський шматок м  ’язів і нервів, що зветься серце, щоб 
тліти ним, і боліти, й мучитись (І. Багряний); // за кого — 
що. Хвилюватися, піклуватися за кого-, що-небудь; уболіва
ти. Слово честі, Аміджан переконується, що цей мулла та
ки природно нервується, боліє за нього (Іван Ле); Він безу
мовно своя людина, що боліє за роботу заводу (В. Собко).

0(1) Боліти душею — дуже переживати, уболівати, три
вожитися за кого-, що-небудь. Галя за всіх боліла душею 
(Панас Мирний); Глибоким зором і пером тонким Він [М. Ко
цюбинський] слугував народові своєму, Боліючи душею ра
зом з HWit (М. Рильський); (2) Боліти (уболівати, пережива
ти і т. ін.) за свою (власну) шкуру — дбати лише про осо
бисті інтереси, про себе, перев. нехтуючи інтересами інших 
людей. — Хіба ж то чоловік? Він заради вигідної служби з 
відьмою побратається. А думаєш, за людей вболіває? За се
бе! За свою шкуру боліє! (Григорій Тютюнник); — Ти за 
свою шкуру не переживай (С. Голованівський).

БОЛІТИ3, ію, ієш, недок., розм., рідко. Те саме, що хво
ріти 1. Вона не боліла, вона не страждала, а час від часу 
догоряла, мов свічечка (Г. Квітка-Основяненко); На другий 
рік по весіллю вмерла [Чайчиха]. Не дуже й боліла (Марко 
Вовчок); Солоха, правда, довго-довго кволіла, боліла, та 
таки вичуняла (Панас Мирний).

БОЛІТЦЕ, я, с. Зменш, до болото 1. Де-не-де блищали 
іржаві болітця (О. Донченко); Калюжі, болітця, та й на
віть невеликі ставочки уже вкрилися першим льодом (з газ.).

БОЛОМЕТР, а, ч. Прилад для вимірювання енергії елек
тромагнітного випромінювання в діапазоні довжини хвиль 
від кількох сантиметрів до кількох метрів. В Іспанії знахо
диться 30-метровий телескоп, обладнаний чутливим мілі
метровим болометром Макса Планка (з наук, літ.); Напів
провідниковий болометр.

БОЛОМ ЕТРЙЧНИЙ, а, е. Прикм. до болометр. Розроб
лено й виготовлено швидкодійний болометричний приймач, 
вбудований у  пластину вирощеного з газової фази полікрис- 
талічного алмазу (з наук.-техн. літ.); Параметри фокальної 
плями лазерного випромінювання визначалися за допомо
гою тонкодротяного болометричного вимірювача (з на
ук.-техн. літ.).

БОЛбНКА, и, ж. 1. Порода маленьких кімнатних собак 
із довгою шерстю. Можна з упевненістю сказати, що бать
ківщиною маїьтійської болонки є острів Мальта (із журн.).

2. Собака цієї породи. В квартирах було тихо (тільки в 
зубного лікаря якось жалібно тявкала болонка) (М. Хвильо
вий); За нею вслід біжить болонка на золотому ланцюжку 
(В. Сосюра); Пегас, розганяючи переполошених австрій
ських фокстер'єрів, з легкою душею летить до забутої в 
панському маєтку болонки (Б. Антоненко-Давидович).

БОЛОНСЬКИЙ, а, е. Стос, до Болоньї. УЛьвові зберег
лося кілька високомистецьких фрескових ансамблів у  церкві 
Михаіла, який оздоблював болонський художник Джузеппе 
Карло Педретті (з наук.-попул. літ.).

Болонський процес див. процёс.
БОЛбНЬЄВИЙ, а, е. Прикм . до болонья 1. Коли готува

тимете спорядження, врахуйте, що на 40-градусному мо
розі гума стає ламкою, наче скло, а болоньєва тканина 
втрачає еластичність (з Інтернету); // Зробл., пошитий із 
болоньї. Хоча в ті часи іноді бракувало грошей навіть на 
трамвай, я ходила пішки в болоньєвій курточці, а вдома ви
сіли 15 шкіряних виробів на досить вагому суму (із журн.); 
На жінці була біла болоньєва куртка і світлі брюки (з газ.).

БО Л бН ЬЯ , і, ж. 1. Синтетична тканина з односторон
нім водонепроникним покриттям. Для жінок пропонують
ся куртки з болоньї із синтепоновим і пуховим утеплювача
ми, натуральні та штучні дублянки, шуби, пальта (з мови 
реклами); Наш ринок переважно пропонує куртки, френчі, 
плащі зі шкіри та болоньї (із журн.).

2. Плащ, пошитий із такої тканини. Він [Дударевич] зав
бачливо розстеляв для механізатора плащ-болонью, щоб не 
заплямити сидіння, якщо в того в дорозі почнеться крово
теча (О. Гончар); * Образно. На оболонях верби у  болоньях. 
Туман, туман — нейлонові плащі (Л. Костенко).

БОЛОТЙСТИЙ, а, е. Багатий на болота; багнистий. Бро
дом називали річку, що в тім місці заледве сльозила по бруд
нім, болотистім ложу [ложі] (Б. Лепкий); Темний одвічний 
інстинкт гнав їх [журавлів] з пекучого півдня на болотисті 
низовини (3. Тулуб); У Притисенській низовині поширені 
болотисті грунти (з наук.-попул. літ.).

БОЛОТИСТІСТЬ, тості, ж. Властивість за знач, боло
тистий. Близькість ґрунтових вод до поверхні землі зумов
лює болотистість місцевості, багатої на хвойні ліси (з на
ук.-попул. літ.); Серед найважливіших причин підвищеної 
аварійності цієї ділянки водопроводу — зношеність через 
вік і підвищена корозія, пов *язана з болотистістю місце
вості та близьким розташуванням до високовольтної елек
тричної лінії ( з газ.).

БОЛ бТН И Й, а, е. 1. Прикм. до болбто 1. Був я вранах, 
пив болотну воду. Знав я смуток бою й переправ (А. Ма
лишко); Справді, за хутором є місток, він низько настеле
ний через якесь зовсім обміліле озерце, від якого б 'є на нас 
густим болотним запахом нагрітої сонцем води (О. Гон
чар); // Багатий на болота; болотистий; заболочений. Мер
тві козаки лежали в болотній землі, а живі мусили весели
тися (Ю. Мушкетик); При правильному застосуванні ши



БОЛбТО 5 9 0 БбЛТИК

рокого комплексу агротехнічних заходів на осушених бо
лотних грунтах і торфовищах можна одержувати високі 
врожаї\ особливо кормових культур (з наук, літ.); // Який 
росте, живе на болоті. На свист її [черепахи] обізвались ніч
ні болотні пташки, жаби (Панас Мирний); Повітря було 
напоєне запахом болотних трав, грибами й холодною м 'я- 
тою (Н. Королева).

2. Уживається як складова частина назв тварин і рослин. 
Для зміцнення ясен слов ’яни віддавна застосовували відва
ри вовчого тіла болотного (з наук.-попул. літ.).

Мисливські (болотні) чоботи див. чоботи.
БОЛбТО, а, с. 1. Грузьке місце з надмірно зволоженим 

ґрунтом, здебільшого зі стоячою водою та вологолюбною 
рослинністю; багно (у 1 знач.), трясовина. Аби болото, а 
жаби будуть (прислів’я); Лечу, лечу, а вітер віє. Передо 
мною сніг біліє. Кругом бори та болота (Т. Шевченко); На
силу вибрались стороною і пішли найглухішими болотами в 
потрібному напрямку (Ю. Яновський); Українське Полісся 
до 1983 р. втратило близько 550 тисяч гектарів боліт 
(із журн.).

2. тільки одн. Земля на шляхах, стежках і т. ін., розрідже
на внаслідок дощів, розтавання снігу та інших явищ; багно 
(у 2 знач.), грязюка. Сонце було на заході. Надворі болото, 
вітер, холод (М. Коцюбинський); Міг би ти [сніг] в калюжу 
впасти Та й зробитися болотом (Леся Українка); Підсиха
ло болото, вияснювалося небо, розцвіталися квітки (Б. Леп- 
кий); Козаки й поляки однаково були заляпані болотом по 
самі очі (П. Панч).

3. тільки одн., перен. Відсутність справжньої діяльності, 
ініціативи; застій. Нащо вони зробили свідком хатнього бо
лота ту чисту душу?.. (М. Коцюбинський); Прийшла ста
рість — болото (М. Хвильовий); Інколи й байдужість охоп
лює, але потім думаєш: ну, хто ж витягне нас із цього бо
лота, коли не самі (з газ.); // Про морально деградованих 
людей. Навколо — болото: бомжі, злочинці, шахраї.

0 Витягти (витягнути) / витягати (витягувати) з боло
та (з багна, з калюжі, з грязюки і т. ін.) див. витягати; 
Втоптати (затоптати) / втоптувати (топтати) в багно (в 
багнюку, в болото, в землю і т. ін.) див. втоптувати1; 
Змішувати (мішати) / змішати з землею (з болотом, з 
грязюкою) див. змішувати; Кидати / кинути болотом (бо
лото, гряззю і т. ін.) див. кидати; Ляпати грязюкою 
(гряззю, болотом і т. ін.) див. ляпати; Місйти в грязюці 
(в грязі, в болоті і т. ін.) див. місйти; Місйти (перемішу
вати) / перемісйти болото (багно, багнюку і т. ін.) див. 
місйти; Не ударити лицем (облйччям) у грязь (у болото) 
див. ударяти; Обливати (обкидати, поливати і т. ін.) / об- 
лйти (обкидати, полйти і т. ін.) брудом (болотом, грязю
кою і т. ін.) див. обливати; Щоб тебе (його) понесло по 
нетрях та по болотах (поверх дёрева) див. понестй; Як 
бугай у болоті див. бугай1.

БОЛОТОЗНАВЕЦЬ, вця, ч. Фахівець із болотознавства. 
У 1933 р. Дмитро Костянтинович Зеров — відомий систе
матик спорових рослин, флорист, болотознавець, палеобо
танік— заснував кафедру нижчих рослин біологічного фа
культету КДУ ім. Т. Шевченка (з наук. літ.).

БОЛОТОЗНАВСТВО, а, с. Розділ фізичної географії, 
що вивчає болота. Болотознавство відіграє значну роль при 
промисловій розробці торфу, меліорації боліт для сільсько
господарських та інших цілей (з наук, літ.); Поліський запо
відник може стати базою для розгортання наукових до

с л ід ж е н ь  у  г а л у з і  л іс ів н и ц т в а , ге о б о т а н ік и  і 
болотознавства (з наук, літ.); Озера субальпійського поясу 
заболочуються внаслідок наростання сфагнових плавів від 
їхніх країв до середини, що становить неабиякий інтерес 
для болотознавства (з наук.-попул. літ.).

БОЛОТОХ1Д, хода, ч. Трактор із широкими гусеницями, 
здатний пересуватися по болотистому ґрунті. Важкі машини, 
такі, як трактор, танк або болотохід, проходять по такій 
болотистій місцевості, по якій не пройде вершник на коні 
(з навч. літ.); У Петербурзі створено надлегкий болотохід, 
здатний долати практично будь-яке бездоріжжя (з газ.).

БОЛОТОХІДНИЙ, а, е. Прикм. до болотохід. Болото- 
хідний двигун; // Який може пройти по болоту. У керуванні 
немає потреби прикладати багато зусиль на важіль — 
20-тонний болотохідний бульдозер реагує навіть на не
значну дію рукоятки (із журн.); Поряд із сільськогосподар
ськими машинами завод випускав болотохідний трактор 
ДТ-55 (з газ.).

БОЛбТЯНИЙ, а, е. Те саме, що болотний 1. Перед ними 
відкрилося невелике озеро, густо заросле болотяною тра
вою (Панас Мирний); Се був маленький болотяний пташок, 
який в нашій підгірській околиці показується дуже рідко 
(І. Франко); За другим плесом він .. обходить “вовчу паст
к у ” — вікно, затягнуте болотяною кашкою і цвітом 
(М. Стельмах); Жіночий голос, схожий на сумовитий по
клик болотяного птаха, говорив одне й те саме (А. Діма- 
ров); Чоловік з папкою ступав по риштуваннях так, як хо
дять по болотяних купиннях, щомиті пробуючи фунт під 
ногами (М. Руденко); Озерні сапропелі є значним резервом 
докорінного поліпшення дерново-підзолистих, піщаних та 
болотяних ірунтів (з навч. літ.).

БОЛОТЯНИК, а, ч. У міфології слов’ян — істота, яка 
живе в болоті, має вигляд чоловіка з довгими руками, тіло 
якого вкрите густою сірою шерстю, а нижче спини — хвіст 
гачком. Отож, Бог скинув чорта та злих духів з неба, і ко
жен із них летів до землі 40 діб; коли ж Господь сказав 
“Амінь ”, то хто де був, там і залишився: у  воді — водяник, 

у  болоті — болотяник, у  лісі — лісовик... (з легенди); А в бо
лоті живе болотяник — такий замурзаний та вкаляний... 
(Б. Грінченко); Власне, болотяник тим і відрізняється від 
водяного духа, що не вбиває своїх відвідувачів, але й не від
пускає їх на свободу (з Інтернету).

БОЛбТЯНО, пред. Те саме, що багнйсто. У селі треба 
носити гумові чоботи, бо там мокро і болотяно (з газ.).

БОЛТ, а, ч. 1. техн. Металевий стрижень із різьбою для 
скріплення, з’єднання чого-небудь. Вона [Рая] ходила від 
верстака до бочки, від бочки до стовпа з тисками, на яких 
Володя, затиснувши болта, прикручував гайку (М. Чаба- 
нівський); Він [Коваленко] за півдня вправився тільки з 
двома болтами: один загвинчував, а другий розгвинчував, і 
так без кінця (П. Загребельний); Болтом називається круг
лий стрижень, який з одного боку має головку, а з другого — 
гвинтову різь (з навч. літ.).

2. рідко. Залізний прут для замикання віконниць; прого
нич. Залізний болт з брязком ударив у  віконницю (М. Коцю
бинський); Братський будинок стояв мовчазний і похмурий 
з наглухо замкнутими віконницями на важких залізних бол
тах (3. Тулуб).

Б бЛ Т И К , а, ч. Зменш, до болт. Сервісний центр про
тримав ноутбук три тижні і повернув з відмовою через 
стороннє втручання — хоч пломби цілі, не вистачало одно-
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го болтика у  кришці матриці (із журн.); Правила експлуа
тації ліфта були написані на великій бляшаній табличці, 
прикріпленій болтиками до стіни кабіни (з газ.).

БОЛТбВЙЙ, ова, овё, техн. Прикм. до болт 1; // Здій
снюваний за допомогою болтів (у 1 знач.). Мета кріпильних 
робіт — зберегти стабільність попереднього затягування 
болтового з ’єднання (з наук.-техн. літ.).

БОЛТОРІЗ, а, ч. Прилад для виготовлення, нарізування 
болтів. Головному управлінню з питань надзвичайних си
туацій Луганської облдержадміністрації передано части
ну матеріально-технічних засобів, а саме болторізи в кіль
кості 100 (сто) штук (з газ.).

БОЛТОРІЗНИЙ, а, е. Признач, для виготовлення, на
різування болтів (у 1 знач.). Магазин пропонує сучасні бол
торізні верстати (з газ.).

БОЛТОРЙБНИЙ, а, е. Признач, для виробництва болтів 
(у 1 знач.). Насамперед потрібно конфіскувати гайко- та 
болторобні заводи, а потім організувати виробництво на 
нових принципах (з газ.).

БОЛШТИХЕЛЬ, я, ч. Граверний інструмент із заокруг
леним жалом. У гравіруванні заокруглень застосовують 
болштихель або зубило аналогічної форми (з наук.-техн. 
літ.).

БбЛЬВЕРК, у, ч. 1. Приморська берегова споруда для за
хисту берегів від руйнування хвилями. Характерними по
шкодженнями причальних споруд типу больверк є корозія і 
відривання анкерних тяг, вимивання матеріалу засипки, 
осідання території тощо (з наук.-техн. літ.).

2. Те саме, що бастіон. Комендантський дім — колишній 
дорошенківський больверк — було розтрощено прямим по
паданням бомб (В. Малик); 17 червня українські полки пер
шими увірвались у  місто і заволоділи одним міським боль
верком із чотирма великими гарматами (з наук. літ.).

БбЛЬВЕРКОВИЙ, а, е. Прикм. до больверк. Больвер- 
ковий ряд причалу.

БОЛЬОВЙЙ, а, є, Прикм. до біль1. Больові сигнали спо
нукають людину вжити заходів для збереження здоров ’я 
(з наук.-попул. літ.); Больове відчуття у  новонародженого 
ще недостатньо розвинене (з навч. літ.); Тривалість больо
вого нападу печінкової кольки — від кількох хвилин до кіль
кох годин (з газ.); * Образно. Суддя відчула, що діткнулася 
больових точок Верети (В. Дрозд).

БОЛЬСбН, у, ч„ геогр. Западина в міжгірних пустелях 
(перев. Північної Америки). Гірські хребти в Кордильєрах 
розміщено хаотично, між ними знаходяться больсони 
(з наук, літ.); Улоговини-больсони зазвичай є місцевими ба
сейнами внутрішнього стоку, де потоки зі схилів зникають 
у  власних наносах (з наук.-попул. літ.); Дно найбільшого в 
Мексиці больсону знаходиться на висоті 1100 м над рівнем 
моря (із журн.).

БбЛ Ю С , у, ч. Сорт глини, забарвленої оксидом заліза 
(здебільшого в червоний колір). Автор ікони “Микола ” з 
київського Подолу широко використовує болюс вірменський 
(із журн.).

БОЛЮЧЕ. Присл. до болючий. Я  пам ятаю тільки жа
добу помсти, що поняла моє серце болюче... (М. Коцюбин
ський); Матрос болюче стогне (А. Малишко).

БОЛЮЧЙЙ, а, е. 1. Який болить, викликає біль, пов’яза
ний з відчуттям болю. Він сам .. оберігав той страх і той 
настрій, ворушив його, немов болючий зуб (М. Коцюбин

ський); Хтось кинув на нього ломаку, і перший болючий 
удар розбив йому рештки військового гонору (Б. Антонен
ко-Давидович); Хоч уроки історії раз по раз набивають нам 
болючі ґулі, ми вперто простуємо протоптаною стежкою 
(з газ.).

2. перен. Який викликає гіркі, тяжкі почуття, смуток, 
сум; тяжкий. В своїм оповіданні вона багато наплутала .. 
Але тут була часточка болючої правди (М. Коцюбин
ський); Перед очі виринув болючий спогад (Ірина Вільде); ї ї  
охопила раптом болюча журба (А. Шиян); Чорнобиль став 
болючим нагадуванням про те, що екологічна безпека не 
має національних кордонів (з газ.); // Пов’язаний із трудно
щами; тяжкий. Побудувати справді гуманне суспільство 
дуже складно. Це процес тривалий і болючий (із журн.).

0  Болюча (слаба, слабка і т. ін.) струна (струнка) див. 
струна; Болюче (гостре) питання див. питання; Болюче 
(живё, найболючіше і т. ін.) місце див. місце; Г))йти на 
болючій струні див. грати; Зачіпати / зачепйтн за болюче 
(найболючіше) місце див. зачіпати; Попадати (вражати) / 
попасти (вразити) на (в) [саме] болюче (живе, найболю
чіше і т. ін.) місце див. попадати.

БОЛЮ ЧІСТЬ, чості, ж. Абстр. ім. до болючий. Тілько 
помалу, ходячи по покою, він починав відчувати всю жор
стокість і болючість сього удару (І. Франко).

БОЛЮ Щ ИЙ, а, е, рідко. Те саме, що болючий. Немов 
болющий дотик, вразили ті слова Мирославу; вона зблідла і 
позирала то на батька, то на Максима (І. Франко); У цей 
момент і почувся голос, глибокий і тихий, пригнічений і бо
лющий: — Боже, пометися за м ої кривди! (Валерій Шев- 
чук)

БОЛЯЧЕ. Присл. до болячий. Під лопухом у  ямці Жук 
сидів І сам собі тихесенько гудів... Що дуже сонечко і 
світить, і пече: І гаряче, і боляче (Л. Глібов); Тверді міцні 
пальчики боляче стиснули мою руку (Леся Українка); М ат
вей почув, що за спиною в нього .. боляче б ’ється автомат 
(О. Гончар); У Маріїній голові тоскно й боляче вертілося 
усвідомлення безглуздої, такої неймовірно безглуздої пораз
ки (з публіц. літ.); Н у  знач. пред. Буває часом боляче, як во
сени деревам, Коли вгинається плече під тягарем жит
тєвим (М. Рильський); Знову Зінька лишилася вдома, і так 
часом їй боляче, так тоскно буває на душі, що хочеться 
рвати на собі волосся (А. Шиян); Мені було боляче, неви
мовно боляче, Ніби тріснуло світове склепіння йрозсипало
ся дрібними скалками (О. Бердник).

БОЛЯЧИЙ, а, е, рідко. Те саме, що болючий. Не про
йшло і години, як вона, улягаючи на болячу ніжку, пішла бі
гати з Івасем (Панас Мирний); —  Чого тобі журитися? — 
втішала мати, а сама зажурилась незгірше дочки: вона 
знала, яке то важке та боляче горе серця... (І. Нечуй-Левиць- 
кий); І враз короткий крик за спиною, болячий зойк. У тому 
зойку — і жах, і відчай... (О. Донченко).

БОЛЯЧКА, и, ж., розм. 1. Невелика ранка на шкірі; ви
разка, набряк, чиряк. В Настусі серце ще трохи нило, як ниє 
болячка, котра вже гоїться (І. Нечуй-Левицький); // Хво
роба. Що більше копирсатиметься думками хворий у  своїх 
болячках, то гірше почуватиметься (із журн.); * У порівн. 
Роман терпіти не міг тих людей, які, гублячи гідність, ви
вертали напоказ кожну свою невдачу, мов старець болячку 
(М. Стельмах).
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2. перен. Що-небудь неприємне, важке. Тепер Гава по
чув.., що та бориславська болячка починає швидко сходити 
з його душі і гоїтися (І. Франко); У кожної [жінки] була своя 
болячка, свої клопоти, своє горе і свої маленькі радощі 
(В. Дрозд); // Вада, недолік. Важко було з 'ясувати причини 
прориву, розкрити болячки, що створили .. такий ганебний 
стан (О. Донченко); Кіно, преса ударилися в нестримне 
розкриття болячок нашого суспільства (з газ.).

0  Бити в саму душу (болячку) див. бйти; Бодай на тёбе 
(на нього, на неї і т. ін.) трясця й болячка див. трясця; 
Насадити болячок див. насаджувати2; Сидіти болячкою 
на серці див. сидіти; Сто (сто сот, тйсячу) крот [болячок] 
у печінкй див. сто; Хоч до рани (до болячки, до зубів і т. ін.) 
кладй (прикладай, притуляй і т. ін.) / прикладй (при
тул й) див. класти; (1) Як (мов, ніби і т. ін.) болячки на 
лоб, зі сл. т р е б а, ірон. — уживається для повного запере
чення змісту зазначеного слова. Треба, як болячки на лоб 
(прислів’я); (2) Я к (мов, ніби і т. ін.) [лихій, печеній, тій 
і т. ін.] болячці (рідко хйрі), зі сл. г о д и т и  — дуже запо
падливо, надзвичайно. Як тій болячці, як тій хирі, Грома
дою годили Тому борцеві... (Т. Шевченко); Старі дуже лю
били свою дитину, годили їй, як болячці печеній, та й розба
лували (О. Стороженко); Вони годили Грицаєві, як болячці, й 
мусили кидати роботу та панькатися з дідом (І. Нечуй-Ле- 
вицький); [Домаха : ]  Ти догоджав Прісьці? [ Ка рп  о:] Го
див, як лихій болячці (М. Кропивницький); За що ти мене 
так зіпсував? Чи це твоя подяка за моє добре серце? Я  ж 
тобі завсіди годив, як тій болячці (Л. Мартович).

БОЛЙЩИЙ, а, е, заст. Хворий. Вона .. буде поміччю і 
для болящої Мотрі (Панас Мирний); Вертаюсь тут знову 
до споминів серця болящого (І. Драч); Ну знач. ім. болящий, 
щого, ч.; боляща, щої, ж. Той (та), хто хворіє; хвора люди
на. Не помогла [Наталя] болящому, Бо не допустили (Т. Шев
ченко).

БОМ, БОМ -БбМ , виг. Звуконаслідування, що відтво
рює звуки від удару дзвона або курантів. Бом-бом! — лунає 
дзвін із дзвонового виру ріки Оденсе (із журн.); Оскільки 
опівночі куранти не пробили, всі дружно закричали “бом- 
бом " (з газ.).

БбМ БА, и, ж. 1. Розривний снаряд, начинений вибухо
вою речовиною. Вона [вчителька] ще не прохолола після іс
торії з попом, мов відламок розірваної вибухом бомби 
(М. Коцюбинський); Літаки руйнували місто, але жодна 
бомба не впала в передмісті (О. Донченко); Досить скину
ти на АЕС звичайну бомбу — і все загине (з газ.); * У порівн. 
З другої хати, як бомба, влетів його [Макара Івановича] чо
тирилітній синок (М. Коцюбинський); Леся, як бомба, вле
тіла до хати й незадоволено жбурнула книжки в куток 
(із журн.).

2. перен. Сенсаційна подія, твір мистецтва і т. ін., що має 
значний суспільний резонанс. — Той пан.. добре пише, доб
ре пише.. Кождий його опис — то бомба (І. Франко); Уяв
ляєте, яка гумористична бомба! (О. Бердник); Відзнятий 
матеріал обіцяв стати бомбою (Ю. Андрухович); За ра
дянських часів п 'єса Валерії Врублевської “Кафедра " ста
ла чи не першою політичною бомбою (із журн.).

Д  (1) Авіаційна бомба — снаряд, що викидається з літа
ка або іншого літального апарата для враження наземних, 
морських і повітряних цілей. Під час проведення земляних 
робіт на території Державного музею-заповідника “Хер

сонес" була знайдена авіаційна бомба (з газ.); (2) Акус- 
тйчна бомба —  снаряд, який виробляє звукові хвилі дуже 
низької частоти, здатні зруйнувати будівлі. Як з псувалося 
пізніше, біля готелю вибухнула акустична бомба (з газ.); 
(3) Атомна бомба — снаряд із ядерним зарядом. Коли тре
ба було в Москву на Конгрес Миру делегата послати, то 
Ганну Остапівну обрали, — з індійськими жінками там 
познайомилась, бачила японця, обпаленого вХіросімі атом
ною бомбою (О. Гончар); Винайшов чоловік атомну бомбу. 
Вагався, карався, а таки винайшов (Ю. Мушкетик); Єпис
копський корпус виступає проти використання атомної 
бомби і вважає злочином проти людства використання 
першим атомної зброї (з публіц. літ.); (4) Вакуумна бомба — 
снаряд, який має бойовий заряд на основі сумішей деяких 
видів вуглеводневого пального. У Росії випробувано найпо
тужнішу в світі вакуумну бомбу, яка за ефективністю мо
же бути порівняна з ядерними боєприпасами (з газ.);
(5) Воднева бомба —  снаряд великої руйнівної сили, прин
цип дії якого заснований на реакції термоядерного синтезу 
легких ядер. — Той, що стоїть у  них там біля кнопки... Або 
з водневою бомбою цілу ніч літає... Хіба йому довго до лиха? 
Помутиться ум, хто йому завадить надавити кнопку? 
(О. Гончар); Через 8 років після атомної бомби з 'явилася 
воднева бомба, вибух якої є результатом реакції синтезу 
ізотопів водню (дейтерію і тритію) (з наук.-попул. літ.);
(6) Вулканічна бомба, геол. —  застигла грудка лави, вики
нута під час виверження з жерла вулкана в рідкому стані. 
Форма вулканічної бомби залежить від складу лави (з на
ук.-попул. літ.); (7) Глибинна бомба — снаряд, признач, 
для боротьби із зануреними субмаринами. У 1933 році були 
розроблені й у  1934 році прийняті на озброєння корабельні 
глибинні бомби, розроблені конструктором Каретніковим 
(з наук.-попул. літ.); (8) Запалювальна (запальна) бомба — 
снаряд, признач, для запалювання чого-небудь. — Володар 
цього будинку залишив чудову бібліотеку. Жаль буде, якщо 
завтра почнеться баталія і запальна бомба влучить сюди! 
(П. Кочура); Горіло передмістя, підпалене запалювальними 
бомбами, що ними ворог обстрілював мирні житла (з пуб
ліц. літ.); (9) Логічна бомба, інформ. — програма, яка вико
нується з метою знищити або модифікувати дані. Амери
канський системний адміністратор отримав рекордний 
тюремний строк — ЗО місяців — за створення логічної 
бомби (із журн.); (10) Нейтронна бомба — снаряд із підви
щеним випромінюванням, який уражає лише живі організ
ми. Нейтронна бомба ґрунтується на принципі детонуван
ня водневої або термоядерної бомби за допомогою хімічно
го детонатора великої енергії {з наук.-техн. літ.); Особливу 
небезпеку становлять вибухи нейтронних бомб, здатних 
вщент зруйнувати озоновий шар над цілими регіонами 
(з газ.).

БОМБАЖ, у, ч. Здуття дна чи кришки консервної банки 
під дією хімічних процесів унаслідок життєдіяльності мік
роорганізмів, заморожування або деформування корпусу. 
Якщо мікроорганізми в консервах життєдіяльні, це при
зводить до утворення газів, які здувають банки. Таке псу
вання консервів найпоширеніше і називається бомбажем 
(з наук. літ.).

БОМБАЖНИЙ, а, е. Стос, до бомбажу. Бомбажні кон
серви використовувати заборонено, оскільки вони можуть 
стати причиною тяжких отруєнь (з наук.-попул. літ.).
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БОМБАКбВИЙ, а, е, діал. Бавовняний. Зробивши в хаті 
лад, Маріора перед дзеркалом обсмикнула рівні широкі ру
кави тонкої бомбакової сорочки (М. Коцюбинський).

БОМБАКС, а, ч. Деревна рослина родини бомбаксових. 
Бомбакс поширений у  лісах тропічної Азії (з наук, літ.); На 
крайньому південному заході з ’являються великі дерева з 
буйними зеленими кронами: бомбакс, манго з яскраво-оран
жевими плодами, па паї та пальми (з наук. літ.).

БОМБАКСОВИЙ, а, е. 1. Прикм. до бомбакс. У вікні бу
ло видно все той же бомбаксовий баобаб, лише жирафів 
під його розкидистою кроною змінив левиний прайд 
(із журн.).

2. у  знач. ім. бомбаксові, вих, мн. Родина дводольних 
рослин, близька до мальвових. Життя в умовах нестачі 
ґрунтової вологи накладає відбиток на вигляд бомбаксових 
(з наук, літ.); Майже всі бомбаксові — тропічні рослини 
(з наук.-попул. літ.).

БОМБАРДА, и, ж. 1. Гармата XIV-XVI ст., яка стріляла 
кам’яними ядрами. Серед навах, мушкетів і бомбард Перед 
веде гнучка толедська шпага (Ю. Яновський).

2. Двощоглове вітрильне транспортне судно. У середині 
XVII ст. в Ангііїпочали будувати фрегати, які мали до 60 гар
мат на двох палубах, а також менші бойові судна — корве
ти, шлюпи, бомбарди тощо (з наук.-попул. літ.).

3. Старовинний басовий духовий музичний інструмент. 
Розмаїта колекція інструментів, використаних гуртом 
(орган, синтезатори, бомбарда, флейта, губна гармоніка), 
дає уявлення про звукову веселку (із журн.).

БОМБАРДИР, а, ч. 1. іст. У XVII-XIX ст. — боєць, який 
обслуговував гаубиці, мортири і т. ін. Звичайно, колишньому 
бомбардиру-наводчикові, а нинішньому помічникові коман
дира полку, цебто помічникові Івана Панасовича, не до Варі 
було (М. Хвильовий); Царя я вперше побачив наступного 
дня, у  неділю вранці, він прислав бомбардира зі звісткою, 
що його величність зволить відвідати пана гетьмана уве
чері (Ю. Мушкетик).

2. спорт. У командних спортивних іграх — найрезульта
тивніший гравець, який забиває багато голів у ворота про
тивника. Один із кращих бомбардирів іспанського чемпіона
ту буквально вбив головою м яч під самісіньку перекладину 
воріт (з газ.); Андрій Шевченко в неділю повернув собі лі
дерство у  змаганні бомбардирів (з газ.).

БОМБАРДИРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бомбардйр. Цар 
дивував іноземців і наших старшин не тільки одягом, а й 
мозолями на руках, теслярською сокирою, котрою обтісу
вав колоди на верфі, бомбардирською хваткою на стрільбиць- 
кому [на стрілецькому] полі (Ю. Мушкетик); Склалося вра
ження, що футболіст втратив свої бомбардирські якості, 
запам ятавшись лише тим, що кілька разів вдало накрив 
кидки нападаючих киян (з газ.).

БОМБАРДОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до бомбардувати. 
Графіт, бомбардований пучком протонів з енергією  
400-500 кіловольт, випромінює запізнілі позитрони, і ак
тивність спостерігається протягом близько II хвилин (з на
ук. літ.).

БОМБАРДбН, а, ч. Мідний духовий музичний інстру
мент із пістонами низького регістру. Спочатку на тубі гра
ли лише у  військових оркестрах, у  яких використовувався її 
різновид, так звана басова туба — бомбардон (із журн.).

БОМБАРДУВАЛЬНИЙ, а, е. Признач, для бомбарду
вання. Понад 900 крилатих ракет морського базування по
силять перший удар бомбардувальної авіації (з газ.).

БОМБАРДУВАЛЬНИК, а, ч. 1. Бойовий літак, признач, 
для враження наземних і морських об’єктів ворога бомбами 
та ракетами. Рокіт котився, як морський шквал, нароста
ючи все швидше й швидше, — то йшла хмара ворожих 
тяжких бомбардувальників (І. Багряний); В небі пропли
вають ланки бомбардувальників і винищувачів (В. Кучер); 
Па початку 2006року Україна на основі міждержавних до
мовленостей про її без'ядерний статус завершила утиліза
цію бомбардувальників Ту-22 (з газ.).

2. розм. Льотчик такого літака. Досвідчений бомбардуваль
ник.

(1) Пікіруючий бомбардувальник —  бойовий літак, при
стосований для бомбардування з піке (див. піке2). Десятки 
пікіруючих бомбардувальників під прикриттям винищува
чів ринулися на бойові порядки наших військ (В. Кучер).

БОМБАРДУВАЛЬНИЦЯ, і, ж. Жін. до бомбардуваль
ник 2. Колишня льотчиця-бомбардувальниця Марія Доліна 
пішла на фронт сімнадцятирічною дівчиною (з газ.).

БОМБАРДУВАННЯ, я, с. Дія за знач, бомбардувйти. 
Бомбардування триває, снаряди падають по вулицях, по 
садках, по будинках (Ю. Яновський); Старенький дирек
торський газик, нещадно пожмаканий під час одного з бом
бардувань, удень і вночі невтомно гасав вподовж колони 
(О. Гончар); Відкрили ми бомбардування по танках — вони 
тільки вурчать, як підстрелений звір (з газ.).

БОМБАРДУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. кого, що. Об
стрілювати з гармат; атакуючи з повітря, скидати бомби на 
кого-, що-небудь. Коли ж навіть розстріли в помешканнях 
нічого не вдіють, ми будемо бомбардувати Берлін і знищи
мо його в огні (В. Винниченко); 3 Олешок білі починають 
бомбардувати Херсон шестидюймовими гарматами 
(Ю. Яновський); Вранці містечко бомбардували (Григорій 
Тютюнник).

2. що, спец. Скеровувати потоки елементарних частинок 
на мішень із якої-небудь речовини або один на одного з ме
тою змінення властивостей речовини або отримання нових 
частинок. Дослідники бомбардували тонку плівку нікелевої 
фольги променем атомів кальцію, примушуючи деякі іони 
нікелю і кальцію об ’єднатися (з наук, літ.); Нейтрони плу
тонію, вихоплюючись з атомного пекла ланцюгової реакції, 
бомбардуватимуть уран (з наук. літ.).

БОМБАРДУВАТИСЯ, ується, уєшся, недок. Пас. до бом
бардувати. Місто інтенсивно обстрілювалося артилерією 
і бомбардувалося авіацією ( із журн.); Турецькі військові ка
тегорично спростували інформацію про те, що бомбарду
валися райони, де живе мирне населення ( з газ.); Покриття 
формується в атмосфері реакційного газу, а поверхня виро
бу бомбардується періодично пульсуючими потоками іонів 
з монотонним наростанням та зменшенням їх енергії (з на
ук. літ.).

БОМБАСТ, у, ч., книжн. Високомовність, пишномов
ність. У новітніх трагіків є шекспірівський бомбаст, проте 
нема шекспірівського генія (з публіц. літ.).

БОМБАСТОВИЙ, а, е, книжн. Прикм. до бомбаст. Міц
ні бомбастові приспіви, запальні ритми та клавішна вір
туозність, зшиті разом чудовим співом, — ось секрет ус
піху цієї групи (з Інтернету).
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БОМБЕЙ, я, ч. Порода котів середнього розміру із корот
кою чорною блискучою шерстю та косим розрізом очей. 
Бомбей може мати різноманітні генетично детерміновані 
вади серця, спинномозкового каналу й черепа або бути їхнім 
носієм (з наук, літ.); Початок виведення породи бомбей із 
заздалегідь створеним образом “міні-пантери ” було по
кладено в 1958 р. (із журн.).

БОМБИТИ, блю, бйш; мн. бомблять, недок., кого, що. 
Атакуючи з повітря, скидати бомби на кого-, що-небудь. 
Іван Маківчук прислухався до гудіння, спокійно пояснював: 
— Мабуть, міст бомбитимуть (А. Шиян); * Образно. Аг
роном бомбив людей своїми ідеями про всебічну механіза
цію, хімізацію та електрифікацію (О. Бердник).

БОМБИТИСЯ, йться, недок. Пас. до бомбити. Всі важ
ливі пункти терену і перехрестя доріг бомбляться безпе
рестанку (з наук, літ.); За іронією долі єдина ціль у  Дрездені, 
яка з великою натяжкою могла б вважатися військовою, — 
залізничне депо — союзниками не бомбилася (з наук.-попул. 
літ.); І був такий шум та сплески, ніби з літака бомбилося 
море (із журн.).

БбМ БІКС, а, ч., муз. Старовинний грецький духовий 
музичний інструмент. Бомбікс використовувався професій
ними виконавцями для супроводу сольного і хорового співів, 
танців, під час поховальних і весільних обрядів, воєнних ри
туалів, а також у  театрі (із журн.).

БОМБІЛІЙ, я, ч., іст. Давньогрецька невелика посудина 
для духмяного масла, з якої воно витікало краплями. Гру
шовидне вмістилище бомбілія інколи прикрашалось одним 
складним рослинним мотивом (з наук.-попул. літ.).

БОМБО... Перша частина складних слів, що відповідає:
1) слову бомба, напр.: б о м б о в о з ,  б о м б о т р и м а ч ;
2) слову бомбовий, напр.: б о м б о с х о в и щ е .

БбМ БОВИЙ, а, е. Прикм. до бомба. Над бомбовими
кратерами зеленіли пагінці дерев і бур'яну (І. Багряний); 
Зелия здригнулася від бомбового удару (В. Собко).

БОМБОВбЗ, а, ч., розм. Те саме, що бомбардувальник 1. 
Десь уже два дні літають над головою важкі бомбовози 
(О. Довженко); Не гудуть угорі бомбовози вночі (М. Упеник).

БОМ -БбМ  див. бом.
БОМБОМЕТ, а, ч. Пристрій для метання бомб. На пере- 

копських позиціях височів ще Турецький вал старих часів і 
рів під ніш, і коли скласти висоту валу та глибину рову, то 
виходша перепона на тридцять — сорок метрів, обплута
на колючим дротом, захищена бетонними окопами, гарма
тами, бомбометами й кулеметами, nidmpmtyeana гармат
ним вогнем ворожого флоту (Ю. Яновський); Біля бомбо
мета прилаштувався курсант (з газ.).

БОМБОМЕТАЛЬНИЙ, а, е. Стос, до бомбометання; 
признач, для нього. Неподалік колишнього бомбометально- 
го полігона батько та син шукали не гриби-ягоди, а осколки 
від розірваних бомб. Одна із знахідок виявилася смертонос
ною (з газ.).

БОМБОМЕТАЛЬНИК, а, ч. 1. Літак, обладнаний для 
скидання бомб. Під час Першої світової війни літак Сікор- 
ського “Ілля Муромець ” використовувався як важкий бом
бометальник і розвідник (з мемуарної літ.).

2. Член екіпажу такого літака, що керує скиданням бомб. 
Спрацював аварійний сигнал "залишити літ ак”. Бомбоме
тальник, єдиний член екіпажу, який міг це зробити, ви
стрибнув з парашутом над Ла-Маншем (із журн.); * Образ

но. І вдень і вночі підлітки, котрі без діла тиняються вули
цями, розважаються петардами й ракетами. Вибухи не 
тільки лякають маленьких дітей і дорослих, але й часто 
калічать самих бомбометальників (з газ.).

БОМ БОМ ЕТАННЯ, я, с. Метання бомб. Під час Другої 
світової війни Сполучені Штати Америки створили опти
ко-електронні системи прицільного бомбометання й керу
вання автономними об 'єктами (із журн.).

БОМ БОМ ЁТНИЙ, а, е. Стос, до бомбомета. Полк Бол- 
бочана мав 16 піших сотень, кінну сотню, команду піших 
розвідників, команду наколесників, саперну сотню й сотню 
зв ’язку з чотою кінних ординарців, дві кулеметні сотні, од
ну бомбометну та запасну сотню (з мемуарної літ.).

БОМ БОНУТИ, ну, нёш, док., кого, що, рідко. Однокр. 
до бомбувати. Президент США планував бомбонути попу
лярний в арабському світі катарський супутниковий теле
канал “Аль-Джазіра ”, але прем ’єр-міністру Великої Бри
танії вдалося відмовити його від цієї авантюри (з газ.).

БОМ БОПОДІБНИЙ, а, е. Схожий на бомбу. На кухнях 
офіцерських квартир досягнення цивілізації десятиліття
ми фокусувалися на бомбоподібних балонах скрапленого га
зу (з газ.).

БОМ БОПРИЦІЛ, у, ч., ав. Оптичний пристрій на борту 
літака для наведення авіабомб або торпед на наземні чи 
морські цілі. Бомбоприціл монтувався на підлозі кабіни й 
під час польоту зсувався ліворуч, щоб не обмежувати огляд 
(із журн.); Бомбоприціл був у  штурмана, а бомбометання з 
пікірування здійснював пілот, користуючись звичним стріл- 
ковим прицілом (із журн.).

БОМ БОСХОВИЩ Е, а, с. Спеціально обладнаний за
хисток від авіабомб та артилерійських снарядів. Деякі з них 
[людей] лягли під вагонами, інші побігли в бомбосховище 
(О. Донченко); Кожен взвод рив для себе бомбосховище 
(Д. Ткач).

БОМ БОТРИМ АЧ, а, ч., ав. Пристрій для підвішування 
бомб на літаках. Авіацію почали озброювати кулеметами 
та обладнувати бомботримачами, до яких підвішувались 
авіабомби вагою до 1500 кг (із журн.).

БЙМ БОЧКА, и, ж. Зменш, до бомба. — Вночі сонце 
світить, бомбочки падають. Не сумуємо... (В. Кучер); Під 
крилами літака кріпляться невеликі бомбочки (із журн.).

БОМБУВАННЯ, я, с. Дія за знач, бомбувати. Велика 
авіабомба вибухнула перед самим будинком суду. Промчали 
нестямні коні, обірвавши поводи. Почалось бомбування 
(О. Довженко); 3 перших днів війни вона [Дніпровська гід
роелектростанція] стала о б ’єктом запеклого бомбування 
(Яків Баш).

БОМБУВАТИ, ую, уєш, недок., кого, що. Те саме, що бом
бардувати. Літаки викрили обоз і бомбували його (М. Трубла- 
їні); Американська авіація продовжує бомбувати місто, 
сподіваючись припинити опір іракських повстанців (з газ.).

БОМЖ, а і а, ч., розм. Людина, яка не має постійного міс
ця проживання, помешкання, певних занять; безпритуль
ний, бездомний; волоцюга. Оригінальний прозаїк Михайло 
Скаліцький написав повість про бомжа — твір з погляду 
життєвої правди вражаючий (із журн.); Сьогодні від зло
чинних зазіхань не застрахований ні респектабельний біз
несмен, ні вокзальний бомж (з газ.).
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БОМЖА, ати, с., перев. мн., розм. Те саме, що бомженя. 
Важко навіть уявити, де ночують і чим харчуються ці 
бомжата (з газ.).

БОМЖАЦЬКИЙ, а, е, розм. Власт, бомжам. Буває, що 
бомжацький спосіб життя стає усвідомленим вибором, 
своєрідним протестом, навіть агресивною відплатою бай
дужому, більш успішному суспільству за невдале життя 
(із журн.); Ненависть змушує підслуховувати бомжацькі 
дискурси у  занюханих Наливайках (з газ.).

БОМЖЕНЯ, яти, с., розм. Малолітній бомж, безпритульна 
дитина. Весняні канікули настануть і для бомженят 
(з газ.); У пошуках кращої долі приїздять підлітки до сто
лиці, хоча чимало серед бомженят і місцевих (з газ.).

БОМЖИХА, и, ж., розм. Жін. до бомж. Це Шура-бом- 
жиха, вона несе на собі неймовірних розмірів лантуха 
(Б. Жолдак).

БОМЖІВСЬКИЙ, а, е, розм. Прикм. до бомж. Поява 
бомжівських династій із лона колись благополучних сімей 
та малолітні вигнанці із сільської місцевості — нові тен
денції асоціального життя в Україні (із журн.).

БОМЖУВАННЯ, я, с., розм. Дія за знач, бомжувати. 
Причинами бомжування нерідко стають втрата роботи, 
квартири, борги за комунальні послуги, стихійні лиха 
(з публіц. літ.); Знаю чимало людей інтелігентних, з вищою 
освітою, які “не вписались у  поворот ” і тепер опустилися 
ледь не до бомжування (з газ.).

БОМЖУВАТИ, ую, уєш, недок., розм. Бути бомжем; 
жити, як бомж. Хлопці бомжували і на вокзалі, й у  підвалах 
та на горищах житлових будинків (з газ.); Нещасна жінка 
бомжує прямо в аеропорту (з газ.).

БОМЖУВАТИИ, а, е, розм. Схожий на бомжа. X. відчу
ває — до Святошина не доїде, помре тут, серед цих сто
личних відламків, лубкової розкоші мегаполісу, бомжуватих 
касандр і рожевощоких оптимістів (С. Процюк); Перед 
кіоском стояла бомжуватого вигляду жінка (з газ.); Увагу 
міліціонера привернули двоє бомжуватих підлітків (з газ.).

БОМЖУ ВАТО, розм. Присл. до бомжуватий. У засмаль
цьованій куртці Зоя виглядала бомжувато (з газ.); Цікава 
картина — бомжувато вдягнені селяни з горілкою та ци
гарками в ковдрах гріються поміж засніжених іграшок 
(з газ.).

БбМ КАННЯ, я, с., розм. Дія за знач, бомкати і звуки, 
утворювані цією дією. І туди [на острів] не долітав Дзвін 
глухий, нудний, безсилий, Теє бомкання сумнеє (Леся Україн
ка); Відлунням котилося бомкання дзвона з церковної вежі 
(І. Чендей); І яке ж те все було болючо-близьке й незабутнє:.. 
і сині блискавиці ластівок у  надвечір Т, і скрип журавля над 
колодязем,.. і ліниве бомкання дзвонів у  церквах Богородиці 
й Святого Духа (П. Загребельний).

БбМКАТИ, ає, недок., розм. Дзвонити уривчасто, него
лосно (про дзвін). Кайдани у  кожного з них дінькали і бом
кали з дитинства, розповідаючи про той Сибір і про це За
байкалля (І. Багряний); 3 димарів багатьох хатин в ’ються 
сизі вечірні дими, дзвін справді бомкає з невеличкої дерев ’я- 
ної церковці (В. Малик).

БбМ КИ, ів, мн.: 0  Бити ббмки див. бити.
БбМ КНУТИ, ну, неш, док., розм. Однокр. до бомкати. 

Здається, торкне тебе хтось необачно — і тріснеш, як 
обірвана струна, тільки бомкне (Є. Доломан); Не встигли й

озирнутися, як у  морозному повітрі глухо бомкнув дзвін 
(М. Циба).

БОМ ОЛбХ, а, ч. У давньогрецькій комедії — блазень, 
образ простодушного хитруна. Бомолох був смішний не ли
ше сам по собі, але й розкривав смішне в інших комічних ти
пах і життєвих явищах, відображених у  комедії (з наук.- 
попул. літ.); Звичайні фігури фольклорної гри — це злодій, 
учений шарлатан-лікар, блазень (бомолох), що отримує пе
ремогу над своїми антагоністами (із журн.).

БО М бН Д , у, ч. Вишукане аристократичне товариство. 
[ М и х а й л о:] Я  не знаю, що мені робить, як мені перед бо
мондом показать своїх батьків-мужиків? (І. Карпенко-Ка- 
рий); Добила бідолаху балерина, перед якою падав ниць 
увесь бомонд Парижа і Лондона (А. Крижанівський); їхня 
витончена, освічена, вихована серед бомонду Марія повин
на малювати не жеброту, а людей достойних (з публіц. 
літ.); Авторитети нашого артистичного бомонду бадьоро 
рапортують, що Україна переживає чи не культурний ре
несанс (з газ.).

БОН див. бони1.
Б бН А  див. бони2.
БОНАНГ, а, ч. Індонезійський ударний музичний інстру

мент. Наступний інструмент — бонанг — на перший по
гляд також нагадує ксилофон: на дерев ’яну раму натягну
то струнну сітку, яка підтримує круглі тарілки (з наук, 
літ.); У невеликих оркестрах панівну роль зазвичай виконує 
гонговий бонанг — великий, середній або малий (із журн.).

БОНАПАРТЙЗМ, у, ч. Одна з форм диктатури великої 
буржуазії в революційній ситуації, яка спирається на вояч
чину, намагається видати себе за надпартійну владу. Бона
партизм мав свої довготривалі наслідки для Франції (з на
ук. літ.).

БОНАПАРТЙСТ, а, ч. Прихильник бонапартизму. На
падали на нас німецькі пси-рицарі, дістали Льодове побоїще. 
Напали бонапартисти — тут і кості лишили (М. Стель
мах); Гаслом бонапартистів став перегляд конституції 
1848року {з наук.-попул. літ.); Наприкінці X IX cm. в Америці 
було багато французів, колишніх бонапартистів, що емі
грували після реставрації Бурбонів (із журн.).

БОНАПАРТЙСТКА, и, ж. Жін. до бонапартист. Елео
нора Бро була бонапартисткою — її батько був капітаном 
імператорської гвардії {з наук.-попул. літ.); Дочка отрима
ла у  Франції монастирське виховання і захопилась історією 
та політикою, що не дивно в родині, де мати була бонапар
тисткою (із журн.); Я  як переконана бонапартистка вва
жаю, що вирішальне слово залишається за народом — коли 
приходить час це слово говорити (з газ.).

БОНАПАРТИСТСЬКИЙ, а, е. Стос, до бонапартизму. 
Традиція диктаторських плебісцитів сягає ще часів бона
партистської Франції (з газ.); Бонапартистський режим.

БОНБОНЬЕРКА, и, ж. Гарно оздоблена коробочка для 
цукерок. Малесенька кімната Зої з вікном на захід .. дуже 
скидалася на світлу, добре оздоблену зсередини бонбоньєр
ку (В. Собко); Серед лотів — донське столове срібло та ро
боти Фаберже: годинник, фігурки тварин, яйце-бонбонь- 
єрка (із журн.); До вибору відвідувачів пропонувався великий 
асортимент паризьких бонбоньєрок (маленьких пишно при
крашених коробочок із солодощами) (з газ.).

БОНВІВАН, а, ч., заст. Той, хто любить задовольняти 
свої забаганки, живе собі на втіху. Я  трохи захопився своєю
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ролею [роллю] літературного бонвівана, яку одразу обрав 
собі за амплуа (Б. Антоненко-Давидович); Французький ак
тор, кулінар, винороб і просто бонвіван Жерар Депардье 
відвідав столицю України (з газ.).

БОНВІВАНКА, и, ж., заст. Жін. до бонвіван. У шикар
ному будуарі однієї з найвідоміших московських бонвіванок 
сидів доктор (з мемуарної літ.); Звичайно, життя таких 
бонвіванок, як ця багата примхлива красуня, не вкладалося 
в голові сільського хлопця (із журн.).

БОНГ, а, ч. Прилад для куріння, схожий на кальян, який 
охолоджує і фільтрує дим, пропускаючи його через рідину 
(звичайно воду). У категорії товарів для курців представ
лено бонги маленького й середнього розмірів (до 20 см зав
вишки) (з газ.); Бонги — далеко не екзотика: вони давно за
воювали величезну популярність у  Європі (з газ.).

БОНД, а, ч., фін. Облігація з фіксованим прибутком. Бон
ди було випущено на 2 роки під 14,75 %, що є безпрецедент
но вигідними умовами, спрямованими на зацікавлення інвес
торів (з публіц. літ.); Жодна країна ще не оголошувала де
фолт за своїми бондами, оскільки кожна зважувала свої 
можливості й пропонувала відповідні умови щодо термінів 
погашення і відсотків винагороди (з газ.).

БбНДАР, я, ч. Майстер, ремісник, що виробляє діжки, 
бодні, дерев’яні відра і т. ін. Унадився ж наш Василь до 
старого Наума..: то діло було до коваля, то до бондаря 
(Г. Квітка-Основ’яненко); У Йосипа, у  тесляра Чи бондаря 
того святого, Марія в наймичках жила (Т. Шевченко); 
Свистів стругом бондар, що тут .. робив обручі (М. Коцю
бинський); Бондарі користувались у  своїй роботі сокирою, 
одноручною пилою, циркулем... (з наук.-попул. літ.).

0  (1) Чёрез вулицю бондар кому, жарт. — дуже дале
кий або зовсім не родич. Вона йому тітка, а він їй через ву
лицю бондар (прислів’я).

БОНДАРИХА, и, ж., розм. Жінка бондаря. Бондариха 
ходила у  місто на звідини (П. Козланюк).

БбНДАРІВ, рева, реве. Належний бондареві. І  веселень
кая пішла [Марія] На хутір бондарів убогий (Т. Шевченко).

БОНДАРІВНА, и, ж. Дочка бондаря. Нащо ж брав, коли 
знав— я тобі не рівна, Бо ти гордий багатир, а я бондарів
на (з народної пісні); У живій і літературній мові вільно 
вживаються форми дівочих назв на -ієна: бондарівна, кова
лівна, царівна (із журн.).

БОНДАРНИЙ, а, е. Те саме, що бондарський. Існували 
цілі села, в яких головним заняттям населення були промис
ли — ткацький, бондарний та ін. (з наук, літ.); Виготовлен
ням бондарних виробів на Гуцульщині займались майже в 
кожній сім 7  (з наук.-попул. літ.).

БОНДАРНЯ, і, ж. Майстерня, де виробляють діжки, 
бодні, дерев’яні відра і т. ін. Тут розташувалися ятки та 
рундуки “базарних людей", кузні, бондарні, слюсарні та ін
ші майстерні (3. Тулуб); Сім майстрів, які працюють у  
бондарні, повністю задовольняють потреби у  тарі для за
готівлі фруктів і овочів (з газ.).

БбНДАРСТВО, а, с. Ремесло бондаря. До Заріччя він 
прибився колись із дружиною, жив з бондарства та тес
лярства (Ю. Яновський); На Поліссі було розвинуте сто
лярство, теслярство, бондарство (з наук, літ.); Бондар
ство було масово поширеним заняттям, воно не вимагало 
складних знарядь виробництва і тому було доступне бага
тьом (з наук.-попул. літ.).

БОНДАРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бондар. Пожвавлення 
економічного життя у  кінці XVII cm. сприяло виникненню 
нових ремісничих цехів: бондарського, різницького (з наук.- 
попул. літ.); 11 Признач, для вироблення діжок, бодень і т. ін. 
Бондарський інструмент.

БОНДАРЮ ВАННЯ, я, с. Дія за знач, бондарювати. Па
початку XVIII cm. основними заняттями населення було 
хліборобство і скотарство, а також чумацтво та бонда
рювання (з наук.-попул. літ.); Бондарювання давало значні 
прибутки (з газ.);

БОНДАРЮ ВАТИ, юю, юєш, недок. Займатися бондар
ством. Ставя бондарювати, що люди аж дивуються (Ган
на Барвінок); Гриць і майструє, і бондарює, і фурманує, в 
промисловця в лісі робить (С. Чорнобривець).

БбНДОВИЙ а, е, фін. Прикм. до бонд; 11 У якому вико
ристовують бонди. Бондовий ринок однозначно поліпшує 
фінансову стабільність, створюючи різноманітнішу фі
нансову систему (з наук. літ.).

А  Бондовий вантаж див. вантаж; Бондовий склад див. 
склад1.

БОНЕЛІЇ, ій, мн. (одн. бонелія, ї, ж.), зоол. Рід червів 
класу ехіурид. На дні селяться також тварини, які хар
чуються муловим осадом: чорні й королівські голотурії, 
трепанги й бонелії (з наук, літ.); Бонелія має довгий роз
двоєний на кінці хоботок (з наук.-попул. літ.).

БОНЕЛІЯ див. бонелії.
БбН ЗА , и , ч. Буддійський священик або чернець у Японії 

та Китаї. А маги, бонзи і жерці (Неначе наші панотці) В 
храмах, в пагодах годувались (Т. Шевченко); * У порівн. Сів 
непорушно, як бонза, і нічичирк (з наук.-попул. літ.).

БО Н И 1, ів, мн. (одн. бон, а, ч.), мор. Плавуча огорожа, 
що застосовується при лісосплаві, а також плавучі заго
родження, що перешкоджають ворожим кораблям проходи
ти з моря в гавань. У суцільній темряві катери — підривни
ки бонів — непомітно для противника проникли в бухту 
(Д. Ткач).

Б бН И 2, ів, мн. (одн. бона, и, ж.). 1. Короткотермінові 
боргові зобов’язання, які випускаються державною скарб
ницею, муніципальними органами, окремими установами і 
підприємствами. Суть концепції полягає в тому, що всі 
сільськогосподарські угіддя приватизуються за рівними, 
хоч і диференційованими по регіонах, нормами за допомо
гою бонів, які мали бути видані безплатно всім дорослим 
громадянам України (з газ.).

2. Паперові грошові знаки невеликої вартості, що тимча
сово випускаються в обіг як розмінна монета. Наприкінці 
1918 р. Російсько-Азійським банком випущено в обіг виго
товлені в Америці розмінні бони в купюрах 50 копійок, один, 
три, десять і сто карбованців (із журн.).

3. Паперові гроші, які вийшли з ужитку і стали предме
том колекціонування. Чимало спеціальних дисциплін істо
ричного циклу досліджують конкретні носії інформації: 
бони (грошові знаки — боністика), монети (нумізматика), 
герби (геральдика), зброю (зброєзнавство), марки (філате
лія) (з наук.-попул. літ.).

БОНІСТ, а, ч. Людина, яка збирає, колекціонує, вивчає 
паперові грошові знаки і бони (див. бонн2 3). Царські гене
рали на Півдні Росії та в Сибіру випускали свої гроші. їх 
зразки і донині зберігаються в колекціях багатьох боністів 
(з наук.-попул. літ.); У нумізматів є брати за інтересами —
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боністи (із журн.); Автор сподівається, що за допомогою 
колег-боністів зможе підняти інтерес до науки про папе
рові грошові знаки як особливі історичні джерела (з газ.).

БОНІСТИКА, и, ж. Допоміжна історична дисципліна, 
що вивчає паперові грошові знаки і бони як історичні доку
менти. Уперше нумізматичний часопис центрального бан
ку держави під назвою “ Українська нумізматика і боністи
ка ” побачив світ 1999 року (із журн.); У залах музею пред
ставлено зразки нумізматики, боністики, фалеристики, 
філателії та філокартії {з газ.).

БОШСТКА, и, ж. Жін. до боні'ст. До каталогу ввійшли в 
основному бони з колекції автора — найвідомішої сьогодні 
боністки, що колекціонує воєнні бони Китаю (з газ.).

БОНІТАРНИЙ, а, е, іст. Який перебував під захистом 
претора. Преторська, або бонітарна, власність — це влас
ність, що одержала захист від претора, тобто річ, при
дбана покупцем, ставала його майном (з наук. літ.).

БОН1ТЁР, а, ч., спец. Фахівець із бонітування. Оцінка ко
рів молочних порід повинна проводитись незалежними бо- 
нітерами (з наук.-техн. літ.); У каракульському вівчарстві 
дані про хід окоту по кожній отарі за минулу добу бригадир 
та бонітер записують у  спеціальний акт (із журн.).

БОНІТЕТ, у, ч., спец. Економічно значуща порівняльна 
характеристика цінної для господарства групи біологічних 
об’єктів або угідь, яка відрізняє їх від інших подібних утво
рень. Для вирощування зернових культур бонітет оціню
ється у  88 балів (за 100-бальною шкалою) (із журн.).

Л (1) Бонітет лісу — показник продуктивності лісу, який 
залежить від ґрунтово-кліматичних умов. Бонітет берези 
найбільш високий, коефіцієнт зімкнутості крон більше 0,6 
(з наук. літ.).

БОНІТЕТНИЙ, а, е, спец. Прикм. до бонітет. Механізм 
грошової оцінки передбачає на макрорівні від держави до 
сільськогосподарського підприємства економічний підхід, а 
на мікрорівні — від підприємства до земельної ділянки бо- 
нітетний підхід (з наук. літ.).

БОНІТУВАЛЬНИЙ, а, е, спец. Стос, до бонітування; 
признач, для нього. При бонітуванні комісія проводить 
огляд птиці, аналіз показників її власної продуктивності 
та продуктивності батьків, визначає бонітувальний клас 
для груп птиці (вихідні лінії, прабатьківські та батьківські 
стада, породу, популяцію) (з наук, літ.); Звірів бонітують у  
спеціальних бонітувальних клітках при розсіяному освіт
ленні (з наук.-попул. літ.).

БОНІТУВАННЯ, я, с., спец. Дія за знач, бонітувати. Під
час бонітування птицю оцінюють за живою вагою і ста
ном здоров ’я (з наук, літ.); Бонітування ґрунтів проводить
ся за 100-бальною шкалою (з наук, літ.); Дані бонітування 
ґрунтів є складовою частиною державного земельного ка
дастру та є основою проведення економічної оцінки сіль
ськогосподарських угідь (з мови документів).

БОНІТУВАТИ, ую, уєш, недок., кого, що, спец. Оціню
вати групи біологічних об’єктів або угідь для визначення їх 
господарського використання. На племінних фермах відлу
чених ягнят зважують і бонітують (з наук, літ.); Клас 
сім 'ї, яку бонітують, установлюють на основі оцінки ме- 
допродуктивності, сили бджолиних сімей перед головним 
медозбором та зимостійкості відповідно до визначених ви
мог (з наук. літ.).

БОНІФІКАЦІЯ, і, ж., екон. 1. Доплата до ціни товару, 
фактична якість якого перевищує передбачену угодою чи 
стандартом. Пільги встановлюються лише в тих випадках, 
коли передбачається їх відшкодування — боніфікація за ра
хунок бюджету Європейського Союзу (з газ.).

2. Повернення податків, стягнених з експортованих то
варів з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності 
на світовому ринку. Боніфікацію застосовують з метою 
економічного стимулювання експорту вітчизняних товарів 
(з навч. літ.).

БбН Н А , и, ж., заст. Вихователька, перев. іноземка, яку 
наймали для дітей у дворянських і буржуазних сім’ях. Вона 
хотіла, щоб татко найняв до нього бонну (М. Коцюбин
ський); Катруся мала приходити тоді, коли Ядзя захоче з 
нею побавитись та надоїсть їй французька бонна (Н. Ко- 
бринська).

БбН О БО , невідм., ч. Карликова мавпа роду шимпанзе 
родини гомінідів. Бонобо, попри свою назву, за розмірами 
не менші за своїх більш відомих родичів шимпанзе звичай
них, але поступаються їм у  міцності статури (з наук.-по
пул. літ.).

БбН О ВИ Й , а, е, мор. Прикм. до бони1. Марія задумано 
дивилася на бонову загороду бухти (В. Кучер).

БОНСАЙ, ю, ч. Мистецтво вирощування карликових де
рев. Бонсай існує у  країнах Південно-Східної Азії вже більш 
як сімнадцять століть (з газ.); Наш сайт допоможе Вам 
розібратися в нюансах формування рослин за технікою 
бонсай (з Інтернету).

БО Н ТбН , у, ч., заст. Світська ввічливість, вишуканість 
манер; протилежне м о в е т о н .  Мій дім в Парижі славився 
бонтоном (Л. Костенко); Марія ніколи не дозволить собі бо
дай похибки в поведінці — суцільний бонтон (з публіц. літ.).

БОН ТбН Н И Й , а, е, заст. Який відповідає правилам, 
вимогам бонтону; вишуканий. Губернаторський дім теж 
будова важка порівняноі з приватними домами, бельетаж 
а-ля ренесанс виглядає весело, наче бонтонний готель 
(з газ.); Тут можуть бути лише дві можливості: або вони 
ведуть виключно бонтонний спосіб життя та їдять лише 
в кафе й ресторанах, де столові прибори повністю й повно
цінно укомплектовані, або... Я  навіть не хочу про це думати 
(з газ.).

БбН У С , у, ч„ екон., фін. 1. Форма стимулювання праці 
або заохочення в якій-небудь діяльності. Правильно розпо
ділені бонуси можуть підсилити ефект заохочення шляхом 
нагородження людей, що роблять відчутний внесок у  про
цвітання вашої компанії (із журн.); Якщо у  фірми немає 
зайвих грошей для виплати бонусів, то маленький бонус або 
бонус у  формі відгулу також будуть корисними (з газ.).

2. Те саме, що комісійний 2. Бонус встановлюється під 
час укладання угоди та/або після досягнення певного резуль
тату (з навч. літ.).

БбН У С НИ Й , а, е, екон., фін. Прикм. до бонус. У мо
мент поповнення рахунку за послуги мобільного зв 'язку на 
Ваш бонусний рахунок автоматично нараховуватимуться 
бонуси, розмір яких залежить від суми оплати (із журн.); 
На підприємстві створено бонусний та преміальний фонди — 
для того, щоб стимулювати працівників до ефективнішої 
роботи (з газ.).

А  Ббнусна знижка див. знижка.
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БбНУС-ТРЕК, у, ч . Додатковий запис на компакт-диску, 
касеті і т. ін. Альбом доповнено бонус-треками — піснями, 
які ніде раніше не випускалися! (із журн.); У французьку вер
сію альбому були включені ще три бонус-треки (з Інтернету).

БОП, у, ч., муз. Те саме, що бібоп. Боп виникнув як новий, 
експериментальний напрям негритянського джазу малих 
ансамблів (з наук.-попул. літ.); Бону притаманний культ 
вільної сольної імпровізації (із журн.).

БОР1, у, ч. Хімічний елемент з атомним номером 5, що 
входить до складу деяких мінералів, зокрема боратів і боро- 
силікатів. Якщо у  ґрунтах зовсім немає бору, рослини хирі
ють і гинуть (з наук.-попул. літ.); Бор порівняно мало по
ширений у  природі (з навч. літ.).

БОР2, а, ч. Сталеве свердло, що застосовується у зубо
лікарській справі. До ріжучого стоматологічного інстру
ментарію належать бори, фрези, свердла... (з наук.-техн. 
літ.).

БбРА, бори, ж. Дуже сильний, поривчастий холодний 
вітер, що дме в приморських місцевостях з гір. Коли це схо
пилась бора. Грім розлігся, залунав (М. Старицький); Ко
раблі щодуху намагаються втекти — з борою жарти пога
ні (з навч. літ.).

БОРАЗбЛ, у, ч. Хімічна речовина, що будовою і власти
востями нагадує бензен. У бензолу й боразолу майже іден
тична будова, подібні фізичні й хімічні властивості (з наук, 
літ.); Для розробки вимірювальних лічильників нейтронів 
знадобилася летка речовина, яка містить бор, — боразол 
(з наук. літ.).

БОРАЗбН, у, ч„ лсім. Модифікація нітриду бору, яка за 
структурою, твердістю та іншими ознаками і властивостя
ми нагадує алмаз. Головною перевагою вакуумної техноло
гії є можливість ковалентного з 'єднання частинок алмазу 
і боразону з металевою матрицею (з наук, літ.); Порівняй
те кристалічну й електронну будову алмазу і боразону, зоб
разіть їхні структури в кристалічному стані (з навч. літ.).

БОРАЗбНОВИЙ, а, е, хім. Прикм. до боразон. Боразо- 
новий диск має більший ресурс, а вся технологія проведення 
заточування практично виключає вплив людського факто
ра на якість результату (з наук. літ.).

БОР АН, у, ч., хім. Сполука бору з воднем. Автори нової 
роботи відкрили, що в масштабі наночастинок той самий 
боран аміаку вивільняє водень у  сто разів швидше (з наук, 
літ.); Щоб знайти новий спосіб збереження водню на борту 
транспортних засобів, фізики звернули увагу на боран амі
аку, здатний вбирати водень та віддавати його за умови 
нагрівання до 80 °С (з наук. літ.).

БОРАНОВИЙ, а, е , хім. Прикм. до боран. Було вирішено 
застосувати борановий каталізатор, який має здатність 
передавати атоми водню в органічні молекули (з наук. літ.).

БОРАТ див. борати.
БОРАТИ, ів, мн. (одн. борат, у, ч., хім.). Солі борної кис

лоти. Борна кислота та її солі (борати) спричиняють появу 
анемії та дерматитів (з наук, літ.); Із соленосними форма- 
ціями-відкладами тісно пов 'язані не тільки Ka\t яна, але й 
калійні солі, борати (із журн.).

БОРАТНИЙ, а, е, хім. Прикм. до борати. Можливість 
існування природних вод інших класів (нітратного, борат- 
ного) не виключена, але надто малоймовірна (з наук, літ.); 
Як електролітичний буфер використовували боратний 
(із журн.).

БОРАЦИТ, у, ч. Мінерал із групи безводних боратів го
лубуватого, сірого кольору або безбарвний, який викорис
товують для виробництва борних препаратів. Борацит ви
користовується також для виробництва оптичного скла 
та емалі (з наук.-попул. літ.); Красиві кристали борациту 
мають форми правильної системи (із журн.).

БОРВІЙ, ю, ч., поет. Великий вітер; буря, ураган. Стрі
чалися нам .. Явори й темні дуби, до негоди та борвію звик
лі (Леся Українка); Коли ж зненацька налетить борвій, Він 
[дуб] спереду стоїть, як вартовий, Уп ’явши в ґрунт коріння 
вузлувате (Л. Первомайський); * Образно. Сміло глянемо в 
вічі борвію Та зміркуємо усе розумом (М. Старицький).

БОРВМІСНИЙ див. боровмісний.
БОРГ, у, ч. Те, що взяте у позику; що-небудь позичене. 

Ані Владко, ані спадкоємці нічого не знали про ті борги 
(І. Франко); Не в силі бути з вічним боргом перед очима і чо
лом (В. Стус); В заставу віддавали землі, які у  випадку не
сплати боргу переходили у  власність монастирів (з навч. 
літ.); Підприємства замість грошових розрахунків прийшли 
до взаємного розрахування боргів і натурального обміну 
продукцією (з газ.).

Брйти / взяти у борг (у позичку) див. брати; Гасйти 
боргй (заборгованість) див. гасйти; Давати / дати у борг 
див. давати; (1) Задавнений борг — борг, не виплачений у 
визначений час. Коли б його, Терентія, сила, він би за на
смішку судив би, як за задавнені борги (М. Стельмах).

Д  (2) Мйтний борг —  обов’язкові платежі, які підля
гають сплаті під час митного оформлення товарів при вве
зенні їх на територію держави для вільного використання. 
Надання гарантії митним органам України щодо обов'яз
кової доставки товарів у  митний орган призначення перед
бачає безумовне виконання зобов 'язання гаранта сплати
ти митний боргу разі невиконання особою, відповідальною 
за перевезення товарів, зобов’язання щодо доставки това
ру до митного органу призначення (з мови документів).

0  Вилазити / вйлізти з боргів див. вилазити; Влазити 
(залазити) / влізти (залізти) в боргй див. влазити; Загру
зати / загрузнути (загрузти) в позичках (боргах) див. за
грузати; Не лиш атися (не залишатися, рідше не оставй- 
тися і т. ін.) / не лиш йтися (не залиш йтися, рідше не 
остатися і т. ін.) в боргу див. лиш атися; Сплатйти борг 
(боргй) див. сплачувати; (3) У боргах [, як  у шовках (у ре
п'яхах)], перев. зі сл. б у т и, с и д і т и — винний багато гро
шей кому-небудь. Панок це був задрипаний — в боргах, яку  
pen 'яхах, але пихатий, шкідливий і мстивий (Б. Антонен
ко-Давидович);—  Поміщики, думаєте, не сидять у  боргах? 
(М. Стельмах); Був мільйонером, та загули ті мільйони. Те
пер у  боргах, як у  шовках ( з газ.); (4) У [неоплатному] бор
гу перед ким — зобов’язаний кому-небудь чимсь. Письмен
ники українські давно в боргу перед своїми читачами, перед 
всім своїм народом (П. Тичина); У родичів йому не хотілося 
жити, бо знав, що .. постійно почуватиме себе в неоплат
ному боргу перед ними (В. Канівець); У якому боргу перед 
чесними людьми має бути суспільство, що розучилось ціну
вати і берегти своє духовне надбання? (з газ.).

БбРГЕС , а, ч., полігр. Друкарський шрифт для набору га
зетних, журнальних та інших текстів. Більшість видань за
стосовують кеглі 9 і 10 (які, до речі, мають власні назви — 
боргес і корпус відповідно), причому менший має перевагу 
більшої економічності (із журн.).
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БбРГЕСНИЙ, а, е, полігр. Прикм. до боргес. Рядок на
бирався, наприклад, петитом, а відливався на боргесній 
ніжці (з наук.-техн. літ.); Боргесний набір.

БОРГОВИЙ, а, є. Стос, до боргу. Созоненко .. виймав з 
городського гамана боргові розписки і велично кидав на 
придане молодій (М. Стельмах); Зменшується загроза бор
гової залежності України від міжнародних фінансових ін
ституцій (із журн.).

Л  Боргова яма див. яма.
БОРГУВАЛЬНИК, а, ч., рідко. Те саме, що боржнйк.

І стане священик, як і народ, а пан, немов раб, пані, як не
вільниця її, продавець, немов той покупець, боргувальник, 
немов винуватець, віритель, як довжник (Біблія. Пер. 
І. Огієнка).

БОРГУВАННЯ, я, с. Дія за знач, боргувати. З предмет
ним аналізом причин та соціальних наслідків боргування 
зарплати працівникам виступив заступник голови облдерж
адміністрації {з газ.).

БОРГУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. кому. Давати в борг. Як 
станеш усім боргувати, то прийдеться без сорочки ходи
ти (Номис); Грек розвозив сіль по прибережних кримських 
селах раз на рік і звичайно боргував (М. Коцюбинський).

2. у  кого. Позичати, брати в борг. Боргувати в сусіда.
3. кому. Бути боржником. Через декілька місяців за та

ких цін усі газові підприємства будуть боргувати “Газпро
му ” кругленьку суму (з газ.); Дванадцять підприємств Тер
нополя боргують своїм працівникам серйозні суми заробіт
ної платні (з газ.).

4. перен. Бути винним або зобов’язаним кому-небудь. 
[ Сть опа : ]  Ну, а я не хочу боргувати перед вами (С. Голо- 
ванівський).

БОРД, а, ч., розм. Те саме, що сноуборд 2. Беріть борд і 
вперед, на гірку! (з Інтернету); Продаються лижі та борд 
(з Інтернету).

БОРДЕЛЬ, ю, ч., розм. Будинок розпусти. Барон довго 
стояв, .. потім згадав про бордель на Вексклярській і по
сміхнувся скрушно: — Там мене приймуть (Р. Іваничук); 
Сумнівів уже не залишалося: він [Мартофляк] потрапив до 
борделю (Ю. Андрухович); Мафіозні структури достав
ляють жінок за кордон і пропонують послуги охорони, ма
теріальну підтримку і зв ’язок власникам борделів у  бага
тьох країнах (з газ.).

БОРДЁЛЬНИЙ, а, е. Стос, до борделю. Бордельний біз
нес, як і торгівля зброєю та наркотиками, дуже прибутко
вий — він не потребує ніяких капіталовкладень (із журн.); 
38-річний українець і 35-річний німець затримані в Німеч
чині за причетність до нелегального бордельного бізнесу 
(з газ.).

БОРДЕРб, невідм., с., фін. 1. Витяг із бухгалтерських 
документів, рахунків і т. ін. Бордеро використовується 
страхувальником при визначенні умов угоди перестраху
вання для здійснення контролю за переданою за дійсною 
угодою справою або для визначення страхової премії 
(з навч. літ.).

2. Опис реалізованих цінних паперів (акцій, облігацій 
і т. ін.), складений банком, банкірською конторою чи макле
ром. Стосовно кредитора, який отримав бордеро, останнє 
не дає йому ніяких нових прав, а слугує лише доказом його 
прав на задоволення перед купівлею нерухомості (із журн.).

БОРДб, невідм. 1. с. Сорт червоного вина. — Угорське, 
шампан благородний, портвейн, бордо — от мої трунки 
(М. Коцюбинський); Іноді [майор] виймає олівець і щось 
підкреслює, посміхається захоплено, потім глибокодумно 
морщить брови, сьорбає бордо і пасе далі вугляними очима 
по шпальтах газети (І. Багряний).

2. у  знач, прикм. Те саме, що бордовий. Величезний бу
кет одразу зробив і без того щиру усмішку кутюр'є ще 
ширшою: троянди кольору бордо — його улюблені квіти 
(із журн.); Сукня кольору бордо.

БОРДбВИЙ, а, е. Темно-червоний. Поверх легко ї.. со
рочки носив [хлопець] ще й короткі з бордового оксамиту 
штанці (Іван Ле).

БОРДбСЬКИЙ, а, е: А  Бордоська рідина див. рідина.
БОРДЙ)Р, у, ч. 1. Облямівка по краях тканини, шпалер 

і т. ін. Магазин пропонує широкий вибір кахлів, шпалер, бор
дюрів (з газ.).

2. Вузька смуга з каміння, плит і т. ін., яка відокремлює 
проїжджу частину вулиці від тротуарів. В експлуатаціїплас- 
тиковий тротуарний бордюр набагато простіший, ніж 
бетонні бордюри (з наук.-техн. літ.); Замість стареньких 
побитих павільйончиків, що стояли на зупинках, поставили 
нові, уздовж дороги обновили клумби та побілили бордюри 
(з газ.).

3. Смуга зелених насаджень уздовж обох боків доріжки, 
по краях майданчиків і т. ін. За аркою починалась алея з ши
роким бордюром квітів по обидва боки (П. Панч); — А то 
навіть і відорювати не будем, просто отам по периметру, — 
зробив широкий жест Валерій Іванович, — залишимо при 
косінні ромашковий бордюр, смужку нескошених диких кві
тів... (О. Гончар); Барбарис використовується в декора
тивному садівництві для оформлення бордюрів (із журн.).

БОРДЮ РНИЙ, а, е. Стос, до бордюру. Каменярі добува
ли граніт та інші породи каменю, з яких виробляли млинові 
жорна, точильні бруски, колодязні жорна, бруківку, бор- 
дюрний камінь (з наук. літ.).

БОРДіЬРЧИК, а, ч., розм. Зменш, до бордюр. За пери
метром майданчик обнесено невисоким бетонним бордюр
чиком (з газ.).

БОРЕАЗМИ, ів, мн. Урочистості на честь Борея (бога 
північного вітру в давньогрецькій міфології), які влаштову
вали афіняни. В Афінах на честь Борея споруджено храм за 
те, що він допоміг перемогти флот Ксеркса, та встановле
но бореазлш (з наук.-попул. літ.); Під час бореазмів афіняни 
просили Борея, щоб він своїм повівом очищав повітря (з Ін
тернету}.

БОРЕЙ, ю, ч. Північний вітер. Про Гіперборею — країну, 
що колись розташовувалася за північним вітром бореєм, 
розповідали десятки античних авторів, у  тому числі й іс
торики(з наук.-попул. літ.).

БОРЕЦЬ, рця, ч. 1. Той, хто бореться (у 1 знач.), б’ється з 
ким-небудь. До впаду міг борюкатися [Василько].. з рябень
ким лобатим своїм приятелем .. А дядько тільки сміється 
на буйні Василькові вибрики. — Ану, ану, чий лоб міцніший, — 
під'юджує він борців (О. Гончар); Почалася небувала різня .. 
Очі борців прислонювала кривава мряка, від напруги омліва
ли руки, віддих рвався у  грудях (Юліан Опільський); // Спорт
смен, що займається боротьбою. Широкоплечий і присадку
ватий, він нагадував Вихору скорше борця легкої ваги, ніж 
піхотинця (В. Кучер).
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2. Той, хто бере участь у боротьбі (у 2, 3 знач.), бореться 
за що-небудь. Згадати тільки всі тяжкії муки, Що завдали 
борцям за правду вороги (Леся Українка); Тарасові промінні 
о ч і.. Таїли в сяйності своїй І пломінь клятв саможертов
них, І лють затятого борця (М. Бажан).

БОРЕЦЬКИЙ, а, е. Те саме, що борцівський. Ми роду 
борецького (Ганна Барвінок); Дружина сотника Ставра Го- 
диновича Катерина Іванівна в борецькому поєдинку пере
магає кращих богатирів князя Володимира, самого ж Воло
димира перемагає у  стрільбі з лука та грі в шахи (з наук.- 
попул. літ.).

БОРЖІЙ, присл., діал. Вищ. ст. до борзо. А сонечко наче 
сміється та гонить: “Скоренько! боржій! мерщій! По
тішайся, поживай світа!” (Марко Вовчок); Схаменувсь 
тоді Петро, да й пішов боржій за двома запорожцями... 
(П. Куліш).

БОРЖНЙК, а, ч. Той, хто взяв у борг що-небудь, винен 
кому-небудь. Боржник весело бере, а сумно віддає (при
слів’я); — Ви мій боржник. Я  стягну з вас те, що вимені за
винили (Ю. Смолич); — Дякую, — сказав Тарас. — ..Я ваш  
боржник (Василь Шевчук); Незаможні жителі міста Оль
вії часто бували боржниками багатих кутців і лихварів 
(з наук, літ.); Боржник після деяких роздумів надіслав по
трібну плату (з газ.).

БОРЖ бК, жка, ч. Зменш, до борг. — До вас я, Аркадію 
Павловичу, боржок хочу забрати (А. Шиян); Здалека почув
ся загрозливий вигук: — . .З а  нами боржок не пропаде 
(О. Бердник).

БОРЖ бМ , у, ч. Те саме, що боржомі. [ Р о м о д а н  (ді
стає гроші):] Будь ласка, купіть мені пляшку боржому 
(О. Корнійчук); — А що у  вас у  другій флязі? — запитуєте 
ви свого товариша. — Боржом! (Остап Вишня).

БОРЖ бМ І, невідм., с. Лікувально-столова мінеральна 
вода. У Закарпатті виділяється кілька типів мінеральних 
вод. Серед них ветке значення мають вуглекислі мінеральні 
води типу боржомі (з наук. літ.).

БОРЖОМНИЙ, а, е. Прикм. до боржом. Варіантів роз
вантажувальних дієт багато, тому їх легко чергу’вати: 
боржомна, коктейлева з різноманітних соків, картопля
но-молочна, капустяно-бурякова з часником (із журн.).

БОРЗЕНЬКИЙ, а, е, діал. Пестл. до борзий. Борзенький 
песик.

БОРЗЕНЬКО, діал. Присл. до борзенький. Івасик бор
зенько через чагарник, через малинники вибрався на плай 
(з казки); Борзенько я обкрутив перевеслами путо і прив я- 
зав його до ноги (І. Франко); — Ластівочко моя, перепелич
ко моя, їдь здоровенька, вертай борзенько! (Марко Черем
шина).

БбРЗИ Й, а, е. 1 . заст. Прудкий, швидкий, моторний. Та 
як же ти найшов мені ба такий лік борзий (Сл. Гр.); Так 
мерщій на борзі коні І летім, де Дон шумить, Де об землю 
половецьку Я волію спис зломить! (О. Олесь).

2. ірон. Про пихату, нахабну людину. Не полюбляв він 
борзих молодців, Що настрочили безліч дифірамбів (Л. За- 
башта).

БбРЗО, заст. Присл. до борзий 1. Руш, хлопці, до школи, 
Борзо, не поволі! (Ю. Федькович); Станула [стала] [Рома- 
ниха] коло дверей та й почала борзо крізь плач говорити

(В. Стефаник); Та вона [мати] сама про себе нагадала борзо 
(С. Черкасенко).

БОРЗОПЙСЕЦЬ, сця, ч., ірон. Плодовитий, але поганий 
письменник, журналіст. Бачу тріумфуючі лиця борзописців, 
чую гавкіт в мурованих лісах цивілізації (В. Дрозд).

БОРЙВІТЕР, тра, ч. Хижий птах родини соколових, що 
живиться перев. мишами й великими комахами. Поміж ним 
[небом] і дубом угорі ширяло двоє боривітрів (Ю. Мушке- 
тик); Називається птах “боривітер звичайний” за свою 
звичку стояти в повітрі, часто проти вітру (з наук. літ.).

БОРИД див. бориди.
БОРЙДИ, ів, мн. (одн. борид, у, ч.), хім. Сполуки бору з 

металами. Бориди заліза нестійкі й починають розклада
тися при 1650 °С (з наук, літ.); Одним з основних напрямків 
наукової діяльності лабораторії є дослідження та розроб
ка процесів вирощування монокристалів тугоплавких спо
лук перехідних та рідкісноземельних металів (у першу чергу 
боридів) (з наук. літ.).

БОРЙДНИЙ, а, е, хім. Прикм. до бориди. З ’ясовано 
вплив початкового потенціалу на інтенсивність зносу лего
ваних боридних покриттів (з наук, літ.); Досліджено фізи- 
ко-хімічні основи створення нових боридних матеріалів для 
електронної техніки (з наук. літ.).

БОРІДКА, и, ж. 1. Зменш, до борода 1. Шовкова борід
ка, та розуму рідко (прислів’я); Здурів скажений Цап, ріж
ки назад загнувши, Махнув борідкою, замекав, заскакав 
(Є. Гребінка); Я  бачив його блукаючі очі.., його русяву борід
ку, гостру, клинком (М. Коцюбинський); Він тряс своєю 
рідкою борідкою, схожою на кущик тирси (О. Донченко).

2. спец. Мичка, щітка на нозі у коня.
3. Шпеник, виступ у ключі. Марко взяв один з ключів, за

тиснув його в лещата і почав підпилювати борідку (І. Ми- 
китенко).

4. Рибальська снасть. На борідку ловлять окуня, судака, 
щуку.

(1) Борідка лопаточкою —  широка борідка, формою 
схожа на лопаточку. Акуратно підстрижена лопаточкою 
руда борідка і сумирно-солодкий вираз сірих, ледь прижму
рених очей таїли в собі щось святенницьке й лукаве (С. Доб- 
ровольський); (2) Цапина борідка <Борідка цап ом > — бо
рідка формою, як у цапа. Серед неі* [юрби] видно якогось чо
ловіка .. з цапиною борідкою й жовтим тоненьким носиком 
(В. Винниченко).

Д  (3) Царська борідка, бот. — те саме, що Нічна кра
суня (див. красуня). Між городиною в Бондарихи жартов- 
лива [жартівлива] рука бризнула квітами: королевий цвіт, 
кручені паничі, чорнобривці, майори, нечесані панни, цар
ська борідка (С. Васильченко).

БОРІДОНЬКА, и, ч. Зменш.-пестл. до борідка 1. Голо
систе горіечко, золотий гребінець, шовкова голівонька, мас
ляна борідонька (з казки).

БОРІДОЧКА, и , ж. Зменш, до борідка 1. Астрал, загад
кова посмішка, борідочка — цей образ він експлуатує вже 
понад 10років (з газ.); Гламурна хутряна курточка, хутря
на кепка, гостроносі черевики, на вигляд років 25-27, від
сутність очікуваної бороди — лише така малюсінька бо
рідочка в кілька волосинок. Такий вигляд мав святий отець 
(з газ.).
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БОРІНКА, и, ж. Зменш, до борона. Сівачі.. стояли по
зад сівалок, доглядали за всім, що до них належало. За зер
ном, за дисками, за борінками (Ю. Яновський); Для кращо
го розпушування і вирівнювання грунту за культиваторами 
треба обоє 'язково чіпляти легкі борінки (з наук. літ.).

БОРІННЯ, я, с. Дія за знач, бороти і боротися. В тім 
стогоні все моє кволе буття, І втіхи, і смутки, й надії, І 
прикре, побите в борінні життя (М. Старицький); Люблю 
я місто на Лугані.. за те, що в лютому борінні його не вбив 
чужинець-кат (М. Упеник); Треба зробити все для того.., 
аби сьогоднішні наші боріння не були марними, аби прима
ра екологічного апокаліпсису зникла з обріїв України май
бутнього (Ю. Щербак).

БЙРКАННЯ, я, с. Дія за знач, боркати. Боркання птахів.
БбРКАТИ, аю, аєш, недок., кого, що. 1. Підрізувати або 

зв’язувати крила у птахів. Він тримав корзину ногами, а па
пугу почав боркати, прошиваючи йому махові п ір’їни на 
крилах (із журн.).

2. перен. Угамовувати кого-небудь. Але мордатий Сме
тана метеляв головою, хоч і сітка його боркала (із журн.).

БОРЛАК, а, ч., розм. Верхня випнута частина горла; ка
дик. Він принишк і прислухався, спершись на руки, витяг
нувши вперед тонку шию з гострим борлаком (С. Голова- 
нівський); Великий борлак [Хероніма] недоречно стрибав 
під жовтою шкурою тоненької, м ову  дитини, ш иї(Н. Ко
ролева); Чоловік тільки здалеку був схожий на кота, на
справді ж йому щоки позападали, і довга шия була худа, по 
ній перекочувалася темна грудка борлака (Ю. Мушкетик).

БОРМАГНІЄВИЙ, БОРОМ АГНІЄВИЙ, а, е,хш . Який 
містить бор і магній. Бор вносять у  ґрунт у  вигляді боромаг- 
нієвого добрива, яке містить близько б % борної кислоти 
(з наук.-техн. літ.); Слід пам ’ятати, що капуста любить 
вологу та бормагнієві добрива (із журн.).

БОРМАШИНА, и , ж. Стоматологічний апарат для сверд
ління зубів. — Тісно, скажу тобі. Оце в К ам ’янці жде мене 
новісінька бормашина, не знаю, де й діти її (М. Стельмах); 
Наконечники для бормашини.

БОРНЕбЛ,у,ч. , лсім. Органічна сполука, безбарвна твер
да кристалічна речовина, яку використовують у виробниц
тві камфори. Борнеол утворюється під корою дорослих де
рев (з наук.-попул. літ.).

БОРНИЙ, а, е, хім. Прикм. до бор1. Для проведення екс
перименту корозійним середовищем було вибрано воду з 
борним регулюванням (з наук. літ.).

А Борна кислота див. кислота; Борний спирт див. 
спирт; Борні добрива див. добриво.

БОРНІТ, у, ч. Мінерал, сульфід заліза та міді. Джерела
ми міді можуть слугувати такі мінерали, як азурит, мала
хіт, борніт, куприт тощо (з наук. літ.).

БОРНЯ, і, ж., уроч. Те саме, що боротьба 1,2. Аристо
кратичність і демократичність несподівано почали таки 
добру борню в Ватиній думці (І. Нечуй-Левицький); Та не в 
казці жити нам, а в борні (М. Хвильовий); В тяжкій борні 
діти світлих титанів переможуть синів мороку (О. Берд
ник); У віковічній борні добра зі злом вона — суддя Сіверсь- 
ка — тільки рядовий боєць армії добра (В. Дрозд).

БОРОВИЙ, а, є. Прикм. до бір1. Рослинність Полісся в 
недавньому минулому — це суцільні борові ліси, які чергува
лися з рослинністю боліт (з наук, літ.); // Який живе або

росте в бору. Боровая зозуленька, Чому ти рано не кувала? 
(П. Чубинський).

БОРОВИК, а, ч. їстівний гриб із темно-коричневою тов
стою шапкою і білуватою товстою ніжкою; білий гриб. Як 
загадав боровик, На всі гриби полковник (П. Чубинський); 
Хіба ж нелюбий час такий На спаді літа, вже під осінь, Ко
ли у  вереску між сосен Почнуть рости боровики? (М. Риль
ський); В доброму напівсні вибиває [земля] то боровика, то 
красноголовця (М. Стельмах); Багато грибів отримали на
зви за місцем зростання: боровик, моховик (з навч. літ.); Он 
там під кущами буркуну, мов отаман війська лісового, за
стиг боровик (з газ.).

БОРОВИНКА, и, ж. 1. Літній сорт яблуні з невеликими 
світло-жовтими з вишнево-червоними штрихами соковити
ми кисло-солодкими плодами. На подвір’ї  місцевої серед
ньої школи багато років росте незвичайна боровинка, її 
розлоге гілля, торкаючись землі, приростає до неї, відпус
каючи коріння в грунт (з газ.).

2. Плід цього дерева.
БО РО ВИ ЧбК, чка, ч. Зменш, до боровйк. Тут були ри

жики, боровички, підберезники (Ю. Збанацький); Хатинка 
дідова схожа на грибок-боровичок, сам він подібний до куль
баби (О. Бердник); Міський чоловіку вільну хвилину приліг 
би на дивані, а Іван, наробившись зранку, взяв кошика і 
зник у лісі, щоб повернутися з доброю ношею боровичків 
(з газ.).

БОРОВМІСНИЙ, а, е, хім. Який містить бор. Високона- 
дійні сталеві балки всередині дверей протидіють силі боко
вого удару, тоді як за переднім бампером є боровмісна по
перечина, яка поглинає енергію удару та відводить її від во
дія та пасажирів (з наук.-техн. літ.); Боровміснийматеріал 
вводять після досягнення вказаного вмісту кисню й алю
мінію (з наук.-техн. літ.); Борвмісні сполуки.

БОРОВбДЕНЬ, дню, ч., хім. Бінарна гідрогенова сполу
ка бору. Ю. В. Кондратюк запропонував використовувати 
як паливо космічних ракет водневі з ’єднання деяких мета
лів і металоїдів, зокрема — бороводень (з наук. літ.).

БОРОВОДНЁВИЙ, а, е, хім. Прикм. до бороводень. Для 
зменшення потрібного запасу палива та розмірності літа
ка американські фірми вирішили перейти до бороводневого 
палива (з газ.); Бороводневий двигун.

БОРОГІПС, у, ч., хім. Двоводневий сульфат кальцію із 
домішкою боратів. Запропонований борогіпс за хімічним 
складом стабільний і характеризується досить високим 
вмістом сульфату кальцію (з наук, літ.); Згідно з норматив
но-технічною документацією в будівництві допускається 
застосування фосфогіпсу й борогіпсу (з наук.-техн. літ.).

БОРОГШ СОВИЙ, а, е, хім. Прикм. до борогіпс. Боро- 
гіпсові гранули досить міцні (з наук.-попул. літ.); Борогіпсо- 
вий розчин значно дешевший за традиційний вапняковий 
розчин (з Інтернету).

БОРОДА, й, ж. 1. Волосяний покрив на нижній частині 
обличчя. Борода виросла, та ума не винесла (Номис); А он 
їде, а онде йде Дідусь з бородою (Т. Шевченко); — Ти прин
ципово не голишся, чи так? — запитав Галай, побачивши 
Остапову бороду (В. Підмогильний); Засмаглі щоки вкри
ваю  колюча, вже посріблена борода (П. Панч); Ще в геть
манській Україні та на Слобожанщині перше голення боро
ди було врочистою церемонією (з наук.-попул. літ.); * У по-
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рівн. Грубе виноградне коріння обросло корінцями та тонень
кими мочками, як бородою (М. Коцюбинський); Зілля боро
дами нависало з сволока (М. Стельмах); // перен., розм. Бо
родатий чоловік. — Ей, борода, у  тебе мій диск? (О. Гон
чар); // У деяких тварин і птахів — пучок шерсті або пір’я 
біля шиї.

2. Підборіддя, нижня щелепа. — Оце тобі, Манюню, бу
кетик, — подав він квітки т ітці.. Потому, взявши її за бо
роду, поцілував у  губи (М. Коцюбинський).

(1) Борода лопатою — широка борода, формою схожа на 
лопату. Кирило Деберний.. — здоровий, міцний, борода лопа
тою, лисина на всю голову (У. Самчук); (2) Борода цапом — 
борода, яка формою нагадує цапину. Перед mat [сурмачем] 
уже стоять, завмерши, четверо бородатих людей .. Боро
ди широкі й різноманітні: лопатою, цапом, бакенбардами, 
але бороди всі солідні й укохані (Ю. Яновський); Розгла
джувати / розгладити вуса (бороду) див. розгладжувати;
(3) Спасова борода, етн. — ритуальний кущик жита або 
пшениці, залишений на обніжку на знак закінчення жнив і 
прикрашений чим-небудь (паляницею, яблуками, грушами, 
стрічками і т. ін.). Чи ж помітиш, як на стернях вітри спа- 
сову бороду заколишуть і осінній дощ натягне сизу сітку 
над кущуватою озиминою? (М. Стельмах); Потім обпо
люють траву навколо “спасової бороди ” чи там “перепе
лиці ”, чи “кози ”, — це вже роблять скрізь, у  всіх місцевос
тях (О. Воропай).

0 Вхопити (впіймати, взяти і т. ін.) / хапати Бога за 
бороду див. ухбплювати; (4) 3 бородою, перев. зі сл. а н е к - 
д о т ,розм. — уже багато разів розказаний, почутий; не но
вий, старий. А коли хтось лише робив спробу підсунути 
анекдот з бородою, його освистували, і він змушений був 
зійти з дистанції (із журн.); (5) Сива борода, жарт. — 
мудра, з великим життєвим досвідом людина. Сиві бороди з 
села переказали нам давню легенду (І. Волошин); Тримати 
[Господа] Бога за бороду див. тримати.

БОРбДАВКА, и, ж. Невеликий твердий наріст на шкірі, 
на поверхні листа, на корі дерева і т. ін. Я  бачив його блу
каючі очі.. і бородавку на лиці (М. Коцюбинський); Обличчя 
його ніби зі старого ременю тиснене, глибокі зморшки, 
кілька бородавок, що ніби дерев'яні цвяхи вбиті в чоло, і 
цілий ліс густої рослинності... (У. Самчук); Лишенько, та 
це ж бо залізний ланцюгу його руках порубцьованих та пок
ритих бородавками (Є. Гуцало); На спині і на боках у  гусе
ниці золотогуза бородавки, вкриті пучечками рудих волос
ків (з наук, літ.); Бджолиний клей здавна використовувався 
для виведення мозолів, бородавок (із журн.).

БОРбДАВКОВИЙ, а, е. Стос, до бородавки. Бородавко
вий висип на нозі.

БОРОДАВКОПОДІБНИЙ, а, е. Схожий на бородавку. 
На відміну від самок у  дорослих самців моржів на грудях і 
плечах є великі бородавко подібні ґулі (з наук, літ.); На стов
бурах деяких беріз можна помітити коричнювато-чорні 
бородавкоподібні великі нарости (з наук. літ.).

БОРбДАВОЧКА, и, ж. Зменш, до бородавка. З дзеркаль
ця виглянули блискучі очі.. й кругленьке підборіддя з чорною 
бородавочкою посередині (І. Нечуй-Левицький); Оболонка 
пилкової зернини частіше нерівна, покрита бородавочками, 
виростками у  вигляді сіточки (з навч. літ.).

БОРОДАВОЧНИК, а, ч., зоол. Парнокопитий ссавець 
родини свинячих. Саме бородавочник є одним із символів

Африки (із журн.); Леопард і бородавочник — дві неподібні 
істоти, яких звела примхлива доля в африканській савані 
(із журн.).

БОРбДАВЧАСТИЙ, БОРбДАВЧАТИЙ, а, е. Укритий 
бородавками. Кора в нього [старого кедра] бура й бородав
часта (О. Донченко); Найбільш розповсюджені види бере
зи — береза бородавчата (вона ж повисла, або плакуча) та 
береза пухнаста (з наук, літ.); * Образно. Письменник ви
зирнув у  вікно, поглянув на бородавчатий степ і з прикрістю 
сказав: — Пустеля — це бездарно. Але вона існує (з газ.).

БОРбДАВЧАСТІСТЬ, БОРбДАВЧАТІСТЬ, тості, ж. 
Властивість за знач, бородавчастий. Бородавчатість цитру
сових — це хвороба, яку викликає патогенний гриб, що вра
жає молоді паростки, листя, плоди цитрусових (з наук.-по- 
пул. літ.); Бородавчастість виявляється на листах у  вигля
ді коричнево-зеленуватих плям, на яких утворюються пус
тули (з навч. літ.); Дефектами голубів на виставці вважа
ються асиметрія клюва, а також значна бородавчатість 
повік та оголених лицевих частин (із журн.).

БОРбДАВЧАТИЙ див. бородавчастий.
БОРбДАВЧАТІСТЬ див. борбдавчастість.
БОРбДАВЧАТКА, и, ж. Невелика морська риба, спин

ний плавник якої має дуже отруйні шипи, а тіло вкрите буг
рами й бородавками. Бородавчатка тримається на мілині 
поблизу берегів, серед коралових рифів або лавових нагро
маджень (з наук.-попул. літ.); Під час подразнення бородав
чатка піднімає колючки спинного плавника; гострі та міц
ні, вони легко протикають взуття людини, що випадково 
наступила на рибу, і проникають глибоко в ногу (із журн.).

БОРОДАЙ, я, ч., розм., рідко. Те саме, що бородань. Це 
був вищий від усіх на голову чорний бородай (Ю. Смолич).

БОРОДАНЬ, я, ч., розм. Бородата людина. — Зроду-віку 
не оддам своєї Насті за духовного, за якогось патлача та 
бороданя (І. Нечуй-Левицький); Не впізнав би дядько Федір 
у  цьому бороданеві свого небожа (А. Головко); — Я  старос
та, — сказав голий бородань. — Я  вас зараз улаштую 
(І. Багряний).

БОРОДАТИЙ, а, е. 1. Який має бороду. — Гей! — крик
нув на хазяїна бородатого, що тут на рундуці гроші в доло
ні лічив, дзвякаючи. — Дайте дівці пообідати! (Марко Вов
чок); За столом говорив бородатий селянин (Іван Ле); Цап 
рогатий, бородатий Зразу лобом з ніг збива (С. Олійник); 
До легень бородатих та вусатих чоловіків потрапляє знач
но більше шкідливих речовин (з газ.); // у  знач. ім. борода
тий, того, ч. Людина з бородою; бородач. Василько знову за
крив очі й знесилено похилився бородатаму на руки (П. Панч); 
Бородатий глянув на Калинку так, наче той був несповна 
розуму (А. Дімаров).

2. перен., розм. Старий, застарілий, давно відомий. Як 
отут не згадати і не перефразувати старий бородатий 
анекдот (з газ.).

БОРОДАТІСТЬ, тості, ж., спец. Хворобливе розрощен
ня коріння рослин. Бурякова нематода спричиняє борода- 
тість коренів буряків (з наук. літ.).

БОРОДАЧ, а, ч. 1 . Те саме, що бородйнь. Янош і бородач 
засміялися хриплим іржавим сміхом (Н. Рибак); 3 напів
темного кутка дико глипав спідлоба .. бородач (А. Хиж- 
няк).
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2. Великий хижий птах родини яструбиних з пір’ям нав
коло шиї, схожим на бороду. Стерв ’ятники, грифи, борода
чі їдять лише мертвих тварин (з навч. літ.).

3. Багаторічна злакова рослина, поширена у помірних і 
тропічних поясах обох півкуль. Бородач звичайний найпо
ширеніший у  лісостеповій і степовій зонах, у  Закарпатті, в 
гірському Криму (з наук.-попул. літ.).

БОРОДЙЦЯ, і, ж., заст. Каптур, який пришивали до ко
міра верхнього одягу. Бородиця мала форму мішка із за
округленим дном і отворами для очей (із журн.).

БОРОДИЩЕ, а, с. Збільш, до борода 1. Сидить в літаку 
[Дід Мороз], немов у тачанці, у  білім кожусі, у  шапці-ву- 
шанці. Літак піднімається вище і вище... А дід тільки гла
дить своє бородище (С. Олійник). /

БОРОЗЕНКА, и, ж . Зменш, до борозна. Ой послала ме
не мати Зеленого жита жати, А я жита не жала, В боро
зенці лежала (з народної пісні); На суміжній горі коловоро
том метушаться возії, тиснучись по вузьких борозенках 
свіжих стежин (М. Стельмах); Бережно узявся [Довбня] за 
пальчики і., роздивлявся долоню, ті невеличкі борозенки, що 
покарбували її (Панас Мирний); Над кущуватими бровами 
пролягли вузькі глибокі борозенки (М. Руденко); Посмішкою 
видається апетитна борозенка на жовтавій шкоринці [па
ляниці] (А. Крижанівський).

БОРОЗЕННИЙ, а, е. Стос, до борозни (у 1 знач.). При 
борозенному способі зрошення воду подають у  прокладені в 
міжряддях борозни, тоді вона використовується краще 
(з наук, літ.); // Який під час оранки йде з правого боку, тобто 
борозною (про коня або вола, запряженого в парі з іншим). 
Олександра по-чоловічому хльоснула борозенного вола ба
тогом (В. Логвиненко); // у  знач. ім. борозенний, ного, ч. 
Запряжений у парі кінь або віл, що під час оранки йде бо
розною. Треба [купити] до п ’ятої пари борозенного (Г. Квіт- 
ка-Основ’яненко); * У порівн. Везе, як борозенний (Номис).

А Борозенна сівба див. сівба.
БОРОЗЕНЧАСТИЙ, а, е. Який має борозни, покритий 

борознами. Стебла польового талабану пряморослі, боро
зенчасті (з навч. літ.); Борозенчасте стебло; Борозенчас
тий рельєф поля.

БОРОЗНА, й, ж. 1. Довга рівна заглибина в землі, прове
дена плугом. Вона знялася з місця й побігла борозною через 
город (І. Нечуй-Левицький); Мавка сіла в борозні над стер
нею і похилилась у  смутній задумі (Леся Українка); Воли па
рубчак спинив, виліз із борозни на обліг і стояв у  лахмітті, — 
зразу видно, що наймит (А. Головко); * Образно. Немовби в 
життю [житті] того чоловіка пройшла якась широка й гли
бока борозна, якою відорано його минуле від теперішнього 
(І. Франко); [Хома: ]  Ти он яку практику маєш за плечима, 
а ми ще тільки першу борозну йдемо! (О. Гончар); * У по
рівн. Дерева проступали чіткими чорними контурами на слі
пучо-білому снігу, ніби чорні борозни на толоці (В. Дрозд).

2. перен. Поздовжня заглибина в чому-небудь; зморшка, 
складка. Лице [Химине] жалібно кривиться, і сльози мимо
хіть котяться тими борознами, що поорало на виду довго
літнє лихо (М. Коцюбинський); Думи мужицькі провели бо
розни на чолі в кожного (А. Головко); Передні зуби отруй
них змій мають борозну або канал, по якому отрута під час 
укусу вводиться в організм жертви (з навч. літ.); Помере
жане борознами зморщок чоло вкривалося потом, і очі рап
том застилали сльози (з газ.).

(1) Звальна борозна — борозна, заорана з обох боків на 
середину. Звальні і розгінні борозни необхідно розрізняти 
(з наук, літ.); (2) Розгінна борозна — борозна, заорана на різ
ні боки. Розгінна борозна виконується за два проходження 
плуга по одному і тому ж проходу (з наук.-попул. літ.).

0 Вийти із борознй див. виходити.
БОРОЗНИЙ, а, е. Те саме, що борозенний. Борозний 

кінь, злякавшись трактора, раптом метнувся вбік і став 
дибки (В. Козаченко); Терентій .. непомітним рухом, по-ко- 
нокрадськи вбиває в ніздрю борозного пучку тертого тю
тюну (М. Стельмах).

БОРОЗНИК, а, ч. Сільськогосподарське знаряддя для 
прокладання борозен. Електричний борозник.

БОРОЗНИСТИЙ, а, е. 1. Який має борозни. Права скро
нева частина мозку потерпілого зруйнована, проте в ній 
наявний борознистий канал шириною 3,5 см із вираженою 
зоною забитого місця (з газ.).

2. Уживається як складова частина ботанічних та інших 
назв. Домінують у  степу костриця борозниста та осока 
низька (з наук.-попул. літ.); Степова рослинність представ
лена трав'янистими угрупованнями (ковила волосиста, 
осока низька, типчак борознистий, горицвіт весняний) та 
заростями чагарників (глід, кизил, терен та ін.) (з навч. 
літ.).

БОРОЗНЙСТІСТЬ, тості, ж. Властивість за знач, бо- 
рознйстий 1. При візуальному обстеженні насаджень ви
являли віруси за такими симптомами: деформація квіток, 
відставання у  рості, борознистість деревини індикатор
них рослин, некроз листя тощо (з наук. літ.).

БОРОЗНЙТИ, ню, нйш, недок., що. 1. Проводити, про
кладати борозни. * Образно. Шлюпки і білокрилі яхти бо
рознили море (В. Кучер); Узяті під пильний нагляд природо
захисних органів, кити можуть спокійно борознити океани 
та моря (із журн.).

2. перен. Перетинати в різних напрямках, утворюючи 
заглибини. Чоло борознили зморшки.

БОРОЗНЙТИСЯ, йться, недок. Пас. до борознйти. Дог
лянуті поля і протоптані стежини на перевалах, море, що 
борозниться суднами, світ предметів, зроблених людьми і 
для людей, незасвоєне, незнайоме бачиться людиною як во
роже, чуже, потенційно небезпечне, нелюдське (із журн.).

БОРОЗНОНЬКА, и, ж., нар.-поет. Зменш, до борозна 1. 
Тоненька борознонька простяглася крізь поле.

БОРОЗНУВАННЯ, я, с. Дія за знач, борознувати. Для 
запобігання ерозії на схилах крутизною більше двох граду
сів варто вжити таких протиерозійних заходів, як лунку
вання, переривчасте борознування зябу і міжрядь просап
них культур (з наук. літ.).

БОРОЗНУВАТИ, ую, уєш, недок., що. Те саме, що бо
рознйти. Крім внесення добрив, на змитих грунтах зі схи
лами понад 2 градуси треба також борознувати міжряддя 
просапних культур впоперек схилу (з наук, літ.); Борозну- 
ють кору також у  сильнорослих молодих дерев, у  яких кора 
на стовбурі часто розривається (з наук. літ.).

БОРОЗНЮК, БОРОЗНЯК, а, ч. Личинка хруща. По ріллі, 
вишукуючи борозняків, статечно ходили ворони (М. Стель
мах).

БОРОЗНЯК див. борознюк.
БОРОМАГНІЄВИИ див. бормагнієвий.
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БОРОНА, й, ж. Сільськогосподарське знаряддя для роз
пушування землі. Вози, плуги, борони, рала .. так собі і 
стоять (Г. Квітка-Основ’яненко); На шістнадцятий рік .. 
став ходити [Івась] біля волів, додивлятися до плуга, до бо
рони (Панас Мирний); Для боротьби з бур ’янами посіви до 
появи сходів боронують легкими боронами (з наук, літ.); У 
кінці XIX cm. побутували переважно прямокутні борони з 
дерев ’яними брусками (з наук.-попул. літ.).

БОРбНЕННЯ, я, с. Дія за знач, боронити1. Всеукраїн
ський союз робітників вимагає припинити неконституцій
ні дії, припинити тиск на організації робітників з приводу 
захисту ними своїх конституційних прав — права на жит
тя, права на оплату своєї праці, права на боронення своїх 
інтересів як шляхом страйку, так і шляхом масових акцій, 
що записано в Конституції України (з мови документів).

БОРОНИТИ1, оню, ониш, недок. 1. кого, що і без дод. 
Обороняти, захищати кого-, що-небудь. — Мене од всіх ти 
боронив (І. Котляревський); [ Вас иль : ]  Закипіло тоді моє 
серце, запеклося:.. пішов боронити малосилих та немож
них (Панас Мирний); Коли народ усім своїм життям При- 
сягся діло праве боронити, Його ніяким не розбить громам 
І жодним океаном не залити! (М. Рильський); Щоб внуки 
дідів не прокляли, що не вийшли краю боронити, часто бу
дуйте, кріпкута високу [гать] (Б. Лепкий); Козаки боронили 
свою землю, свій дім, тому їм, як кажуть, і стіни помагали 
(із журн.).

2. Не дозволяти, не давати робити що-небудь; забороня
ти. Собаки, ворони Гризуть шляхту, клюють очі; Ніхто не 
боронить (Т. Шевченко); Засватав Павло Варку, пани не 
боронили, весілля одбулося (Марко Вовчок); Ніхто ніколи не 
боронив рибу ту ловити (Панас Мирний); [ Лі с ов ик : ]  Ось 
тута [тут] мають хижку будувати, — я й то не бороню, 
аби не брали сирого дерева (Леся Українка); Рада б тобі 
ручку дати, Та боронить стара мати (Ю. Федькович); Со- 
шенко.. пішов до Ширяева і упрохав його не боронити Тара
сові приходити до його [нього]... (О. Кониський); // чому, 
рідко. Перешкоджати, заважати. Вони [перші п’єси] краще 
задумані і краще виготовлені. А тепер — чи поспіх тому 
боронить, чи що друге.., тілько недостає [бракує] того по
чування правди, що в перших бувало (Панас Мирний).

Берегти (оберігати, боронйти) честь див. берегти.
0 (1) Борони (борбнь) / оборони (сохранй, сохрань) 

Боже кого і без дод., перев. з інфін. — уживається для вира
ження застереження від чого-небудь лихого, небажаного і 
неприпустимого. Для Юзі було новим мати таку товариш
ку, з якою не треба було по кутках ховатися, щоб, борони 
Боже, ніхто не побачив (Леся Українка); Василь Опанасо- 
вич прочинив двері до флігеля і порадив Котляревському на
хилити голову, щоб, борони Боже, не забитись об високий 
одвірок (О. Полторацький); У бідної невістки і руки, і ноги 
трусяться... Оборони Боже, як паска не вдасться!.. Све
круха сваритиметься та нарікатиме (Г. Квітка-Основ’я
ненко); — Пиши, сину. Але пиши правду, Боже тебе сохрани 
збрехати що-небудь (С. Олійник); Нехай (хай) Спас боро
нить! див. Спас1; Хай (нехай) Бог (Господь) мйлує (боро
нить) / помилує (оборонить) див. Бог; Хай (нехай) Мати 
Божа мйлує (прощає, боронить) / помйлує (спасе) див. 
мати1.

БОРОНИТИ2, оню, ониш, недок., що і без дод., рідко. Те 
саме, що боронувати. Оре плугом, кіньми боронить (П. Чу- 
бинський).

БОРОНИТИСЯ, онюся, онишся, недок. Обороняти, за
хищати себе від кого-, чого-небудь; оборонятися. Маруся не 
з гніву так чи так боронилася, а тільки з самого сорому 
(Марко Вовчок); — Даремно він боронився — ворогів було 
багато (І. Франко); Лежу самотна в накритті важкому, 
від холоду, чим можу, боронюся (Леся Українка); Коли ж 
його [Залєтаєва] дуже допікали, .. він боронився (В. Винни
ченко); Хлопцеві ніяк було боронитися, він навіть не міг 
підняти для захисту руки (А. Хижняк); Молода захищаєть
ся від намітки, борониться руками, плаче і тричі зриває з 
голови намітку, кидаючи її до порога (з наук.-попул. літ.).

БОРОНбВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до боронувати. Кон
трольно-слідова смуга — смужка землі до 10 метрів зав
ширшки, скопана й боронована так, що будь-який слід од
разу помітний (із журн.); Н у  знач, прикм. Боронила борона 
по боронованому полю (примовка); // бороновано, безос. 
пред. У районі вже бороновано 50 % посівних площ (з газ.).

БОРОНУВАЛЬНИЙ, а, е. Признач, для боронування. 
Залежно від кількості сходів на погонному метрі та сту
пеня щільності грунту застосовують боронувальні агрега
ти, які комплектують одним рядом зубових борін (з наук.- 
техн. літ.).

БОРОНУВАЛЬНИК, а, ч. Той, хто боронує. Стелиться 
за вітром низько понад землею дим: бур ’яни палять. І то 
від нього, як у  легенькому тумані, виступають сівачі, боро
нувальники (А. Головко).

БОРОНУВАЛЬНИЦЯ, і, ж. Жін. до боронувальник.
Змучені боронувальниці поверталися ввечері додому (з газ.).

БОРОНУВАННЯ, я, с. Дія за знач, боронувати. На па
пері завжди боронування в два сліди, а там груддя лежить, 
як антрацит! (М. Циба); Добрива слід вносити весною пе
ред боронуванням посіву (з навч. літ.).

Д  (1) Сліпе боронування, с. г. — боронування, яке про
водиться до появи сходів. Після сівби зараз же починається 
обробіток посівів. Перше сліпе боронування в два сліди про
водимо навскоси (з наук. літ.).

БОРОНУВАТИ, ую, уєш, недок., що. Розпушувати зем
лю бороною. Недоцільно боронувати озимі посіви дуже ра
но (з наук, літ.); Боронували поле перед посівом і після посіву 
(з наук.-попул. літ.).

БОРОНУВАТИСЯ, ується, недок. Пас. до боронувати.
Весною ґрунт боронується, а перед початком лісокультурних 
робіт здійснюється передпосадкова культивація на глибину 
садіння з одночасним боронуванням (з наук.-попул. літ.); 
Після роботи розкидачів засіяна площа боронується (із журн.).

БОРОРГАНІЧНИЙ, а, е, лсім. Який містить бор і вуг
лець. Захист зварювальної ванни ефективно виконувати 
газоподібним флюсом, який складається з леткої борорга
нічної рідини (з наук.-техн. літ.); У роботі з борорганічними 
сполуками з профілактичною метою рекомендується вжи
вання молока або інших рівноцінних харчових продуктів 
(з наук.-техн. літ.).

БО РО Рб, невідм. 1. с. Індіанське плем’я, яке живе в Бо
лівії та на сході Бразилії. Більша частина племені бороро 
вимерла між 1880 і 1910 роками (з наук.-попул. літ.); З по
чатку XX  cm. серед східних бороро працюють місіонери, 
але в деяких поселеннях зберігаються основні елементи
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традиційної соціальної організацій головні ритуали та мі
фологія (з наук.-попул. літ.); Індіанці племені бороро ві
рять, що той, хто з ’їсть маїс до його благословіння знаха
рем, неминуче помре (із журн.).

2. ж. Мова цього народу, що належить до індіанських мов.
БОРОСИЛІКАТ див. боросилікати.
БОРОСИЛІКАТИ, ів, мн. (одн. боросилікат, у, ч.), хім. 

Мінерали, солі кремнієвої кислоти, у кристалічній структу
рі яких бор має четверну координацію, структурно заміща
ючи кремній у радикалах. Кальцій входить до складу бага
тьох мінералів (силікатів, алюмосилікатів, боросилікатів, 
карбонатів, сульфатів, фосфатів, хлоридів тощо) (з наук, 
літ.); Технології на заводах зі скління засновані на кальцину
ванні відходів (випарюванні до одержання сухого порошку) 
із наступним перемішуванням у  боросилікаті (з наук.-техн. 
літ.).

БОРОСИЛІКАТНИЙ, а, е, хім. Який містить бороси
лікати. Близько 50 % природних і штучних сполук бору вико
ристовують у виробництві стекол (так звані боросилікат- 
ні стекла), близько ЗО % — у  виробництві миючих засобів 
(з наук. літ.).

БОРОСУПЕРФОСФАТ, у, ч., хім. Фосфатне добриво, 
до якого додають борати. Для усунення нестачі бору у  грун
ті застосовують боровмісні добрива, а також боросупер- 
фосфат (з наук.-техн. літ.); Основними формами борних 
добрив є боросуперфосфат, суперфосфат подвійний із до
даванням бору, бормагнієві добрива, борна кислота та її 
натрієва сіль — бура (з наук.-техн. літ.).

БОРбТИ, борю, бореш, недок., кого, що. Перемагати ко- 
го-небудь у двобої. — Саженний, каже, чоловік був, а сила — 
ведмеді боров (Панас Мирний); А чи правда, Марто, що ти 
в своєму селі всіх парубків борола? (С. Васильченко); * Об
разно. Ти чуєш, як правду неправда скрізь боре? Ой, горе! 
(Леся Українка); // поет., уроч. Перемагати в бою. Шотланд
ці крикнули: "Біда! Король Едвард нас боре! ” (Леся Україн
ка); //Тамувати в собі які-небудь почуття, бажання. Згадай в 
пустині, Далеко над море, Свого друга веселого, Як він горе 
боре (Т. Шевченко); Стократно полюбив я сонце і зело, Му
рашок на траві і людську вдачу милу, Що боре у  собі і зазд
рощі, і зло... (М. Рильський); //рідко. Намагатися подолати або 
знищити що-небудь. Гаї ми садим і сади, Ми злу посуху бо
рем (М. Рильський); // Змагати кого-небудь (про сон, утому 
і т. ін.). Страх боре людей (М. Коцюбинський); Сон .. почав 
бороти мене (І. Микитенко); Ми ще й досі боремо ту інер
цію спокою, що спаралізувала тисячі наших діячів (із журн.).

БОРЙТИСЯ, борюся, борешся, недок. 1. з ким і без дод. 
Схопивши один одного, намагатися подужати супротивни
ка, перемогти. — Мерзенне, мерзле парубоцтво. Ходіте 
[ходіть] биться! Чи бороться, Бо я борець!.. (Т. Шевченко); 
Він [ведмідь] всюди ходив за хлопчиком, їв і пив з його рук, 
часто боровся з ним (Д. Ткач); Дід у  мене був не простий, 
кожному побажаю такого діда. Любив боротися по ярмар
ках (Ю. Яновський); * Образно. Голоси боролися з хугою, 
перемагаючи її або знесилено затихаючи в снігах (М. Стель
мах); // з ким. Воювати з ким-небудь, битися проти когось. 
За що ж боролись ми з ляхами? За що ж ми різались з орда
ми? (Т. Шевченко); // з чим, перен. Намагатися подолати, за
тамувати в собі яке-небудь почуття, бажання. Еней .. Бо
ровсь з своїм, сердега, горем. Слізьми, бідняжка, обливавсь 
(І. Котляревський); Дружина припадає до подушки, борю

чись зі сном (М. Стельмах); // перен. Змагатися між собою 
(про думки, почуття і т. ін.). В серці бідногомолдувана [мол
даванина] надія боролась з жадобою дикої помсти (М. Ко
цюбинський); [А н то  н і о:] Життя і мрія в згоді не бува
ють і вічно борються, хоч миру прагнуть (Леся Українка).

2. з ким — чим, проти кого — чого. Чинити опір кому-, 
чому-небудь, намагаючись перебороти, подолати або зни
щити його. Він розглядав .. його важкі селянські руки, що 
звикли .. вирощувати високий урожай, боротися з посухою 
(В. Кучер); Щоб подолати економічну кризу, треба бороти
ся не з наслідками, а з тими внутрішніми причинами, які її 
породили (із журн.); Борючись проти ополячення, покато
личення, український народ зумів зберегти, виплекати свою 
високу культуру, науку, поезію (з газ.).

3. за що і без дод. Настійливо змагатися за що-небудь, 
домагатися чогось. — Я  довго, Петре, думав над цим і доду
мався ось до чого: не можна просьбою — бери силою! Бий
ся! борися, — а бери, добувай! (Панас Мирний); Одне діло 
було — боротися, скажімо, за свою українську школу, й зов
сім інша річ — практично повести цю школу, колими її ви
бороли (із журн.).

(1) Боротися до кінця — боротися до остаточної перемо
ги, до останньої хвилини життя. В неі'[Ясногорської] ще за
лишається найвища святиня — рідний народ. Це так бага
то, що заради цього варто жити й боротись до кінця 
(О. Гончар).

0 (2) Боротися з [самим] собою — намагатися подолати 
в собі якісь почуття, бажання, погані звички і т. ін. [ Пр і с -  
ц и л л а:] Навіщо ж се? Якби ти справді вірив, було б за що 
боротися з собою, — ти б виборов собі Небесне Царство 
(Леся Українка); Воювати (боротися) з вітряками див. 
воювати.

БОРОТЬБА, й, ж. 1. Сутичка, бійка, в якій кожний із 
учасників намагається подужати супротивника. Недовга 
боротьба: хтось один упав і застогнав (Марко Вовчок); 
[ К а с с а н д р а : ]  Пустіть мене! (Одкидається назад, зне
силена боротьбою і розбита жахом) (Леся Українка); Ні
хто з сільських хлопців не міг здолати Василя в боротьбі 
(О. Бердник); // Те саме, що бйтва 1. Він вів полки до київ
ських висот на боротьбу за місто златоглаве (М. Бажан); 
І І Вид спорту, єдиноборство. Характеру спортивної боротьби 
карате набуло тільки у  XX  cm. (із журн.); // перен. Зіткнен
ня у свідомості людини протилежних думок, почуттів і т. ін. 
Ярина сидить бліда, непорушна з слідами переляку та бо
ротьби на обличчі (М. Коцюбинський).

2. Протиборство, зіткнення протилежних соціальних 
груп, станів, течій у суспільстві і т. ін. Віковічна боротьба 
двох станів, панського й мужичого.., ніколи не кінчалась 
(М. Коцюбинський); За визвольною боротьбою українсько
го народу зацікавлено стежили держави, які визначали то
ді політичний клімат європейського регіону (з газ.).

3. з ким — чим, проти кого — чого. Діяльність, що має на 
меті подолати або знищити кого-, що-небудь. Ті билиці-каз- 
ки про Січ, козацтво, про боротьбу з панами за волю.. буди
ли в дитячій голові химерні мрії, вояцький запал (М. Коцю
бинський); Леденіють бушлати й руки в матросів, але вони 
не припиняють боротьби з кригою (В. Кучер); Активно 
напрацьовується міжнародна нормативно-правова база з 
питань боротьби з відмиванням прибутків незаконного по
ходження (з газ.); Боротьба з організованою злочинністю.
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4. за що. Діяльність, скерована на створення, досягнення 
чого-небудь. Боротьба за культуру мови — це боротьба за 
стислість, лаконічність і ясність думки (із журн.); Боротьба 
за розподіл сфер економічного впливу.

Д  (1) Вільна боротьба — вид єдиноборства із застосу
ванням різноманітних прийомів (захватів, кидків, перево
ротів, підніжок, підсікань і т. ін.), у якому кожен із суперни
ків намагається покласти іншого на лопатки і перемогти. У  
Святошинському районі столиці відбулася відкрита пер
шість району з вільної боротьби (з газ.); (2) Класична 
(грёко-рймська) боротьба — європейський вид єдинобор
ства, у якому спортсмен за допомогою певного арсеналу 
технічних дій повинен вивести суперника з рівноваги і при
тиснути лопатками до килима. Класична боротьба народи
лася в Давній Греції і отримала розвиток у  Римській імпе
рії, а сучасний вигляд греко-римської боротьби сформував
ся у Франції в першій половині XIX cm. (з Інтернету).

0 (3) Боротьба з вітряками — безглузде та безрезуль
татне витрачання сил, енергії на подолання чи усунення 
уявних, неіснуючих перешкод. — Ти й сама у  нас, як Дон 
Кіхот! Що він мав на увазі? Що довга вона та худа, як ли
цар печального образу? Чи вважає, що самостійне життя 
своє вона починає боротьбою з вітряками? (О. Гончар); 
Вивчаючи суму поглядів художника, приймаючи або підки
даючи його концепції, критик не повинен накидати йому 
свої, бо то напевне буде боротьба з вітряками (з газ.);
(4) Боротьба з [самим] соббю — долання в собі яких-не- 
будь почуттів, бажань, поганих звичок і т. ін. Годі вам роз
казувати детально про боротьбу, яку я зчинив з собою 
(М. Коцюбинський).

БОРОТЬБЙСТ, а, ч. Член української політичної партії, 
яку створили ліві есери в березні 1919 р. Колишній бороть
бист Андрій Хвиля згорів саму вогнищі сталінського теро
ру... (М. Хвильовий); Як і більшість тодішньої молоді, 
Б. Колос захопився ідеями української партії соціалістів- 
революціонерів, пристав до її лівого крила, з якого згодом 
утворилась партія боротьбистів (із журн.).

БОРОШЕННИЙ, а, е. Те саме, що борошняний. Боро
шенні вироби; Н Признач, для зберігання борошна. Боро
шенна комора (Сл. Гр.).

БОРОШЁННИЦЯ, і, ж., заст. Місце, комора, куди зси
пають борошно. Не жалкували братчики .. кращого припа
су з своїх льохів, крамниць, борошенниць, куренів (3. Тулуб).

БОРОШЕНЦЕ, я, с. Пестл. до борошно 1. Послухалась 
баба, пішла в хижку, назмітала в засіку борошенця (з каз
ки).

БОРОШНИСТИЙ, а, е. Який містить борошно або крох
маль. Плоди глоду червоні, рідше червоно-жовтуваті, з бо
рошнистою м ’якоттю (з наук.-попул. літ.); Ендосперм у  
зернівках м ’якої пшениці пухкий, борошнистий, менш бага
тий на білки (з навч. літ.); Борошнисте зерно.

Д  Борошниста роса див. роса.
БОРОШ НИСТІСТЬ, тості, ж. Властивість за знач, бо

рошнистий. На поверхні подового хліба допускається бо
рошнистість верхньої та нижньої скоринок (з наук.-техн. 
літ.); При порушенні технології виробництва (зокрема охо
лодження) кристалики лактози через недостатню розчин
ність утворюють явища борошнистості (з наук.-техн. 
літ.).

БОРОШ НО, а, с. 1. Продукт розмелювання хлібного 
зерна .Д е борошно, там і порошно (Номис); А було так, що 
ні дрібки солі, ні пилини борошна... (Панас Мирний); Вино
сить мати коржиків із молодого борошна (А. Малишко); 
Слово “пиріг ” у  формі множини могло називати всі печені 
вироби, які готувалися до свята з борошна вищої якості 
(із журн.); Очистити емальований посуд від нальоту мар
ганцівки можна прокислим завареним з борошна клеєм 
(із журн.).

2. Порошок з якої-небудь подрібненої мінеральної або 
органічної речовини. Р иб’яче борошно виготовляють на 
рибних промислах, висушуючи і розмелюючи цілі риби або їх 
відходи (з наук, літ.); Малоцінні види риб використовують 
для одержання кормового борошна (з газ.); Фосфоритне 
борошно.

Д  (1) Кісткове борошно — продукт перероблення кіс
ток хребетних тварин, що використовують для мінеральної 
підгодівлі тварин і як добриво. До мінеральної підгодівлі 
відносять кухонну сіль, кісткове борошно та органічний 
мул водойм (з навч. літ.); (2) М ’ясо-кісткове борошно — 
продукт перероблення кісток та м’яса хребетних тварин, 
що використовують для мінеральної підгодівлі тварин і як 
добриво. М ’ясо-кісткове борошно — цінний білковий корм 
тваринного походження (з наук, літ.); За словами експертів 
ринку, попит на м ’ясо-кісткове борошно щороку зростає 
(з газ.); (3) Фунтове борошно <Фунт6ва мука>, заст. — 
борошно найвищого сорту, яке продавали на фунти. Бувало, 
понакладає такі хліби, як точила, та такі білі, як з фунто
вої муки (В. Стефаник); (4) Хвойне борошно — вітамінний 
корм для тварин, вигот. зі свіжих, висушених і розмелених 
соснових, ялинкових, ялівцевих голок; Хрусткість борош
на див. хрусткість.

БОРОШ НОМ ЕЛЬНИЙ, а, е. Стос, до перероблення зер
на на борошно (у 1 знач.). У борошномельній галузі харчової 
промисловості застосовується пневматичне транспорту
вання зерна (з наук.-попул. літ.).

БОРОШ НЯНИЙ, а, е. Прикм. до борошно 1. В широко
му промінні сонця крутився борошняний тонкий пилок 
(М. Коцюбинський); На підвіконні покоївся сивий борошня
ний натрус. Пахло вчиненим тістом (з газ.); // Вигот. з бо
рошна. Високу поживну цінність мають страви з овочів з 
крупами і борошняними виробами (з наук.-попул. літ.).

БЙРСАННЯ, я, с. Дія за знач, борсатися. Важко пирха
ли коні, заморені борсанням у  снігу (О. Донченко); Бо знав Го- 
родовський, що життя, не спрямоване в якийсь фокус, 
ніколи не може бути повноцінним життям, а тільки без
барвним борсанням... (В. Підмогильний).

БбРСАТИСЯ, аюся, аєшся, недок. Робити швидкі без
ладні рухи руками, ногами, всім тілом. Параскіца хрипіла 
та борсалась, мов звір у  пастці, під важким тілом глухої 
Маріори (М. Коцюбинський); Човен вивертався в бурхливій 
течії, знесилена людина борсалася і вже не кричала (Іван 
Ле); Стрільці вгрузають по пояс у  снігу, борсаються, шрап
нель дрижчить біля вух... (Р. Іваничук); * Образно. Він бор
сався в цьому клубкові думок, як риба в сітці (П. Панч); В 
тім хаосі відчайдушно борсалась воля, змагаючись, як іс
кра, загрожена холодною й чорною повінню (І. Багряний); 
Час, наче клейка темна маса, протікав мимо нього, і Ка
линка немає сил навіть борсатись, щоб вибратись на його 
[часу] каламутну поверхню (А. Дімаров).
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БОРСЁТКА, и, ж. Невелика чоловіча сумочка для гро
шей, документів і т. ін. Забравши борсетку, набиту грішми, 
дівчата вийшли з номера і зникли в невідомому напрямі 
(із журн.); Хлопець описав усе, що було у  викраденій бор- 
сетці, навіть ручку (з газ.).

БОРСУК, а, ч. Хижий лісовий хутровий звір родини ку
ницевих. Аж ось виступив до трону, Щоб взять Лиса в обо
рону, Стрий його, Борсук Бабай (І. Франко); Старий борсук 
з білою стьожкою на лобі довго біг, рохкаючи, поряд з 
Явдохою (О. Донченко); Жоден інший звір, крім борсука, не 
може витримати такої великої ваги під час обвалів ґрунту 
в норах (з наук.-попул. літ.); * У порівн. — Андрію! Ти чому 
сидиш, як борсук, у  бараці? — накинувся на мене Бобров 
(Ю. Збанацький).

БОРСУКОВИЙ, а, е. Прикм. до борсук. Наступного дня 
я отримала в подарунок від подруги баночку борсукового 
жиру (із журн.); 11 Зробл. з хутра або шкіри борсука. Селя
нин вийняв із своєї борсукової торби велику хустку (І. Фран
ко).

БОРСУЧЕНЙ, яти, с. Маля борсука. Наприкінці березня 
у  глибокій норі з ’являються на світ борсученята (з газ.).

БОРСУЧИЙ, а, е. Те саме, що борсуковий. Пив [Іван] і 
вивар соснової кори, і борсуче та собаче сало .. — нічого не 
помогло (П. Козланюк); Борсучий жир застосовували при 
простудах, кашлі, хрипах (із журн.).

БОРСУЧЙХА, и , ж. Самка борсука. Магазанак скособо
чив наполохані очі туди, звідки чулося шарудіння, — і здиву
вався, і полегшено зітхнув: то побіля крайньої нори вовту
зилася з дитям борсучиха (М. Стельмах); Борсучиха вино
сить з нори борсученят, щоб вони погрілися на сонці (з на
ук.-попул. літ.); Як він примудрився викрасти дитя в борсу- 
чихи, яка нікого не підпустить ані на сантиметр, — загад
ка! (із журн.).

БОРСУЧИЩ Е, а, ч. Збільш, до борсук. — Перед тим, 
як заснути на зиму, він вештається по лісу, — розповідав 
пошепки лісничий, — жирує борсучище (О. Донченко).

БО РС У ЧбК , чка, ч. Зменш, до борсук. У казковому по
тязі вас зустріне дотепний борсучок-провідник, який охоче 
поділиться своїми знаннями про побут, звичаї та вірування 
українського народу (із журн.); Серед чарівної флори міська 
жителька любить спостерігати за життям дикого світу — 
он прошмигнув борсучок, понесла в нору здобич руда злодій
ка... (з газ.).

БОРТ, ч. 1 .род. у. Бокова стінка судна, літака і т. ін.; бічна 
частина палуби. Черпаючи бортом воду, ледве-ледве доліз 
він [пароплав] до Севастополя (Леся Українка); Уже дере- 
в ‘яна щогла починає хилитися набік, і разом з нею схиляєть
ся борт рибальського судна (А. Шиян); Матроси, всі в біло
му, стояли на бортах, наче мармурові статуї (В. Кучер).

2. род. у. Невисока стінка кузова автомашини. До маши
ни підійшов Іван. Взявся за борт (А. Головко); Сава перехи
лився через борт машини, глянув уперед (О. Бердник).

3. род. а. Край одягу, капелюха. Він ішов один, поклавши 
за борт кітеля руку (В. Кучер); Досить нетривкою була чо
ловіча мода на костюми з широкими подвійними бортами 
(з газ.).

4. род. у, розм. Літак. Протягом години аеропорт при
йняв борт із біженцями (з газ.).

(1) За борт —  у воду. На ньому [Голубці] загорілась оде
жа, спалахнуло на голові волосся, а він, пересилюючи біль,

усе скидав і скидав бомби за борт (В. Кучер); Класти на бік 
(на борт) див. класти; (2) На борту корабля (літака, ра- 
кёти і т. ін.) — на кораблі (літаку, ракеті і т. ін.). Андрієві 
штурман уявлявся на борту крейсера — гордий штурман на 
борту гордого крейсера (І. Багряний); Люто відплатили за
порожці яничарам за смерть своїх товаришів — жодного 
не залишили на борту галери, всіх .. жбурнули в розшаліле 
море (С. Тельнюк); Наукова апаратура, встановлена на бор
ту ракети, функціонувала нормально (з газ.).

0 [Викидати / викинути] за борт див. викидати; (3) За 
бортом, зі сл. б у т и, о п и н и т и с я і т. ін. — осторонь від 
якоїсь справи, заняття і т. ін., без активної участі в чому-не- 
будь. Всі працюватимуть — сталевари, ливарники, пресу
вальники, а от Сахно, як він сам про себе казав, опиниться 
за бортом (В. Собко).

БО РТ-БРбК ЕР,а, ч„ екон. Брокер, який має гарантувати 
упорядкований та конкурентоспроможний ринок опціонів. 
Зазвичай борт-брокер призначається з числа членів біржі 
(із журн.).

БОРТЖУРНАЛ, у, ч. Журнал, який ведуть під час руху 
судна, польоту і т. ін. В американських військово-повітря
них силах пілоти й механіки часто спілкуються через запи
си в бортжурналі (з газ.).

Б бРТ И К , а, ч. Зменш, до борт 1-3. Мчать з люків моря
ки, шикуються біля бортиків на прапор (О. Корнійчук).

БОРТІВКА, и, ж. Щільна (в основному лляна) тканина 
полотняного переплетення, яка застосовується в пошитті 
верхнього одягу як внутрішня прокладка, що додає стій
кості його формі. Для лічильної вишивки потрібна тканина 
з полотняним переплетенням ниток (лляне або бавовняне 
полотно, бортівка), тобто така, на якій зручно лічити 
нитки (із журн.).

БОРТШ ЖЕНЁР, а, ч. Особа, яка входить до складу льот
ного екіпажу й відповідає за стан і роботу всіх механізмів 
на літаку, космічному кораблі. Бортінженер знімав най
цікавіші утворення сонячної атмосфери (з газ.).

БОРТЛІКАР, я, ч. Особа, яка відповідає за стан здоров’я 
екіпажу та пасажирів на борту корабля, літака. Під час ря
тувальної місії в Перській затоці екіпаж вертольота ра
зом із бортлікарем було захоплено іракцями (з газ.).

БОРТМЕХАНІК, а, ч. Особа, яка належить до складу 
екіпажу літака й відповідає за стан і роботу всіх механізмів. 
Пранеку літаку був і за бортмеханіка, і за стрільця на баш
товому кулеметі, а в далеких рейсах підміняв навіть піло
та (Іван Ле).

Б бРТН И Й , а, е. Стос, до борті, бортництва. Значна роль 
у  феодальному господарстві Київського Полісся належала 
бджільництву. Бортні землі згадуються майже в кожному 
документі на земельні володіння (з наук. літ.).

Бортний промисел див. промисел.
БОРТНИК, а, ч. Той, хто займається бортництвом. Ва

таги запорожців, загони татар, товариства рибалок, борт
ників, мисливців.. — ось життя колишнього Дикого Поля — 
степового Правобережжя (Ю. Яновський); Все життя 
ішло в напрузі У бортника і сіяча: Козак при неводі й при 
плузі Не випускав із рук меча! (М. Рильський).

БОРТНИКУВАННЯ, я, с. 1. Дія за знач, бортникувйти. 
— Панасе, закінчуй уже своє бортникування, йди вечеряти! 
(із журн.).
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2. Те саме, що бортництво. Особливо високого розвитку в 
період феодалізму отримало бортникування (з наук.-по- 
пул. літ.); Бортникування в минулому було розповсюджене 
на Поліссі (із журн.).

БОРТНИКУВАТИ, ую, уєш, недок. Займатися бортниц
твом. — Оце моє найбільше добро. — Зіновій Петрович ру
кою показав на вулики, що гуділи, мов крихітні вітряки. 
— Бортникуєте? — Полюбляю бджолу і дітей, щось у  них 
однакове є (М. Стельмах).

БОРТНИЦТВО, а, с. Лісове бджільництво. Поряд із зем
леробством у  східних слов ян розвивалися й інші галузі гос
подарства: скотарство, мисливство, бортництво (збиран
ня меду і воску диких бджіл) (з наук, літ.); Упродовж сто
літь бортництво визначило чимало раціональних форм гос
подарської діяіьності (з наук.-попул. літ.); На території 
Полісся ченці також не цуралися примітивного бортниц
тва (із журн.).

БбРТНИЦЬКИЙ, а, е. Стос, до бортника. У вихідні від
булася традиційна виставка-ярмарок всілякого бортниць- 
кого реманенту, бджолиних ліків, ну й, звісно, меду (з газ.).

БОРТНЯК, а, ч.: (1) Ведмідь-бортняк, заст. — ведмідь, 
який вибирає в лісі мед із бортей. * У порівн. Широко сту
пав він [Марко], неначе ведмідь-бортняк продирався між  
заростю (О. Стороженко).

БОРТОВИЙ, а, ё. 1. Прикм. до борт 1, 2. Бортові кріп
лення.

2. Признач, для використання на судні, літаку, космічно
му кораблі і т. ін. Петимко виліз з рубки й почав світити 
бортові ліхтарі (М. Трублаїні); Юрій Гук обривається від 
роботи з бортовим комп 'ютером (О. Бердник); Бортова 
система керування.

3. Признач, для бортів (у 3 знач.). Бортова тканина.
БОРТОНУТИ, ну, нёш, док., жарг. Відштовхнути ко

гось, позбавити товариства. Ніж ділитися грошима з това
ришами, краще їх бортонути (з газ.).

БОРТПАЙбК, йка, ч. Набір продуктів, признач, для 
споживання на борту судна, літака і т. ін. Пілот повернувся 
в кріслі й дістав бортпайок. То було кілька вітамінізованих 
галет і бляшанка його улюбленого вишневого компоту 
(з газ.).

БОРТПРОВІДНИК, а, ч. Працівник авіаційного тран
спорту, який супроводить пасажирський літак, стежить за 
порядком обслуговування пасажирів і т. ін.; стюард. У на
кладній бортпровідник зазначає час, коли продукти харчу
вання надійшли на борт (з навч. літ.).

БОРТПРОВІДНИЦЯ, і, ж. Жін. до бортпровідник; 
стюардеса. Бортпровідниця Надя Гурченко загинула, за
ступивши собою людей від терористів (з газ.); Увечері, ко
ли ви захочете що-небудь прочитати, бортпровідниця при
несе вам журнал або газету (з газ.).

БОРТРАДИСТ, а, ч. Особа, що входить до складу екіпа
жу літака й відповідає за стан і роботу всієї радіоапаратури. 
Сотні льотчиків, бортмеханіків, бортрадистів цивільної 
авіації в Україні налітали по десять, п ’ятнадцять і двад
цять тисяч годин (з наук.-попул. літ.).

БОРТРАДЙСТКА, и, ж. Жін. до бортрадист. На зустрі
чі колишні льотчиці, штурмани, бортрадистки, бортінже- 
нери, бортмеханіки згадували про героїчні подвиги своїх 
подруг, які не повернулися з війни (з газ.).

БОРТХАРЧУВАННЯ, я, с. Те саме, що бортпайок. Па
сажирів перестали годувати, екіпажу бортхарчування 
також не видають — економлять (із журн.); Програма 
навчання призначена для підготовки фахівців цеху борт
харчування, що здійснюють комплектацію, навантаження 
і доставку його на борт повітряного судна (з газ.).

БОРТЬ, і, ж. і я, ч. Найпростіший вулик — видовбана ко
лода, яку навішують на дерево, або дупло в дереві, де жи
вуть бджоли. Люди з долини навісили борті — такі колоди 
для бджіл (О. Іваненко); У збірнику “Руська правда ” вели
кого князя Ярослава Мудрого звелено брати за знищення 
князівської борті три гривні штрафу (із журн.); * У порівн. 
Мов розворушений борть з бджолами, гуде сьогодні двори
ще княжого города (А. Хижняк).

БОРТЬОВЙЙ, а, є. Прикм. до борть. Навіть після над
звичайно несприятливих для бортьового бджільництва 
1998-1999років Микола Олексійович зміг зберегти близько 
60 бджолосімей (з газ.); У минулому на базарі м 'ятий із во
щиною бортьовий мед цінувався вище, ніж чистий відкача
ний мед із рамкових вуликів (з газ.).

БОРТЯНЙЙ, а, є. Те саме, що бортьовий. Полісся — це 
один із останніх регіонів значного поширення бортяного 
бджільництва в Україні (із журн.).

БОРУВАННЯ, я, с., техн. Дія за знач, борувати. Бору- 
вання підвищує твердість металевих виробів, їхню стій
кість проти зношування, корозійну стійкість і теплостій
кість (з наук.-попул. літ.).

БОРУВАТИ, ую, уєш, недок., що, техн. Насичувати по
верхні металевих виробів бором. Борувати колесо.

БОРУШ КАННЯ, я, с., діал. Дія за знач, борушкатися. В 
окопах зчинився дружний регіт і якесь борушкання (В. Ку- 
чер).

БОРУШ КАТИСЯ, аюся, аєшся, недок., діал. Борюкати
ся. Школа була ще замкнена. Не бігали [учні], не борушка- 
лись, говорили стиха (С. Васильченко); // Копошитися. Вони 
[бджоли] борушкались на дні яблуневих квіток (В. Кучер).

БОРЦІВСЬКИЙ, а, е. Прикм. до борець 1. Однозначним 
і безапеляційним намагається зробити кожен свій вихід на 
борцівський килим наша чемпіонка (з газ.); У розпоряджен
ні кафедри чотири спеціалізовані зали (ігровий, два гімнас
тичних, борцівський), футбольне поле, два ігрових майдан
чики (з газ.); Всеукраїнський дитячий борцівський турнір.

БОРЧЙНЯ, і, ж. Жін. до борець. Львівська борчиня 
зуміла пройти увесь шлях турнірної дистанції по нижній 
сітці, що дозволило їй отримати бронзову медаль (з газ.); 
Спробувати власні сили на танцювальному паркеті най- 
титулованіша борчиня світу Ірині Мерлені мріяла з дитин
ства (з Інтернету); Око борчинь за гендерне рівноправ’я 
тішила трійця високопоставлених жінок (з Інтернету).

Б бР Ш Е , присл., діал. Швидше. — Скажи, чи встав ти 
коли борше від мене? (В. Стефаник); Посестра Людмила 
та йусі інші мають знати і по можливості борше, що Зо
ри нка в нас, що з нею усе гаразд (Д. Міщенко).

БОРШ ТАНГА, и, ж. Металорізальний інструмент у ви
гляді валика із закріпленими в ньому різцями для розточу
вання отворів на токарних верстатах. У роботі запропоно
вано нові конструктивні рішення вібростійких борштанг із 
підвищеним демпфіруванням для якісної обробки довгих 
отворів (з наук.-техн. літ.).
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БОРЩ, у, ч. Рідка страва, що вариться з буряків, капусти, 
моркви, картоплі і т. ін. з додаванням різних приправ. Не по
цурайтесь хліба-солі. Борщу скоштуйте [скуштуйте], галу
шок (І. Котляревський); Швиденько насипала [Христя] бор
щу, .. поставила серед столу (Панас Мирний); — Тай що за 
життя наше! Бульба та борщ, часом деякі крупи (І. Фран
ко); Тетяна Ничипорівна заклопотано підживляла борщем 
чоловіка й дочку (В. Підмогильний); Борщ був нізчимний. 
Ані м 'яса в ньому, ані сала, ані будь-яких інших присмаків 
(Ю. Збанацький); Крім ритуальних страв, готували в Укра
їні на вечерю пісний борщ та рибну юшку (з газ.).

(1) Зелений борщ — борщ, у який замість буряків і ка
пусти кладуть весняну зелень: щавель, лободу, шпинат і т. ін. 
Варвара поставила в лозовий кошик горнятко зеленого бор
щу (В. Кучер); Зеленим голосом сади зовуть зозулю, Зелений 
борщ збігає на плиту (М. Вінграновський); (2) Холодний 
борщ — борщ на холодному буряковому відварі або квасі, 
заправлений дрібно нарізаними овочами та прянощами; хо
лодник. Холодний борщ готується за тією ж технологією, 
що і окрошка м ’ясна (із журн.).

0  Не давати (не дозволяти) / не дати (не дозволити) 
наплювати (плюнути) [собі] в кашу (в борщ) див. давй- 
ти; Плювати / плюнути (наплювати, рідше начхати) в 
борщ (в кашу) див. плювати; Свищі в борщі див. свищ 1; 
[Таке,] що і в борщ не криш ать див. такий.

БОРЩЕВИЙ, а, е, БОРЩ ОВИЙ, а, є. Прикм. до борщ; 
// Признач, для приготування борщу. За останній тиждень 
борщовий набір знову подорожчав (з газ.); Борщева заправ
ка.

БбРЩ ИК, у, ч. Зменш, до борщ. Добрий борщик, та ма
лий горщик (прислів’я); Осінь матусі їсти несе: Борщику 
горщику, кашка у жменьці (П. Тичина); Я  прийшов до тебе, 
а ти м ені.. й борщику понюхати не дав (О. Бердник).

БОРЩІВНИК, ч. 1. род. у. Дворічна рослина родини 
зонтичних з великим листям. Деякі дівчата вже сало з пшо
ном товкли в казанах, а інші щавель, борщівник .. рвали 
(Д. Мордовець); Деякі борщівники бувають вищі за людину 
(з навч. літ.).

2. род. а, розм. Посуд, у якому варять перев. борщ. Бор
щівник — горщик, у  якому варять страви для с ім 'ї  (з наук, 
літ.).

БОРЩОВИЙ див. борщёвий.
БОРЮ КАННЯ, я, с., розм. Дія за знач, борюкатися.

— Життя — це довічне борюкання одного з другим (Панас 
Мирний).

БОРЮКАТИСЯ, аюся, аєшся, недок., розм. Те саме, що 
боротися. Ось блиснула іскорка — і видко.. два чоловіки ка
чаються серед двору, борюкаються... (Панас Мирний); По
плював [Сивенко] у руки й полетів у  той бік, де борюкалися 
між собою скілько душ школярів (С. Васильченко); Вони 
[хлопці] дуріли, реготалися, борюкалися (3. Тулуб); По-зві
рячому могучий його організм не хотів здатись, до остан
ньої хвилини сил борюкався (І. Багряний); * Образно. Збоку 
здавалося, що це весняний вітер штовхає Карамиша на до
рогу, під колеса машинам, а він борюкається з вітром 
(В. Дрозд).

БОС, а, ч., розм. Керівник підприємства, установи. За 
столиком напроти дверей розчепіжився Джон Бидл — бос 
фірми “Ситуейшн ” (А. Крижанівський).

БОСАНЙВА, и, ж. Популярний латиноамериканський 
ритм, що став основою для створення численних музичних 
п’єс. Пісня виконується в іншому аранжуванні — стилі бо
санова (з газ.); // Парний бальний танець, за характером 
близький до самби. Конкурс на краще виконання босанови 
розпочався урочисто (з газ.).

БОСВЁЛ1Я, ї, ж. Рід невисоких дерев родини бурзеро- 
вих. З надрізів кореня босвелії священної отримують ладан 
(з наук.-попул. літ.); Такі олії, як сандалова та олія босвелії, 
подібно до вина, з роками стають лише кращими (із журн.).

БОСЕНЬКИЙ, а, е. Пестл. до ббсий. Видко навіть сліди 
на прив ’ялій траві, сліди босеньких дитячих ніжок (П. Во
ронько); * Образно. А чи мало я знаю, хоч би і в нашому міс
ті, таких, що ходили в тих капелюшках, а тепер і босенькі 
ходять! (І. Нечуй-Левицький).

БО С ЕРбН , а, ч. 1. Порода службових собак перев. з гус
тою чорною шерстю, довгою шиєю та великими рудими ла
пами. Босерон — дуже давня французька порода, яка має 
вроджену здатність до охоронної роботи (з наук.-попул. 
літ.); Босерон — це собака цивілізованого Заходу, де царює 
закон і порядок (із журн.).

2. Собака цієї породи. Босерон був дуже відданий госпо
дарю, для нього не було більшого задоволення, ніж прогуля
тися або попрацювати на пару з господарем (із журн.).

БбС И Й , а, е. Невзутий, без взуття, з босими ногами. Раз 
увечері зимою, У одній свитині, Іде боса титарівна І несе 
дитину (Т. Шевченко); Марін лежав простертий на землі, 
На грудях руки зложені, і босі ноги (І. Франко); Тримаючи в 
руках черевики, він [Гриць] намацував.. босими ногами міс
цину, де можна безпечно ступити (О. Бердник); У Спарті 
юнаки більшу частину року ходили босі, у  легкому одязі 
(з навч. літ.); * Образно. Погасло небо і землі не чути. 
Сплять босі села в хаті на печі (М. Вінграновський).

0  Голий, босий і [й] простоволосий див. голий; (1) [1] 
ббсий і голий — дуже бідний, убогий. — Якби не жінка ро
била, то б досі ходили б ви і босі, і голі, і зимою б померзли 
(Г. Квітка-Основ’яненко); До волі, бідні, босі й голі! Не час 
сидіти у  норі! Мобілізуються тополі під хмарним вітром 
на горі... (П. Тичина); На площах ми чужі стояли, босі й го
лі, І кожний кидав камінь в нас... (Л. Костенко); На ббсу 
ногу див. нога; Ходйти голим (босим) див. ходйти.

БОСІСІНЬКИЙ, а, єурозм. Зовсім босий. Мерзла [Хрис
тя], гибіла на тих буряках, боса-босісінька (А. Головко).

БОСКЕТ, у, ч., спец. Невеликий штучний гай; садок з 
рівно підстриженими деревами. У більших парках суцільні 
зелені масиви невеликих розмірів, так звані боскети, наса
джують також і посеред парку (з наук. літ.).

БОСКЕТНИЙ, а, е, спец. Стос, до боскету. Боскетні ла
біринти пейзажів — мотив безумовно романтичний з еле
ментами наївної картини (із журн.).

БОСНІЄЦЬ див. боснійці.
БОСНШ КА див. боснійці.
БОСНІЙСЬКИЙ, а, е. Прикм. до боснійці і Боснія. 

Участь у  боснійській кризі стала однією з головних дипло
матичних і військових ініціатив адміністрації президента 
США (з газ.); Міжнародний суд ООН постановив, що Сер
бія безпосередньо не винна в геноциді і смерті двохсот ти
сяч людей g боснійській війні на початку 90-х років (з газ.).

БОСНІЙЦІ, ів, мн. (одн. боснієць, йця, ч. ; боснійка, и, 
ж.). Народ південнослов’янської етномовної групи, яка є
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основним населенням Боснії та Герцеговини. На завершен
ня боснійці демонстрували свою гостинність — прощальна 
вечірка для українських співаків була надзвичайною  
(із журн.); Чотири нігерійці та боснійка працювали в Іраку 
в рамках програми 'Нафта в обмін на продовольство ” 
(з газ.).

БОСНЙК див. босняки.
БОСНЯКИ, і в , ж  (одн. босняк, а, ч.; боснячка, и, ж.). 

Те саме, що боснійці. Серби й босняки і тепер у  день Свя
того Юрія виконують обряд очищення “омахом " (з наук.- 
попул. літ.); На ринку торгівлі жінками, крім росіянок, ук
раїнок, угорок і полячок, є румунки, боснячки та після косов- 
ського конфлікту велика кількість албанок (з газ.).

БОСНЯЦЬКИЙ, а, е. Те саме, що боснійський. Під час 
війни у Боснії цей босняцький серб був одним з керівників 
військових формувань у  місцевості Фоча на сході країни 
(з газ.).

БОСНЯЧКА див. босняки.
БбС О . Присл. до босий; босоніж. Ось чути тихі-тихі 

кроки, немов хтось .. ходить босо (І. Франко); І  потім, 
справді, а чому б не взнати Якісь нові шляхи й координати? 
Та розім яти веслами суглоби, та походити босо по траві 
(Л. Костенко); Лемка, мов старий грузин, По жовтім полю 
ходить босо (М. Вінграновський); // у  знач, пред., рідко. 
Уже й посіли [рибалки] навколо, І спогадів струмок тече, 
Що їм і босо, їм і голо, І в люту зиму гаряче (А. Малишко).

БОСОВЙЛО, а, ч., зневажл. Босяк. Розплющую очі, аж 
коло мене босовило стоїть (А. Тесленко).

БОСЙНІЖ, присл. З босими ногами, без взуття. Молоде
нька наймичка, сільська дівчина, босоніж.. внесла самовар 
(І. Нечуй-Левицький); Якби не ті простори, я певне побігла б 
до нього босоніж (Леся Українка); Щоранку спускається 
нею [стежечкою] босоніж чорняве смугле дівчатко років 
десяти (О. Гончар); Далі ми йшли босоніж під мерехтінням 
зірок, намацуючи стежку поміж купинами (О. Бердник); 
Хіба можна виростити здоровою дитину, якщо вона не 
бігає босоніж по росяній траві, не грається серед квітів? 
(із журн.).

(1) На босоніж — без шкарпеток, панчіх і т. ін. Орест 
Білинський був у  сандалях на босоніж (Ірина Вільде).

БОСОНІЖ КА1, и, ж. Дівчина, жінка, що ходить боса, 
босоніж. [ П р и н ц е с а : ]  Годі, люди, і шана, й посміх не до 
речі справді принцесі-босоніжці (Леся Українка); Коли ось 
так заплющити очі, ще й долонями їх затулити, то зда
ється, що вийшла з гущавини дівчинка-березянка, донька 
старої берези, така собі босоніжка, у  вінку з жовтого лис
тя (Є. Гуцало); * Образно. Липневий день мандрує пішки, 
Казки нашіптує малечі, Берези, ніжні босоніжки, Задума
лись про синій вечір (А. Малишко).

БОСОНІЖКА2 див. босоніжки.
БОСОНІЖКИ, жок, мн. (одн, босоніжка, и, ж.). Вид 

літнього відкритого взуття. На Ксені булр світле.. плаття, 
босоніжки, солом ’яний капелюшок з блакитною стрічкою 
(О. Гуреїв); На кручі стояла незнайома дівчинка років три
надцяти, вбрана у  білу лляну сукню нижче колін, вишиту 
бісером і шовковистою заполоччю, на ногах — легенькі 
темно-малинові босоніжки (О. Бердник).

БОСОНОГИЙ, а, е. Те саме, що босий. Боги, богині і пів- 
боги. Простоволосі, босоногі Біжать (І. Котляревський); 
Вершників уже чекали, юрмлячись край доріжки, босоногі

діти (О. Гончар); Не помічає Марія цибулини церков.., босо
ногих жінок на вулицях (М. Слабошпицький); * Образно. 
Тут пройшло моє босоноге дитинство і моя буремна 
юність (О. Довженко); А вранці рясно-рясно заблищать ро
си. І йтиме по них молодий босоногий серпень (з газ.).

БОСОРКАНЯ, і, ж. У міфології слов’ян — потворна 
стара відьма, яка вміє літати і перетворюватися на тварин. 
Прийшла до чорного Дунаю босорканя-чаклунка, пустила 
на воду білого калача з трьома свічами, стала того волхва 
клясти-заклинати (з легенди); Відьма (чередільниця, чаро
дійка, чарівниця, босорканя) — один з найпоширеніших пер
сонажів української міфології (з наук.-попул. літ.); Співали, 
розповідали легенди, страшні історії про лісових відьом- 
босоркань і відьмаків (із журн.).

БОСОРКУН, а, ч. У міфології слов’ян — гірський дух, 
який піднімає сильний вітер і літає з цим вітром невиди
мим. Босоркун викликає посуху, насилає на людей і тварин 
хвороби, недуги (з наук.-попул. літ.); Маємо завжди пам 'я- 
тати: людина, що звертається до босоркуна по допомогу, 
стає залежною від нього, точніше, від тих духів, ретранс
лятором яких є босоркун (із журн.).

БО С бТА , и, ж., збірн., лайл. Босячня, босяки. Батько 
сплюнув: — От уже босота! (М. Гірник).

БОСТЙН 1, у, ч. Високосортна цупка вовняна тканина 
звичайно темних тонів. Англійські шерстяні тканини — 
шевйот, бостон відзначаються своєю добротністю  
(з навч. літ.).

БОСТОН2, у, ч. Старовинна гра в карти. Столи зелені 
вже накрили: Завзятих кличе картярів Бостон і ломбер 
(М. Рильський, пер. з тв. О. Пушкіна).

БОСТОН3, у, ч. Парний танець, різновид повільного валь
су. Англійський вальс відрізняється від віденського темпом 
і відомий як повільний вальс, або вальс-бостон, де на кожен 
рахунок виконується один рух, можливо, в різних варіаціях 
(із журн.).

БОСТОНОВИЙ, а, е. Прикм. до бостон1; // Пошитий 
з бостону. Одягнена [дівчина] в бостонове пальто темно- 
синього кольору з коміром з чорно-бурої лисиці (В. Логви
ненко).

БОСЙК, а, ч„ розм. 1. Зубожіла, соціально й морально 
занепала людина. — Ондечки стоїть недоук попович, що 
тинявсь по монастирях, був слимаком та розпивсь, розле
дащів і пошився в босяки (І. Нечуй-Левицький).

2. Людина, здатна на ганебні вчинки. Часами в подвір’ї  
з ’являлися босяки і .. хитро примруженими очима озирали
ся по клунках... (В. Винниченко); Безперечно, хлопець цей не 
з босяків (О. Гончар).

БОСЯКУВАТИ, ую, уєш, недок., розм. Бути босяком; 
жити, як босяк. — Він [дід] чув, що ти був без притулку й 
босякував у  місті (Л. Смілянський); Працює М. Хвильовий 
на різних посадах у  селах, босякує, з 1916 р. — на фронтах 
Першої світової війни (з наук.-попул. літ.).

БОСЯКУВАТИЙ, а, е, розм. Схожий на босяка. То був 
молодий хлопчак, босякуватий, веселий простяк {В. Винни
ченко); У молодіj ? o k u  я був босякуватий (з газ.).

БОСЯЦЬКИМ, а, е, розм. Прикм. до босяк. Між сплу
таних, гарячкових думок чомусь зринув босяцький мотив
чик повоєнного дитинства (А. Крижанівський).

БОСЯЦЮ ГА, и, ч., зневажл. Збільш, до босяк. Хто вас, 
босяцюги, на чужу землю просив? (М. Стельмах); Антон
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Герасилювич досить скептично ставиться до цих нескін
ченних учительських сидінь, де люди дорослі.. годинами су
шать собі голови над тим, звідки беруться шибеники, бося
цюги, халамидники... (О. Гончар).

БОСЯЦЮ РА, и, ч., зневажл. Те саме, що босяцюга. 
— Ах, ти ж, босяцюро! Так ти наших бити! (Ю. Смолич).

БОСЙЧКА, и, ж., розм. Жін. до босяк. Справжня босяч
ка.

БОСЯЧНЙ, і, ж., збірн., зневажл. Босяки. Нічліг тільки 
що одперли. Босячня.., як той рій, так і сунула в двері 
(А. Тесленко).

БОТ1, а, ч. Невелике веслове, вітрильне (звичайно з од
нією щоглою) або моторне судно. Бот рушив помалу..; мо
ре, як і раніше, спокійне (Л. Дмитерко); Цар особисто пода
рував псковському владиці вітрильного буєра та бот, на 
яких Прокопович розважав гостей (Ю. Мушкетик).

БОТ2 див. боти.
БОТАНІЗИРКА, и, ж. Металева коробка для складання 

рослин, зібраних під час ботанічних екскурсій. Він збирався 
в дорогу, підвішував на пояс ботанізирку і брав сачок із дов
гою тонкою рукояткою з бамбука (із журн.).

БОТАНІЗУВАТИ, ую, уєш, недок., що. Збирати рослини 
з метою їх вивчення. Ботанізую та мінерсиїля [мінерали] 
збираю (І. Франко).

БОТАНІК, а, ч. Учений, фахівець з ботаніки. Виховувала 
[Київська академія] не тільки богословів, а й математиків, 
астрономів, ботаніків (О. Ільченко); Новоопис має склада
тися не тільки рідною мовою, а й науковою мовою бота
ніків — латинською (із журн.).

БОТАНІКА, и, ж. Наука про рослини. [Гал я:] Адже ви 
ботаніку в семінарії вчили? (Панас Мирний); — Я  з дитин
ства захоплювався ботанікою (Ю. Яновський); Успішно 
розвивається новий науковий напрям — промислова бота
ніка, яка займається оздоровленням екологічно хворого навко
лишнього середовища (із журн.).

БОТАНІЧНИЙ, а, е. Стос. до ботаніки. Серед зеленого 
моху він побачив квітку. Незвичайну, небувалу, не схожу на 
жодну ілюстрацію в ботанічних книгах (О. Бердник); Бо
танічні дослідження; // Рослинний. У ботанічному складі 
сіна 95 % злаків і 5 % різнотрав’я (з наук. літ.).

А Ботанічний сад (рідко садок) див. сад.
БОТВИНА, и, ж. Стебла і листя коренеплідних рослин. 

Нарвала ботвини свині (Сл. Гр.); Від залізниці розбігалися в 
синю далечінь рівні, як стріла, буйнозелені рядки ботвини 
(О. Десняк).

БОТВИННЯ, я, с., збірн. Те саме, що ботвйна. Земля 
вкрита сухим ботвинням (О. Гончар).

БОТДЕК, а, ч. Палуба на пасажирських суднах, де розта
шовані рятувальні шлюпки та пристрої для їх спускання й 
піднімання. Плот, розташований на ботдеку з правого 
борту, своєчасно не був підготовлений і тому не міг бути 
використаний у  потрібний момент (із журн.).

БОТЕЙ, ю, ч., діал. Отара. Циіий ботей овець іде за дво
ма вівчарами (Сл. Гр.); Гірськими плаями, ізвораі\ш пливуть 
та й пливуть ботеїовець, череди корів (М. Стельмах); Збіг
ши на горбочок, побачив, що полонина похилилася вниз, і на 
тому просторі — ботей овець (Г. Хоткевич).

БОТЕЛЬ, ю, ч. Готель для мандрівників на човнах, яхтах 
і т. ін. зі спеціально обладнаними причалами. Ботель “Аль
батрос ”, розташований на набережній ріки Влтави, прямо

в центрі міста, пропонує приємне та романтичне прожи
вання (з мови реклами); У перший день після прибуття в 
ботель ми оплатили сейф, оскільки в номері його не було 
(із журн.).

БОТИ, ів, мн. (одн. бот, а, ч.). 1. Зимове взуття (перев. гу
мове), яке носять поверх черевиків. Промивальники [паро
возів] в гумових ботах з брандспойтами в руках метуши
лись і кричали (О. Донченко).

2. заст. Чоботи з короткими халявами. Та на козаку бо
ти, та на козаку нові (Сл. Гр.).

3. розм. Те саме, що черевйкн 2. Пропонуємо Вам пов
ний опис гірських лиж, ботів, бордів, кріплень (з мови рек
лами).

БОТИК див. ботики.
Б бТ И К И , ів, мн. (одн. ботик, а, ч.). Зменш, до ббти 1.

Ноги взуті у  невеликі ботики з високими та гострими за
каблуками (Панас Мирний).

БОТИНКИ, ів, мн. (одн. ботйнок, нка, ч.), розм., рідко. 
Те саме, що черевйки. Він був у  фраку, в палевих рукавич
ках.., в ботинках (І. Нечуй-Левицький); Швидким рухом 
зняв [Гейко] ботинки (Д. Ткач).

БОТЙНОК див. ботйнки.
БОТИНОЧКИ, ів, мн. (одн. ботйночок, чка, ч.), розм., 

рідко. Зменш, до ботйнки. — Скинув я старенькі ботиноч
ки, повісив через плече, іду (Григорій Тютюнник).

БОТЙНОЧОК див. ботйночки.
БО ТРЮ М ІК бЗ, у, ч., вет. Інфекційна хвороба тварин, 

що характеризується запальним розростанням сполучної 
тканини, іноді у вигляді пухлини. Методичні рекомендації з 
ветеринарно-санітарної експертизи продуктів забою сви
ней при ботріомікозі передбачають чіткі вказівки стосов
но санітарної оцінки м ’яса т а м 'ясопродуктів (з наук, літ.); 
Під час вивчення стійкості збудника ботріомікозу було ви
користано виробничий штам №  45, виділений із продуктів 
забою хворих свиней (з наук. літ.).

Б б Т Р ІЯ ,ї , ж., біол. Щілиноподібний присосок на голов
ці лентеця, за допомогою якого він прикріплюється до стін
ки кишки. На спинній і черевній поверхнях головки лентеця 
розташовані дві глибокі щілини — ботрії, за допомогою яких 
паразит прикріплюється до слизової оболонки кишки 
(з наук, літ.); Защемлення слизової оболонки кишки ботрія- 
ми гельмінта веде до атрофії тканин і їх некротизації 
(з наук. літ.).

БОТСВАНЕЦЬ див. ботсванці.
БОТСВАНКА див. ботсванці.
БОТСВАНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до ботсванці і Ботсва

на. Ботсванські прикордонники мешкають у  будиночках 
прямо на кордоні (з газ.).

БОТСВАНЦІ, ів, мн. (одн. ботсвйнець, нця, ч.; ботсван
ка, и, ж.). Основне населення Ботсвани. Ботсванки носять 
як головний убір “роги ” — м ’які, набиті чимось, із ткани
ни; ці товсті роги оберігають обличчя від сонця (із журн.).

БОТУЛІЗМ, у, ч., мед. Гостре харчове отруєння вна
слідок уживання продуктів, заражених бактеріями боту- 
лінусу. П ’ять осіб доставлено до лікарні Рівненської облас
ті з ознаками ботулізму (з газ.).

БОТУЛІН, у, ч., біол. Токсин, продукт виділення специ
фічного анаеробного мікроба. Нова методика дозволяє зна
йти частки ботуліну менш ніж за десять хвилин (з наук, 
літ.); Атаки із застосуванням хімічної зброї реальні з тієї
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простої причини, що деякі з осередків терористичних ор
ганізацій уже працювали з такими хімічними і біологічними 
токсинами, як рицин або ботулін (з газ.); Документи свід
чать про те, що Аль-Каїда вела розробки в галузі виробниц
тва отруйної речовини — ботуліну (з газ.).

БОТУЛІНОВИЙ, а, е, біол. Прикм. до ботулін. Для ак
тивної імунізації людей вживають полівалентний боту- 
ліновий анатоксин (з наук, літ.); Ботуліновий токсин — 
найсильніший у  природі бактеріальний токсин (з наук.-по- 
пул. літ.).

БОТУЛШУС, у, ч. Токсична бактерія, що розмножуєть
ся в герметично закритих банках (перев. у консервованих 
продуктах). Якщо перед консервуванням овочі та фрукти 
не досить старанно промивати, ботулінус у  герметично 
закритих банках без доступу кисню розмножується й ви
діляє дуже небезпечний токсин (з наук.-попул. літ.).

БОТУЛОТОКСЙН, у, ч., біол. Те саме, що ботулін. Від
повідно до деяких досліджень ботулотоксин типу А може 
мігрувати з віддалених органів, наприклад із лицевої муску
латури в плече (з наук, літ.); Лікування зморщок на обличчі 
за допомогою ботулотоксину також сприяє зникненню мі
грені (з наук, літ.); Вивчення властивостей ботулотоксину 
досі цікавить учених усього світу (з газ.).

БОТФ бРТ див. ботфорти.
БОТФ бРТИ, ів, мн. (одн. ботфорт, а, ч.). Чоботи з твер

дими халявами вище колін. В суботу я одягаю ботфорти, 
перекидаю через плече ремні, патронташі, ягдташі... 
(М. Хвильовий); На нього без сміху неможна дивитись: на 
ногах якісь ботфорти петровських часів, на голові величез
ний крислатий капелюх (О. Гончар); Петро, сам того не по
мічаючи, носком ботфорта колупав землю (Ю. Му шкетик).

БбУЛІНГ, у, ч. Спортивний різновид гри в кеглі. Боулінг 
вважається однією з найпопулярніших ігор світу (із журн.); 
Доріжка для боулінгу.

БбУЛІНГ-КЛУБ, у, ч. Заклад, де грають у боулінг. До
сить важко вперше прийти в боулінг-клуб і одразу ж зірва
ти оплески за гарні кидки (із журн.); Поєднувати відпочи
нок з вирішенням ділових питань українські підприємці те
пер воліють не в сауні чи казино, а в престижних боу- 
лінг-клубах (з газ.).

БОХТАР, БАХТЙР, я, ч., діал. Оповісник, вістовець. 
Ніколи ще сільський бохтар Сава Шепа не бубнив так уро
чисто й переможно, я к у  цей день (С. Скляренко).

БбЦМ АН, а, ч. Помічник командира корабля, що керує 
загальнокорабельними роботами і стежить за утриманням 
корабля в чистоті й порядку. Він ясно уявив собі бойовий 
двотрубний корабель, на якому служив боцманом (В. Ку
чер).

БОЦМАНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до боцман. Над кругли
ми горловинами люків почувся свист боцманської дудки 
(Д. Ткач).

БОЦЙ)Н, БОЦЯН, а, ч., діал. Лелека. Народ дав цьому 
птахові більше імен, ніж будь-якому іншому: лелека, бусол, 
гайстер, бузько, чорногуз, боцюн... (Г. Усач).

БОЦЯН див. боцюн.
БбЧЕЧКА, и, ж. Зменш, до бочка1. Женьшень краще 

вирощувати у  дерев 'яних бочечках об 'ємом не менше п яти 
літрів (із журн.).

БОЧЙТИСЯ, чуся, чйшся, недок., діал. Відвертатися; 
сторонитися; цуратися. Ганна явно уникала його, бочилась і 
не бажала зустрічатися (В. Козаченко).

БОЧІВКА, и, ж., діал. Бочка, діжка. Заходилася [Мела- 
нія].. укладати заховане під сидінням добро: горщик з топ
леним маслом, бочівку з бринзою (Ірина Вільде); Під хатою, 
у  пивниці.. є в нас ще одна, і то чимала бочівка доброго су
хого пороху (Б. Лепкий); Буряки квасили, порізавши солом
кою і заливши водою, у  дерев 'яних бочівках або горщиках 
(з наук.-попул. літ.); * У порівн. Пан директор.. колишеть
ся, як бочівка, коридором (Марко Черемшина).

БОЧІВОЧКА, и, ж., діал. Зменш, до бочівка. Парох ди
виться, а бочівочка порожня (Б. Лепкий); * У порівн. Не 
мудрий, і не... той, недобрий, і незлий, тільки, що товстий, 
як бочівочка з-під вина (Н. Королева).

Б бЧ К А 1, и, ж. Велика дерев’яна або металева цилін
дрична посудина, перев. опукла посередині, з двома плос
кими днищами. Бездонної бочки не наллєш (Номис); На ли
мані не солили риби в бочках на просіл (І. Нечуй-Левиць- 
кий); Біля будки .. стоїть парокінна підвода з бочками па
льного (О. Гончар); На Гуцульщині популярним ремеслом 
було бондарство — виготовлення бочок, цебер, відер (з на
ук.-попул. літ.).

Обтягати (обтягувати) / обтягти (обтягнути) бочку 
див. обтягати; Як (мов, ніби і т. ін.) оселедців (рідко селёд- 
ців) [у бочці] див. оселедець.

0  (1) Бочка Данаід, книжн. — марна, даремна праця. 
Псевдоборотьба з бюрократами — це бочка Данаїд, на яку 
витрачаються великі сили (з газ.); Влйтн в бочку мёду (в 
мед) ложку дьогтю див. вливати1; Котйти / покотйти 
бочку див. котйти; Ложка дьогтю [в бочці мёду] див. 
ложка; Сидіти на пороховій бочці (на пороховому погре
бі) див. сидіти; Як (мов, ніби і т. ін.) з відра (з бочки, з 
цебра) див. відро; (2) Як (мов, ніби і т. ін.) з [порожньої 
(духової)] бочки, зі сл. г у с т и ,  г у к а т и  і т. ін.: а) дуже 
гучно, голосно, сильно. — Чи правду я кажу, чи ні? — Свя
ту правду, пане гетьмане! Святу правду! — загули кругом 
запорожці, як із бочки (П. Куліш); Вже на десятому ході 
Груба гукнув, як з бочки: — Мат! (П. Панч); Інокеша гого
тить, як з духової бочки, дихає грозою: — Прокляв тебе єси 
в зачатії, — реве він, і з його грудей рветься невгамовна би
чача сила (Григорій Тютюнник); б) гучний, грубий (про го
лос, звук). — Добридень, отче Харитоне! — гукнув з воза 
веселий Млинковський таким здоровилі та хрипким басом, 
як з порожньої бочки (І. Нечуй-Левицький); (3) Як (мов, 
ніби і т. ін.) у бездонну (діряву) бочку — у великій кіль
кості, безконечно, марно. Гроші пливуть, як у  бездонну бочку 
(з газ.); (4) Як (мов, ніби і т. ін.) у бочку Данаїд, книжн. — 
марно, даремно. — На цю псевдоборотьбу з філоксерою ми, 
мов у  бочку Данаїд, кидаємо гроші, силу, час... (М. Коцю
бинський).

БбЧКА2, и, ж. Повітряний маневр у горизонтальному 
польоті, при якому літак робить повний оберт навколо своєї 
поздовжньої осі. Італійський транспортний літак крутив 
бочки й мертві петлі не гірше за винищувач (із журн.); За ін
формацією очевидців, літак зробив бочку, увійшов у піке, не 
впорався з керуванням і зачепив крилом літак, що стояв на 
злітній смузі (з газ.); * Образно. — Я  думаю, що на віршах 
теж потрібний вищий пілотаж, га? Всякі там бочки.., 
штопори (Ю. Яновський).
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БОЧКОВЙЙ, а, є. Прикм. до бочка1. Бочкова тара; 
// Який зберігається в бочці. Андрій наспіх випив кухоль 
пінявого бочкового пива (Л. Дмитерко); Перші [зустрічі] 
відбувалися у  пристанційному буфеті за кухлем бочкового 
пива (О. Чорногуз); Бочкові оселедці.

БОЧКбМ , присл. Те саме, що боком. Максим радісно й 
бочком якось висунувся в двері й .. затупав додому (В. Вин
ниченко); Ми з дорослими й малими в двері втиснулись боч
ком (П. Тичина); До кабінету бочком обережненько вхо
дить .. Порфирій Зимородок (М. Стельмах).

БОЧКОНАВАНТАЖУВАЧ, а, ч. Пристрій для наванта
жування бочок. Бочконавантажувач вийшов із ладу.

БОЧКОПОДІБНИЙ, а, е. Який має форму бочки. Прик
метними особливостями будови тіла беркширів є середні 
розміри, бочкоподібний тулуб (з наук. літ.).

БОЧКОПОДІБНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, 
бочкоподібний. У підвіски технологічні похибки форми ва
ла призводять до зниження жорсткості і підйомної сили, а 
бочкоподібність вала практично не впливає на силові ха
рактеристики опори (з наук.-техн. літ.).

БОЧКОТАРА, и, ж. Порожні бочки для зберігання або 
перевезення рідких чи сипких товарів. Завод із виробниц
тва моторних та індустріальних мастил має цех із вироб
ництва бочкотари, а також цех розливу оливу каністри та 
бочкотару (з газ.).

БОЧКУВАТИЙ, а, е. Схожий на бочку, товстий. Марму
ровий дрібняк з колон пообсипався, оголивши збиті із сосно
вих дощок бочкуваті основи (із журн.); Бочкуватий дід.

БОЧКУВАТІСТЬ, тості, ж. Властивість за знач, бочку
ватий. Більш відповідною нормальному зору вважається 
перцептивна перспектива, де за краями малюнка біля ліній, 
що розходяться, виникає легка бочкуватість, і розмір пред
метів росте не так сильно (з наук, літ.); З новим поршнем 
на старий циліндр ми отримуємо бочкуватість циліндра і 
конусність поршня (з наук.-техн. літ.).

БОЧЙК, чка, ч. Зменш, до бік 1. Ураз опинилася [Софі] 
проти дзеркальця, обертається бочком, обертається дру
гим (Марко Вовчок); Патлатий Цуцик спочивав; То ляже 
на бочок, то догори на спинку Або на лапки морду клав 
(Л. Глібов).

БОЧЙНКОВИЙ, а, е. Прикм. до бочонок. Організація 
пропонує зі складу ікру осетрових риб (зернисту банкову, 
паюсну), ікру лососевих риб зернисту (банкову, бочонкову), 
ікру інших видів риб (з газ.).

БОЧбНОК, нка, ч. Невелика бочка. Викотили людям бо
чонок горілки, меду, заграла музика (О. Стороженко); І не
рідко, по пояс у  воді, виносили [робітники] на головах дош
ки, бочонки (Панас Мирний); Іван кинувся до бочонка з во
дою (А. Головко).

БОЯГУЗ, а, ч. Дуже несмілива, боязка, ляклива людина. 
[ Л у ї з а:] Тхори, боягузи, від дитячого калатала втікаєте 
(Леся Українка); — Але я таки порядний боягуз! (І. Фран
ко); Франко своїм гострим словом карає, б ’є тих.., яким 
тільки й є одне ім ’я ганебне; боягуз, відступник, зрадник 
(П. Тичина); Було навіть трохи весечо. Так завжди почував 
[дячок], коли мав біля себе боягуза (М. Хвильовий); Він [Ле- 
венгаупт] не був боягузом. Але безглуздо манячити проти 
ранкового обрію перед ворогом (Ю. Мушкетик).

БОЯГУЗКА, и, ж. Жін. до боягуз. Женя і слухати не хо
тіла, коли позавчора Тамара почала її умовляти зачекати з

небезпечною подорожжю до лінії фронту. І боягузкою на
звала Тамару, і зрадницею (А. Хижняк).

БОЯГУЗЛИВИЙ, а, е. 1 . Який легко піддається почуттю 
страху; боязкий, лякливий. — Йолопи! — гарикнув Купа на 
боягузливих гайдуків (О. Ільченко); Акула боягузлива і має 
вразливий до ударів шлунок (з навч. літ.).

2. Який виражає почуття страху; пройнятий страхом. Га- 
ня вловила в його погляді щось боягузливе і зрозуміла, що це 
був жалюгідний страх перед хвилиною, коли він мав подиви
тися їй просто в вічі (С. Журахович); Відбігши вбік, спеку
лянт позирав на Гришу з боягузливою злістю (із журн.); 
Міщанський побут породжує й міщанську боягузливу мо
раль (з газ.).

БОЯГУЗЛИВІСТЬ, вості, ж. Властивість за знач, боя
гузливий. У байках хитрість асоціюється з лисом, боягуз
ливість — із зайцем, невеликий розум і жорстокість — з 
вовком (з наук.-попул. літ.); Першу справу порушили через 
жадібність, другу — через боягузливість (з газ.), Дивовиж
не поєднання; енергійність вислову з боягузливістю думок 
(П. Загребельний).

БОЯГУЗЛИВО. Присл. до боягузливий. Вікторія .. гу
кала, щоб бігчи на поміч Іра, Люся, Женя. А вони чомусь 
раптом боягузливо зникали (А. Хижняк); Глянув [чоловік] 
на своїх супутників, ніби шукаючи підтримки, ті боягузли
во одвертали очі (О. Бердник).

БОЯГУЗТВО, а, с. Власт, боягузові боязкість, лякли
вість. Ненавидить [Віра] Карпа. Все в ньому тепер їй огид
не: і оцей притишений голос, і пристрасть його, і боягуз
тво (А. Шиян); Звірі в байках виступають носіями певних 
людських вад: тупості, впертості, боягузтва, хитрощів, 
жадібності (з наук.-попул. літ.); Поетизуючи хоробрість, 
легенди та перекази про січовиків нещадно засуджували 
боягузтво, таврували зраду (з навч. літ.).

БОЯГУЗЬКИЙ, а, е. Власт, боягузові. Голова МЗСНової 
Зеландії відзначив у  своїй заяві, що ніякі причини не мо
жуть виправдати боягузьку атаку (з газ.).

БОЯЗКЙЙ, а, ё. 1. Який усього боїться; несміливий, по
лохливий, лякливий. Вчувши клекіт [орла], в комишах Хо
валась боязкая птиця (Я. Щоголів); Я  стала дівка на порі, 
хоть боязка, похила й тиха (І. Франко); Змучені тим, що ба
чили.., жінки мали вже силу духу, вони стали полохливі й 
боязкі (М. Грушевський); На людях неговірка [Тетяна], на
віть трохи боязка (Яків Баш); Діти із заниженою само
оцінкою, як правило, нерішучі, боязкі (з наук.-попул. літ.); 
* Образно. І впивалася [Галя] щастям, хоч полохливим, 
боязким, а все-таки щастям... (Панас Мирний); День не
певний, тремтячий встає, боязкий (Леся Українка).

2. Власт, несміливій людині. Хто б тепер пізнав Яся з 
тими дитячими ласкавими очима, з боязкою, несміливою 
ходою! (І. Нечуй-Левицький); Нам, з нашим холодним і 
боязким розумом майже невтямки, як може людина так 
беззастережно піддатися владі ідеї, апостолом якої ви
ступає (з наук, літ.); * Образно. Довгі години Софія чекала 
чоловіка з тремтінням і боязкою надією в серці (П. Козла- 
нюк); // Який виражає боязкість. Нецікава стала Тетяна: і 
погляд боязкий, і мова тихіїиа, ніби й салю понижчала, з ли
ця спала (С. Васильченко); У батька на устах застигла за
побіглива боязка усмішка (Р. Іваничук).

(1) Не з боязких — сміливий. Та я не з боязких, нівроку, У 
жилах кров, а не окріп (А. Малишко).



БбЯЗКІСТЬ 614 БОЯРСЬКИЙ

БОЯЗКІСТЬ, кості, ж. Властивість за знач, боязкйй 1.
Невідома боязкість скувала його (О. Довженко); Соромлячи 
себе за дитячу боязкість, вона пішла далі повільно й спокій
но (Ю. Смолич); Невдоволення своєю боязкістю та сумир
ністю змінюється гострим соромом, каяттям, депресією 
(із журн.); Героїзм — це все, що протистоїть нікчемній бо
язкості (з газ.).

БбЯЗКО. Присл. до боязкйй. Мати боязко на його [ньо
го] споглядала — гніву не вбачала, тільки думу (Марко Вов
чок); Іван був червоний, кліпав очима й боязко поглядав на 
Соломію (М. Коцюбинський); Вона [Маринка], як винна, 
боязко всміхнулася і трохи відсунулась, даючи місце Юхи
мові (В. Винниченко); Глянула [жінка] боязко на силу-силен- 
ну людей і під їхнім хворобливим поглядом знітилась (І. Баг
ряний); Старий селянин притишив мову і боязко озирнувся 
навколо (Ю. Смолич); * Образно. Молода червонокора ви
шенька боязко й соромливо стукала у  вікно сніжно-білою 
галузкою (Л. Дмитерко); Н у  знач. пред. Страшно. Не боязко 
[пастухам\у заснути можна сміло: Отара стишилась, ліну
ється ходить (Л. Глібов); Тарасові було і цікаво, і трохи 
боязко йти до школи (О. Іваненко).

БОЯЗКУВАТИЙ, а, е. Трохи боязкий. Володимир же, 
незважаючи на втому, намагався продовжити славну тра
дицію нокаутів, і це в нього вийшло, хоча й за допомогою 
боязкуватого Макклайна (з газ.).

БОЯЗКУВАТО. Присл. до боязкуватий. Приблизно 50 % 
респондентів ставляться до людей, що живуть з ВІЛ-ін- 
фекцією, негативно, а решта 50 % — боязкувато-співчут
ливо (з газ.).

БОЯЗЛИВИЙ, а, е, рідко. Те саме, що боязкйй. Чи се ж 
вона [Олеся]? Стоїть якась постара, замучена молодиця, 
печаловита, боязлива... (Марко Вовчок); Уляна крадькома 
переводила свій боязливий погляд .. на його [нього] (Панас 
Мирний); Поодинокі перехожі проводжатимуть її [маши
ну] боязливими поглядами і думатимуть про тих, кого вона 
зараз везе (А. Дімаров).

БОЯЗЛИВІСТЬ, вості, ж., рідко. Властивість за знач, 
боязлйвий. Стеха полохливо глянула в лице синові. Матір- 
ня боязливість майнула їй в очах (О. Копиленко).

БОЯЗЛИВО, рідко. Присл. до боязлйвий. Намагався 
[лікар] боязіивоуникати подій, які “хвилюють серце " (Іван 
Л е ) .

БОЯЗНЙЙ, а, є, рідко. Те саме, що боязкйй. Боязна, як 
сарна.., Я  не знала в матері смутної години (Я. Щоголів).

БОЯЗНІСТЬ, ності, ж., рідко. Властивість за знач, бояз- 
нйй. Василь стояв сумний і іноді шукав когось очима, а 
Софрон був якийсь прищулений, і на жовтому, зморщеному 
лиці його стояла якась обережність, якась ласкава бояз
кість спугнути щось (В. Винниченко).

БбЯЗНО. Присл. до боязнйй. Мороз лютує, аж скри
пить.., і сторож боязно кричить, Щоб злого пана не збу
дить (Т. Шевченко); В мене знов мороз на душу вдарив, І я 
боязно зирнув довкола (І. Франко); Дуже вона хвилювалась, 
боязно поглядала в зал (М. Чабанівський); // у  знач. пред. 
Мені чогось сумно й боязно, аж моє серце мре (Марко Вов
чок); А вдаватися до рідних Тосі, як радить вона в листі, 
незручно та й боязно (Іван Ле).

БОЯЗНЬ, і, ж. Почуття страху; побоювання, неспокій, 
викликані ким-, чим-небудь. Серце його занило-зав'яло: 
страх не страх, якась боязнь обняіа його (Панас Мирний);

З боязню й непокоєм у  серці слідкувала мати за кожним 
словом і рухом сина (Н. Кобринська); Появі негативних емо
цій у  дітей, зокрема, страху, боязні, невпевненості, істот
но запобігає особистий приклад дорослих (із журн.).

БОЯН, а, ч., поет. Співець, поет. Складають нам пісні 
задумані бояни, ашуги дальніх гір і голубих степів (В. Сосю- 
ра); Міцкевичу, північному бояну, Цей край думок навіяв 
океан, І ті думки нам передав боян, В сонета вклавши фор
му бездоганну (П. Дорошко); Поетом-соловейком, народ
ним бояном назвали гуцули Юрія Федьковича, талановито
го виразника їх надій і сподівань (з газ.).

БОЯРИН, а, ч. 1. іст. У Київській Русі — великий зем
левласник, що належав до князівського двору і входив до 
складу військової дружини князя. Бояри й воєводи поспіша
ли до широких дверей княжого терема (С. Скляренко); Свя- 
тополк вирішує першим убити князя Бориса і доручає вчи
нення цього вбивства вишгородському боярину Путису (з на- 
ук.-попул. літ.); // У Росії до Петра І — особа, що мала най
вищий сан, звання серед службовців. У тогочасній Західній 
Свропі і Московській державі широко практикувалося укла
дення приватних союзів захисту від свавільних нападів бояр 
(з наук.-попул. літ.).

2. етн. Товариш молодого (жениха), який є головним 
розпорядником весілля; шафер. Перед вечором прийшов 
молодий з боярами, свашками та світилками (І. Нечуй-Ле- 
вицький); Дружками будемо тобі ми — .. боярами Микунь- 
ка і Юрко (Леся Українка); Молодий і молода, дружки й бо
яри і поважні сусіди сиділи за столом (О. Довженко).

БОЯРИНУ ВАТИ, ую, уєш, недок., етн. Бути боярином 
(у 2 знач.). Зовсім натурально було і Кулішу, і його молодій 
нареченій, щоб Шевченко бояринуваву них на весіллі (О. Ко- 
ниський).

БОЯРИНЯ, і, ж., іст. Жін. до боярин 1 .1 намальовані 
боярині з дітьми були єдиними слухачами й свідками туги 
молодої дівчини (І. Нечуй-Левицький).

БОЯРИШ НЯ, і, ж., іст. Дочка боярина (у 1 знач.). Та й 
що мені бояришні ті скажуть? Сидять по теремах, от як і 
я, не бачать світу (Леся Українка); Зіставивши зникнення 
смерда .. з заступництвом за нього боярина Дмитра і з не
звичайною схвильованістю його дочки, він зразу здогадав
ся, які почуття привели юну бояришню до князя (В. Малик).

БОЯРІВНА, и, ж., іст. Те саме, що бояришня. Все кня
зівни, боярівни, всі панянки, молодиці! (з казки); Приводом 
до відкритого спалаху стали сімейні чвари: бояри, нібито 
обурені аморальністю князя, у  1171 р. спалили його коханку — 
боярівну Настаську й урочисто повернули з вигнання 
шлюбну дружину Ярослава Ольгу, доньку Юрія Долгорукого 
(з наук.-попул. літ.).

БОЯРСТВО, а, с. 1. збірн., іст. Бояри. Його [І. Франка] 
цікавить боротьба двох елементів: гордого егоїстичного 
боярства .. з нижчим, біднішим класом народу (М. Коцю
бинський); Чи могли мирно жити Роман і велике боярство? 
Ні (А. Хижняк).

2. тільки одн., етн. Звання боярина (у 2 знач.), обов’язки 
його на весіллі. Пан Ригорович мав було покинути і своє 
боярство і притулитися до чужого весілля (Г. Квітка-Осно- 
в’яненко).

БОЯРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до боярин; // Належний боя
ринові, боярам. Поли боярського єдвабного кафтана роз
ступалися на животі (Іван Ле); Біля Переяслава знаходили



БОЯРЩИНА 615 БРАВІСИМО

ся боярські села Личино, Стряково, Мажино (з наук.-попул. 
літ.); Гінкі, гнучкі листочки, на які легко розколювалася слю
да, протягом кількох століть заміняли на Русі скло у  вікнах 
боярських теремів (із журн.); Бере старший боярин бояр
ські шапки і несе їх у  хату (Сл. Гр.).

БОЙРЩИНА, и, ж., іст. 1. У Московській державі — 
період правління впливових бояр, що характеризувався по
слабленням центральної влади. Слово “кацап " могло бути 
занесеним до українців в епоху московської боярщини в 
Україні, в XVII cm., після гетьмана Богдана Хмельницького 
(з наук.-попул. літ.).

2. Вотчина, маєток боярина. У Хет., мабуть, велике зем
леволодіння не могло виділитись як окремий економічний 
комплекс з общинних земель, як особлива боярщина (з наук, 
літ.).

БОЯТИСЯ, боюся, боїшся; наказ, сп. бійся; недок. 1. ко
го, чого. Відчувати страх перед ким-, чим-небудь. Вовка 
бояться — в ліс не ходить (Номис); Дарес довгенько дожи
дався. Мовчали всі, ніхто не йшов; 3 ним всякий битися 
боявся (І. Котляревський); — А вуйка свого я боявсь відмалу 
[змалу], Мов найстрашнішого з страшних звірів (І. Фран
ко); Петрова не любили, але боялися його, мовчали (І. Багря
ний).

2. чого. Побоюватися чогось; відчувати неспокій, турбу
ватися. Боюся сам себе спитати, чи се коли сподіється? 
(Т. Шевченко); Ми спочатку боялись, як би наші розмови з 
дозорцями не звернули на себе уваги начальства (В. Винни
ченко); Як я тебе добре знала! Найдужче ти боявся, щоб 
мене не розхвилювати (Ю. Яновський).

3. чого, перен. Бути піддатливим несприятливій дії, нега
тивному впливу чого-небудь. Городники “під Явдоху” (І бе
резня) сіють розсаду капусти, вірячи, що вона вже не буде 
боятися морозів (із журн.).

(1) Не бійся (бійтеся) — не турбуйся, не турбуйтесь; 
будь спокійний, будьте спокійні, нема причини для хвилю
вання. Не бійся, твоє не втече! (І. Франко).

0  (2) Бійся (бійтесь) / побійся (побійтесь) Бога! — ужи
вається як застереження, прохання не робити чого-небудь 
недозволеного, того, що викликає осуд. — Он храм Божий, 
а вони заставили сліпця пісень мирських співати. Побій
тесь Бога! (Панас Мирний); (3) Боятися своєї (власної) 
тіні — бути занадто боязким, полохливим, лякливим. — Я, 
знаєте, тепер такий полохливий, що й тіні своєї боюся 
(М. Коцюбинський); Десятирічку погнали з усіма вчителя
ми в Німеччину. Залишилось тільки три перших класи та 
тихий Мандрика, що боявся власної тіні (О. Довженко); За
ради кого я мав ризикувати? Заради оцих людців, які влас
ної тіні бояться, які продадуть мене, не задумуючись? 
(А. Дімаров); (4) [І] духу боятися чийого — відчувати вели
кий страх перед ким-небудь. Учні терпіли. Хоч у  душі і 
проклинали Максима, а проте слухали, духу його боялися... 
На те служба! (Панас Мирний); — Товаришу Куцолап, а це 
правда, що колись люди тут і вашого духу боялись?.. Невже 
таким бойовим ви й справді були колись? (О. Гончар); (5) Не 
боятися / не побоятися гріха (Бога) — діяти всупереч мо
ральним приписам, нормам. Хотіла було й сина привчити 
[Горпина], та як побачила, що він, Бога не боячися, проїж
джих обміряє, .. так .. схаменулась, перестала йому волю 
давати (Г. Квітка-Основ’яненко); [ М ару ся : ]  Що се ви ка
жете таке? Як ви гріха не боїтеся? (І. Нечуй-Левицький).

БРА1, невідм., с. Настінна лампа або держак до неї. Тися- 
чосвічкові електричні бра сліпили світлом очі (Іван Ле); 
Арматуру типу бра встановлюють на стінах (з навч. літ.).

БРА2, невідм., ч., фам. Те саме, що брат (у звертанні). 
— Вже мені осточортіло тинятись по сахарнях, — промо
вив Микола. — Ходім, бра, ще на степи (І. Нечуй-Левиць- 
кий); — Не журися, бра! (Панас Мирний).

БРАБАНСбН, а, ч. Бельгійська порода великих ваговоз
них коней. Спочатку ардени були кіньми універсального 
типу, але далі, завдяки схрещуванню із брабансонами, знач
но змінилися (з наук.-попул. літ.).

БРАБАНСбНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до брабанебн. На 
фермі успішно використовують кобил брабансонської по
роди, сполучаючи молочне виробництво з отриманням пле
мінного молодняку (з наук.-попул. літ.); Одночасно в таких 
самих умовах випробували брабансонського жеребця Вулка
на, який вивіз 2400 кг вантажу (із журн.).

БРАВАДА, и, ж. Удавана сміливість, хоробрість, удаване 
молодецтво. Секретар посміхається, і жодного почуття 
приреченості немає на його обличчі. Немає й бравади 
(Ю. Яновський); Це була бравада, так добре знана Макси
мові з давніших спостережень ще в концтаборах (І. Багря
ний).

БРАВАДНИЙ, а, е. Прикм. до бравада. Награна ця бра- 
вадна культура помітно блідла на тлі справжньої освіче
ності (В. Дрозд); Бравадний тон.

БРАВАДНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, бравад
ний. Бравадність хлопця не несла в собі жодної краплі са
мопожертви (з газ.); Віртуальна бравадність американців 
змогла втілитися у  досить реальну матеріальну базу (з Ін- 
тернету).

БРАВАДНО. Присл. до бравадний. Він сказав це вже не 
так впевнено й бравадно, як раніше, але сказав же! (з газ.).

БРАВЁНЬКИЙ, а, е. Зменш.-пестл. до бравий. — Він 
[Вася] хлопчик бравенький, він шануватиме бабу сів гоштин- 
чик [гостинчик], він його берегтиме та на добро пустить 
(В. Винниченко); Данилко .. з гордістю показував усім у  
школі свого бравенького жайворонка (Ю. Яновський).

БРАВЁНЬКО. Присл. до бравёнький. Очі її [Людмили] 
меткі бравенько пострілюють вусі боки (В. Яворівський).

БРАВИЙ, а, е. Який відзначається сміливістю, енергій
ністю, жвавістю. Який то він бравий, який красивий, який 
проворний (Г. Квітка-Основ’яненко); Високого зросту [Мак
сим].., бравий, широкоплечий, як з заліза збитий (Панас 
Мирний); Хлопці ж які, неспокійні та браві, В очі поглянеш — 
аж сяють до дна (А. Малишко); // Гарний, ставний. В Ори- 
синій уяві раптом виріс бравий, як намальований, січовий 
лицар у  дорогому червоному жупані (С. Черкасенко); // рід
ко. Молодецький, хвацький. Патронташ, ремінці, киси, 
свистки, ланцюжки й болотні чоботи, разом з погонами й 
форменими ґудзиками — все надавало йому вигляду картин
ного й дуже бравого (О. Довженко); Не стільки змінила йо
го ота брава з червоним денцем кубанка.., скільки змінився 
він внутрішньо (О. Гончар); // дідл. Добрий, якісний. Є і пи
во, і мед бравий, Іренського [рейнського] вволю (Л. Глібов).

БРАВІСИМО, виг. Уживається як вияв найвищого ступе
ня схвалення, захоплення, похвали. — Браво! Бравісимо! — 
плескали у  долоні тендітні панянки в крислатих капелюш
ках... (К. Гриб).
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БРАВІСТЬ, вості, ж. Властивість за знач, бравий. Об
личчя бабські, без борід, ні бравості у  них [якутів-дикунів], 
ні зросту (Леся Українка); Старий солдат, батько й досі — 
ще з японської— зберіг унтерську бравість (О. Гончар).

БРАВО1. Присл. до брйвий. Коло скирт мої воли стоять 
і так браво сіно їдять, аж шкода відгонить... (з переказу); 
Один Барило браво йшов, і втома його не брала (О. Сторо
женко); Браво клацнувши каблуками, питається [Денис 
Блаженко] дозволу гвардії старшого лейтенанта зверну
тись до нього (О. Гончар).

БРАВО2, виг. Уживається як вияв похвали, схвалення чо
го-небудь. Всі [звірі] схвалили річ лиса, гукнули: — Браво! 
(з казки); — Браво, пане Броніслав, браво! — похвалив його 
чорнявий товариш (Д. Бедзик); — Браво! — схвалив той, 
що з університетським значком (А. Крижанівський).

БРАВУВАННЯ, я, с. Дія за знач, бравувати. Почувалися 
в ньому [пасажирові] і молодече бравування, і якийсь прос
тодушний потяг до людей (О. Гончар).

БРАВУВАТИ, ую, уєш, недок. Удавати з себе хороброго, 
сміливого, навмисно легковажити небезпекою, показуючи 
свою сміливість. Він [лейтенант] .. намагався триматися 
байдуже, може, навіть бравував, але на серці в нього шкреб
ло (І. Багмут); // Підкреслено демонстративно робити щось. 
Спочатку Марія трохи бравує цим простим одягом, а по
тім і звикає з ’являтися в студії, на виставках і просто на 
вулиці в скромних костюмах і сукнях (з публіц. літ.).

БРАВУ Р А, и, ж., заст. Бравада. Зовсім зав ’яв [Балевич] і 
знов стратив усю свою бравуру (Леся Українка).

БРАВУРНИЙ, а, е. 1. Жвавий, піднесений, гучний (пе- 
рев. про музичний твір). Павло віддав листа і за хвилину біг 
уже шпаркою ходою вгору вулицею, поспівуючи тихенько 
щось досить бравурне (Леся Українка); Ще раз перечитав
ши перший і другий розділи, письменник.. засвистів якийсь 
бравурний марш (М. Хвильовий); Оркестр з бравурного 
маршу перейшов на повільну, задумливу мелодію (Я. Качу
ра); Дід Хлипавка, хотів він того чи не хотів, вислухав бра
вурну музику... (А. Дімаров).

2. Бадьорий, бравадний. Бравурні запевнення лікарів про 
те, що все йде до кращого, вже наступного дня поступили
ся місцем неприховано панічним заявам про раптове погір
шення ситуації (Ю. Андрухович).

БРАВУРНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, бравур
ний. Твір Касадо належить до творів, які захоплюють пуб
ліку своєю віртуозністю, блиском, бравурністю (із журн.); 
Прийдіть на виборчу дільницю і, зробивши у  кабіні для го
лосування свій вибір, вийшовши з неї, не виказуйте своїм 
зовнішнім виглядом ані страху, ані бравурності (з газ.).

БРАВУРНО. Присл. до бравурний. Голосно, бравурно, 
на все село полилася дрібна полька, затопивши тихі сади 
(В. Кучер); Давид розгубився, але пішов бравурно (І. Багря
ний); Відділ бравурно відбив аж чотири наступи ворога 
(Є. Шморгун).

БРАГА, и, ж. 1. Старовинний слабоалкогольний напій, 
непрозорий, коричневого кольору, який за смаком нагадує 
пиво. І кубками пили [троянці] слив ’янку, Мед, пиво, брагу, 
сирівець (І. Котляревський); Як було зготують обід, то ку
харі і ставлять на сирно по всіх столах дерев'яні ваганки з 
потравою, а між ними у  великих кінвах, теж дерев ’яних, 
трунки: горілку, мед, пиво і брагу (О. Стороженко); В трьох 
бочках шумувала брага Із ячменистого [ячмінного] зела

(А. Малишко); * У порівн. Тепла хвиля котиться, мов брага 
(із журн.).

2. Переброділа суміш води, борошна, цукру з дріжджа
ми, що використовується для отримання спирту. — Адже ж 
пан не шкодує сіна своїм волам, ще й брагою їх поїть (І. Не- 
чуй-Левицький); Після процесу бродіння необхідно витри
мати брагу перед початком перегонки до ії повного освіт
лювання (з наук.-техн. літ).

0  Як (мов, ніби і т. ін.) віл до браги див. віл1.
БРАГОВАР, а, ч. 1. Той, хто варить брагу (у 2 знач.). Із 

браговарами боролися лише народні дружини, а такі орга
нізації, як партійна й комсомольська, культурно-просвіт
ницька комісія сільради, не проводили ніякої роботи (з газ.); 
Боротьба з пияцтвом триває, але ж скільки браговарів з ’я- 
вилося — жах! (з газ.).

2. Чан на винному заводі, де вода гріється трубою з паро
вика. Отриману брагу потрібно перекласти в чистий бра- 
говар і перегнати в раку, що має дуже слабкий винний смак 
(з наук.-техн. літ.).

БРАДЗбТ, у, ч., вет. Гостра інфекційна хвороба овець. 
До захворювань, які найімовірніше можуть з ’явитись на 
фермі, належать сибірка, брадзот, анаеробна дизентерія 
ягнят, некротичний гепатит, інфекційний мастит тощо 
(з наук. літ.).

БРАДИКАРДІЯ, ї, ж., мед. Сповільнений ритм биття 
серця, що часто є ознакою серцевих захворювань. У разі ек
стреної операції хворому показано попереднє введення до
статньої дози атропіну з метою профілактики вираженої 
брадикардії (з наук. літ.).

БРАДИКІНЕЗІЯ, ї, ж., мед. Прояв паркінсонізму, що 
полягає в ускладненні початкових рухів, сповільненні вико
нання всіх рухів і неможливості зберегти певний стан тіла. 
Меншою мірою препарат впливає на ригідність мускула
тури та брадикінезію (з наук. літ.).

БРАДИКІНЕТЙЧНИЙ, а, е, мед. Стос, до брадикінезії. 
Хворі з чистими брадикінетичними формами не підлягали 
операції {із жу]зн.); Брадикінетичний приступ.

БРАДИТЕЛІЧНИЙ, а, е, біол. Стос, до брадителії. Бра- 
дителічні форми не важко відшукати і в інших кутках пла
нети (із журн.).

БРАДИТЕЛІЯ, ї, ж., біол. Повільний темп еволюції, 
власт. деяким систематичним групам організмів. Брадите
лія характерна для деяких молюсків, які за останні 400млн 
років зазнали настільки незначних змін, що сучасні й викоп
ні форми можуть бути віднесені до тих самих родів (з на
ук.-попул. літ.).

БРАЖЕЧКА, и , ж. Пестл. до бражка. Браго ж моя, бра
жечко медовая, 3 ким я тебе пить буду, молодая? (П. Чу- 
бинський).

БРАЖКА, и, ж. Пестл. до брага 1. — Ладки, ладу сі!— А 
де були? — В бабусі!— А що їли? — Кашку! — А що пили? — 
Бражку! (Номис); Бражка відгонила солодом, але була про
холодна, гостра на смак і легко пилася (В. Дрозд).

БРАЖКОВИЙ, а, е. Прикм. до бражка. Хлопці пересту
пили поріг, і вже в сінях ударив їм у  н іс .. бражковий дух по
лови, гіркуватий сморідок конопляного насіння (Григорій 
Тютюнник).

БРАЖНИЙ, а, е. Прикм. до брага. У радіусі кілометра 
стояв дурманний бражний запах (із журн.); Бражний дух 
відчувався уже в під ’їзді будинку (з газ.).



БРАЖНИК 6 1 7 б р а к о н ь Єр с т в у в а т и

БРАЖНИК, а, ч. 1. Великий нічний метелик родини 
бражникових із різноманітним забарвленням. Валерій ба
чив, як .. прилетів [на квіти] лиловий [ліловий] бражник 
(О. Ільченко); Про майбутній шторм можна дізнатися зі 
скупчень метеликів-бражників (із журн.).

2. Посудина, у яку заливається приготовлена брага. Пе
ретворюючись на пару, вода біжить трубкою в браговар, 
минаючи підвішений вантаж (відро з камінням), і потрап
ляє в бражник, куди заливається приготовлена брага 
(із журн.).

БРАЖНИКОВІ, вих, мн. Родина великих перев. нічних 
метеликів із товстим тілом і вузькими передніми крилами, 
довшими за задні. В Україні налічується понад 20 видів 
бражникових (з наук.-попул. літ.); Більшість бражникових 
літає ввечері та вночі (із журн.).

БРАЗИЛЕЦЬ див. бразйльці.
БРАЗИЛІЙКА див. бразйльці.
БРАЗИЛЬСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бразйльці і Бразилія. 

Очікується, що в грудні документ ратифікує бразильський 
конгрес, після чого проект вступить у  стадію практичної 
реалізації (і газ.); Бразильський карнавал.

БРАЗЙЛЬЦІ, ів, мн. (одн. бразйлець, льця, ч.; бразилій
ка, и, ж.). Населення Бразилії. Бразилійка виборола корону 
“Міс Земля-2004" (із журн.); Бразильці виграли світову 
першість із футболу (з газ.).

БРАЗОЛІЙНИЙ, а, е. Прикм. до бразолія. Улі страшен
но вподобалось українське слово — бразолійний (М. Куліш).

БРАЗОЛІЯ, і, ж. Те саме, що сандйл1. А там бринять 
під ятками Усякі розкоші:.. Калган, перець, бразолія, Бодян 
і кориця (Л. Глібов).

БРАЙЛІВСЬКИЙ, а, е. Стос, до брайлю. Брайлівський 
шрифт; // У якому використовується брайль. До послуг від
відувачів інтернет-центру для людей із вадами зору та не
зрячих — три комп 'ютери, обладнані спеціальними програ
мами, сканер та два принтери — лазерний і брайлівський 
(з газ.).

БРАЙЛЬ, ю, ч. Заснована на тактильному контакті систе
ма письма та читання для осіб з вадами зору, в якій букви, 
цифри, розділові знаки та ін. передаються комбінаціями 
рельєфних крапок; брайлівський шрифт. На жаль, дуже 
мало людей з вадами зору та незрячих добре знають брайль 
(з наук.-попул. літ.).

БРАК1, у, ч. Нестача чогось, відсутність кого-, чого-не
будь. Разом з тими відомостями почали приходити й ін
ші — про голод в краю, про брак паші, про дорожнечу 
(І. Франко); Євген Вікторович тепер особливо відчував 
брак товаришів, знайомих (Іван Ле); Особливо гостро сьо
годні відчувається брак антологій та хрестоматій з укра
їнського фольклору (із журн.).

(1) Через брак <3а браком> чого — у зв’язку з нестачею 
чого-небудь. Досі не писала.. через брак часу (Леся Україн
ка); У майстерні, де працював Галай, тимчасово припини
лася робота за браком матеріалів (В. Підмогильний); У 
Львові Федоров змушений був припинити друкування книг 
через брак коштів (з навч. літ.).

БРАК2, у, ч. 1. Продукція або товар низької якості. Не 
маючи ніякого досвіду, Оксана спочатку робила багато 
браку (Д. Ткач).

2. Неякісно виконана робота. Брак у  роботі буровиків 
призвів до аварії— стався потужний газовий вибух (з газ.).

БРАКЕР, а, ч. Те саме, що бракувальник. За встановле
ним порядком, хліб не може бути вивезений із заводу без до
кумента, підписаного бракером (з газ.).

БРАКЕРАЖ, у, ч. Огляд товарів спеціалістами (бракера
ми), які визначають їх якість, сортність, відповідність стан
дартам або технічним умовам і вилучають брак (див. брак2 1). 
Результати зняття проби вносяться до журналу бракера
жу готової продукції особою, яка знімала пробу, під особис
тий підпис {з мови документів).

БРАКЕРАЖНИЙ, а, е. Стос, до бракеражу, пов’язаний з 
ним. Після зняття проби та перевірки санітарного стану 
їдальні всі зауваження щодо оцінки якості готових страв 
заносяться в бракеражний журнал (із журн.); Бракеражна 
комісія.

БРАКІВНЙК, а, ч. Те саме, що бракувальник. Під час
війни професор Оліферов працював на заводі №  Юна посаді 
бракувальника, учня слюсаря і слюсаря-інструментальника 
(з газ.).

БРАКНУТИ, не, недок., безос., розм. Те саме, що браку
вати1. Не бракло, здається, Охрімові ані розваги, ані прозо
ру  (Марко Вовчок); М ільці бракло сил дальше іти... 
(І. Франко); Ніколи нам не бракне диваків... (М. Рильський).

БРАКбВАНИЙ, а, е. 1. Дієпр. пас. до бракувати2. Ящи
ки були браковані.

2. у  знач, прикм. Недоброякісний, з браком; дефектний. 
Увесь час потрібно бути насторожі, щоб не потрапити в 
халепу, — чи то в комп 'ютерну базу даних якоїсь лукавої 
фірми, чи то в “обійми " базарних торговців підробленим 
або бракованим товаром (із журн.); Міністерство зовніш
ньої торгівлі Японії розробило проект закону про відповідаль
ність за браковану продукцію (з газ.).

3. у  знач, прикм., перен. Який має вади. [Юрченко:] Я  — 
що! Я  — бракований екземпляр. Контузія своє зробила... 
(Л. Дмитерко); Дід [Мороз] втер сльозу бракованою боро
дою (А. Крижанівський).

БРАКОШДА див. браконіди.
БРАКОНІДИ, ід, мн. (одн. браконіда, и, ж.). Родина па

разитичних перетинчастокрилих комах. Браконіди є пара
зитами різноманітних комах, насамперед фітофагів, зав
жди первинними і тому корисними для сільського господар
ства (з наук.-попул. літ.); Личинки браконід — внутрішні 
паразити головним чином личинок метеликів і жуків 
(з навч. літ.).

БРАКОНЬЄР, а, ч. Людина, що займається браконьєр
ством. Він, скромний браконьєр, уранці ятери Таємно ви
трусив (М. Рильський); Два здоровенні браконьєри понесли 
здобич до "рафика ” (О. Бердник); Каймани переховуються 
в озерах від браконьєрів, які щороку вбивають мільйони цих 
плазунів заради шкіри (із журн.).

БРАКОНЬЄРСТВО, а, с. Полювання в недозволених 
місцях або в заборонений час. Безробітний Семен мусив го
дувати онуків браконьєрством на ставу (П. Козланюк); 
Щоразу пересвідчуємося, що не всі іще сьогодні вважають 
браконьєрство злочином проти природи (з газ.).

б р а к о н ь Єр с т в у в а т и , ую, уєш, недок. Займатися 
браконьєрством. Якось державні рибінспектори виявили, 
що хтось браконьєрству є на озері Святому, що в Ратнів- 
ському районі. Взялися донним тралом виловлювати таєм
но поставлені сітки (з газ.).
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БРАКОНЬЄРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до браконьєр. А хто
відповів за браконьєрські акції у  Володимирі-Волинському, 
Кривому Розі, за те, що бездушними ділягами розорювалися 
стародавні городища, степові кургани? (із журн.); Немож
на жодними цифрами виміряти шкоду, яку завдають зеле
ному світові природи безкінечні браконьєрські постріли 
(з газ.); * Образно. Статус державності потрібен нашій 
мові, щоб після згубних браконьєрських літ повернути їй 
природну роль, повністю забезпечити їй право на життя 
на всіх рівнях (з газ.).

БРАКОРбБ, а, ч„ розм. Той, хто в роботі дає брак (див. 
брак2 1). Бракороб і нероба — одна хвороба (прислів’я); 
— Карбюратор! — здогадався [механік]. — Не прочисти
ли. Голку не змінили. Насосом прокачали — і все! Бракороби! 
(А. Крижанівський).

БРАКОРбБСТВО, а, с., розм. Неякісна робота, яка при
зводить до браку (див. брак 1). Не можемо сьогодні дозво
лити собі пропустити безкарно жодного випадку брако- 
робства (з газ.).

БРАКУВАЛЬНИЙ, а, е. Стос, до бракування. Наявність 
рисок та слідів мастила від волочіння на поверхні дроту не 
є бракувальною ознакою (з наук.-техн. літ.); Бракувальна ко
місія.

БРАКУВАЛЬНИК, а, ч. Особа, яка оглядає вироби й то
вари та оцінює їхню якість. На лицеву сторону етикеток 
наносять найменування підприємства-виробника і його то
варний знак, назву мінеральної води, її характеристики, да
ту розливання, номер бригади чи бракувальника (із журн.).

б р а к у в Ал ь н и ц я , і, ж. Жін. до бракувальник. Інна 
вже понад п ’ять років працює на заводі бракувальницею 
(з газ.).

БРАКУВАННЯ, я, с. Дія за знач, бракувати2. При готу
ванні садивного матеріалу провадиться старанний відбір і 
бракування його (з наук. літ.).

БРАКУВАТИ1, ує, недок., безос. Не вистачати. То чому 
ж ти такий в мене зробивсь? За чим сумуєш? Що бракує 
тобі? (Марко Вовчок); Нічого йому не бракувало, а проте 
був блідий, як труп (І. Франко); Було так душно, що грудям 
бракувало повітря (М. Коцюбинський); Мені дуже мало 
бракує до цілковитого видужання (Леся Українка); Щурячі 
очі його враз помітили, що на роботі бракує посполитих 
(3. Тулуб); Йому особливо бракувало зараз повного ласки, 
люблячого погляду (А. Дімаров); Кілька разів перераховува
ли [в’язнів] — одного таки бракувало (Р. Іваничук); Сучас
них приладів, реактивів, препаратів бракує і в лікарнях, і в 
поліклініках (з газ.).

(1) Тільки цього [ще] бракувало! — уживається, коли 
сталося (або може статися) що-небудь небажане, неприєм
не. — Оце то так! тільки сього бракувало! (Леся Україн
ка); Таке страхіття лихе, казала Настя, нам ще тільки 
цього бракувало (У. Самчук).

0  Нема (немає, бракує, не стало) кебети див. нема; 
Нема (немає, не було, не вистачає, бракує і т. ін.) [однієї 
(трётын, десятої і т. ін.)\ клёпки у голові див. нема; 
Тільки (хіба, хіба що, лиш) пташиного (птичого) молока 
нема (не вистачає, бракує і т. ін.) див. нема.

БРАКУВАТИ2, ую, уєш, недок., кого, що. Визнавати не
задовільним, низькоякісним. Той [Січкар] пильно огчядав 
кряжі, бракував за найменший сучок (М. Стельмах); // Від
кидати, відхиляти; нехтувати. Мені здається, що не варт

бракувати такої потреби, треба і задля неї піклуватись 
(Панас Мирний); Тася в душі сердилась на матір, бракува
ла кандидатури женихів (Л. Дмитерко); — Десять пляшок 
бракую, ти їх зубами відкривав (А. Крижанівський).

БРАКУВАТИСЯ, ується, недок. Пас. до бракувати2. За 
наявності дефектів, більших за допустимі, вісь бракується 
(з наук, літ.); Якість обробки зовнішньої поверхні контролю- 
валась, і при виявленні рисок та відхилень від вимог крес
лення зразки бракувались (з наук.-техн. літ.).

БРАЛЬНИЙ, а, е, с. г. Який використовують для брання 
льону, коноплі, признач, для цього. За всією довжиною апа
рата попарно розміщені бральні лапи (з наук, літ.); Під час 
руху дільники льонозбирального комбайна направляють 
стебла льону в бральні автомати (з газ.).

БРАЛЬНИК, а, ч. Робітник, що бере льон або коноплі. 
Бральники відпочивали на межі (з газ.).

БРАЛЬНИЦЯ, і , ж . Ж і н . д о  бральник.
БРАМА, и ,  ж . Великі ворота, перев. при монументаль

них спорудах. І плаче, плаче Ярославна В Путивлі на валу на 
брамі (Т. Шевченко); Довкола будови був досить обширний 
плац, обведений височезним парканом, з широкою брамою 
для в Тзду (І. Франко); Біля високої брами Морського заводу 
вже стояв гурт жінок і дітей (В. Кучер); Загупав [дід] кий
ком у  велику, залізом оббиту браму (А. Дімаров); * Образно. 
Радість відкриває браму до нових зустрічей (О. Бердник).

БРАМАН, а, ч. Те саме, що брахман. Активна опозиція 
браманів проти буддизму почалася за часів Ашоки (з наук, 
літ.).

БРАМАШЗМ, у, ч. Те саме, що брахманізм. Походжен
ня браманізму загублено в глибині століть (з наук.-попул. 
літ.); Браманізм дожив до наших днів лише завдяки дивному 
привілею консервування, яким, здається, володіє Індія 
(із журн.).

БРАМІН, а, ч., заст. Те саме, що брахман. Вчені браміни 
поприносили старі пергаментні документи (І. Нечуй-Ле- 
вицький).

БРАМ ІНСЬКИЙ, а, е, заст. Прикм. до брамін. Буд
дизм — одна з трьох світових релігій, що виникла в Індії, — та
кож сприйняв стародавнє брамінське вчення про блукання 
душі (із журн.).

БРАМНИЙ, а, е. Прикм. до брама, І  заготовив Давид си
лу заліза на цвяхи для бромних дверей та на клямри, і таку 
силу міді, що їй не було ваги (Біблія. Пер. І. Огієнка).

БРАМСЕЛЬ, я , ч., мор. Вітрило третього ярусу судна з 
прямим спорядженням. Ходити під парусами — ціла наука, 
доведеться вчитися встановлювати брамселі та в 'язати 
кнопи (із журн.).

БРАМСЕЛЬНИЙ, а, е , мор. Стос, до брамселя. Брамсель
ні матроси.

А Брамсельний вітер див. вітер.
БРАМ-СТЕНЬГА, и, ж., мор. Третє коліно складної щог

ли. Дешеві кораблі робляться з американської сосни — від 
кіля до вершка брам-стеньги (Ю. Яновський).

БРАН, у, ч., поет. Те саме, що полон 1. І вголос віщує 
шабльований пан: — Віддався козачий отаман убран! (М. Ста- 
рицький); Водою наповниться знову криниця, І вернеться з 
брану сестра білолиця (І. Вирган); * Образно. Він ріс у  бруді 
передмістя.., Де люди, наче мухи в тісті, Дались буденнос
ті у  бран (М. Рильський).
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БРАНДВАХТА, и, ж., мор. 1. Корабель, що несе сторо
жову службу на вході чи виході на рейді для дотримання 
встановленого режиму плавання. Тут десь у  протоці їхня 
брандвахта стоїть (О. Гончар).

2. Пост на березі чи на судні для спостереження за по
жежною безпекою в районі порту. Брандвахта міського 
порту

3. Несамохідне судно-житло для екіпажу земснарядів, 
водолазних станцій і т. ін. Зараз вона мешкала з сином ..у .. 
“плавучому санаторії”, як жартома прозвали на розробках 
водницьку брандвахту (О. Гончар).

БРАНДВАХТОВИЙ, а, е, мор. Стос, до брандвахти. Бранд
вахтовий екіпаж.

БРАНДЕР, а, ч., мор. 1. В епоху вітрильного флоту — 
судно, навантажене горючими і вибуховими речовинами, 
признач, для підпалювання ворожих кораблів. Військова ра
да флагманів і командирів ухвалила рішення знищити турець
кий флот за допомогою брандерів та артилерії (з наук.-по- 
пул. літ.); Діючи разом із повстанцями, грецькі пірати з їх
німи смертоноснимиманевреними брандерами забезпечили 
контроль над усіма головними портами узбережжя 
(із журн.).

2. Навантажені баластом старі судна, які затоплювали у 
вузькому фарватері, щоб заблокувати його. Затоплений 
брандер.

БРАНДЕРНИЙ, а, е, мор. Стос, до брандера. Перед смер
тю Ушакова флот складався з більш ніж 90лінійних кораб
лів, фрегатів, бомбардирських, крейсерських, брандерних і 
транспортних суден (з наук. літ.).

БРАНДМАЙбР, а, ч„ іст. Начальник усіх пожежних 
частин міста. Пожежними частинами міста керував бранд
майор, який службово підпорядковувався старшому поліц
мейстеру (із журн.).

БРАНДМАЙСТЕР див. брандмейстер.
БРАНДМАУЕР, а, ч. 1. Глуха стіна з вогнетривкого мате

ріалу, яка розділяє два будинки або суміжні приміщення 
одного великого будинку з протипожежною метою. Із 
XVII-XVIII cm. у  нових будівлях стали зводити брандмауе
ри — протипожежні стіни (з наук.-попул. літ.).

2. Рекламний плакат, розташований на глухій стіні будів
лі. Брандмауери розміщуються на стінах будинків поблизу 
пожвавлених трас (з Інтернету).

3. інформ. Програмно-апаратний комплекс засобів захисту 
локальної (корпоративної) мережі від несанкціонованого 
доступу ззовні (з глобальної мережі Інтернет). Брандмауер 
розміщується на межі корпоративної мережі та Інтерне
ту і фільтрує пакети, що надходять до корпоративної ме
режі з Інтернету (з навч. літ.); Якщо потрібне якісне та 
швидке шифрування без затримок, то єдиним правильним 
рішенням буде поставити виділений брандмауер (із журн.); 
Апаратний брандмауер; Мережевий брандмауер.

БРАНДМАУЕРНИЙ, а, е. Стос, до брандмауера. На 
брандмауерних стінах, як правило, встановлюються кон
струкції, що виконані за індивідуальними проектами (з на- 
ук.-техн. літ.); Брандмауерна цегла.

БРАНДМЕЙСТЕР, БРАНДМАЙСТЕР, а, ч., іст. Началь
ник пожежної команди. Пише професор заяви .. Навіть 
брандмейстер московський від нього заяву одержав (В. Ел- 
лан-Блакитний); У 1926 році в наш підрозділ прибули перші 
професіонали, які закінчили Ленінградський пожежний

технікум — 2 брандмайстери (із журн.); * У порівн. Куче
рявий юнак в окулярах з випуклими лінзами на кирпатому 
носі, як пожежний брандмейстер перед початком трену
вальної пожежі, захриплим голосом кричав: — До машин! 
(О. Чорногуз).

БРАНДСПОЙТ, а, ч. 1 . Наконечник на пожежному рука
ві, що направляє водяний струмінь. Пожежники вдарили в 
вікна бараків водою з брандспойтів (Ю. Яновський); Заго
ни чорних мокрих робітників, озброєних брандспойтами, 
намагались гасити пожежі, але їхні зусилля не давали май
же ніяких наслідків (О. Гончар).

2. мор. Переносна помпа на суднах для тушіння пожежі, 
викачування води і т. ін. Поливати палубу із брандспойта.

БРАНДУ Ш К А, и, ж. Трав’яниста рослина родини лілій
них. Цікава рослина — брандушка, вона нагадує тюльпан і 
тепер вводиться в культуру як декоративна рослина (з на
ук.-попул. літ.); У степах навесні також свято квітів. На 
цілинних рівнинах і схилах з теплої землі виглядають кели
хоподібні бузково-рожеві брандушки різноколірні (з наук.- 
попул. літ.).

БРАНЕРЙТ, у, ч. Мінерал, складний окис титану та ура
ну, який може використовуватись як уранова руда. Бране
рит був знайдений у  золотоносних розсипах у  штаті Айда
хо (з наук.-попул. літ.).

БРАНЕЦЬ, нця, ч. 1. поет. Полонений, військовополо
нений. І накинувся на бранця 3 лютим вереском Кончак 
(І. Франко); [Т і р ц а:] Пройдуть роки, з полону бранець вер
не (Леся Українка); Бранців посадили за колючий дріт і 
тримали під особливо суворою охороною (Ю. Смолич); Та й 
химерні були й ц і .. юрби бранців, бідних невольників часів 
татарських навал, часів Батия й Тимура (І. Багряний); 
* Образно. Автор стає бранцем власних ідей (із журн.).

2. діал. Рекрут, новобранець.
БРАНЗОЛЁТА, и, ж., діал. Браслет. Задзеленчали золоті 

бранзолети на ногах не тільки сестри емірової, але й її 
служниці (Н. Королева); * У порівн. І досі чорніли на зап 'яс- 
тях глибокі смужки, мов бранзолети (П. Панч).

БРАНЗОЛЁТКА, и, ж., діал. Те саме, що бранзолёта. 
Вона звернулася до Орядина і попросила його защіпнути їй 
бранзолетку> на правій руці (О. Кобилянська).

БРАНКА, и, ж. 1. нар.-поет. Жін. до бранець 1. [Па-  
н а с:] Заберемо бранок з татарських базарів (І. Нечуй-Ле- 
вицький); Стоять з гарему звалища сумні, Садок і башта; 
тут в колишні дні Вродливі бранки вроду марнували (Леся 
Українка); Смарагд був улюбленим каменем легендарної 
бранки — султанші Роксолани Хуррем — Насті Лісовської 
(із журн.); * Образно. Україну — вічну бранку живосилом 
повели на чорнобильський хрест (з газ.).

2. тільки одн., діал. Рекрутський набір. — Е, ні, пане. То 
не така бранка. То перед війною бранка, така, що лише 
кривого та сліпого пустять (І. Франко).

БРАНЛЬ, ю, ч. Старовинний французький танець, спо
чатку народний, згодом бальний. Танець міг бути тісно 
пов ’язаний із трудовою діяльністю, про що говорять на
зви: бранль прачок, бранль черевичників, бранль гончарів 
і т. д. (з наук.-попул. літ.).

БРАНИМИ, а, е, поет. Прикм. до брань; воєнний, бойо
вий. [ Я р о с л а в : ]  Так, вже знялася бранная тривога, Коні 
ржуть, почувши дим війни (І. Кочерга); Спіть, сини мої ви
сокочолі, — сон припав метеликом до вій... Вже пора. Уже
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на браннім полі розгулявся, запалав двобій... (С. Крижанів- 
ський).

БРАННЯ, я, с. Дія за знач, брати. З ким мені льон брати?.. 
З свекорком брання — тільки воркотання (Сл. Гр.); — Він, 
знаєте, до брання скорий, а до віддавання звичайно нема 
його дома (І. Франко).

БРАНОЧКА, и, ж., поет. Пестл. до бранка 1. Тендітна 
браночка.

БРАНХІАЛЬНИЙ, а, е, біол. Зябровий. З паразитів на 
північній креветці, як правило, зустрічається бранхіальний 
паразит (з наук. літ.).

БРАНХібМА, и, ж., мед. Вроджена кіста чи фістула 
шиї. Термін “бранхіома ” запропонував російський патоло
гоанатом Леонід Васильович Соболев (з наук. літ.).

БРАНХІОМІКОЗ, у, ч., вет. Грибкова хвороба ставкової 
риби. Зяброва гнилизна, або бранхіомікоз, — небезпечна 
хвороба, яка руйнує зябра риб (з наук, літ.); Джерелом зара
ження є хворі на бранхіомікоз риби, трупи риб, загиблих від 
бранхіомікозу, а також вода, що надходить із непридатних 
водойм (з наук. літ.).

БРАНЧ, у, ч. У США — вид неформальної зустрічі між 
сніданком і ланчем. Бранч — один з ресторанних форматів 
вихідного дня, сніданок, який плавно переходить в обід 
(із журн.).

БРАНЬ, і, ж., поет. Війна; битва. — Чи мир нам везете, 
чи брань? (І. Котляревський); Друзі зброї і смертної брані 
Не вмирають, не гинуть, живуть (П. Усенко).

БРАС1, у, ч., спорт. Спосіб плавання на грудях, який ха
рактеризується одночасними симетричними рухами рук і 
ніг у горизонтальній площині. Він брасом обплив Васю, 
Марка, Ванду і погнав їх до берега (М. Трублаїні).

БРАС2, а, ч., мор. Спорядження, яке закріплюється на 
кінцях реї і служить для її обертання в горизонтальній пло
щині. Фал, шкот і брас кріплять за відповідні кути вітри
ла, слідкуючи, щоб вони не переплутались з іншими снастя
ми (з навч. літ.).

БРАСА, и, ж. Одиниця довжини в деяких країнах Латин
ської Америки й Португалії. Національною одиницею дов
жини в Бразилії є браса, яка дорівнює 2,22 метра (з наук.- 
попул. літ.).

БРАСЙСТ, а, ч., спорт. Той, хто спеціалізується на пла
ванні брасом. Двічі чемпіоном Європи на дистанціях 50 і 
100 метрів став брасист Олег Лісогор (з газ.); Другим на 
дистанції п ’ятдесят метрів брасом став ще один україн
ський брасист Валерій Димо (з газ.).

БРАСЙСТКА, и, ж., спорт. Жін. до брасйст. Виправда
ла надії тренерського штабу вчорашня юніорка брасистка 
Юлія Підлісна (з газ.).

БРАСЛЕТ, а, ч. 1. Прикраса, яку носять на зап’ястях рук 
та щиколотках. Антося вдавала, ніби надіває на руки брас
лети, на пальці — перешені, чіпляє в уха [у вуха] сережки 
(І. Нечуй-Левицький); Вийшла М ар’яна. Англійський сірий 
сак, дорогий капелюх з вуаллю, браслет золотий на руці 
(С. Васильченко); Скляне намисто й браслети з глухого, на- 
півглухого та прозорого скла виготовляли давньоруські май
стри (із журн.).

2. Ремінець наручного годинника, вигот. з металу, доро
гоцінного каміння і т. ін. Як правило, годинники комплек
туються або ремінцями зі шкіри різних видів, або брасле
тами з нержавіючої сталі чи титану (з Інтернету).

БРАСЛЕТИК, а, ч. Зменш, до браслёт. Я  захоплююсь 
створенням браслетиків із бусинок і бісеру (із журн.).

БРАСЛЕТКА, и, ж. Те саме, що браслёт. По кишенях бу
ли розсовані, як низки бубликів, золоті обручки, персні та 
браслетки (із журн.); Годинникова браслетка наново ви
різьбила артистичну вузькість зап ястка (О. Забужко).

БРАСЛЁТНИЙ, а, е. Прикм. до браслёт. Корпус і цифер
блат годинника оздоблені діамантами багетного грануван
ня. Ремінець із крокодилячої шкіри — ручної роботи, брас
летна застібка теж інкрустована діамантами (із журн.).

БРАСЛЕТОПОДІБНИЙ, а, е. Схожий на браслет, який 
має форму браслета. Спочатку браслетоподібні скроневі 
кільця носили слов 'янські переселенці, але в умовах спільно
го проживання дуже скоро і муромські жінки стали при
крашатися подібними кільцями (з наук. літ.).

БРАТ, а, ч. 1. Кожний із синів стосовно інших дітей того 
ж батька та (або) матері. Випроводжала сестра свого бра
та (Т. Шевченко); [ А н д р ій : ]  Тобі ж він у  всякім разі брат 
по батькові (Леся Українка); Вона [Олюся] немала подруг.. 
Брат був її душею (В. Підмогильний); * Образно. — Дякую 
за добре слово. Розум — це рідний брат таланту (Василь 
Шевчук); * У порівн. Покохав Андрій Семена, як рідного 
брата (М. Коцюбинський).

2. Близька, своя людина; однодумець, друг. В нас людина 
для людини брат (В. Сосюра); // Будь-яка людина відносно 
іншої; ближній. [Н е о ф і т - р а б:] А се ж не гріх — голодних 
об ’їдати і голих обдирати? І кого ж? Своїх братів, праців
ників, рабів... (Леся Українка); // Співвітчизник. Наш ота
ман Гамалія.. Забрав хлопців та й поїхав По морю гуляти.., 
Слави добувати, Із турецької неволі Братів визволяти 
(Т. Шевченко); О, люде мій бідний, моя ти родино, Брати 
мої вбогі, закуті в кайдани! Палають страшні, незагойнії 
рани На лоні у  тебе, моя Україно! (Леся Українка).

3. тільки одн., у  звертанні: брате, брат. Дружнє або фа
мільярне звертання до сторонньої особи чоловічої статі. 
Слухай, брате, та научай Своїх малих діток (Т. Шевченко); 
Ревнощі — це, брат, така штука, що з чоловіка може звіра 
зробити! (А.. Головко); Чуєш, брате мій, товаришу мій, від
літають в сірій мряці журавлі у  вирій (Б. Лепкий).

4. Член чоловічого релігійного братства; чернець. — Вели
ке дійство вчинено у  нашому монастирі, братіє, — про
голосив ігумен, а Полікарп схвально почав прикивувати. — Наш 
брат Агапіт чудо сотворив, і це навіки йому запишеться 
(Валерій Шевчук); Знову в дальніх печерах трепетне по- 
лум ’я осяває чорний силует ченця, знову дзвін скликає бра
тів на молитву (з газ.).

5. бібл. Член духовної християнської спільноти; хрис
тиянин. А ви вчителями не звіться, бо один вам Учитель 
[Ісус Христос], а ви всі брати (Біблія. Пер. І. Огієнка); 
[ К е м б л ь:] Ми всі брати і сестри по Христу, і всім повин
на просто “т и” казати, хоч би й самому королеві (Леся 
Українка).

(1) Братй по сёрцю й крові — люди, народи, пов’язані 
спільністю походження, інтересів і т. ін. Братів по серцю і 
по крові Вітали кличі тут гучні, Як уїздив Богдан-Зиновій 
Сюди на білому коні (М. Рильський); (2) Брат у других 
сТроюрідний брат> — син двоюрідного дядька або тітки. 
А ваш брат у  других, чи здоровий він з молодою жінкою? 
(Марко Вовчок); Тісно за столом, жарко, .. зібралася май
же вся рідня: пашіють поруч господаря обгорілими облич
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чями брати його двоюрідні та троюрідні, .. весело цебе
нять родички різних ступенів (О. Гончар); — Мій брат 
троюрідний Варфоломій купує для мене землю в Каневі, — 
почав [Т. Шевченко] неквапно бесіду (Василь Шевчук); 
(3) Брат у перших сДвоюрідний брат> — син дядька або 
тітки. До Лемішки заїхав.. брат у  перших із жінкою (І. Не- 
чуй-Левицький); Мирон Підіпригора схожий на свого дво
юрідного брата Василя (М. Стельмах); (4) Горілчаний 
брат, жарт. — особа, з якою п’ють горілку; товариш по 
чарці. Але більшість козаків, прогулявши кілька день, зраджу
вала своїх горілчаних братів і .. потроху заощаджувала і 
нагромаджувала здобуте шаблею (3. Тулуб); (5) Зведений 
брат — син мачухи або вітчима. “Милий мій, милий ”, — 
шепче вона зараз тільки дрожем уст і надивляється на та
ке мужнє і таке по-дитячому одверте обличчя зведеного 
брата (М. Стельмах); (6) Молочний брат — син годуваль
ниці відносно чужих дітей, яких вона годувала груддю, або 
вигодувана дитина відносно сина годувальниці. У дитин
стві у  мене був чудовий захисник — мій друг і молочний 
брат Сашко (із журн.); (7) Названий (наречений) брат — 
той, з ким побратався хто-небудь. Один тілько брат назва
ний Оставсь на всім світі (Т. Шевченко); Невеличка хата 
сторожа побудована заходом В. Г  Шевченка, нареченого 
брата поета (М. Коцюбинський); (8) Хрещений брат — 
той, хто має з ким-небудь спільних хрещених батька або ма
тір. Це був Данило Терпило, син трипільського багатого се
лянина, хрещений брат Гузя (Ф. Бурлака).

0  (9) Ваш брат — ти, ви і подібні до тебе, до вас. — Те
пер, сину, небезпечно по тих неверситетах [університе
тах], — каже мати, — ганяють вашого брата; кажуть, з 
учених все лихо встає... (Панас Мирний); — Що ж це за пе
релітні птахи такі? — спитав Микола .. — Та з вашого ж 
брата, з фабзавучників (Д. Ткач); (10) [І] чортові не брат — 
дуже сміливий, незалежний у діях, вчинках і т. ін. Там грудь 
сильніша од гармат, .. Там рицар — всякий парубійка, Ко
зак там чортові не брат (І. Котляревський); (11) їхній 
брат — вони і подібні до них. [2-а  ж і н к а:] А нащо вона 
[одежа] йому? За Дніпро передасться — там ляхи багато 
набрали для їхнього брата (Панас Мирний); (12) Менший 
брат<Менші братй>: а) (перев. мн.) усі живі істоти стосов
но людини; протилежне с т а р ш и й  брат.  Сучасне суспіль
ство взяло на себе відповідальність про захист наших мен
ших братів (із журн.); б) (ірон.) український народ та інші 
народи колишнього Радянського Союзу відносно росіян. 
Здобувши незалежність, українці врешті позбулися нав я- 
заного нам менталітету менших братів (із журн.); (13) На 
брата — для кожного, кожному. Чи обійдемось з одежею? 
На брата — ковдра, дощовик, куртка, решта на собі. До
сить! (Ю. Смолич); Не багато вийшло на брата, а по пів
літра спожили (В. Міняйло); (14) Наш брат: а) ми, я і по
дібні до нас, до мене або не такий, не ми. — О, невже такий 
жіночий рід спокусив хоч раз запорожця? — Ой-ой-ой, пане 
гетьмане! Та ще й як! І не диво-бо: А дам був чоловік не на
шого брата, та й той спіткнувсь на Єву (П. Куліш); Поди
вився [дід] на Трохима, похитав головою й сказав: — От 
так наш брат погибає (В. Винниченко); — Іноді, бувало, по 
вісімнадцять годин з цеху не виходили. Здоров’я не підводи
ло, спеку., витерплювали, може, тому, що організм у  нашо
го брата, металурга, жаростійкий, звичайний до будь-

яких температур (О. Гончар); — Перевіряй себе кожної го
дини .. Самоконтроль, Антоне, підстьобує нашого брата 
(А. Хорунжий); б) людина, близька думками, поглядами, 
переконаннями. [Со лда т : ]  А хто такий єсть Дудка, щоб 
ми за його [нього] в огонь ішли? Ледащо! Офіцеришка пар
шивий, та ще до того п 'яниця й шалапуга на цілий світ! А 
[він] .. — наш брат! (Я. Мамонтов); Ні (ані) сват ні (ані) 
брат див. сват1; [Сам (і)] чорт не брат (за брата) див. чорт; 
(15) Самому чорту брат [і сват] — дуже грізний, підступ
ний, жорстокий. — Сидить там .. клятий супостат — са
мому чорту брат і сват! — А що воно таке за птиця? — 
Стара трухлява печериця. Війну роздмухати береться 
(В. Іванович); (16) Свій брат —  людина, однакова за стано
вищем, світоглядом і т. ін.; однодумець. — Та се не Січ: тут 
тобі гетьман не свій брат! (П. Куліш); Перше “карав” 
[Чіпка] тільки пана та єврея, а то вже став “одбирати 
своє” й у  свого брата, заможного козака (Панас Мирний);
(17) Стйрший брат: а) людина стосовно всього живого на 
землі; протилежне м е н ш и й  брат .  Люблю цих кузьок, 
пташок, цих маленьких несвідомих протестантів проти 
лицелпря старшого брата свого — людини (В. Винничен
ко); б) (ірон.) російський народ стосовно інших народів ко
лишнього Радянського Союзу. “Вкусити ”росіянина.. особ
ливо ревно стараються ті, хто ще вчора буквально захли
нався, славлячи “старшого брата” (Б. Олійник); (18) Як 
брат з сестрою, зі сл. ж и т и, з в і к у в а т и і т. ін. — дуже 
дружно, у злагоді. — Поцілуй мене, Лисичко-сестричко, в 
самі уста, — просив їжак. — Адже ж ми вік звікували, як 
брат з сестрою (І. Франко); Як брат із сестрою жили собі 
(П. Козланюк).

БРАТАН, а, ч. 1. діал. Племінник по братові, небіж. У нас 
залізничників повна родина. В депо працювали мої братани 
(Л. Первомайський); — Ти вважаєш, що квіти — то відоб
раження зірок?.. Мій братан Юрко ще в дитинстві так го
ворив батькові (О. Бердник).

2. розм. Те саме, що брат 1,2. — Хоч і відбивають наш 
“хліб ”, але ж зате в Прагу встигнуть, — втішав він [Коза
ков] своїх “вовків ”. — Не дадуть братанам задихнутись! 
(О. Гончар).

БРАТАНЕЦЬ, нця, ч., діал. Те саме, що братйн 1. Коли се 
прийшов у  ложу молоденький графчик, братанець бароне
си (Леся Українка).

БРАТАНИЦЯ, і, ж., діал. Племінниця по братові, небо
га. Сказав він таке, що у  Львові живе його братаниці сес
тра за кондуктором (О. Маковей); Графиня здивувалася, бо 
братаниця ніколи не горячилася [гарячилася] т аку розмові 
(Б. Лепкий).

БРАТАНИЧ, а, ч., діал. Те саме, що братан 1. Зоня гос
тра, мов бритва, а пан “братанич ” хоч і привітні, але такі 
вже неприступні, що крий Боже! (О. Кобилянська); Брата
нич покійного батька вважає себе останнім спадкоємцем 
їх родового імені (Б. Лепкий).

БРАТАННЯ, я, с. Дія за знач, брататися. Зновзрина жа
дання Тихої розмови, Щирого братання, Вірної любові 
(М. Старицький); — Коли ми .. попадемо в окопи, теж поч
немо братання (А. Шиян); * Образно. Вперше з землею 
України Славутич зустрічається біля лйсця свого “бра
тання ” навпроти Лоєва (з газ.).
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БРАТАТИ, аю, аєш, недок. 1. кого, що. Здружувати. Єди
на вот окрите нас. Єдина правда нас братає й кличе 
(М. Рильський).

2. Те саме, що брататися. — Чому вона [доля] однаково 
Не братає з нами? Зачим один виспівує, А другому лихо? 
(Л. Глібов).

БРАТАТИСЯ, аюся, аєшся, недок. 1. Близько здружува
тися, виявляти до кого-небудь братні почуття. — Я  хліба не 
цураюсь І  з добрими людьми братаюсь (І. Котляревський); 
Колись божились та клялись, Братались, сестрились зо 
мною (Т. Шевченко); [Руфін :]  Значить, він не може ні з 
ким брататись, тільки панувати або ворогувати (Леся 
Українка); Гербовий шляхтич Запорозької Січі повинен був 
жити у  злагоді зі своїм колишнім підданим, той, хто здобув 
освіту в університетах Європи, мусив брататися з непись
менним селянином (із журн.).

2. Припиняти воєнні дії та обмінюватися між собою зна
ками дружби (про солдатів ворожих армій). Учорашні воро
ги браталися, укладали політичні союзи між очевидними 
супротивниками (з наук. літ.).

БРАТВА, й, ж., збірн. 1. фам. Товариші, друзі. Директор 
і вся інша гімназійна братва не чули себе через роздрату
вання й гнів (М. Грушевський); Козаков вів свою лобату 
братву, що вміла на бігу рвати фашистські підметки 
(О. Гончар); — Ей, братва, розсувайся! Що це ви розлягли
ся, як на пляжі? (Д. Ткач); — Братва, де ви там? Кінчайте 
диміти, пора до столу (О. Бердник).

2. жарг. Члени однієї спільноти (здебільшого угрупо
вань рекетирів, кримінальних структур і т. ін.). Циган бан
кував, б ’ючиусі карти підряд, поступово роздягаючи брат
ву, яка брала участь у  грі (А. Дімаров).

БРАТЕРНІЙ, я, є. Те саме, що братній. Хай чех оповіда, 
чи ми не стояли За справу братерню горою? (М. Стариць- 
кий).

БРАТЕРСТВО, а, с. Велика дружба, братське єднання. 
Братерство славне ожива (Т. Шевченко); Сумно, але з на
дією в серці пішла я шукати братерства між людьми (Леся 
Українка).

БРАТЕРСЬКИЙ, а, е. Те саме, що братній. І вони [хрис
тияни] перебували в науці апостольській, та в спільноті 
братерській, і в ламанні хліба, та в молитвах (Біблія. Пер. 
І. Огієнка); — Приніс я тобі грошенят крихту.. Се не пан
ські гроші — братерські (Марко Вовчок); Магнат лютився,.. 
і знову розливалася, шуміла річка братерської крові... (Па
нас Мирний); [Хво р  а:] Колись і я була як ти, лагідна, ти
ха, І  вірила в братерськую любов (Леся Українка); Друзі, 
прощайте! Братерським гуртком 3 дому забились ми в 
даль незнайому, Нарізно шлях свій верстаєм додому (М. Зе- 
ров); Щось рідне, братерське, батьківське вона відчула в 
відношенні до Суворого (Олесь Досвітній).

БРАТЕЦЬ, тця, ч., перев. у  звертанні в мн.: братці, 
братця, розм. Пестл. до брат 1,2. Середульший братець ве
лике милосердіє має, У себе червону та жовту китайку ви
дирає, На дорогу стеле-постилає (з думи); — А хто, брат
ця, Співа про Богдана? (Т. Шевченко); — Ой, братці, пече! — 
скрикнув Олекса (М. Коцюбинський); Архієрей слухає не
терпляче. — Нічого, братець, не розумію (В. Винниченко).

БРАТИ, беру, береш, недок. 1. кого, що. Схоплювати, 
охоплювати руками або яким-небудь знаряддям. Бере [Мак
сим] заступ і лопату, Шкандибає в поле (Т. Шевченко); Са

ма брала [Харитя] серп і жала! (М. Коцюбинський); 
* Образно. А скільки в нас багатства і щастя золотого! Бе
ри його рукою — не вибереш до дна (П. Тичина).

2. що. Черпати, набирати (воду або іншу рідину). Ста
вок під кригою в неволі І  ополонка — воду брать (Т. Шевчен
ко); — Спасибі, дівчино, — каже [козак], — яка вода слав
на! Це з Дніпра берете? (Марко Вовчок).

3. що. Збирати (гриби, ягоди і т. ін.). От ще б то їх [ри
жики] брала, та як же пішов дощ (Г. Квітка-Основ’яненко); 
Хлопці цілими зграями приходили сюди з села, влітку — ку
патися, брати гриби та ягоди (С. Васильченко); Приїздили 
сюди надовго, нерідко на ціле літо, .. готували на зиму со
ління і варення, брали гриби, рибалили (Ю. Щербак).

4. що. Вибирати, рвати, виривати (коноплі, льон і т. ін.). 
Сина послала [мати] у  Крим по сіль, а молоду невістку — в 
поле льон брать (з переказу); Тепер Катря була і в будень 
дома — брала собі і людям плоскінь (А. Головко); Дівчина 
брала при долині, Вибирала синьоокий льон (А. Малишко).

5. що і без дод. Здобувати або діставати що-небудь. — Я., 
додумався ось до чого: не можна просьбою — бери силою! 
(Панас Мирний); [Ж і р о н д и с т:] Скажи мені, де ти береш 
отруту, що .. зумів мені всю душу отруїть? (Леся Україн
ка); // Купувати. Брати квитки на поїзд; // Наступаючи, 
захоплювати, займати населений пункт, територію і т. ін.; 
завойовувати. Капітан Годя видав пропозицію дуже стра
тегічну, немов збирались брати Париж або Берлін (М. Гру
шевський); У мене є дорослий брат, він брав колись Берлін 
(Н. Забіла); Станцію Мандриківну брали разів три ( з газ.).

6. що. Одержувати в користування. Лан забрав собі кра
щі землі.., половина села мусила брати землю на шпилях по
над крутими балками (І. Нечуй-Левицький); * Образно. Не 
можна брати істину в оренду і сіяти на ній чортополох 
(Л. Костенко).

7. що і без дод. Одержувати, діставати або встановлюва
ти (податки, платню за роботу, вартість чого-небудь і т. ін.). 
— Та дівчина, що у  мене була, п ’ятнадцять карбованців на 
рік брала на моїй одежі (Панас Мирний); Напишіть мені 
про себе, де Ви служили, скільки брали і якої служби хотіли б 
(М. Коцюбинський); Коли десь пачка цигарок коштувала 
сімнадцять копійок, то тут [у буфеті] брали .. тридцять 
п ять (М. Хвильовий).

8. що. Позичати в когось. Бере гроші на відробіток (Сл.
Гр.).

9. що, за що. Сприймати певним чином. [ А е ц ій  П а н - 
с а:] Ти ж не бери всього вже так поважно.., в нього жарт 
одягнений, мов правда (Леся Українка); Слова товаришеві 
він бере за жарт (С. Васильченко); Андрій помалу.. устій- 
нив, що .. вся ця ворохобна орда .. зовсім не та, за яку він її 
брав (І. Багряний).

10. кого, що. Вести, везти, нести або забирати з собою, до 
себе кого-, що-небудь. — Торік я тебе брав на те полюван
ня, то ти мусив бачити, як я справлявся... (Марко Вовчок); 
Беремо з собою обід і обідаємо десь на скелях (М. Коцюбин
ський).

11. кого і без дод. Наймати на роботу. — Нехай собі із дру
гого села беруть [на жнива], а ми подивимося та підожде
мо (Панас Мирний).

12. кого. Арештовувати, затримувати кого-небудь. Посла
ли людей до Павлової хати Варку забрать. Знайшли її у  ха
ті, у  кутку, стали брати — вона оббивалася (Марко Вов
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чок); [ М а т у ш к а  г у м е н  я:] Беріть його!.. в ’яжіть його!.. 
Він злодій, злодій.., украв добро наше (Панас Мирний); Дов
го брали Хому і таки взяли,.. закували й укинули до в 'язниці 
(В. Винниченко); Міліціонери враз принишкли, подивились 
очікувально на голову райвиконкому: брати? не брати? 
(А. Дімаров).

13. кого і без дод., розм. Женитися на комусь. — Може, 
думаєш брати її за себе? — Буду сватів слати в неділю 
(Марко Вовчок); — Кажи справді: кого задумав брати? — 
допитується Христя (Панас Мирний); — Нащо займаєш, 
коли не думаєш брати?.. — А пішла б за мене? — питав він 
(М. Коцюбинський); — Ти мене зовсім не любиш, а хочеш, 
щоб я тебе брав (В. Винниченко).

14. кого і без дод., діал. Приймати дитину під час пологів. 
— Чи такая баба брала — Щастя, долі не вгадала (П. Чу- 
бинський).

15. тільки 3 ос., розм. Ковтати наживку на гачку; ловити
ся на вудку (про рибу). Опівночі добре беруть соми (з газ.).

16. що і без дод. Виконувати певну дію, роботу (про ма
шину, знаряддя і т. ін.). Жнемо собі; Грицько коней поганяє, 
машина добре бере (Панас Мирний); Поле було рівним, 
косарки брали низькорослий хліб при самій землі (О. Гон- 
чар).

17. що. Долати важку ділянку шляху або яку-небудь пе
решкоду і т. ін. Літак свій останній бере перевал (М. Ба
жан).

18. розм. Змінювати напрям руху, відхилятися від попе
реднього напряму; повертати. Соломія міркувала, що, коли 
брати у ліву руку, плавні мусять швидко скінчитися (М. Ко
цюбинський); Як увійдеш, бери направо, третя кімната 
(А. Хижняк).

19. що. Забирати, віднімати (час, сили і т. ін.) у кого-не- 
будь. Когена чекаю завтра або позавтра [післязавтра], 
знов, певно, братиме у  мене вільний час вечорами (М. Ко
цюбинський).

20. кого. Опановувати, охоплювати кого-небудь (про по
чуття, фізичний стан і т. ін.). — Не звикну я ніколи жити в 
цій оселі... Журба мене бере (І. Нечуй-Левицький); Йти ще 
було так далеко, що аж острах брав, чи зможе він таку 
відстань у  такому стані подолати (І. Багряний); Дівчину 
аж досада бере: поїздки тієї на два дні, тільки документи 
здати та й назад, а вовтузні, наче збирають тебе на ос
трів Діксон (О. Гончар).

21. Уживається при дієсловах у знач, початку виконання 
дії або перев. як спонукальне слово при наказовому спосо
бі. — Хто його зна, що й робити, хоч бери та переорюй все 
поле вдруге! (Леся Українка).

Берё / взяла (прийшла) хіть див. хіть; Бере (охоп
лює) / взяла (охопйла) нетерплячка див. нетерплячка; 
(1) Брати / взяти акорд — натискаючи пальцями одночас
но на кілька клавіш або вдаряючи по кількох струнах, ви
кликати їх звучання. Перестроївши струну сі на сі-бемоль, 
бере [поет] кілька акордів (В. Самійленко); Підходить [Лю
бов] до піаніно і бере скільки акордів, не сідаючи (Леся 
Українка); На фортепяно взяли останній гучний акорд 
(Леся Українка); (2) Брати / взяти відпустку — мати вста
новлений законодавством дозвіл на певний період кален
дарного року для відпочинку від роботи. Довелось моїй дру
жині брати на роботі відпустку, щоб допомогти мені, до
ки я не знайшов лаборантки (з мемуарної літ.); Гадав іноді

взяти відпустку й податись кудись до сонячного моря 
(В. Підмогильний); Я  взяв відпустку й хочу присвятити її 
синові (Ю. Мушкетик); —  Я  все літо казала йому: візьми 
відпустку, їдь на Кавказ до сонця й тепла (3. Тулуб);
(3) Брйтн / взяти в облбгу — оточувати з усіх боків війсь
ками. Роком пізніше беруть в облогу [козаки] Чигирин, 
звільняють Корсунь, .. змушують Дорошенка зректися геть
манства (Г. Колісник); На початку жовтня козацько-селян
ська армія взяла в облогу Львів і вже б от-от здобула його, 
та завдяки величезному викупу й небажанню Хмельницько
го руйнувати чудове місто Львів було врятовано (з наук, 
літ.); (4) Брати / взяти в примітку, заст. — примічати, по
мічати кого-, що-небудь. Співає пташка, і ніхто Не взяв її в 
примітку! (М. Костомаров); (5) Брати / взяти в шенкелі — 
дуже стискати боки коня шенкелями. Веди коня свого згори, 
Чи в шенкеля [шенкелі] бери — Ще будуть ранки й вечори 
Щасливої пори (Л. Первомайський); (6) Брати / взяти га
лопом (галоп) — починати бігти або їхати навскач. Розга
рячений кінь уже бере галопом (М. Стельмах); Миколин кінь 
відразу взяв галоп (Л. Смілянський); Валка саней з веселим 
гомоном і свистом посунулася з двору, а на шляху взяла га
лопом і скоро зникла за хатами (В. Кучер); (7) Брйти / 
взяти декретну відпустку — мати встановлений законо
давством дозвіл на певний період для догляду за дитиною. 
У Скандинавії, наприклад, сім 'я вирішує, хто бере декрет
ну відпустку для догляду за дитиною (із журн.); Перед тим, 
як узяти декретну відпустку, Тетяна встигла вчетверте 
поспіль стати чемпіонкою Австрії (з газ.); (8) Брйти / 
взяти до відома —  враховувати, усвідомлювати що-небудь. 
Хтось бере до відома й справді замислюється, що є Хтось 
вищий, сильніший від нього — беззаперечний, легітимний і 
владний — і починає заздрити (із журн.); (9) Брати / взяти 
заміж [за себе] —  одружуватися з ким-небудь, робити 
своєю дружиною (про чоловіка). — Усім відомо, що дівчат, 
які слугували в замку, ніхто не бере заміж! (В. Малик); 
Візьму заміж [дівчину] за себе (П. Чубинський); (10) Бр&ти / 
взяти за основу чого і без дод. —  вважати що-небудь вихід
ним положенням. У кожному сонячному календарі за осно
ву беруть тропічний рік  (з навч. літ.); Іконописець за основу 
взяв прямокутну площину, у  центрі якої розташував фігуру 
святого, а всі вільні місця виповнив іншими лапідарними 
елементами (із журн.); (11) Брйти / взяти за правило — 
завжди дотримуватися якого-небудь певного принципу. 
Треба для себе брати за правило читати вечірні і ранішні 
молитви, і виконувати цю молитовну звичку, незважаючи 
на втому (з газ.); Микола взяв за правило кожного ранку, пе
ред тим, як вийти на маршрут, ще раз перевірити, огляну
ти машину (із журн.); (12) Брати / взяти зобов’язання — 
зобов’язуватися що-небудь робити, виконувати. Я  перший 
беру на себе зобов'язання йти шляхом Русова (І. Багмут); 
Усі політичні сили можуть публічно взяти на себе зобов я- 
зання перед виборцями (з газ.); (13) Брати / взяти на абор
даж — атакувати способом абордажу (про судно, кора
бель). Сиві й велетенські на зріст прадіди брали на абор
даж ворожі кораблі (В. Кучер); (14) Брйти / взяти на вйла— 
вилами заколювати, вбивати кого-небудь. Про плями на Мі
сяці кажуть, що то брат брата на вила взяв (О. Воропай); 
(15) Брати / взяти на замітку: а) (кого і без дод.) брати 
кого-небудь під особливий нагляд; наглядати, спостеріга
ти за кимсь. — Но, но, ти не дуже, — загрожує йому по



БРАТИ 6 2 4 БРАТИ

ліцай, — візьму на замітку! Хіба я не знаю, чим ви ди
хаєте... (Ю. Яновський); б) (що і без дод.) враховувати 
що-небудь. Дуже вдячний за критику, буду брати на заміт
ку, ще раз дякую (із жури.); (16) Брати / взяти на замок — 
замикати двері, ворота і т. ін. Двері веранди, які вона сама 
брала на замок, тепер були розчиненими навстіж (В. Коза
ченко); (17) Брати / взяти на муки (на тортури) кого — 
мучити, катувати кого-небудь. — Хоть мене на муки тут 
беріть.., коли на моїм цілім обійстю ринський готівкою 
знайдеться! (І. Франко); Святу людину без роду і племені, 
бродягу, що видався підозрілим візантійським властям, 
заарештували, кинули в тюрму і взяли на тортури, але цим 
не добились від нього потрібних про себе відомостей (з пуб- 
ліц. літ.); (18) Брати / взяти на перёв’яз що — підтримува
ти пов’язкою (перев. хвору, поранену руку). З цепом ішов і 
порубаний Фіалек. Л іву.. руку він взяв на перев 'яз (Ю. Смо- 
лич); (19) Брати / взяти на переляк — лякати, перелякати 
кого-небудь. — Та не кричи так..: ще хтось почує, — рап
том злякався Левко і подивився навкруги. — То я тебе хотів 
узяти на переляк... (М. Стельмах); (20) Брати / взяти на по
руки кого — відповідати за умовне звільнення кого-небудь 
з-під варти; ручатися за когось. Я  беру князя Ігоря на пору
ки, Чилбуку! Він поранений і потребує лікування та догляду 
(В. Малик); Вранці Оленчук з 'явився в штаб і без довгих 
пояснень заявив Килигеєві, що згоден взяти капітана Дья
конова на поруки (О. Гончар); (21) Брати / взяти [на себе] 
відповідальність — відповідати за кого-, що-небудь. Ні
хто не хотів брати на себе відповідальності й дати наказ 
розвантажувати ешелон (Б. Антоненко-Давидович); За ве
ликим рахунком жінці треба не вірші читати, а полегшува
ти її життя. Ти здатний взяти на себе відповідальність за 
неї? (Є. Кононенко); (22) Брати / взяти ноту: а) відтворю
вати той чи інший звук голосом або на музичному інстру
менті. Залізний .. брав безнастанно ту ж саму ноту 
(В. Еллан-Блакитний); — Браво, Козловський! — гукнув йо
му хтось згори. Він ще вищу взяв ноту (Ю. Яновський); 
б) видавати певні музичні звуки. Сходи мали ще й ту особ
ливість, що нижня частина їх під час сходження брала усі 
ноти нижньої октави, а верхня — верхні (О. Чорногуз); 
(23) Брати / взяти опит, заст. — допитуючи кого-небудь, 
дізнаватися про когось, щось. [Т и м і ш:] Ти з мене будеш .. 
опити брати, куди я гроші подів? (М. Кропивницький); Ой 
заплакала мати, ідучи до хати, Що неможна за сина й опи
ту взяти (з народної пісні); (24) Брати / взяти під варту 
(під арешт) кого — позбавляти кого-небудь свободи на пев
ний час; заарештовувати. Я  не знав, за віщо мене беруть під 
арешт (Ю. Мушкетик); Коли влада дозволяє собі заареш
товувати людину та брати її під варту без висунення об
грунтованих звинувачень, це означає, що ніхто не може 
відчувати себе в безпеці (з публіц. літ.); [ С т а р ш и н а : ]  
Візьми ти Олексу зараз під арест [арешт], у  мене коні на 
тій неділі покрадені (І. Карпенко-Карий); Килигей наказав 
взяти офіцера під варту (О. Гончар); (25) Брати / взяти під 
козирок — вітати по-військовому, прикладаючи руку до ко
зирка. Порівнявшись з капітаном, вони [солдати] трахкали 
ногами, брали під козирок (С. Добровольський); Ігор узяв 
під козирок і, клацнувши закаблуками, вийшов на привокзаль
ну площу (І. Багмут); Коли на територію рибкомбінату 
заїжджала міліцейська машина, охоронці прокидалися, 
щоб виструнчитися і взяти під козирок (із журн.);

(26) Брати / взяти (поставити) під сідло — використовува
ти для верхової їзди, зробити верховим (перев. коня). Анто
нович перейшов на грізний тон, — від сьогодні наказую: 
вам, як старшині, на пост не ставати. Коня під сідло взя
ти собі найкращого (О. Гончар); (27) Брати / взяти прйдй- 
не за ким — одружившись, ставати співвласником майна, 
грошей нареченої. Ломицький .. не схотів брати за Мару
сею приданого ані шага! (І. Нечуй-Левицький); — Візьмеш 
придане за жінкою. А як не візьмеш, видереш (М. Стель
мах); (28) Брати / взяти приз — мати нагороду, добуваючи 
перемогу в змаганнях, конкурсах і т. ін. Колись, маєш пам 'я- 
тати, ще в університетські часи м ої пейзажі на студент
ських виставках брали призи (із журн.); [X л а м у ш к а:] Во
на ж усі призи взяла (І. Кочерга); (29) Брати / взяти пробу 
чого і без дод.: а) визначати склад, якість, властивість і т. ін. 
чого-небудь. Повільно проходжувався він [покупець] між  
величезних барил, брав пробу, нюхав (3. Тулуб); Оскільки я 
більше знаю про свої поля, то можу точно вказати пробо- 
збирачам, де їм взяти проби ґрунту (із журн.); Брати пробу 
сталі; б) куштувати, пробувати їжу на смак перев. для вста
новлення її придатності до споживання. За Лідою прийшли 
з робіт ничої їдальні, щоб ішла брати пробу обіду 
(М. Ю. Тарновський); (ЗО) Брати / взяти рись (рйссю) — 
починати бігти, мчати риссю. Натомлені, спітнілі коні, чу
ючи домівку, веселіше помахують хвостами і самі беруть 
риссю по неширокій польовій дорозі (М. Стельмах); — Руш! — 
ледь струснув він віжками — і кінь зразу ж узяв добру рись 
(Є. Кротевич); (31) Брати / взяти розгін — починати щораз 
швидше рухатися; розганятися. Поїзд, беручи розгін, мчить 
та й мчить весняними степами (В. Козаченко); Нечипір на
тягнув віжки, застояні коні весело взяли розгін з місця 
(Н. Рибак); (32) Брати / взяти розлучення (розлуку) з ким 
і без дод. — розривати шлюб, розлучатися з ким-небудь. 
[ Ху с а:] Ти, значить, зрадила мене, що хочеш розлуку бра
ти? (Леся Українка); 3 нового року збираюся взяти розлу
чення з Люсею (В. Симоненко); (33) Брати / взяти сйлу — 
ставати сильним, сильнішати, зміцнювати свою силу, владу, 
свій вплив і т. ін. А там опісля нечистий таки вп 'ять [зно
ву] силу озьме [візьме], підцюкне й потягне низку добру до 
погибелі (Г. Квітка-Основ’яненко); На передмістю Алексан
дра живе сім 'я грецька (еллінська), в той час, коли нова віра 
взяла вже силу (Леся Українка); (34) Брати / взяти у борг (у 
позичку) що, у  кого і без дод.: а) позичати в кого-небудь 
гроші і т. ін. На перехресті його [Полікарпа] стрів їдким 
сміхом Митрофан Созоненко, у  якого не раз доводилося По- 
лікарпові брати у  борг, особливо на переднівку (М. Стель
мах); б) купувати що-небудь з умовою сплатити пізніше. Ті, 
хто з відчаю брав у  борг у  місцевих лихварів (ними пере
важно були євреї-шинкарі на селі та крамарі в місті, оскіль
ки банків не існувало), ризикували провалитися в економіч
ну прірву (з наук, літ.); (35) Брати / взяти уроки — навчати
ся чому-небудь у когось індивідуально за плату. Я  іще беру 
уроки на фортепіані [фортепіано] (Леся Українка); Микола 
Стратонович — вчитель математики, у  якого Едик брав 
уроки (Ю. Мушкетик); А потім я ще брав уроки у  вчителя 
малювання. Він, власне, виявив лий хист до пензля (Р. Федо
рів); (36) Брати / взяти участь у  чому— бути, ставати учас
ником чого-небудь. УЛьвові 19-літній студент [І. Франко].. 
бере живу участь в редакції студентського журналу 
‘Друг " (М. Коцюбинський); — Прошу пана гетьмана та-
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кож взяти участь у  розмові (Іван Ле); (37) Брати / взяти 
ціль — точно прицілюватися на кого-, що-небудь для по
стрілу. На тлі заграви вороги видавалися силуетами, ви
різаними з чорного оксамиту Це полегшувало брати ціль 
(3. Тулуб); 38) Брати / взяти шлюб з ким-небудь і без дод. — 
одружуватися, вінчатися з ким-небудь. Звелів [король] зби
ратись в двірській каплиці, де він мав брати шлюб з Цецілією 
(І. Нечуй-Левицький); [ О л е с ь :] Дівоча воля до шлюбу, а 
шлюб узяла — волю віддала (М. Кропивницький); (39) Бра
ти (зараховувати) / взяти (зарахувати) на постачання ко
го — безкоштовно забезпечувати кого-небудь необхідними 
матеріальними засобами. — Сидорчук! Відведи його до пи
саря Лаврентьева. Хай напише наказ зарахувати його на 
харчове та інше постачання (3. Тулуб); (40) Брйти (захоплю
вати) / взяти (захопйти) в полон кого — полонити ко
го-небудь під час бою, битви, війни. Показали [половці] Хи
жість тигра й силу льва [лева]. Котрих старших—убива
ли, А молодших в полон брали. Кого здужали спіймать 
(І. Франко); Під час воєн з Візантією на Волконському 
півострові східні слов яни брали в полон веіику кількість 
візантійців та обертали їх у  рабів (з наук, літ.); Вони [лица
рі] повоювали князеве військо, а самого князя в полон узяли 
(С. Васильченко); Останнього разу в перестрілці вбили чо
тирьох бандитів, кількох поранили, але з них тільки одного 
вдалося захопити в полон (І. Цюпа); (41) Брати (приймати) / 
взяти (прийняти) ванну — митися, купатися у ванні. 
Можливо, вона щойно встала з ліжка, бере ванну (У. Сам- 
чук); Взяла рушника, пішла до ванної кімнати. Ліля при
ймала ванну майже кожного дня (Ю. Мушкетик); Взяти б 
ванну, вимитись од голови до ніг (В. Винниченко); Софія, 
прийнявши ванну й одягнувши халат, влаштувалась у  At 'я- 
кому кріслі біля каміна (А. Шиян); (42) Брати (приймати) / 
взяти (прийняти) в комірне кого, заст. — брати кого-не
будь на квартиру. Баба Христина .. прийняла їх у  комірне 
(В. Дрозд); (43) Брати (приймати) / взяти (прийняти) в 
прийми кого — прийняти кого-небудь у свій дім як чоло
віка або зятя. — Та й Олена ж казала, що хазяїн бере його у  
прийми, та се вже певно, що він любить хазяйську дочку 
(Г. Квітка-Основ’яненко); Нилшдора справила сирітське 
весілля, без батька й прийняла зятя в прийми в свою хату 
(1. Нечуй-Левицький); (44) Брати (приймати) / взяти 
(прийняти) за дитйну кого — усиновляти або удочеряти. 
Маленькою прийняв старий Филон із своєю покійницею 
старою сю Мотронку за дитину (Ганна Барвінок); (45) Бра
ти (приймати) / взяти (прийняти) на комісію що — брати 
що-небудь для продажу за визначену плату. Книгарня бере 
книжки на комісію (Леся Українка); На сьогодні антиквар
на фірма — це єдина організація, фахівці якої реставрують 
предмети старовини, приймають їх на комісію, оцінюють і 
продають, надають консультації (із журн.); (46) Брати 
(приймати) / взяти (прийняти) опрощення, заст. — про
щатися з ким-небудь (перев. з покійником). То вже Сірченко 
Петро З козаками опрощення принімає [приймає], До трьох 
зелених байраків прибуває (з думи); Як зближались до тії 
могили, помолились, стали опрощення брать, то вже ніби 
й плачу не чути було, — така смута та жаль між народом 
стала (Д. Мордовець); — Візьмім опрощення востаннє, 
брати .. Нехай нас на той світ проводять кати Та й зги
нуть за нами всі чисто! (М. Старицький); (47) Брати 
(приймати) / прийняти сонячні (повітряні) вйнни — пе

ребувати на сонці (на повітрі), піддавати тіло дії сонця (по
вітря) з лікувальною або оздоровчою метою. Погода тут [у 
Криму] чудесна, беру сонячні ванни, вигріваюся на сонці 
(М. Коцюбинський); А пан Гліб .. щодня .. бере соняшні [со
нячні] ванни й щодня ходить вчити дітей (У. Самчук); На 
даху веранди прилаштували для Лесі солярій, де вона мала 
змогу приймати сонячні ванни для хворих суглобів (з ме
муарної літ.); А було б добре, щоб ви ще й усього себе обти
рали водою, і щоб бодай хоч хвилин п 'ятнадцять ви ще по
робили всяких гімнастичних вправ або прийняли повітряні 
ванни, що вам було б дуже на користь (М. Івченко); 
(48) Брйти [свій] почйток — починатися, починати текти 
(про річку). Дніпро бере свій початок на Валдайській висо
чині з невеликого болота (з наук, літ.); Високогірні річки, які 
беруть початок у  захмарних висотах, у  літню спеку теж 
стають повноводими (з навч. літ.); (49) Брйти службу у  ко
го, заст. — ставати на роботу, найматися до кого-небудь. 
Якщо тобі дуже уподобався пан Трощинський, то бери у  
його службу; я чув, що він пан і заможний і не дуже лукавий 
(Т. Шевченко); (50) Брйти (стйвити) / взяти (постйвити) 
під сумнів (під сумніви) що — сумніватися, ставитися не
довірливо до чого-небудь. Безперечно, з усякого погляду бу
де корисно Все те пізнати докладно, щоб далі тобі не вага
тись І викладання мого під сумніви прикрі не брати (М. Зе- 
ров, пер. з тв. Лукреція); Він не любив, коли при підлеглих 
обговорювали або ставили під сумнів його накази (С. Голо- 
ванівський); (51) Брйти (стйвити) на пробу кого, що — 
випробовувати, перевіряти кого-, що-небудь. [Гелен :]  
Кассандро, послухай, нащо ти мене на пробу ставиш бо
тинками тими? (Леся Українка); Зупинявся [Воронцов] бі
ля десантних груп, звично брав на пробу їхній настрій 
(О. Гончар); Журбй (журй) налягає (бере) / наляглй (взя- 
лй) див. журбй; Мороз бере див. мороз; Нудьгй (скука) 
бере (заїдйє і т. ін.) І взялй (заїла і т. ін.) див. нудьгй; 
Сумнів берё / узяв <Сумніви беруть / взялй> див. сумнів.

Д  (52) Брйти / взяти м’яч, спорт. — ловити, відбивати 
або не пропускати у ворота м ’яч. Він брав найважчі м ’ячі 
на всіх героїчних матчах столиці, і йому заздрили голкіпери 
всіх команд (О. Копиленко); (53) Брйти / взяти риф (рйфи), 
мор. — зменшувати площу вітрила. Розповзаються [матро
си] по реях робити свою важку, вже забуту всіма моряка
ми світу, небезпечну справу: брати рифи у  марселів (О. Дов
женко).

0 [Аж] вбирйти (брйти) [в (на) себе] очі (око) див. вби- 
рйти1; (54) [Аж[ на кольки бере безос.: а) (кого, зі сл. 
с м і я т и с я ,  р е г о т а т и  і т. ін.) дуже сильно, до болю, до
схочу. Сміялися ми з друзями, аж на кольки нас брало 
(Остап Вишня); б) що-небудь у когось. Ноги гудуть. Та по- 
перека на кольки бере (Остап Вишня); (55) Бере з-за плечёй 
безос., кого — кому-небудь страшно, хтось переживає по
чуття страху, жаху. — Так нащо ж ви мені проти ночі таке 
говорите? Мене вже з-за плечей бере (Г. Квітка-Основ’я
ненко); (56) Берё на дрижакй кого, що, безос. — хто-небудь 
мерзне, труситься від холоду, страху і т. ін. Він зрозумів, що 
цей Сидір весь час обманював. Від цієї думки його бере на 
дрижаки (з переказу); — Бувало вже так: і ліс довкола, і 
ліміти спущені, а грубки розтопити нічим. Весь виселок на 
дрижаки бере (Яків Баш); (57) Берй (беріть) вйще — ужи
вається для підкреслення більшої значущості того, про що 
мовиться або йшла мова раніше. [ Б а ту р а : ]  На курси
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їдете? [Ром аню к: ]  Беріть вище. Попросився, щоб в ака
демію на кілька місяців послали вчитися (О. Корнійчук); 
Бий (бери, тряси) / побйй тебе (його, її і т. ін.) трясця див. 
бйти; (58) Брати / взяти верх (гору) над ким — чим і без 
дод.: а) виявлятися сильнішим, кращим від кого-, чого-не
будь у чомусь; переважати когось, щось у чому-небудь. 
Утома була така сильна, що брала верх над усім: вони 
просто впали (М. Коцюбинський); Вивчення космосу супро
воджувалося найжорстокішою боротьбою науки з мрако
біссям, неуцтвом і шахрайством, у  якій часто брали гору 
хибні, містичні уявлення (із журн.); [ Ми ки та : ]  Так ні, не 
буде цього, ніколи не буде, щоб Семен взяв верх наді мною 
(М. Кропивницький); Писав [Олекса] їй листи, але Надія 
мовчала. Видно з усього, що гординя взяла верх над її кохан
ням (І. Цюпа); б) виділятися серед чого-небудь. А серед на
різних покликів молдуван співучий голос пана писаря бере 
гору над затихаючою бурею (М. Коцюбинський); в) виявля
тися на повну силу. Здоров ’я почало брати гору, наповняло, 
як вода колодязь, і губи зачервоніли, і очі заграли (П. Куліш);
г) перемагати, переборювати, долати кого-, що-небудь. Чай- 
чиха вгледіла хлопця, коли він уже вискочив за ворота, з ре
готом відбиваючись від братів, які почали брати верх над 
ним (М. Стельмах); Ні, таки наші взяли гору, такими попе
реду... Ті вже далеко лишилися, спиняють коні... (М. Коцю
бинський); ґ) здобувати перемогу, першість у змаганні; ви
гравати. “Кривбас ” першим у  чемпіонаті зумів взяти гору 
над одноосібним лідером турніру '‘Шахтарем ” (з газ.);
д) підкоряти своїй волі, розпоряджатися, керувати ким-, 
чим-небудь; верховодити. — Хіба ми за людей гірші? Уже 
порішили [поділити землю]. Невдоволені були, але верх бра
ли Гуща та Прокіп (М. Коцюбинський); Розпустилися 
[думки] так, що не приберу способу, як їх докупи позбира
ти, та над ними гору взяти (Панас Мирний); (59) Брати / 
взяти в жменю: а) (кого) ставити кого-небудь у залежне від 
себе становище, підкоряючи, позбавляючи можливості 
вільно діяти, поводитися; б) (що) стримувати, тамувати (пе- 
рев. почуття). Жінка може брати в жменю свої емоції, пе
режиті почуття та, оцінивши їх, розкидати на складові 
частини, як у  арифметиці (із журн.); (60) Брати / взяти в 
[залізні] шори (рідко стоси) кого: а) позбавляти кого-не
будь своєї волі, можливості вільно діяти, примушувати ко
ритися. — Більше всього на світі бійся, Іване, жінок, — ку
медно зморщивши щоки, сказав Половинка. — Як візьмуть 
вони тебе в шори, не викрутишся (В. Собко); б) приборку
вати кого-небудь. Зумів [Потьомкін] узяти в шори розбійниць
кі турецько-татарські орди, спинити їх руїнницькі наскоки 
на південні землі України (С. Добровольський); в) лаяти, 
закликати до порядку, переконувати кого-небудь. Вичитав
ши всьому гуртові, директор почав брати в шори поодинці 
(С. Васильченко); — Невже через цих ледарів і п ’яниць за
гине врожай? Узяти їх у  залізні шори! (О. Донченко); Мо- 
торенко з комбайнером як узяли бригадира в стоси, так і 
слова йому не дадуть сказати (Остап Вишня); г) обмежую
чи чиї-небудь дії, примушувати дотримуватися закону, 
прийнятих норм поведінки, моралі. Бюрократів треба бра
ти в шори (з газ.); (61) Брати / взяти висоту (висоти) пе- 
рев. чого — досягати певних успіхів у чому-небудь, справ
лятися з поставленим завданням. Створення унікальної біб
ліотечної бази даних — дуже висока місія, яку ми постави
ли собі, і є впевненість, що ми візьмемо цю висоту

(із журн.); (62) Брати / взяти в кліщі кого — оточувати 
супротивника, заходячи з боків. Тікає ворог. Здоганяти йо
го не можна — все горить; Як і раніш — у  кліщі брати І  в 
“казані ” його громить (М. Гірник); (63) Брати / взяти в ле
щата (в лабети): а) (кого, що) ловити, захоплювати ко
го-небудь. Вони звернули з путі й погнали коней туди, де 
менше було воїв. Та не для того їх брали в лабети, щоб ви
пускати (Д. Міщенко); Сам свою величну долю творить 
[народ], одсіч дать здолає хижакам, Котрі схотять його в 
лабети взяти (С. Черкасенко); б) (кого) приводити кого-не
будь до тяжкого, безвихідного становища, спричинюючи 
трагічні наслідки. Гордій Лобода! У шинелі солдата Стояв 
ти байдужий до смерті в ту мить, Коли тебе брали в ле
щата, Хотіли тебе застрашити й зломить (Л. Первомай- 
ський); Так повелося здавна. Відтоді, як життя почало 
брати мене, ще дитину, в лещата невиліковних хвороб, 
стало кидати мною по чужих землях, манячи звабливою на
дією на одужання (М. Олійник); (64) Брати / взяти в нагаї 
(рідше в нагайки) — сильно бити нагаями. Митрофана 
Лизю теж узяли в нагаї. Та старий чоловік тільки до шос
того удару витримав (Іван Ле); Тут його [чоловіка], на цар
ських очах, взяли в нагаї кінні поліцейські (М. Стельмах); 
Кінні козаки, тісним колом охопивши арештованих, погна
ли їх у  напрямку Л ук ’янівки. Один козак з іронією питав ін
шого: — Чого начальство церемониться! Наказали б узяти 
їх в нагайки (І. Драч); (65) Брати / взяти в обйдві жмені, 
ірон. — уживається як категоричне заперечення змісту за
значеного виразу; ніколи не буде цього. [Г ера сим : ]  Мені 
треба невістку з приданим, з грішми. [П а р ас ка : ]  Візь
меш в обидві жмені (І. Карпенко-Карий); (66) Брати / взя
ти в обмолот кого — рішуче впливати на кого-небудь, гост
ро критикувати. Артільні трударі, галасливе жіноцтво, яке 
не раз брало Оксена в такий обмолот, що він не знав, куди 
подітися.., ішли поволі, спідлоба позираючи на німецьких 
солдат [солдатів] (Григорій Тютюнник); (67) Брати / взяти 
в роботу кого: а) рішуче впливати на кого-небудь, змушую
чи діяти певним чином. Брати в роботу дядю Ваню було не 
легко. Коли Келембет, порушуючи встановлену звичку, на
звав його Іваном Петровичем, — той скорчив таке обличчя, 
що розсмішив самого Василя (Ю. Яновський); б) лаяти, сва
рити когось, докоряти кому-небудь за щось. Його [Рубіна] 
брали в роботу, і кожного разу після прочуханки він обіцяв, 
що більше не буде (І. Сенченко); — Хтось із мужиків грубо: 
“Не твоє бабське діло це ”. Ти спалахнула вся та як узяла 
його в роботу... Так говорила, що аж дядьки оторопіли 
(А. Головко); (68) Брати / взяти в руки (до рук) кого: 
а) підкоряти кого-небудь своїй волі; керувати кимсь. — Же
нити його [сина] з якою енергійною [енергійною] та госпо- 
дарною шляхтянкою, яка би порядно взяла його в руки 
(І. Франко); Мати під 'юджу вал а Клима: — Не можеш узя
ти її [Вірку] до рук (Б. Харчук); б) утихомирювати, прибор
кувати кого-небудь. Треба брати до рук розперезаних оби
вательщиною провінціалів і розрядити гостроту подій 
(Іван Ле); в) зловити, упіймати, полонити кого-небудь. Зло
дії позбігалися, кинулися шукати втікачку, далі взяли в руки 
стару відьму. Та божиться: — Аби мені очі повилазили, .. 
якщо я тут винна... (з казки); — Ну, — гукнув Бертольд, — 
то байка! Я  візьму співців тих в руки! — Коли чує, десь бли
зенько Залунали пісні гуки (Леся Українка); (69) Брати / 
взяти в свої руки що — почати очолювати що-небудь. За
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значу .. свою радість, що власне Ви взяли цю справу в свої 
руки, бо вже давно почувається пекуча потреба в упоряд
куванню [упорядкуванні] видань для люду (М. Коцюбин
ський); (70) Брати / взяти втямки (у тямку, до тями, в 
толк) що — розуміти, усвідомлювати що-небудь. Не знав 
[дід] письма, а через те нічого не брав утямки у  тих мудрих 
книжках (Д. Бедзик); [Н а т а л к а : ]  Бог з вами, добродію! .. 
Що ви говорите! Я  річі вашої в толк собі не візьму (І. Котля
ревський); Ніяк я не візьму в толк з маминих листів, чи ви
тримала ти Закон Божий (Леся Українка); — Чи можете у  
тямку взяти ви, Що горя мав я вище голови (М. Зеров); І  я 
та “інженер " почули новину, Що з німцями зайшло в Росії 
на війну. Не зовсім ще тоді ми це взяли до тями (М. Риль
ський); Розшолопавши, що регочуть саме з нього, Данило 
Пришийкобиліхвіст ніяк не міг узяти втямки — чому рего
чуть (О. Ільченко); (71) Брати / взяти в штикй кого, що — 
гостро, різко, неприязно реагувати на чиї-небудь дії, чинити 
опір комусь, чомусь. Все аморальне він в штики Бере в про
мовах, а на ділі Він діє зовсім навпаки (С. Воскрекасенко); 
(72) Брати / взяти голіруч кого, що — здобувати, долати 
кого-, що-небудь легко, без особливих зусиль. Люди хотіли 
голіруч землю взяти, а тепер мають: хто їсть сиру, а хто 
копає її в Сибіру (М. Коцюбинський); Дуже хитрого ворога 
важко взяти голіруч (з газ.); (73) Брати / взяти голову в 
руки — задумуватися над чим-небудь, зосереджуватися на 
чомусь. — Вам.. треба взяти голову в руки та подумати до 
кінця і забути все минуле (І. Микитенко); (74) Брати / взяти 
до увагй: а) (що) зважати на що-небудь, враховувати щось. 
Щоб вирішити, який саме метод краще застосовувати, 
треба брати до уваги фізико-хімічні властивості речови
ни, з якої одержується кристал (із журн.); — Вам доведеть
ся вдатися до нашого командування, — тоном суворого 
присуду мовила Марія. — Можливо, ваше каяття візьмуть 
до уваги (Ю. Бедзик); б) (кого) визнавати, помічати кого-не- 
будь або рахуватися з кимсь. Ніяких помічників Потопаль- 
ський не хотів визнавати. Навіть головного лікаря і того не 
брав до уваги (Ю. Збанацький); (75) Брати / взяти (забра
ти) з бою (з боєм) — здобувати що-небудь, домагатися чо
гось, докладаючи значних зусиль, долаючи великі трудно
щі. Чи він забув ту ніч дзвінку, як ми між вербами густими 
ловили раків у  ставку, .. як кожний крок ми брали з бою пе
ром, а потім і штиком... (В. Сосюра); Треба його, те жит
тя, брати з боєм... (І. Багряний); Прадіди виймали шаблі з 
піхов і брали щастя з бою (Василь Шевчук); Вони все йшли і 
йшли вперед і вже на третій день з 'явилися над берегами 
річки Тиси, форсували її, взяли з боєм місто Сегед — одно [од
не] з найбільших міст Угорщини (С. Скляренко); Ці голь
тіпаки, що зросли між гною, Права патриціїв забрали з 
бою (В. Мисик); З бою взяли шведи лінію річки Німану 
(з наук.-попул. літ.); (76) Брати / взяти (забрати) [собі] в 
голову: а) думати про що-небудь, задумуватися над чимсь. 
— Побачать начальники, що не поступаємось, і візьмуть 
собі в голову: мабуть, суд не по правді — треба пересудити 
(Б. Грінченко); б) міркуючи, вирішувати що-небудь; наду
мувати. — Та що се ти узяла в голову? Чи він же тобі рів
ня? (Г. Квітка-Основ’яненко); Що він [Матвій] собі у  голову 
забрав? (Л. Первомайський); в) уявляти що-небудь. Голова 
вдався собі разом тупиця і гординя. Колись він був унтером і 
забрав у  голову, що він дуже великий птах (П. Куліш); 
[ Го р п и н а (до Гордія):] О, бодай вас! Ви вже так розма

лювали мене, що я й невість-що заберу собі в голову 
(М. Кропивницький); (77) Брати / взяти за живіт кому, 
безос.: а) боліти в животі від голоду. Вже йому дуже брало 
за живіт, під серце підступало, бо не обідав [сотник] і досі 
(Г. Квітка-Основ’яненко); б) (кого, рідко) кого-небудь щось 
сильно хвилює, глибоко вражає. Слізьми троянці облилися, 
Енея за живіт бере (І. Котляревський); (78) Брати / взяти 
за карк (за в ’язи) кого — ставити у скрутне, безвихідне 
становище. — Тепер візьмем їх за карк та й трясонемо, 
щоб злодійське тіло вилізло з шкіри, — гигикає Пігловський і 
смачно арапником січе повітря (М. Стельмах); (79) Брати / 
взяти за петёлькй кого: а) загрожувати бійкою або почина
ти бійку. У вестибюлі Гриць зупинився, взяв Григорія за пе
тельки і притяг до себе (І. Багряний); б) рішуче наступати 
на кого-небудь, домагаючись чогось. Бурщик брав за петель
ки компресорників, примушував їх ремонтувати труби 
(з газ.); (80) Брати / взяти за печінкй кого, безос. — дуже 
дошкуляти кому-небудь, торкаючись чогось найболючішо
го. Візьме й багатого за печінки (прислів’я); Уздрів — і його 
[писаря] так і взяло за печінки! Зараз і надумав, який би 
бешкет Івзі зробити, що таки чи не піде вона за його? 
(Г. Квітка-Основ’яненко); (81) Брати / взяти зброю (меч) в 
руки — готуватися до боротьби, війни або починати бо
ротьбу, війну. Треба за всяку ціну знайти Максима Бобров- 
ника, треба брати зброю в руки (Ю. Збанацький); Ми за
кликаємо кінчати війну, а самі візьмемо меч у  руки? Це — 
небезпечний експеримент (Ю. Смолич); (82) Брати / взяти 
з копйта: а) зриваючись із місця, відразу мчати (про коней). 
Булані, витягуючи свої тіні, з копита беруть в кар'єр 
(М. Стельмах); б) судити про кого-, що-небудь зопалу, не 
розібравшись. — А ви що тут розвели? Теж мені вояки... — 
А ти так дуже не бери з копита, — понизив голос Оксен, і в 
голосі йому зазвучала образа (Григорій Тютюнник); 
(83) Брати / взяти з місця — без розгону переходити на 
швидкий хід. Паровоз узяв з місця, і вагони котилися все 
швидше й швидше (П. Загребельний); (84) Брати / взяти 
крйком — домагатися, досягати чого-небудь, приголом
шуючи голосними вигуками, лайкою. Якби криком брать, 
так кого б ми до рук не прибрали! (прислів’я); (85) Брати / 
взяти курс на що — обирати певний напрям діяльності, 
розвитку і т. ін. З молодими державами, що взяли курс на 
прогрес, у  нас встановилися тісні й дружні відносини 
(з газ.); (86) Брати / взяти лінію: а) визначати свою пози
цію, своє ставлення до кого-, чого-небудь. — Лінії я одразу 
не братиму, — кажу я тихо, — бо тут справа торкається 
творчості, я не можу замінити собою всіх творців фільму. 
Я  хочу заслужити в них повагу й авторитет (Ю. Янов- 
ський); — Голота з голот, червоного партизана родич, а 
яку лінію взяв? Невже й справді з циганами братаєшся? Во
ни ж усі конокради! (О. Гончар); б) (кого, чию) підтримува
ти кого-небудь, поділяючи його погляди. Мати завжди бра
ла лінію сина (з газ.); На зборах директора просили взяти 
лінію молоді (із журн.); (87) Брати / взяти на арапа кого — 
обманюючи, хитруючи, діючи нечесно, домагатися чого- 
небудь. — Не бери мене на арапа, бо я таких уже бачив! 
(із журн.); Досвідчених людей на арапа не візьмеш (з газ.); 
(88) Брати / взяти на бас (на баса) кого — насміхатися, 
глузувати з кого-небудь. Цього, брате-товаришу, не візь
меш на баса (М. Рудь); (89) Брати / взяти на Бога кого і без 
дод.: а) кепкувати, глузувати, насміхатися з кого-небудь.
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Христя ніяк не могла второпати — жартують із нею, бе
руть на Бога чи правду кажуть? (Є. Гуцало); б) обманю
ючи, хитруючи, діючи нечесно, домагатися чого-небудь. — Ти 
мене одурити хочеш, на Бога взяти (В. Собко); в) залякува
ти кого-небудь, загрожуючи. Зрозуміло... Зараз я заїду до 
Рудого і візьму його трохи на Бога. Єсть підстава? Єсть... 
Народне добро... Злочинне недбальство... (С. Доброволь- 
ський); (90) Брати / взяти на буксйр кого, що — допомага
ти кому-небудь у роботі, навчанні. Відстаєте з буряками. 
Може, вас на буксир узять? (В. Кучер); Чи він хотів, щоб 
отак мерли люди? Чи думав про це, вигрібаючи хліб по селу? 
Вигрібаючи до зернини, аби тільки виконати отой стріч
ний план, взяти на буксир сусіднє село, що ганебно провалю
вало хіібоздачу (А. Дімаров); (91) Брати / взяти (розм. вхо
пити) на зуби (на зуб, на зубок, на зубкй і т. ін.): а) (кого і 
без дод.) обирати кого-небудь об’єктом глузування, пліток 
і т. ін.; судити, гудити. [Гав ри к : ]  Ну і хотів би я знати, чи 
й сьогодня [сьогодні] Насті похвортунить [пофортунить] 
так, як у  ту неділю, що всіх перетанцювала? [Настя:]  
Краще б не брав мене на зубки (М. Кропивницький); Коли 
приходив котрийсь з багачів, Мандрика або Підпара, ті, що 
мокли під ґанком зборні, брали його на зуби (М. Коцюбин
ський); Любила [купчиха] чайку попити, добре попоїсти, 
уволю поспати; не згірше вона любила і на зубок сторон
нього узяти (Панас Мирний); [ Н а д е ж д а  (сміється):] Хо- 
дімте, доки у  мене є зайвий час та нікого немає в ха т і.. 
[Пр ох ор : ]  Та я ж той... Ну, а як дізнаються та вхоплять 
на зуби? Знаєш, який у  нас народ!.. (М. Кропивницький); 
[Любка : ]  Він її очима пече, а вона аж міниться в л и ц і.. 
[ X в е д о с ь к а:] Вже вхопили на кутні? (М. Кропивниць
кий); Господиня звивалася, як вужівка, стараючися, аби все 
було якнайліпше, аби любі гості не взяли потім на зуб 
(Г. Хоткевич); Він [Заруба] же як ухопить на зуба, то й до 
нових віників пам ’ятатимеш (В. Кучер); б) (що) говорити, 
підхоплювати що-небудь сказане дотепно, влучно, вдало. 
— Який я вам Тихін Оверкович? Що за панібратство? Про
шу називати мене., товариш Басистий!.. Народ і взяв це на 
зубок. Усі як змовилися, почали називати його тільки так: 
“Товаришу Басистий " (В. Минко); (92) Брати / взяти на 
мушку (на приціл) кого, що: а) зосереджувати увагу на ко
му-, чому-небудь, спостерігати, стежити за кимсь, чимсь. 
Собак вони своїми іклами одним ударом січуть на беф
строганов, а охотник [мисливець], як побачить сікача, за
раз бере на мушку або дуба, або грушу і сидить там тихий, 
як горличка (Остап Вишня); Його призвичаєні очі на ходу 
оглядали вітрини магазинів і брали на приціл найнеобхід- 
нішу річ (І. Сочивець); Хто такий? Яка потреба поспіша
ти з відповіддю? Перше ніж відповісти — слід подумати, 
оговтатись. Бачу — ті, що взяли мене на приціл, — не 
сільські, незнайомі (Ю. Збанацький); б) (кого) різко крити
кувати, викривати, висміювати кого-, що-небудь; робити ко
гось об’єктом висміювання, викривання. Всміхаючися ти
хо-мирно, Кашкет насунувши на лоб, На мушку ви [Остап 
Вишня] берете вірно Головотяпів і нероб (М. Рильський); 
Зашушукались жінки, загоготали молоді чоловіки, пройшов 
смішок по натовпу. — Ну й Марфа! — вигукнув хтось. — Са
мого директора на приціл узяїа  (Ю. Збанацький); Там 
візьмуть тебе на мушку За курчат, за поросят. Обмоло
тять, знімуть стружку, І — газуй собі назад! (С. Олійник); 
(93) Брати / взяти на озброєння що — використовувати

що-небудь, користуватися чимсь у роботі, боротьбі, діяль
ності і т. ін. Завтрішнє [завтрашнє] суспільство .. братиме 
на озброєння все краще, створене людством протягом сто
літь (М. Рильський); (94) Брати / взяти на [пйльне] око 
кого, що — уважно стежити за ким-, чим-небудь. Уже на 
перших порах учителювання Васильченка беруть на пильне 
око (з газ.); (95) Брати / взяти на пушку (на поит) кого і без 
дод.: а) обманюючи, хитруючи, діючи нечесно, домагатися 
чого-небудь. — Та не треба прізвища... — Як не треба?.. 
Мінє [мені], — говорю, — для відчиту [звіту] треба... На 
понт беру... (Остап Вишня); Шестопал .. примусив себе 
посміхнутися: — На пушку береш? (М. Ю. Тарновський); 
— Та ми його, отамана.., на пушку тоді взяли. Коли б він не 
таким боягузом був, нічого й не вийшло б (А. Головко); 
б) глузувати, кепкувати з кого-небудь. — Чи не задаються 
дівчата? — Чи не хочуть вони просто узяти нас на пушку? 
(Г. Коцюба); (96) Брати / взяти на решето кого — обмовля
ти кого-небудь. Не знаю, як хто, а я не люблю, як беруть ме
не на решето (Марко Вовчок); (97) Брати / взяти на себе: 
а) (що) зобов’язуватися, погоджуватися, вирішувати і т. ін. 
здійснити, зробити що-небудь самому, самостійно. Походи
ти коло війта, щоби дав на ту просьбу громадську печатку 
та й свій підпис, то вже брав Микола на себе (Л. Марто- 
вич); Дивлюся на вас і думаю: така ви молода і згодились 
піти на чужих дітей: взяти на себе клопоти з найтруд- 
нішими... (О. Гончар); б) робити що-небудь, перев. замість 
когось розв’язувати чиїсь проблеми. — Твої збитки, раз на 
те пішло, на себе беру, — розщедрився Плачинда (М. Стель
мах); — 3 твоїми копійками? — перехопив ініціативу Саун- 
ський — каву беру на себе! (А. Крижанівський); в) (кого) 
опікати кого-небудь, займатися кимсь, чимсь. — А ніяких 
особливих обіцянок від нас ніхто не вимагає .. Взагалі, до
звольте мені словаків узяти на себе (І. Головченко і О. Му- 
сієнко); (98) Брати / взяти на себе багато (забагато)— дія
ти, поводитися не відповідно до власних можливостей, 
повноважень, прав і т. ін. Дмитро забагато бере на себе. 
Перші вдалі запровадження в механічному цеху запаморо
чили йому голову, і він гадає, що тепер йому море по коліна 
(П. Автомонов); — Слюсар-наладчик, шостий розряд, бага
то на себе бере, носиться з модернізацією, як дурень з тор
бою, капає директору (А. Крижанівський); (99) Брати / 
взяти [на себе] смілйвість (смілість) — робити, здійсню
вати що-небудь досить складне, ризиковане; наважуватися, 
насмілюватися. Нижчеписані, однак, беруть на себе сміли
вість скромним починам задовольнити .. потреби сучасного 
інтеїігентного читача (М. Коцюбинський); (100) Брати / 
взяти на спйчки кого, заст. — кепкувати з кого-небудь. — Там 
сусіди любі та милі так тебе на спички і беруть, а тут ще і 
дома (Панас Мирний); (101) Брати / взяти на цугундер ко
го: а) притягати до відповідальності кого-небудь або роз
правлятися з кимсь. Волосна влада брала винуватців на цу
гундер: — Звідкіля?.. По якому такому праву? (О. Ковінька); 
Потім так своєю ціною візьмемо їх [панів] на цугундер,.. що 
вже земля усім Стадницьким не буде давати ніякого зиску 
(М. Стельмах); б) притісняти, експлуатувати кого-небудь. 
Пани іменем Ісуса Христа взяли тружденних.. на цугундер 
і тягнуть з них жили (Ф. Бурлака); (102) Брйти / взяти на 
язика (на язйк, на язикй, на язичкй,/7/дко в язикй) ко
го — обмовляти, судити, гудити кого-небудь. Люблю дівчи
ну самую Хорошую, молодую, Іно превражі розлучники Взя-
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ли нас в свої язики (з народної пісні); — Якби її [Іваниху] 
другі жінки взяли на язик за газету [що читає], то вона би з 
сорому .. під землю провалилася (Л. Мартович); О, добре, 
що зайшли, Михею, може, чарочку? — Хай, мовляв, краще 
вип ’є та йде з Богом, ніж на язика колись візьме... (М. За- 
рудний); — Я  люблю його, Платоне, — прошептала дівчи
на.. — Про це ніхто не мусить знати, бо як візьмуть на язи
ки... (М. Зарудний); (103) Брати / взяти нові висоти — по
стійно справлятися із завданнями. Чи всі новопризначені 
урядовці зможуть щодень брати нові висоти, як цього ви
магає дійсність? (із журн.); (104) Брати / взяти ноги на 
плечі (в руки, за пояс): а) збиратися тікати, бігти, іти геть.
— Тоді, Андрюшко, мабуть, і тобі треба брати ноги на 
плечі (П. Панч); — Допивай же, братухо, свою чарку, бери 
ноги в руки і дуй з моєї хати (В. Кучер); Кіт Мурлика до до
роги Добре взяв за пояс ноги, В торбу впхав печену миш І  
лісочком, холодками Так на підвечерок [підвечірок] самий 
Він прибув (І. Франко); б) прискорювати ходу, поспішати.
— Але сьогодні ви ще в Дубину не зайдете, зайдете аж, ма
буть, завтра надвечір, коли добре візьмете ноги за пояс 
(П. Козланюк); (105) Брати / взяти під захист (рідко під 
оборону) кого, що — заступатися за кого-, що-небудь, захи
щати від посягань, нападу і т. ін. Кожного брати під за
хист, за кожного заступатись — ця уперта звичка доньчи
на і дивує, і трохи насторожує Яцубу (О. Гончар); 
(106) Брати / взяти під обстріл кого — різко критикувати, 
викривати, висміювати і т. ін. кого-, що-небудь. Ще в своїх 
ранніх творах М. Годованець взяв під сатиричний обстріл 
різного роду фальшивих людей (із журн.); (107) Брати / 
взяти (побрати) рушники, етн. — сватати кого-небудь, 
свататися. Аж ось увечері лізе пан писар з старостами до 
старого Макухи, себто за Івгу рушники брати (Г. Квіт- 
ка-Основ’яненко); Побрав [парубок] рушники, оглашения 
тричі робили в церкві (Ф. Бурлака); (108) Брати / взяти 
(прийняти) на [свої] плечі що: а) робити, виконувати все 
самому, не обтяжуючи когось. Матуся у  них в домі сильна, 
роботяща, з такою матусею не заживеш мозолів, усе бере 
на свої натруджені плечі (Ю. Бедзик); — Він усю виборчу 
справу на свої плечі взяв... (Панас Мирний); б) зобов’язува
тися щось виконати, зробити. Беру нову ношу на плечі. Хай 
важче буде, але ж на серці якось гарно... (О. Гончар); — Хо
чу взяти добровільно на свої плечі додаткові обоє ’язки — 
вчасно закінчити ремонт тракторів (з газ.); (109) Брати / 
взяти приклад з кого — наслідувати кого-небудь. — Бра
тимемо приклад з цього козака, — адже він нічого не боїть
ся! (К. Гриб); — Що буде завтра, як інші хоругви візьмуть 
приклад з бунтарів? (В. Чемерис); (110) Брати / взяти про
боєм — здобувати, діставати що-небудь, оволодівати 
чимсь, долаючи будь-які перешкоди. Хоч життя пробоєм 
брати Пориваюсь я поров [порою], — Ба, та волі нерв 
підтятий (І. Франко); Ми пробоєм узяли для себе бічні двері 
й за хвилину були в коридорі (С. Тудор); (111) Брати / взя
ти розбіг — починати інтенсивно розвиватися, діяти; 
(112) Брати / взяти розумом над kilm — перевершувати ко
го-небудь у здатності мислити логічно, правильно і т. ін. — А 
що ж Сом ко? Хоть [хоч] він і розумом, і славою узяв над 
усіма, да [та] й йому не дають гетьмановати [гетьманува
ти] (П. Куліш); (113) Брати / взяти роль кого, чию — бути 
ким-небудь, виконувати чиїсь обов’язки. Що ж робить, 
перший раз у  житті беру на себе роль євангельської Марфи

(Леся Українка); (114) Брати / взяти своє: а) виявлятися на 
повну силу. Та весна брала своє, і навіть дощ прикрашав її 
(Ю. Яновський); Зарилися [подорожні] в сіно, незчулись, як 
їх припорошило. Холод взяв своє. Добрався до кісток (Д. Ко
сарик); б) виявлятися сильнішим від чогось, перемагати. 
Соломія не тратила надії й навіть не дуже журилась. Мо
лодість брала своє. Коли вони не загинули в плавнях, коли не 
пропали досі, то вже тепер не загинуть (М. Коцюбин
ський); Його дужий організм потроху брав своє, і Данило, 
врешті, звівся на ноги (Л. Дмитерко); в) повністю оволо
дівати ким-небудь, охоплювати когось (про певне почуття, 
стан і т. ін.). Сон таки своє бере (І. Котляревський); Всі 
троє знали ненадійність свого становища... Незабаром 
втома візьме своє (М. Трублаїні); г) позначатися на чо- 
му-небудь, виявлятися в чомусь. Він гордовито несе.. свою 
левино-кудлату голову, чорна блискуча грива його злегка 
сріблиться, але то не мороз її посріблив, то вік людський 
бере своє (О. Гончар); ґ) домагатися чого-небудь бажаного, 
досягати мети. Нічого, — ми підождем, а все-таки своє 
візьмем! (прислів’я); Шавкунова рада взяла своє. Шавкуна 
послухали і змовились, як в один голос, казати чиновникові 
про вибори (Панас Мирний); (115) Брати / взяти [своїм] 
горбом що — здобувати що-небудь ціною великих зусиль, 
важкою працею. — Ех, Никаноре. Дали ж тобі землю. —Да
ли, та взять її нічим. Горбом тільки й береш (І. Микитен- 
ко); А хто ж владає цим добром, що ви [сини] взяли своїм 
трудом, Своїм трудом, своїм горбом? (М. Рильський);
(116) Брати / взяти свої права — утверджуватися в чо- 
му-небудь, виявлятися на повну силу. Завжди рани дістає 
колишнє, як нове бере сво ї права  (М. Рильський);
(117) Брати / взяти [свої] слова назад — відмовлятися від 
сказаного раніше. [ Є п и с к о п  (до неофіта-раба):] Покай
ся, нечестивий, візьми назад слова ті необачні, бо гірш тобі 
на тому світі буде, аніж на сьому (Леся Українка);
(118) Брати / взяти себе в руки: а) ставати зібраним, ціле
спрямованим, діяльним. — Вітру у  тебе в голові багато, — 
казала Ганна Сильвестрівна. — Я  буду брати себе в руки, — 
обіцяв Рубін, і це була чесна обіцянка, і він дотримувався її 
до... наступного разу (І. Сенченко); Я  взяла себе в руки, роз
думалась і прийшла до можливості писати бііьш-менш 
по-людськи (Леся Українка); б) оволодівати своїми почуття
ми, заспокоюватися. Із останніх сил, як наполоханого коня, 
беру себе в руки, щоб перед самим собою не осоромитися 
(з газ.)\ Я  не можу не послухати тебе: тому-то обіцяю взя
ти себе в руки і не киснути, терпіти, не нарікати (М. Ко
цюбинський); (119) Брати / взяти [собі] на (в) ум (на (у) 
розум) що і без дод. — розуміти, сприймати, усвідомлюва
ти що-небудь. Сказано на глум, а ти бери собі на ум  (при
слів’я); Добру науку приймай, Хоч її і від простого чуєш; 
Злої ж наум не бери, Хоч би й святий говорив (І. Франко); 
[ Ко н о н:] Нам треба до того прислухатись та брати на 
розум. То люди вчені (М. Кропивницький); — Тепер сам му
сиш міркувати. Чи треба жить, чи умирати; А лучче [кра
ще], якби в ум ти взяв.. І  занедбав мою Лависю (І. Котлярев
ський); Так щодня у  нашій хаті Гомонять татусь і мати 
І чекають, що Невмій Візьме все у  розум свій (М. Стельмах); 
(120) Брати / взяти старт: а) починати долати яку-небудь 
відстань (перев. на спортивних змаганнях). Кравченко, зна
йомий Борисові хчопець з третього механічного цеху, вчився 
брати старт стометрівки (В. Собко); б) (який) починати
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що-небудь певним чином. Упевнений старт взяла їхня бри
гада (з газ.); (121) Брати / взяти (схопити) за роги кого — 
діяти рішуче, настирливо вимагаючи чого-небудь від когось. 
— Я, князю, ледь-ледь пишу, недавно лише навчився... — почав 
було викручуватися, та князь схопив його за роги: — Знаю, 
що ти великий книжник, що ти сидів два роки в хаті у  Бо- 
риславича й читав літописи, — всміхнувся (Василь Шев
чук); (122) Брати / взяти штурмом (приступом) — проби
ратися куди-небудь швидко, навально, активно; рішуче дія
ти, домагаючись свого. Хоч кіньми, то ніяк в село заскочи
ти, хіба що коні в заметах потопити, та чи спішаться [ко
заки], — все одно кожен замет треба приступом брати 
(А. Головко); Експрес!.. Не експрес, а ціла республіка на ко
лесах. Григорій і Гриць брали його штурмом. Бо інакше годі 
було вдертися до його нутра (І. Багряний); (123) Брати / 
взяти язика на гаплйк (на гапличок) — мовчати, нічого 
нікому не говорити; замовкати. — Ох, — зітхнула полегше
но тьотя Настя, — візьми язика на гапличок і нікому ні сло
ва (Л. Первомайський); (124) Брати (давати кому) / взяти 
(дати кому) реванш: а) здобувати перемогу в чому-небудь 
після своєї поразки, невдачі, програшу і т. ін. — Товариш 
Залужний не вважає, що він розвалив школу. Він — коли хо
чете—реванш бере, іде в наступ (Ю. Збанацький); Гармаш 
і сам бачив, що старик, напевне, вирішив узяти реванш за 
вчорашнє... (О. Донченко); Німецькі генерали погрожували 
дати Радянській Армії під стінами Будапешта... реванш за 
Сталінград (О. Гончар); б) (над ким) здобувати перевагу 
над ким-небудь. Жадоба знання, яка мала допомогти Брон- 
кові взяти реванш над Філіпчуком, завела хлопця до чи
тальні на Мнихівському передмісті (Ірина Вільде); 
(125) Брати (забирати, рідко відбирати) / взяти (забрати, 
рідко відібрати) слово: а) зголошуватися на виступ або 
виступати. — Хто, товариші, забирає слово? — спитав не
терпляче Колодяжний (Н. Рибак); Коли спікер англійського 
парламенту бере слово для участі у  дебатах, інші члени па
лати сприймають його виступ як важливу подію і на
дають їй особливого значення (з газ.); — Високий трибунал 
складає подяку всім, хто тут висловився і хто присутній 
при цьому, — знову вклонився пан Дулькевич. — Хто з панів 
членів трибуналу хоче одібрати слово? (П. Загребельний); 
Нагодою поділитися своїми економічними думками скорис
тався голова обласної ради, коли взяв слово на кругчому 
столі, організованому податківцями (з газ.); б) (тільки 
б р а т и ,  в з я т и  з кого) заручатися чиєю-небудь обіцянкою, 
запевненням у чомусь. Зізнався я їй про нічного гостя і взяв 
з неї слово нікому про це ані гу-гу, навіть тітці (В. Логви
ненко); (126) Брати (забирати, перехоплювати і т. ін.) / 
взяти (забрати, перехопйти і т. ін.) ініціатйву [до своїх 
рук (у свої руки)) — випереджати кого-небудь у якихось 
діях, вчинках, намірах; самому керувати чимсь. — 3 корми в 
наш бік було направлено, очевидячки, не менше чотирьох 
гвинтівок.. Я  взяв ініціативу до своїх рук. Нав 'язавши бруд
ну ганчірку на палицю, я виставив її в ляду. Кілька куль про
низало її одразу (Ю. Яновський); Від утоми він відкинувся 
на подушку, але, щоб не дати дочці перехопити ініціативу в 
розмові, зразу ж знову заговорив (А. Головко); (127) Брати 
(приймати, переймати) / взяти (прийняти, перейняти) 
вину на себе — заявляти про свою цілковиту відповідаль
ність за що-небудь (перев. за негативний вчинок або зло
чин). Хіба б оддала Каська, хитра й пронозлива, свою най-

коштовнішу річ, але чому тепер вона так швидко відмови
лася від усього, адже він [осавулець] брав вину на себе 
(Ю. Мушкетик); Шрам головою своєю одкупить полковий 
свій город.. Жалуючи згуби паволочан, сам удавсь до Тетері 
і прийняв усю вину на одного себе (П. Куліш); Одного разу 
обіймив [обійняв] її й поцілував, то панотець заздрів це 
крізь відчинене вікно. Учитель хотів лишитися, щоби перед 
її чоловіком узяти свою вину на себе (Л. Мартович); Впій
мавшись десь на грішному ділі, старшина намагався будь- 
що перейняти всю вину на себе, вигородити свого команди
ра (О. Гончар); (128) Брати (піднімати, здіймати) / взяти 
(підняти, здійняти) на глум (на глузи, на глуз, на сміх, на 
кпйни, на кпин, діал. на кпи) кого, що і без дод.: а) на
сміхатися, кепкувати з кого-, чого-небудь. Та над Петром ну 
реготать, Петра на глузи піднімать (П. Гулак-Артемов- 
ський); Лис на кпи його [ведмедя] здіймає: “Бач, як вуйко 
мій співає/ ” (І. Франко); Засмутився Карпо, не їсть, не п ’є, 
як ніч ходить... Глузують наші, на сміх його беруть... 
(М. Коцюбинський); [Гап т і н : ]  І  чого ти така, Ярино?., 
все зо сміхом, все на глузи береш... (Леся Українка); Дівчата 
ще дужче сміялися, бабині слова на кпи брали (Марко Че
ремшина); — Може б, і ви помахали косою? — брала Кат
рана на кпини Килина. — Заробили б якусь вязку сіна 
(Ю. Мокрієв); Язикатий подоляк вічно бере на глум Гриши- 
ніромани з вертихвістками (О. Гончар); Дізнається найяс- 
ніший князь про його хворобу і візьме на глум. Який же ти, 
мовляв, лікар, коли сам собі ради не даси (С. Доброволь- 
ський); Коли я наблизився до робітників, вони взяли мене на 
глузи (А. Хорунжий); б) піддавати осуду або глумитися. /  
просять [люди] дочку за Трохима. Тут як піднявся Лобода, 
Як подивився на них очимаІ “То що?! На кпи берете нас?!! 
Ніби Трохима ми не знаєм? Вертайтесь, люди, в добрий 
час! За бахура дочки не маєм!.. ” (С. Руданський); О, скільки 
він [Каменяр] розкрив очей незрячих, Підняв з колін безволь
них і ледачих, Нахаб і неуків підняв на глум (Л. Забашта); 
Інший і сувору догану перетерпить, і круте покарання, а 
коли його візьме на глум громада, то вже йому непереливки 
(з газ.); (129) Брати (приймати) / взяти (прийняти) 
[блйзько] до [свого] серця (до [своєї] душі) (рідко в серце, 
в душу) що: а) болісно сприймати, переживати що-небудь. 
— Чого ви, мамо, так близько берете це до серця? — 
підійшов до неї Роман (М. Стельмах); — Маріє, не бери собі 
того так до серця... Плачем лиха не виплачеш (Р. Іваничук); 
б) перейматися чимсь або співчутливо ставитися до кого-, 
чого-небудь. Вислухуючи м ої дитячі скарги, вона завжди 
близько приймала їх до свого серця, умовляючи мене не звер
тати на те уваги (Панас Мирний); Мирослава .. дуже лю
била брата та і всю його родину. І інтереси їх близько бра
ла до серця (А. Головко); Коли дід Омелько розповів їм своє 
лихо, вони взяли його справу до серця (3. Тулуб); — Прийми 
Христа в душу (І. Білик); в) ставитися до чого-небудь з інте
ресом, надаючи йому великого значення. [Ед і та:] Я  мушу 
вам признатись, що я на сина втратила надію. Він слів моїх 
до серця не приймає (Леся Українка); І брали в серця запо
віти батьків, щоб потім батьками стати (з публіц. літ.); 
Мудрість Данте Шевченко так близько бере до серця то
му, що доля італійського поета схожа була на його власну 
(із журн.); Батькове слово узяв до душі я і, муз призабувши, 
Спробував прозу писать (М. Зеров); (130) Брати (рідко 
приймати) / взяти (рідко прийняти) на себе (на свої плё-
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чі) [весь] тягар — самому братися за яку-небудь дуже важ
ку справу, складну роботу. Сидів [Горецький] у  своєму кабі
неті і не вірив, що сам, добровільно, взяв на свої плечі тягар 
(М. Ю. Тарновський); (131) Брати (рідко приймати) / взя
ти (рідко прийняти) гріх на [свою] душу (на сёбе): а) діяти 
проти власної совісті, прийнятих норм моралі; робити 
що-небудь несхвальне. — Ти знаєш, може, та, що цю спід
ницю носила, лежить під землею, .. я доношую це ралі ’я... 
мучуся... беру гріх на себе... (Панас Мирний); Колись робили 
на пана прихватком, а тепер робимо вже прихватком на 
себе, або вночі, коли місячно. Беремо гріх на душу— робимо 
ще й у  неділю: великий гріх! Та що зробиш, коли зерно сип
леться, треба рятувати (М. Лазорський); [Хома:] Піди 
лишень до Галі та поговори з нею хорошенько по-своєму .. 
[ С т е х а:] Казав пан — кожух дам, та й слово його тепле. І 
я тільки гріх на душу візьму (Т. Шевченко); — Грішниця я, — 
буркотіла стара. — Але не можу, дівонько, ще й такий гріх 
узяти на себе. Не можу, саму молодою ошукано такечки 
(Яків Баш); Каюсь, що прийняла гріх на душу. Так довго не 
писала. Тепер буду виправлятися (з газ.); б) чинити злочин, 
убивати кого-небудь. Лежать вони десь отам порубані, в 
лантухах на дно річки пішли. І це все Ганна? Такого гріха не 
побоялася на душу взяти? (О. Гончар); в) (жарт.) нести мо
ральну відповідальність за що-небудь, за чиїсь вчинки, дії. 
Глянув Варава на близнят і враз рішуче вдарив рукою по 
своїй сквирській смушевій шапці. — їдьте, хлопці, до мене! 
— Як це? — виривається в Левка. — Просто. Беру гріх на 
свою душу (М. Стельмах); — Не можу з певністю сказати, — 
щоб не взяти гріха на душу, — але мені здається, чи не по
ходить ся думка про “дві правди ” ще й від панського стра
ху (Леся Українка); (132) Брати / узяти на шпуги рідко — 
кепкувати з кого-небудь, намагаючись обдурити. Берегла 
Параска золоту царську п 'ятірку, од матері придане. Так 
Дем 'янузяв дурну бабу на шпуги: “За п ’ятірку золоту коро
ву оддам, і будете з молоком, і кум королю... ” (В. Дрозд);
(133) Брати (хапати) / взяти (схопйти) бика за роги — по
чинати діяти з головного, енергійно, рішуче; приступати до 
головного. Мало, Микито, зробив, можна було більше і кра
ще, треба було тільки сміливіше брати бика за роги 
(О. Гончар); — Дивно, — подумав [Форст] про себе, — я ніби 
чогось нервую. І вирішив діяти навально, одразу ж хапаючи 
бика за роги (В. Козаченко); Він думав про те, що дальші ус
піхи залежать від його уміння орієнтуватися. Якщо він 
зразу ж не візьме бика за роги — не бачити йому ніякого 
підвищення, як власного вуха (М. Ю. Тарновський);
(134) Брати (хапати) / взяти (схопйти) за зябра (рідко за 
жйбри) кого і без дод.: а) примушувати кого-небудь викону
вати, робити щось; настирливо домагатися чогось. Ворон
цов не міг .. заспокоїтись і сам теж невтомно снував від 
підроздіїу до підрозділу, виступаючи, де треба, з промо
вою, а в іншому м ісці.. брав когось за жабри не гірше, ніж 
Самієв (О. Гончар); — А ти з характером, за зябра береш 
(Ю. Збанацький); б) притискати кого-небудь, обмежувати в 
діях. — Браконьєрів брати за жабри — це, звичайно, діло, і 
воно, думаю, від тебе не втече (О. Гончар); — На нашу до
лю теж роботи вистачить, — заспокоював Хома товари
шів. — Ми їх [фашистів] з півдня за жабри візьмемо (О. Гон
чар); — Допустим, у  цьому році пани збільшать нам плату, 
на рік ми скажемо ще більше дати, а потім так своєю 
ціною.. схопимо за зябра, що вже земля усім Стадницьким

не буде давати ніякого зиску (М. Стельмах); (135) Брйти 
(хапати, рідко хватати) / взяти (схопйти, рідко схватйти) 
за живе кого і без дод.: а) дуже хвилювати, бентежити ко
го-небудь. Народу зійшлось дуже багато. Жнива! Підго
товка до них — за живе кожного бере... (Є. Кротевич); 
б) дуже дошкуляти кому, вражати кого-небудь, торкаючись 
найболючішого. Ага, думаю, хватає за живе. Сатира по
трібна. Перейшов на сатиричні оповідання (О. Ковінька); 
Видно, Родивон гострим словом дойняв пастуха. Саву взяло 
за живе, він переймається гнівом (К. Гордієнко); (136) Бра
ти (хапати, схоплювати і т. ін.) / взяти (схопйти) за горло 
кого: а) настирливо або силою домагатися чого-небудь. 
Смерть завжди бере за горло, навіть якщо й вбиває по-ін
шому (Є. Кононенко); Почалися виступи делегатів з місць.., 
тут же грізно клялися, що твердою рукою.. візьмуть сабо
тажників за горло (О. Гончар); б) сваритися з ким-небудь, 
прискіпуватися до когось. Вони [французи] і на владику 
лають, За горло всякого хватають, Гризуться і проміж се
бе (І. Котляревський); — От вони й хапатимуть один одно
го за горло з приводу кожної дрібниці... А знаєш, я не від то
го, щоб вони посперечались (Ю. Шовкопляс); (137) Брйти 
(хапйти, хватйти) / взяти за серце (за душу) кого і без дод.:
а) дуже розчулювати, хвилювати кого-небудь. Горький ду
же Вам вдячний за книжки, каже, що така чемність хапає 
його за серце (М. Коцюбинський); [ І в а н :] Дзвенять вони 
[пісні] сумні та жалібні по лугам [лугах] та садочкам [са
дочках] і за душу хватають (С. Васильченко); Микола 
співав з такими чуттям, ніби передчував серцем, що має 
щось статися, щось безмежно трагічне й непоправне, і йо
го смутний і гарний голос брав за серце не тільки Санька 
(І. Багряний); Все дужче й дужче бринить рідна мелодія, 
все голосніше озивається із-за перегородки пісня, хапає за 
душу, кличе Вутаньку до себе (О. Гончар); — Ти мені, коза
че, заспівай старовинної— чумацької або козацької, такої, 
щоб аж за серце взяло (із журн.); б) охоплювати кого-не
будь, оволодівати кимсь (про почуття, емоції і т. ін.). Жа
кет, в якому Поліна приїхала до міста, досі зберігав запах 
рідної хати. Жалісний щем взяв за серце ще дужче (А. Хо
рунжий); в) впливати, діяти на кого-небудь; дурманити, п’я
нити. Іван робив короткі, пожадливі затяжки, в грудях 
хрипіло від того зілля, бо нікудишнє, не брало воно за душу 
(з газ.); Вйша бере / взялй див. ваш ; Враг його берй див. 
враг; Вхопйти (схопйти) / брйти (хапйти) за бйрки див. 
ухбплювати; Досйда бере (хапйє, гризе) / взялй (вхопйла, 
запекла і т. ін.) див. досйда; Дрижакй пробирйють (бе
руть, хапйють і т. ін.) / пробрйли (взялй, вхопйли і т. ін.) 
див. дрижакй; Дрімота бере (хйлить) див. дрімота; Дум- 
кй (гадкй і т. ін.) беруть (обсідйють, гризуть) / взялй (об
сіли, обнялй) див. дум ка; Ж аль бере (проймйє, огортйє 
і т. ін.) / взяв (пройняв, огорнув і т. ін.) [за серце] див. 
ж аль1; Ж иття берё / взяло своє див. життя; Зйвидки 
(зйвидьки) беруть / взялй див. зйвидки; (138) Закон брй
ти (приймйти) / взяти (прийняти) <У закон уступ йти / усту
п и ти ^  заст.: а) одружуватися, вінчатися з ким-небудь. 
[ М а т у ш к а  г у м е н  я:] Се твоя жінка, чоловіче? [К н у р:] 
Моя, добродійко. Рідна моя. Ми з нею закон брали (Панас 
Мирний); — Чи до танців тут, до скоків? Аби б у  закон 
уступити. Моє сирітське діло (Г. Квітка-Основ’яненко);
б) приймати постриг, стригтися в ченці (черниці). Закону чер
ниця ще не взяла, в послушницях другий рік ходить (Іван Ле);
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Зло (злість) бере (забирає) / <Зло взял6> <3лість взяла> 
див. зло1; (139) [І] в рот не брати / не взяти чого: а) не їсти, 
не пити нічого; відмовлятися їсти і пити. Пан Халявський і у  
рот нічого не бере, а пан Забрьоха — не узяв його чорт 
(Г. Квітка-Основ’яненко); — Став лишень нам око вина та 
вари мамалигу, — кажеХаброня. — А я кажу: — Як хочете, 
то ставте, про мене, й десять ок, а я і в рот не візьму... 
(І. Нечуй-Левицький); б) зовсім не вживати алкогольних на
поїв. Висповідаюсь і дам зарік і в рот не брати ні горілки, ні 
вина (І. Нечуй-Левицький); (140) [І] в руки не брати / не 
взяти чого, зі сл. на позначення знаряддя або об ’єкта праці — 
не робити чого-небудь. Гарно наша Гапка жито жне, що й 
серпа в руки не бере (Номис); [Степан ида: ]  Люде [люди] 
богобоязливі проти неділі або проти свята цілісінький день 
і голки в руки не візьмуть, а проти п ’ятінки то й сирівцю не 
запарюють... (М. Кропивницький); (141) [І] ріски (рісонь
ки, рісочки, крйхти) в рот не брати / не взяти — зовсім 
нічого не їсти. — Людські діти в неділю, поки з церкви не 
вийдуть, то й ріски в рот не беруть (С. Васильченко); — Ти ж  
учора й крихти в рот не брала (М. Руденко); Оце лише те
пер захотілося їсти, а в поїзді, повірте, ріски в рот не мог
ла взяти... (М. Чабанівський); Кат його (ЇЇ* їх і т. ін.) 
[маму] бери (забирай) / взяв (побрав, забрав) [би] див. 
кат; Ловити (брати) / зловити (взяти, піймати, спіймати 
і т. ін.) на гачок див. ловити; Мороз із-за (з-за) плечей 
бере див. мороз; Наша [верх] бере / взяла див. наш; 
(142) Не берё (не візьме) ніщо (ворожа куля, лиха година 
і т. ін.) кого — хто-небудь залишається живим, неушкодже- 
ним, кого-небудь не можна вбити, знищити. — Не візьме йо
го лиха година! Такого ніщо не бере! — кричить Грицько 
(Панас Мирний); Григорій, керований зухвалою, але глибо
кою вірою в те, що його ніщо не бере, не брало, то ж не 
візьме й тепер, — наклав на ногу компрес і розпустив ре
мінь (І. Багряний); Залишилися численні легендарні перека
зи про козаків-характерників, яких не брала ворожа куля 
(із журн.); Непосидячка бере див. непосидячка; Ніякий 
грець не берё / не візьме див. грець2; (143) Огрёбом брати — 
привласнювати що-небудь, хапати у великій кількості. 
Наш титар так огребом і бере гроші з церкви (Сл. Гр.); 
бдур бере (хапає) / взяв (ухопйв) див. одур; Оскома берё / 
узяла див. оскома; Охота берё див. охота1; Піднімати 
(брати) / підняти (взяти) що лёгко лежйть див. підніма
ти; Плач берё див. плач; Позіхи (позіхбти) змагають (бе
руть) див. позіхи; Сёрце берё / взяло див. сёрце; Сміх 
(рёпт) берё (розбирає) / узяв (розібрав) <Рёготи беруть 
(розбирають) / узялй (розібрали)> див. сміх; Сон не берё / 
не взяв див. сон1; Страх (острах, жах) берё (обгортає, 
обіймає, обнімає, охоплює і т. ін.) / узяв (обгорнув, обій
няв, обняв, охопйв і т. ін.) кого <Страх находить (напа
дає) / найшов (напав) на кого> див. страх1; Хай (нехай, 
бодай) чорт (нечйстий, лихйй) берё / візьме (ухопить) 
(чортй візьмуть) див. чорт; Хміль не берё див. хміль; 
(144) Хоч берй та лізь живцём у зёмлю — уживається для 
вираження відчаю у дуже скрутному становищі, у безвихо
ді. — Так мені остогидла хата-пустка,.. що хоч бери, ста
рий діду, та лізь живцем у  землю... (М. Коцюбинський); 
Цікавість берё (розбирає, охоплює і т. ін.) / взяла (розі
брала, охопйла і т. ін.) див. цікавість; Чорт (біс) [його (її, 
вас і т. ін.)\ берй (забирай) / візьмй (поберй, заберй і т. ін.) 
див. чорт.

БРАТИК, а, ч. Зменш.-пестл. до брат 1. Як приїхав бра
тик Та до сестриці в гості, Та поставив кониченька Та на 
довгім помості (з народної пісні); Ані братика я, Ні сес
трички не знала, Меж чужими зросла, І зросла — не коха
лась (Т. Шевченко); Мені б бодай одну сестричку або бра
тика (О. Бердник).

БРАТИСЯ, беруся, берешся; недок. 1. Хапатися рукою. 
Змій каже: — Беріться за мене, понесу (з казки); Замість 
шматка хліба за кухоль береться (Т. Шевченко); // Торкатися 
кого-, чого-небудь. Чую я, в мене плечі гарячі на тому місці, 
де він брався руками (І. Нечуй-Левицький).

2. за що. Беручи яке-небудь знаряддя, діяти ним, викону
вати певну роботу. Потому я .. брався за весла й плив далі 
(М. Коцюбинський); Левіт береться за камінь і наміряєть
ся в пророка самарійського (Леся Українка).

3. за що, до чого, рідко чого: також з інфін. Починати 
яку-небудь справу, приступати до виконання чого-небудь. А 
вже сонечко край неба. За роботу братись треба (Я. Щого- 
лів); — Але чом оце свекруха не береться до роботи? — по
думала вона [невістка] (І. Нечуй-Левицький); Дівчина здій
має кужілку і знов береться прясти (Леся Українка); Я  
згортаю задачник, зошит і берусь за географію (О. Дон- 
ченко); Я  берусь пильнувати за гущавінню протилежного 
берега (О. Гончар); — Пора тобі, Василю, за діло братися 
(О. Бердник); В тому саду ми брались до науки і перші лаври 
скубли на вінок (Л. Костенко); // перев. з інфін., рідко. Збира
тися, готуватися щось робити. Стріляй швидше, бо вже бе
руться летіть качки (Сл. Гр.); — Постояла я трохи, та й 
беруся йти додому (Марко Вовчок); — Вели всьому народо
ві зараз братися в дорогу (І. Франко).

4. до кого, за кого, рідко на кого. Застосовувати до ко
го-небудь якісь дії, картати когось, докоряти комусь і т. ін. 
Що дужче зледачію, то більше він за мене береться (Ганна 
Барвінок); Коли він занадто рішуче брався до неї, на неї на
падав страх (М. Коцюбинський); — І чого ти все мовчиш, 
Семене? — бралася за нього баба Явдоха (Остап Вишня).

5. перен., на що, розм., рідко. Удаватися до яких-небудь 
дій, засобів і т. ін. Братися на хитрощі.

6. розм., рідко. Іти, прямувати куди-небудь. Вони бра
лись не на північ.., а на південь (І. Нечуй-Левицький); — Бе
ріться сюди — побачите. — Не знаю куди — кругом болото 
(С. Васильченко); // Лізти вгору, дертися. Недалеко слива бу
ла рясна. Дивлюсь, щось береться на неї і трусить (Ганна 
Барвінок); Ми беремося вузькою стежкою на круту гору 
(В. Кучер).

7. заст. Женитися або виходити заміж; одружуватися. 
Оставайся, Степаночку! Коли не хочеш братись, То так 
будем. Я  сестрою, А ти мені братом (Т. Шевченко); Ой у  
полі вишня. Чому не черешня? Любилися, кохалися, Чому не 
беремся? (П. Чубинський); Коли вони брались — і ще в пер
ші часи по шлюбі, у  них були інші слова, але життя їх по
троху стирало і розвівало (М. Коцюбинський).

8. тільки 3 ос. Набиратися. Ой я в бору воду беру, — вода 
не береться (Сл. Гр.).

9. тільки 3 ос. З’являтися, виникати. Минає рік, минув 
другий. Знову дивувались, Де вт их сиріт безталанних Доб
ро теє бралось (Т. Шевченко); А що Катря сліз вилила, то 
де вже тії й сльози брались (Марко Вовчок).

10. тільки 3 ос. Приставати, липнути. Болото береться 
до коліс (Сл. Гр.); — На них [соснах] смола так живицею до



БРАТИСЯ 6 3 3 БРАТИСЯ

підошви береться, як глей (І. Микитенко); * Образно. [ М а 
т у ш к а  г у м е н я:] За їх [черниць] гріх швидше береться, 
чим за мирян, до їх він мерщій пристане, ніж до кого друго
го (Панас Мирний).

11. чим. Укриватися, покриватися чим-небудь. Криворуч
ко поглядав на Сокола й його очі бралися сльозами (І. Багря
ний); Береться білим інеєм стіна (І. Муратов); Чорно-зеле
не листя її береться іржавими осінніми плямами (В. Коза
ченко); Обличчя його [Юрка] міниться — то плямами чер
воними береться, то суцільною блідістю покривається 
(І. Рябокляч); * Образно. При біді за ніч голова молоком бе
реться (прислів’я).

12. чим. Пройматися чим-небудь, набувати певного стану, 
виразу і т. ін. Вгорі дуже холодно, я к у  нас зимою, через що 
пара та, що йде од землі,.. береться маленькими бульбаш
ками (Сл. Гр.); Сніг дедалі все більше тав, брався водою; но
ги грузли (Панас Мирний); Обличчя Якова береться зажу
рою (М. Стельмах); * Образно. Гнівом береться серце, але 
вона мовчить (А. Шиян).

13. безос., розм. Наближатися до певного віку, часу і т. ін. 
До сорока год [років] вже мені береться (Сл. Гр.); Хоч ще й 
не бралося на світанок, було видно, як серед білого дня 
(Ю. Бедзик).

14. перев. З ос., розм. Ловитися на вудку (про рибу). Бери
ся, рибко, велика й маленька (Номис); — Доведеться, ма
буть, прийти сюди надвечір. На заході сонця риба береться 
краще (А. Шиян).

15. перен., до кого. Рівнятися з ким-небудь. — Таку засва
таю, що годі! Куди тобі до неї братися..! (М. Коцюбин
ський).

16. Пас. до брати 1-8, 11-13. Вода для поливу береться із 
колодязя (з газ.).

(1) Береться [на] мороз — стає холодно, починається 
мороз. Мороз береться,.. вбрав іній дерева (Н. Забіла); Бра
лось на мороз, під ногами поскрипував сухий, пухкий сніжок 
(із журн.); (2) Братися / взятися за руки — тримати за ру
ки один одного. Ігра [гра] їх така: беруться ключем за руки 
і, співаючи, пробігають попід руками першої пари (Панас 
Мирний); (3) Братися / взятися іржйю що — окисню- 
ючись, покриватися іржею (про залізо та залізні вироби). По
щерблена шабля Іржею взялася, У піхви тій шаблі Вода на
лилася (Л. Первомайський); (4) Братися / взятися кригою: 
а) замерзати, покриватися кригою (про річку, озеро і т. ін.). 
В потоці вода бралася кригою (С. Чорнобривець); б) (зі сл. 
очі ,  п о г л я д ,  д у ш а  і т. ін.) ставати холодним, байду
жим. — Мамо... — з серцем повертається до невеличкої по
статі, а невеселі очі беруться кригою: ну, чого їй додивля
тись за ним, наче за немовлям (М. Стельмах); Душа наче 
кригою взялася, торкнися — задзвенить од страху (Ю. Муш
кети к); (5) Братися / взятися парою: а) перетворюватися 
на пару. Вода, нічого не погасивши, зараз же бралася парою 
і зникала .. у  повітрі (Б. Грінченко); б) пітніти; запотівати. 
Тимофій Гречка відмовився від бінокля: .. його очам було 
тісно, та й бралися парою скельця (Ю. Смолич).

0 (6) [Аж] братися (хапатися) / взятися (вхопитися, 
схопйтися) за живіт (за боки, рідко в боки) — дуже смія
тися, реготати. Іноді було насмішить [дід] бесіду, аж за 
животи беруться (Панас Мирний); Владкове оповідання .. 
від початку до кінця викликало ненастанні вибухи сміху у  
всій компанії. Стефко аж за боки хапався (І. Франко); — Та

й поганий анекдот, коли ти сам за живіт вхопився (О. Дон- 
ченко); — Ой, не можу! — вхопився за боки шофер і вибух
нув щирим, заразливим сміхом (Ю. Смолич); [Аж] дур голо
ви береться див. дур; Благословлятися (рідко братися) / 
благословитися (поблагословитися, заблагословйтися) 
на світ (на день, на світйнок, на світйння) див. благо
словлятися; (7) Брйтися / взятися за бйрки (за чубй): 
а) битися з ким-небудь чи починати бійку. — Хіба він мені 
брат? — каже було Василь .. Онисько собі не дякує Василе
ві. Не раз і за чуби бралися (Панас Мирний); Кличуть до 
нього раз наймитів — 3 кожним боротися пан захотів. Он 
жартівливі панські припарки — Довбуш береться з паном 
за барки (Д. Павличко); б) сперечатися. Іван Антонович го
товий взятися з комбатом за барки, доводячи, що міно
метники дефіцитні і місце Шовкуна — біля “самовара ” 
(О. Гончар); (8) Брйтися / взятися за кнйжку (за книжкй): 
а) починати читати або вчитися. їздив [Дмитро] у  хурманку 
на цукровню по жом чи маляс, столярував, у  вільну ж годи
ну за книжку брався (М. Стельмах); б) готувати уроки; готу
ватися до занять і т. ін. Довелося, поки ще лишався час, вса
довити хлопця за стіл і змусити взятися за книжку і все 
повторити (із журн.); (9) Брйтися / взятися за перб — по
чинати писати, займатися літературною діяльністю. Учора 
хто його знає що й робив, що й за перо не брався (Панас 
Мирний); Опівночі прокинувся [Коркошко] від поганого сну 
і взявся за перо (В. Логвиненко); (10) Брйтися / взятися за 
розум: а) ставати розсудливішим, розумнішим; поводити 
себе розумно, діяти розсудливо. Я  ніколи не розумію як слід 
психології ваших людей, чому вони тоді тільки беруться за 
розум, як їх вилаяти по-батьківському, того, може, що ще 
молоді? (Леся Українка); Пора б уже Андрієві й за розум 
братися (Д. Бедзик); [ В и б о р н и й : ]  Час би, Наталко, взя
тись за розум: ти уже дівка, не дитя. — Кого ж ти дожи
даєшся? (І. Котляревський); б) починати серйозно займати
ся якою-небудь корисною справою. Він заявив, що він почи
нає вчитись. — Годі байдики бити, треба за розум братись 
(Г. Коцюба); Посадські люди за розум взялися. Крам інозем
ний з ’явився на ярмарках (Н. Рибак); (11) Брйтися / взятися 
за своє — продовжувати діяти певним чином, наполягати 
на чомусь. Та одразу ж пригадав, що не раз уже давав собі 
слово, а минав час — і знову брався за своє, ніби його хтось 
живосилом штовхав у  шкоду (Микита Чернявський); Мала 
на хвилинку смирніла, а потім, коли мати кудись одверта
лася чи виходила, знову бралася за своє (М. Олійник); Вони 
знов узялися за своє? Гадають, що й цього разу їм мине
ться? (Ю. Шовкопляс); (12) Брйтися / взятися за старе, 
перев. несхв. — починати знову займатися тим самим (пе
рев. осудливим). — Знову за старе взялися й нашими рука
ми собі жар загрібають (М. Старицький); (13) Брйтися / 
взятися зубйми за що — рішуче, настійно діяти, домага
ючись чого-небудь. — Зубами взявся я за це діло. Пішов по ус
тановах, в усіх кабінетах побував, всі дозволи одержав (О. Гон
чар); (14) Брйтися / взятися попелом — зникати, пропада
ти. Чоловік пише на папері, і слово його не раз береться по- 
пелом-туманом (Л. Старицька-Черняхівська); Але душа від 
того все ж не бралася попелом (І. Багряний); Не одну я ніч
ку не спала, не один день гірко працювала, здоров ’я накла
дала, а тепер — де воно [добро]? Попелом узялося... (М. Ко
цюбинський); (15) Брйтися / взятися фертом в (попід) 
боки — приймати позу самовдоволеної людини, виявляючи
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пиху, зазнайство і т. ін. Став я, хвертом [фертом] в боки 
взявся 1 до неї обізвався (Л. Глібов); (16) Братися в ноги — 
починати швидке тікати, бігти, йти геть. [Чирва :]  Улучив!.. 
Тепер тікати! (Озирається й береться в ноги) (І. Микитен- 
ко); (17) Братися за чепіги — приступати до роботи, почи
нати працювати, господарювати. Рано довелося мені бра
тися за чепіги (Ю. Збанацький); (18) Братися (хапатися) / 
взятися (вхопитися) за гблову: а) бути у відчаї, розпачі; 
дуже переживати, шкодувати. Коли він [Горький] прочитав 
у  “Раді" листа [Винниченка].., то все хапався за голову, 
хвилювався й повторював: Так мені й треба (М. Коцюбин
ський); — Призначають у  середню школу пташа жовторо
те, а потім беруться за голови (Ю. Збанацький); Побитих 
тисячу горшків, А де побито —розбери! Чи там, чи тут?.. 
Як глянув зав з-під козирка, Вхопивсь за голову й сказав: 
— Гукніть негайно Хам ’яка (С. Олійник); б) дивуватися. З яки
ми гордощами мазюкав я на взір “цьоциних " [тітчиних] та
кі “руж і", що аж сама “цьоця " [тітка] бралася за голову 
(І. Франко); (19) Братися (хапатися) / взятися (схопити- 
ся) у ручки — боротися, битися з ким-небудь. — Чого ста
ли?.. — кричить капітан Бугров своїм солдатам. Вони вже 
отямились і схопилися з партизанами в ручки (І. Микитен- 
ко); (20) Братися / взятися (вхопйтися) за шйпку — зби
ратися піти якнайшвидше, поспішно беручи одяг. Як часто 
за шапку береться, так не скоро піде (прислів’я); Хто твере
зіший, собі став за шапку братись (Панас Мирний); — Роз
казуй комусь іншому, — недовірливо мовив Токовий і взявся 
за шапку. — Бувайте (Ю. Хорунжий); (21) [І] не берёться 
[до] голови безос., в кого, кому і без дод. — хто-небудь не 
може усвідомити, зрозуміти, збагнути щось. Сторонський 
нарікав, що з Михасем зле — не вчиться; зате Андрусь пиль
ний хлопець. А в Савки те й голови не бралося (О. Маковей); 
Не помічав [Тищенко], що вп ’явся очима в Ірину .. Змар
ніла? Постаріла? Таке не бралося до голови (Ю. Мушке- 
тик); Як різниться знахідка з розписами Київської Софії та 
Кирилівської церкви, теж датованими XII століттях^. 
Просто не береться голови, що пам ’ятки належать до од
нієї епохи (із журн.); (22) Не братися / не взятися [і (ні, 
ані)] за холодну (рідше студену) воду, несхв. — нічого не 
робити, нічим не займатися; байдикувати. — До вісімнадця
ти років мати мені й за холодну воду братися не дозволяла 
(М. Руденко); Поки бряжчали ще тітчині карбованці, було 
й за холодну воду не візьметься, думали, — навіки зледащіє 
людина (М. Коцюбинський); — Ну та нічого! — мріяла 
Стася, — ось тільки забагатіємо в Америці, я сама трьох 
наймичок матиму, за холодну воду не візьмусь (І. Муратов); 
Дядько ж носив свою Мальвочку на руках, не давав узятися 
їй і за студену воду (В. Земляк); (23) Не братися (не входи
ти, не йти) в рахубу — не враховуватися. Знайомі студен
ти на Полтавщині не бралися в рахубу (П. Козланюк); Мо
же, й вік дерева обчислювався тисячоліттями — роки тут 
не входили в рахубу (П. Загребельний).

БРАТЙЩЕ, а, ч., розм., рідко. Збільш, до брат 2. Гей, 
братища, пора знати, Що не всім нам панувати, Не всім 
дано теє знати, якречима  [справами] керувати (з народ
ної пісні); — Що ж, братища? — кажуть інші. — Рушай
мо панським добром ділитись! (П. Куліш).

БРАТІВ, това, тове. Який належить братові. Замкнувши 
братову квартиру, вона востаннє обійшла сад (В. Кучер).

БРАТ-І-СЕСТРА, ~а-і —й, ж. Народна назва перестрічу, 
а також фіалки триколірної та деяких інших рослин. 
Брат-і-сестра росте як звичайний бур 'ян у  посівах, зде
більшого в озимині, але трапляється вона також на узліс
сях, біля доріг, у  ровах (із журн.).

БРАТІЯ, і, ж., збірн., рел.-церк. Чернеча община одного 
монастиря. Пройшли три дні. Вся братія зібралась На мо
настирському подвір ’ю [подвір’ї] (І. Франко); Виходив він 
[монах] до монастиря і до братії тільки в неділю... (М. Гру- 
шевський); 3 монастиря [Михайло] не пішов.., проте .. на 
ігумена й монастирську братію дивувався з прихованими 
хитрими іскорками в очах (О. Донченко); // перен., іноді 
ірон. або жарт. Люди однієї професії, одного суспільного 
середовища. Не для людей, тієї слави Мережані та кучеря
ві Оці вірші віршую я. Для себе, братія моя! (Т. Шевченко); 
Сам [Андрій] був задоволений з того, що просвіщав цю ди
ку братію... (І. Багряний); Спочатку було нелегко — шо
ферська братія кепкувала з неї, намагалася чинити каверзи 
(М. Руденко).

БРАТКИ, братків, мн. Народна назва деяких видів фіалки, 
зокрема фіалки триколірної. Мати прикликала мене, пере
даючи кільканадцять чудових братків до розсадження 
(О. Кобилянська); І квіти тьотя Надя сіяла такі, про які 
Микола ніколи не чув. Левкої, стокротки, флокси, братки 
(В. Канівець); Милують око дрібні листочки самшиту, ок
самитові братки (з газ.).

БРАТКО, а, ч., фам. Те саме, що брат 2, 3. — Он той 
братко припас задля його [нього] таку важну штуку, що й 
не здивує (Панас Мирний).

БРАТНІЙ, я, є. 1. Прикм. до брат 1,2, 5. З думки мені не 
йде братня біда (Сл. Гр.); Щоб братню кров пролити, про
сять І потім в дар тобі приносять 3 пожару вкрадений 
покров! (Т. Шевченко); Хай там як, а “дванадцять " стано
вили групу особливо втаємничених учнів, серед яких Петро 
утримував суто братнє старшинство (із журн.); // Належ
ний братові, братам. Я  не спала, не дрімала, .. Лиш в один 
дивилась бік — Де Іван мій, де талан мій Білим тілом, духом 
смілим Захищає нашу хату, Братню хату захищає Від на- 
пасників-шулік (М. Рильський).

2. Власт, братові; такий, який буває між братами; братер
ський, товариський, дружній. Се чиста розкіш братньої 
любові, Се той чудовий мід, якого крапля Розширює жит
тя людське в безмір (І. Франко); // Який живе в братерстві, в 
братському єднанні. Морем припливли [саджанці цитрусо
вих] від братньої Грузії в подарунок!.. Та ще як: в білу мар
лю впаковані, коріння обкладено мохом (О. Гончар); Варто 
було б використати досвід братньої Польщі, яка зберегла 
наукові установи, прошарок допитливих, патріотично на
лаштованих студентів і мудрих професорів (із журн.).

0  Подавати (давати, простягати) / подати (дати, про
стягти) [брйтню, помічну і т. ін.] руку [допомоги] див. 
подавати1.

БРАТОВА, ої, ж. Дружина брата. Його ж інка.. пішла до 
своєї братової (У. Квітка-Основ’яненко); В Києві застала з 
родини тільки татка (потім над ’іїхала братова) (Леся Ук
раїнка); Коли вручав [Тарас] тернову хустку братовій, зга
далась знову мати, пов ’язана такою ж хусткою... (Василь 
Шевчук).

БРАТОВБИВЕЦЬ див. братовбивця.
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БРАТОВБЙВСТВО, а, с. Убивство свого брата, побрати
ма, однодумця. Гріх братовбивства засуджується усіма 
релігіями (із журн.).

БРАТОВБИВЦЯ, і, ч. і ж., БРАТОВБЙВЕЦЬ, вця, ч. 
Убивця свого брата, побратима, однодумця. Джентльмен 
мандрівний цей .. Підкупляв, лякав і лаяв Несхочих брато
вбивць (М. Бажан); Він [Андрій] і справді підійшов. Піді
йшов братовбивця тихо, нечутно і зупинився, як примара 
(М. Хвильовий); Поряд із святими Борисом і Глібом виріс у  
родині рівноапостольного князя Володимира братовбивець 
Святополк Окаянний (з наук. літ.).

БРАТОВБИВЧИЙ, а, е. Прикм. до братовбивство. По
мер розумний князь Володимир.., а між його синами почала
ся братовбивча проклята народом боротьба (з переказу); 
Життя віддаси, щоб спинити Страшну, братовбивчу війну 
(М. Гірник).

БРАТОВБІЙНИК, а, ч., заст. Те саме, що братовби
вець.

БРАТОВИЗНА, и, ж., заст. Спадщина, яка залишилась 
після брата. Ділити братовизну.

БРАТОГУБЕЦЬ, бця, ч., рідко. Те саме, що братовби
вець. Ніхто з чаклунів не захотів служити правителю-бра- 
тогубцю (із журн.).

БРАТОГУБНИЙ, а, е, рідко. Прикм. до братогубець.
Щоб ні одної краплі крові не пролилося в братогубній війні 
(В. Винниченко).

БРАТОГУБСТВО, а, с., рідко. Те саме, що братовбив
ство. Оцінка “Слова про Альказар " зазнавала змін. Спочат
ку воно правило за сухе дерево в саду Антоничевої поезії. 
Згодам акцент перейшов на протест проти братогубства, 
взагалі — проти воєнного безуму (з наук.-попул. літ.).

БРАТЙК, тка, ч., розм. 1. Зменш, до брат 1. — Не чорт 
це, — бурмотів сотник, — а Мініхів молодший браток, той, 
що в Стародубі людям нашим спокою не дає (Б. Лепкий).

2. фам. Те саме, що брат 3. — Нічого. Трохи тільки по
товкло тебе, браток, ніби й ти літав, як той генерал 
(І. Багряний); — Браток, а мене навчиш? Увесь вік дякува
тиму (М. Стельмах).

БРАТОЛЮБІЄ див. братолюб’я.
БРАТОЛЮБНИЙ, а, е. Який проявляє до людей таку 

любов, як до братів. Будьте всі однодумні, співчутливі, бра
толюбні, милосердні, покірливі (Біблія. Пер. І. Огієнка); 
[Калеб : ]  Учитель наш, ти знаєш, братолюбний (Леся 
Українка); // Який виражає таку любов. Заспівають гуртом 
братолюбний псалом, В спільній праці зміцнять свої руки 
(М. Старицький).

БРАТОЛЮБНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до братолюб
ний. У братолюбності треба жити (Сл. Гр.); Господь за
кликає і нас сіяти навколо себе любов, мир і братолюбність 
(з рел.-церк. літ.).

БРАТОЛЮБСТВО, а, с. Абстр. ім. до братолюбний.
Про братолюбство немає потреби писати до вас, бо самі 
ви від Бога навчені любити один одного (Біблія. Пер. І. Огі
єнка); — А ви кажете — гуманізм, християнство, брато
любство... — гірко промовив Максим у  думці невідомо до ко
го (І. Багряний).

БРАТОЛЮБ’Я, БРАТОЛЮБІЄ, я, с., заст., рідко. Те 
саме, що братолюбство. Сійте в головах думи вольнії, В 
серцях жадобу братолюбія (І. Франко); Інші письменники 
постарались дати ідеали християнської незлобності і бра-

толюб ’я в його синах Борисі і Глібі (М. Грушевський);Яглшв 
щоки, обліплені помадками, дістав безліч запрошень на роз
говіння, але вибрав Боярів, бо не міг відмовити Марті.. піс
ля того, як ми тричі, підкреслено щиро, віддали шану тра
диції братолюбія (У. Самчук).

БРАТОНЬКО, а, ч. Пестл. до брат 1. — Сестронько! 
Ганночко! Молодиця зупинилася, глянула на вершника, що 
мчав узвозом з гори. Потім зойкнула, змахнула руками .. 
— Братоньку-у! — і, мов біла чайка, метнулася назустріч 
(В. Малик); Мій маленький братонько.

БРАТбЧОК, чка, ч. Пестл. до брат 1. [ Д р у г и й  хор:] 
Біжи, біжи, братику, доганяй, Свою любу сестроньку об
бирай. Ой біг любий браточок — не догнав, За боярами рід
неньку не пізнав (І. Кочерга).

БРАТСТВО, а, с. 1. Група, товариство людей, об’єдна
них спільною діяльністю і метою, які дотримуються певних 
установлених ними правил. Перше і найславніше з тих 
братств було братство Львівське ставропігійське (І. Фран
ко); Поет [Т. Шевченко] зустрічається на літературних 
вечорах з членалш Кирило-Мефодіївського братства (О. Кор
нійчук); Для захисту своїх соціально-економічних і національ
но-релігійних інтересів львівське міщанство уже в XV cm. 
створило свою окрему організацію — церковне братство 
(з наук, літ.); На квартирі Гулака відбуваються збори, до 
нього, як до арбітра, звертаються молоді члени братства 
(із журн.).

2. тільки одн. Братське почуття, ставлення; дружба. Ша
нуйте всіх, братство любіть, Бога Бійтеся, царя поважай
те (Біблія. Пер. І. Огієнка); А на давнім пожарищі Іскра 
братства тліла (Т. Шевченко); // Братня близькість, єд
ність. У житті не так, я к у  театрі. Але людство й досі не 
збідніло на прояви братства (з газ.).

(1) Братство (товарйство) т в е р ё з о т  — у дореволюцій
ній Росії, колишньому СРСР та в деяких інших країнах — 
організація, спілка людей, які пропагують відмову від ужи
вання спиртних напоїв. — По інших краях, у  Чехії та Мора
вії, засновують при кождій [кожній] церкві братства тве
резості, — мовив Дум ’як (І. Франко); — Потім зачали [му
жики] заводити товариства тверезості, бо дуже стали 
ґрунти тратити (В. Стефаник); При храмах здавна відкри
вались богадільні, будинки працелюбності і товариства 
тверезості, де діти, позбавлені батьківської ласки, діста
вали достойне виховання (з наук.-попул. літ.).

БРАТСЬКИЙ, а, е. 1. Прикм. до брат 1, 2, 5. Спалив 
[Андрій] усе своє серце... Своє, до кінця вірне, до кінця 
віддане братське серце... (І. Багряний); // Пройнятий почут
тям любові, дружби; братерський. Ті очі юнацькі Я  бачу й 
сьогодні, І потиски братські Горять у  долоні (П. Воронь
ко); Навіть султан Сулейман ніколи б не дозволив собі бути 
зухвалим з Ібрагімом. Між ними ось уже десять років вза
ємини були ледь не братські (П. Загребельний).

2. Прикм. до братство 1. Я .. став продавцем братських 
книг. За цю роботу платить мені братство по 120 золотих 
на рік — гроші неабиякі (Р. Іваничук); Я .. кілька років ти
нявся по монастирях, навчав дітей по монастирських та 
братських школах (Ю. Мушкетик); Іов Борецький та Меле- 
тій Смотрицький брали активну участь у  заснуванні Київ
ської братської школи (із журн.).

Братська могила див. могила.
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БРАТТЯ, братті в, мн. і невідм., збірн., с., заст. Брати 
(див. брат, перев. у 2, 4 знач.). Гумен теж здивувався, зі
брав братів і почали браття радитись (з легенди); Я  зві
щатиму Ймення Твоє [Бога] своїм браттям, буду хвалити 
Тебе серед збору! (Біблія. Пер. І. Огієнка); — А що, брат
тя! Чи не послухать нам цієї ради? — спитав Микола в 
своїх товаришів (І. Нечуй-Левицький); Славне товарист
во, любе миле браття! Від душі тут хочу всіх вас приві
тать я! (П. Тичина); — Обнімемось, браття, — сказав ге
нерал, схвально кивнувши у  відповідь на слова Гука (О. Берд
ник).

БРАТУНЬ, БРАТУНЬО, я, ч., розм. Пестл. до брат 1.
[ М а ти:] А ти, братуню, вже б не відзивався, коли не за
чіпають! (Леся Українка); — Якось мій старший братуньо 
приїхав набрати корму худобі (з газ.).

БРАТУНЬО див. братунь.
БРАТУСЬ, братуся, ч., розм. Те саме, що братунь. 

[ О н и с я:] Братусь ваш зволили приїхати (Д. Бедзик).
БРАТУХА, и, ч., фам. Брат (у 1,3 знач.). А братуха встав 

та й каже: “Стійте, хлопці, підождіть! ” (Я. Щоголів); 
[Ж рець : ]  Гей, братухо, чи й сам ти не з таких? (Леся 
Українка); — Помилились ми з вами, Миколо Сидоровичу. 
Братуха мій здорово нас піддурив (В. Винниченко); Брату
ха зібрався вийняти гроші з скрині й перекласти в кошик 
(С. Скляренко).

БРАТЦІ див. братець.
БРАТЦЯ див. братець.
БРАТЧИК, а, ч. 1. Член компанії; товариш. — Нащо ж 

ти п 'єш, сину?.. Слухай отих братчиків, що понаводив з со
бою, то вони тебе підведуть!.. (Панас Мирний); — Слухай
те, братчики! — говорить з дерева Ведмідь. — Ідуть уже, 
йдуть наші вороги! (І. Франко).

2. Член братства (у 1 знач.). Увечері першого дня Різдва 
братчики кирило-мефодіївці зібралися колядувати до Ми
коли Гулака (О. Кониський); Писав він [І. Вишенський] до 
простих письменних людей, міських та сільських священи
ків і братчиків (І. Франко); // Член козацької Січі; січовик. 
— А де ж твої братчики, січовики дунайські, що ти сам ле
жиш поміж очеретом? (М. Коцюбинський); Єдиною на
дією [посполитих] були братчики з Низового війська Запо
різького (П. Панч); Зібралися, скажімо, братчики відвіда
ти колишнього курінного товариша, по конях та й гайда! 
(із журн.).

3. іст. Заможний ремісник, повноправний член цеху. Ре
місники в Україні у  XVIII cm. об'єднувались у  цехи. Тільки 
найбільш заможні ремісники були повноправними членами 
цехів, так званими братчиками (з наук. літ.).

4. Пестл. до братик. Боками попри дорогу біжуть 
[біжать] її дві менші сестрички і братчик (Марко Черем
шина).

БРАУЗЕР, а, ч., інформ. Програмне забезпечення, яке ви
користовується для візуалізації комп’ютерних об’єктів, а 
також пошуку та маніпуляцій ресурсами мережі Інтернет. 
На початку 90-х років минулого століття кожна операцій
на система пропонувала своїм користувачам одразу кілька 
графічних браузерів на вибір (із журн.); Група ентузіастів 
запропонувала власними силами продовжувати роботу над 
популярною програмою, але без потужної підтримки ос
новного ядра команди розробників браузер уже не зможе 
залишатися яскравою фігурою на ринку (із журн.).

БРАУЗЕРНИЙ, а, е, інформ. Прикм. до браузер. У2007ро
ці заблоковано набагато більше браузерних атак, ніж по
переднього року (з Інтернету); Браузерний інструмент для 
користувачів.

БРАУЛА, и, ж. Маленька безкрила сліпа мушка ряду 
двокрилих червоно-бурого кольору, яка живе паразитом на 
бджолах. Браули живуть у  бджолиних вуликах і розміщу
ються на бджолах (з наук.-попул. літ.); Личинки браули 
харчуються воском (з Інтернету).

БРАУЛЬбЗ, у, ч., вет. Інвазійна хвороба бджіл, спричи
нена паразитами. Збудник браульозу — безкрила муха брау- 
ла (з наук, літ.); При виявленні браульозу на пасіці вводять 
карантинні обмеження (з навч. літ.).

БРАУНІНГ, а, ч. Автоматична скорострільна ручна 
зброя особливої системи. І навіть браунінг ховає дві кулі 
(М. Коцюбинський); У нього [Василя Гука] був браунінг, він 
пальнув кілька разів у  вікно (О. Бердник).

БРАХІАЛГІЯ, ї, ж., мед. Невралгія плечового сплетін
ня. Брахіалгію в цілому може викликати процес, локалізо
ваний у  будь-якій точці — від спинного мозку до дисталь
них відділів кінцівок (з наук, літ.); Коли тканина хрящового 
диска зачіпає нервові корінці, виникає тягучий біль у  нозі 
або руці — ішіас або брахіалгія (з наук. літ.).

БРАХІАНТИКЛІНАЛЬ, і, ж., геол. Коротка складка 
шарів гірських порід, усередині якої залягають старші за 
геологічним віком породи. У тектонічному відношенні Да- 
шавська складка є брахіантикліналлю північно-західного 
простягання (з наук. літ.).

БРАХІАНТИКЛІНАЛЬНИЙ, а, е, геол. Прикм. до брахі
антикліналь. Будова мезозойських відкладів ускладнена 
пологими брахіантиклінальними структурами, що групу
ються в зони регіональних валоподібних піднять (з наук. літ.).

БРАХІКАРДІЯ, ї, ж., мед. Те саме, що брадикардія. Під 
час шоку та втрати свідомості поряд із розширенням су
дин спостерігається також брахікардія та гіпотензія 
(з навч. літ.).

БРАХІКЕФАЛ див. брахіцефал.
БРАХІКЕФАЛІЯ див. брахіцефйлія.
БРАХІКОЛбН, а, ч., літ. Вірш, кожен рядок якого має 

один склад. Брахіколони належать до розряду екзотичних 
і в українській поезії зустрічаються дуже рідко (з навч. 
літ.).

БРАХІОЗАВР, а, ч., палеонт. Викопний велетенський 
рослиноїдний динозавр підряду зауроподів мезозойської 
ери довжиною понад 20 метрів із дуже довгими передніми 
ногами. Донедавна найбільшим динозавром у  Європі вва
жався брахіозавр, довжина тіла якого дорівнювала 20мет
рам (із журн.).

БРАХІОПбД див. брахіоподи.
БРАХІОПОДИ, ів, мн. (одн. брахіопбд, а, ч.). Те саме, 

що плечоногі. У кременчуцькому краєзнавчому музеї мож
на побачити цікаву колекцію палеонтологічних зразків, се
ред яких є такі давні, як губки, молюски, брахіоподи та чер- 
в ’яки (із журн.).

БРАХІСИНКЛІНАЛЬ, і, ж., геол. Коротка складка ша
рів гірських порід, усередині якої залягають молодші за гео
логічним віком породи. У межах Західного Приазов ’я по
близу міста Гуляйполе розташована брахісинкліналь дов
жиною 4-5 км і завширшки 2 км (з наук.-попул. літ.).
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БРАХІСИНКЛІНАЛЬНИЙ, а, е, геол. Прикм. до брахі- 
синкліналь. Основною тектонічною формою Кузбасу є 
брахісинклінальна структура (з наук, літ.); Брахісинкліналь- 
ні відклади.

БРАХІСТОХРбНА, и, ж., мат. Крива, якою тіло під 
впливом дії певних сил найшвидше пройде з однієї заданої 
точки в іншу. У викладанні варіаційного числення тради
ційно розглядається задача про брахістохрону (з наук, 
літ.); Якщо потрібно знайти брахістохрону не між двома 
заданими точками, а в більш загальному вигляді між двома 
точками, які лежать на двох нерухомих кривих, рівняння 
яких задані, то слід ввести до розгляду варіації кінцевих 
точок брахістохрони (з наук. літ.).

БРАХІЦЕФАЛ, БРАХІКЕФАЛ, а, ч., антр. Людина, у 
якої відношення ширини голови до її довжини перевищує 
80 %. Величезний кіин населення, що антропологи нази
вають брахіцефалами, цілком можливо походить із Азії 
(з наук. літ.).

БРАХІЦЕФАЛІЯ, БРАХІКЕФАЛІЯ, ї, ж., антр. Фор
ма черепа, в якому подовжній вимір не набагато більший від 
поперечного; короткоголовість. У мешканців Закарпаття 
та північних схилів Карпат темніша серед українців пігмен
тація очей, найбільше виражена брахіцефалія, найнижчий 
зріст (з наук, літ.); За підсумками комплексного аналізу 
встановлено, що серед українців загалом переважає від
носно високий зріст, брахікефалія, тобто округла форма 
голови, здебільшого доволі темний колір волосся і очей, від
носно широке обличчя з середнім горизонтальним профілю
ванням, переважання прямої спинки носа (з наук. літ.).

БРАХМА, и, ч. (з великої літери). Перший бог індуїст
ської головної тріади, який ушановується як творча сила і 
творець всесвіту. Смикаючи то за голову, то за хвоста ве
летенського гада, діти Брахми збурювали небесний океан: 
зрештою отримали чашу з напоєм безсмертя (О. Бердник).

БРАХМАН, а, ч. В Індії — особа, що належить до вищої 
касти (первісне — до касти жерців); браман. Брахмани по
стійно повчали трудящих, що вони повинні коритись волі 
богів, проповідували пасивність і послух (з навч. літ.); Від
давна жерці Єгипту, Вавилона, брахмани Індії вивчали за
кономірності руху планет Сонячної системи (із журн.).

БРАХМАНІЗМ, у, ч. Релігійна система Стародавньої Ін
дії, що виникла на ґрунті ведизму. Брахманізм може розгля
датися як рання стадія індуїзму, головний зміст якої поля
гає в переході від ведійської міфології і політеїзму до ідеї 
єдиного Бога-Творця і потім — абстрактного абсолюту, 
основи і причини світу (з наук. літ.).

БРАХМАНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до брахман і брахма
нізм. Та, вичитавши у  брахманських книгах Про величезну 
силу й міць покути, Котра перемага людську природу,.. Він 
забажав все те собі здобути (І. Франко).

БРАХМІ, невідм., с. Один із найдавніших різновидів ін
дійського складового письма. Хоч брахмі є предком прак
тично всіх аборигенних писемностей Південної та Півден
но-Східної Азії, уже в середні віки ця писемність була забу
та (з наук.-попул. літ.).

БРАНА, і, ж., діал. Кар’єр.
БРАШПИЛЕВИЙ, а, е, спец. Прикм. до брашпиль.

Брашпилеві кріплення.
БРАШ ПИЛЬ, я, ч., спец. Палубний механізм лебідково

го типу, встановлений на носі корабля для підіймання якоря

і натягування тросів при швартуванні судна. Брашпиль дав
но потребував ремонту, а механік не звертав на це ніякої 
уваги (О. Донченко).

БРЕВЕ, невідм., с. Офіційне послання Папи Римського. 
Остаточна легалізація обох провінцій — Коронної (україн
ської) та Литовської (білоруської), затверджена папським 
бреве 1742 р., завершила понад столітній період формуван
ня чернечого ордену василіан (з наук, літ.); Відомим є бреве 
папи Климента XIV від 21 липня 1773 р. про ліквідацію ор
дену єзуїтів (із журн.).

БРЕВІАРІЙ, я, ч., рел. Коротка збірка молитов, пісень, 
гімнів, біблійних та апокрифічних текстів, які використо
вують під час богослужінь у римо-католицькій церкві. Тіль
ки найближчі знали, що отець уже майже зовсім сліпий, 
що він служить месу по пам 'яті, а друзів-священиків про
сить читати бревіарій уголос, разом з ним (із журн.); Під 
час перерви отець Войтила сідав у  кутку аудиторії й чи
тав бревіарій або йшов до каплиці, де ставав навколішки на 
підлогу, хоча в каплиці були підставки для колін із подушеч
ками (із журн.).

БРЕГЕТ, а, ч. Кишеньковий годинник, що виготовлявся в 
майстерні Бреге. Брегет був відомий своєю точністю, від
бивав години, частки годин, показував числа місяця (з на
ук.-попул. літ.); Граф Ольховський з оповідання Купріна 
“Брегет ” виграв у  карти золотий брегет (з газ.).

БРЕДЕНЬ, дня, ч. Невеликий невід для виловлювання 
риби у мілководних місцях. Вдариш веслом — і випливає 
тобі лин, як порося. Закинеш бредень — аж нутро обри
вається тобі. Зразу віз наловиш (М. Стельмах); Густий 
бредень.

БРЕДНЯ, БРИДНЙ, і, ж., розм. Безглузді думки; химе
ри. Усе бредня, що люде [люди] кажуть (Номис); Бридня!.. 
а й досі, як згадаю, То серце плаче та болить (Т. Шевченко); 
Сам я Чоловік, і я не хочу Переказувати бридню (Леся 
Українка); Я  й здумала, невже ж то все бредня, про що нам 
потай говорили люди? (М. Рильський); Така мені лучилася 
бредня — допився до зеленого коня (Л. Костенко).

БРЕЗЁНТ, у, ч. Груба лляна водонепроникна тканина. 
Ідуть геодезисти з інструментом, На них плащі-дощовики 
з брезенту (П. Дорошко); Холод [вкладався на ніч] на скла
деному вчетверо брезентові (Ю. Мушкетик); Намети на 
Півночі подвійні: знизу фланель або повстина, а зверху — 
грубий брезент (із журн.).

БРЕЗЕНТИНА, и, ж. 1. Те саме, що брезёнт. Погонич 
крайньоїкаруци наспіх підняв шмат брезентини (М. Рудь).

2. Одяг із брезенту. Я  ледве впізнаю інженера Левицько- 
го в якійсь брезентині (О. Гончар).

БРЕЗЕНТІВКА, и, ж., розм. Спецодяг із брезенту. По
верх светра хлопець надів брезентівку (з газ.).

БРЕЗЕНТОВИЙ, а, е. Прикм. до брезент; // Зробл. з бре
зенту. Крізь брезентовий плащ в Михася намокла кожуши
на (С. Чорнобривець); В зеленому кітелі, широкому плащі й 
брезентових чоботях Петренко мало був схожий на гене
рала (В. Кучер); На плечах у  діда брезентова куртка 
(О. Гончар); Чути, як вітер хлюпає брезентовими спинами 
цирку (Ю. Щербак).

БРЕЗКЛИЙ, а, е. Набряклий, опухлий (про тіло або об
личчя). Павлюк побачив брезкле обличчя з безкольоровою 
гострою борідкою (О. Копиленко); За передню парту 
скраю сів Кривда, пониклий, з брезклими зморшками на об
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личчі (Р. Іваничук); // Який має набрякле тіло або обличчя. 
Масленников повернувся з закордонних курортів таким же 
брезклим, як і їхав туди (В. Канівець); Він ледве встиг по
хмелитися і після безсонної ночі здавався брезклим і ста
рим (3. Тулуб).

БРЕЗКЛІСТЬ, лості, ж. Стан за знач, брезклий. І тіль
ки тепер впадає в очі несвіжий колір обличчя і передчасна 
якась брезклість (В. Козаченко).

БРЕЗКНУТИ, ну, неш, недок. Ставати хворобливо тов
стим, брезклим; набрякати. Дзеркало показало йому людину 
з явним натяком на друге підборіддя .. Тіло вже почало 
брезкнути (Ю. Шовкопляс).

БРЕЙД-ВЙМПЕЛ, а, ч., мор. Прапорець на грот-щоглі 
судна командира з’єднання бойових кораблів. Міністром 
оборони України затверджено посадові прапори і прапори 
різноманітних служб Військово-Морських сил України. Се
ред них — 10 прапорів, гюйс, вимпел військового корабля та 
брейд-вимпел командира дивізіону (з наук. літ.).

БРЕЙК1, у, ч„ муз. 1. Сольна імпровізаційна (мелодійна 
або ритмічна) заповнювальна вставка в паузах ансамблю 
або оркестру, не пов’язана з метричною структурою п’єси. 
Зіграти брейк.

2. Сучасний танець з елементами пантоміми та акроба
тики. Плавну мелодію танго змінив буйний брейк (О. Берд
ник); Перекладач заспокоїв: — Я сказав їм, що ви всі тан
цюєте брейк (Г. Усач).

БРЕЙК2, виг., спорт. Команда рефері у боксі, що означає 
вимогу припинити бій.

БРЕЙКУВАТИ, ую, уєш, недок., жарг. Танцювати брейк. 
Молоді не завжди зрозумілий зміст купальських обрядів, 
тому вони замість традиційних розваг твістують, брей- 
кують, шейкують у  цю загадкову ніч (з газ.).

БРЕЙН-РЙНГ, у, ч. Інтелектуальна гра, що потребує від 
учасників блискавичного орієнтування для розв’язання по
ставлених завдань, питань і т. ін. Екологічний брейн-ринг 
“Допоможемо собі " є улюбленою інтелектуальною грою 
ліцеїстів (з газ.).

БРЕЙН-Ш ТбРМ ,у,ч. Методика колективного пошуку і 
прийняття рішень; мозкова атака. Ідея може народитися в од
ній світлій голові, а може бути результатом колективного 
брейн-шторму (із журн.); Які були ухвалені рішення брейн- 
штормом, можна було дізнатися за короткий час (з газ.).

БРЕЙЦАРА, и, ж., діал. Одна з частин ґирлиґи. Мідну 
напівстерту брейцару начищено до блиску (О. Гончар).

БРЕКВАТЕР, а, ч. Кам’яна перешкода, що споруджуєть
ся для обладнання штучної гавані або для захисту природ
ної гавані від морських хвиль. Сивучі жодної хвилини не зали
шаються нерухомими, то піднімаються й опускаються у  во
ду, то повертаються на брекватер разом із хвилею (із журн.).

БРЁКЧ1Я, і, ж., геол. Гірська порода, що складається з 
уламків, зцементованих якою-небудь мінеральною речови
ною. Буває, що брекчії складаються з цементованих улам
ків однієї якоїсь породи (з наук. літ.).

БРЕЛКбВИЙ, а, е. Стос, до брелока. Брелкові кріплення.
БРЕЛЙК, а, ч. Прикраса, привішена до ланцюжка кишень

кового годинника, на браслеті, біля ключів. Він раптом ви
тяг годинник та забрязкав брелоками (М. Коцюбинський); 
Від цих рухів на камізельці важко теліпався товстий по
сріблений ланцюжок від годинника і дзвонив дешевими бре
локами (Б. Антоненко-Давидович).

БРЕ Л бЧ О К , чка, ч. Зменш, до брелок. Жабки в моїй ко
лекції різні: є брелочок золотий із жабкою, є велика кера
мічна, а також дерев ’яна китайська жабка (із журн.).

БРЁМСБЕРГ, а, ч., гірн., техн. Пристосування для транс
портування вантажів у вагонетках по похилій площині. 
Ілько знав, що там працює бремсберг, спускаючи на линвах 
униз до корінного штреку вагончики з вугіллям (П. Панч); 
Сакій стояв на площадці бремсберга, чекав порожняку ва
гонеток (Іван Ле).

БРЁМ СБЕРГОВИЙ, а, е, гірн., техн. Стос, до бремсбер
га. Внаслідок термінологізації загальновживаних слів в ук
раїнській мові утворюється термінологічний фонд, до яко
го входять словосполучення із словом “поле": безвихрове 
поле, магнітне поле, бремсбергове поле (з наук. літ.).

БРЕНД, у, ч., екон. Розрекламована марка якогось товару, 
послуги, нової ідеї. Не може не забавляти новий бренд віт
чизняного політикуму (із журн.); Тому-то бренди і воло
діють такою фантастичною силою, що ясно показують — 
хто є хто і що є що (з газ.).

БРЁНДИНГ, у, ч., екон. Маркетинговий процес, пов’яза
ний зі створенням та розвитком бренда. Компанія, з точки 
зору брендингу, — також товар, але товар особливий (з на- 
ук.-попул. літ.); Брендинг — це основний спосіб розрізнення 
подібних продуктів та просування їх на ринку (з наук.-по- 
пул. літ.); Брендинг допомагає продати більше товарів, ко
ли ви знаєте, як вам потрібно діяти і чому (із журн.).

БРЁНДИНГОВИЙ, а, е, екон. Прикм. до брендинг. 
Брендинг здійснювався менеджерами фірми разом із парт
нерським агентством на основі розробленої брендингової 
стратегії (із журн.); Клієнт у  брендинговій справі завжди 
правий (з газ.).

БРЕНДІ, невідм., ч., с. Міцний алкогольний напій коньяч
ного типу. Учасники Міжнародного професійного конкурсу 
вин представили 386 зразків продукції: коньяки, кальвадо- 
си, бренді, виноградні та плодові вина (з газ.).

БРЁНДОВИИ, а, е, екон. Прикм. до бренд. Новий брен- 
довий скандал може спричинити припинення інвестування 
коштів в українську економіку (із журн.); Поступово люди 
зі збільшенням статків починають носити брендовий одяг, 
розуміють значення аксесуарів (гаманців, ручок, годинників 
тощо) (з газ.).

БРЕН ЬК 1, у, ч., розм., рідко. Те саме, що брёнькання. 
Якийсь жалібний стон [стогін], якийсь сумний бреньк — і 
розбита бандура лежала між Мотрею і гетьманом на 
твердих зимних плитах (Б. Лепкий).

БРЕН ЬК2, виг. Звуконаслідування, що означає короткий 
дзвінкий звук. — Бреньк! — голосно відгукнулась гітара із 
сусіднього намету (із журн.).

БРЁНЬКАННЯ, я, с. Дія за знач, бренькати і звуки, утво
рювані цією дією. Регіна не йшла, бренькала далі завзято, 
немов боронилася тим бреньканням від якоїсь ворожої сили 
(І. Франко); Почалися танці. Лемішковський разу  раз тан
цював з нею під бренькання розбитого клавікорда (І. Не- 
чуй-Левицький).

БРЁНЬКАТИ, аю, аєш, недок. 1. Те саме, що дзенькати.
Розмова уривалась лише тоді, як бренькав дзвоник на две
рях (Ю. Смолич); Тонко бренькало скло в котрійсь шибці 
(Я. Гримайло); Діти стрибають, роялі бренькають, теле
візори голосять... (А. Крижанівський).
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2. на чому, ірон. Невміло або недбало грати на музично
му інструменті. Панни познайомились і завели веселу розмо
ву; бренькали на гітарі, а потім пішли танцювати (І. Не- 
чуй-Левицький); Хтось бренькав на балалайці (А. Шиян).

БРЕНЬКІТ, коту, ч. Звуки, утворювані бреньканням. Сві
жий, кріпкий вітерець.. доносив до слуху пішоходів легесень
кий бренькіт дзвінків (І. Франко); Знову слуги подалися До 
убогої хатини. І, підходячи, почули Тихий бренькіт мандо
ліни (Леся Українка); Тільки здалеку, з міста долітає ледве 
чутний бренькіт струн... (С. Черкасенко); Тихо стало по 
вічно шумливих парках на дніпрових кручах, завмер брень
кіт останнього трамвая (Ю. Смолич).

БРЕНЬКНУТИ, ну, неш, док. Однокр. до бренькати 1. 
За стіною, за шафою, бренькнула гітара (А. Головко).

БРЕНЬКОТАТИ, очу, очеш, БРЕН ЬК О ТІТИ , очу, 
отйш, недок. Підсил. до бренькати 1. Веретено бренько
тіло (Сл. Гр.); По полях, куди оком кинеш, блищали серпи, 
бренькотіли коси, розлягалися співи (І. Франко).

БРЕНЬКОТІТИ див. бренькотати.
БРЕСТИ, бреду, бредеш; мин. ч. брів, брела, брело, мн. 

брели; недок. 1. Повільно йти. — Відкіль бредеш ти, голово 
лиха? — Лисиця такмовля Ослові (Л. Глібов); Вулиці знову 
прокидаються, і тоді бреде бульваром похила постать 
старого газетяра (М. Хвильовий); Назустріч нам по доро
зі неквапливо бреде пастух, сивобородий дід в солом 'яному 
брилі (Ю. Збанацький); Тільки тобою серце кричить моє, 
тільки тобою сили мені стає далі брести хугою світовою... 
(В. Стус); * Образно. Брели літа своєю тихою ходою (Панас 
Мирний); Я  у  спогадах брів В юнь мою синьооку (С. Крижа- 
нівський); Ніч вже розпустила по плечах землі темну косу, 
брела лугом (Ю. Мушкетик).

2. через що і що, діал. Переходити вбрід, перебродити 
(річку, струмок, болото і т. ін.). Брести тобі дві річеньки, а 
третій Дунай (Сл. Гр.); Звільна, обережно переступаючи з 
ноги на ногу, він почав брести ріку (І. Фр?л\к6)\ Доводилось і 
через болота брести (А. Шиян).

БРЕТЕЛІ, ель,лш. (одн. бретель, і, ж.). Те саме, що бре
тельки. Бретелі регулюються та відстібаються для під
гонки за зростом (із журн.); Легкі вечірні сукні прикраша
ють металевими бретелями, переплітають бретелі хрест- 
навхрест на оголеній жіночій спині (із журн.).

БРЕТЕЛЬ див. бретёль
БРЕТЕЛЬКА див. бретельки.
БРЕТЕЛЬКИ, льок,л/н. (одн. бретелька, и,ж.). Переки

неш через плечі стрічки з тканини або іншого матеріалу, які 
тримають жіночу сорочку, ліф і т. ін.; бретелі. Летять з неї 
резинки, ґудзики, банти, теліпаються бретельки — і тіль
ки шелест іде (Остап Вишня); Модельєри пропонують ви
шукані вечірні туалети, основою яких є плаття без брете
льок, що облягає статуру (із журн.).

БРЕТЕР, а, ч., заст. Людина, яка шукає найменшого при
воду, щоб викликати кого-небудь на дуель; скандаліст, забі
яка. Втихомирити сп янілого бретера було нелегко (3. Тулуб).

БРЕТЕРСЬКИЙ, а, е, заст. Прикм. до бретер. Бретер
ський виклик.

БРЕТНАЛЬ, я, ч., заст. 1. Даховий цвях.
2. техн. Костиль. Меліорували низини, сипали насипи, 

клали рейки, гупали об бретналі молотами (Ю. Смолич).
БРЕТбН ЕЦ Ь див. бретонці.
БРЕТбНКА див. бретонці.

БРЕТбН С ЬК И Й , а, е. Прикм. до бретонці і Бретань. 
Коли я зачепив інспектора бретонця, то він мені з гордіс
тю сказав, що він хоч родився в Бретані, але мови бретон
ської не зна [не знає] (М. Драгоманов); Бретонська літера
тура; // Створений, відкритий у Бретані. Бретонські коні.

БРЕ Т бН Ц І, ів, мн. (одн. бретонець, нця, ч.; бретонка, 
и, ж.). Народність, що населяє західну частину півострова 
Бретань у Франції. — Справді? — спитав мій бретонець і, 
зрозумівши в словах моїх іронію, прибавив зо сміхом: — А, 
це дуже вже сильно, сповідь з драгоманом! (М. Драгома
нов); Крім французів, у  Франції проживають бретонці, 
провансальці, баски (з навч. літ.).

БРЕХ, у, ч., розм. Гавкання (про собак). Рев сурем, дзвін 
броні, брех панських хортів І ґвалт навіжений мов з пекла 
злетів (М. Старицький); Кінське ржання, брех собачий! 
Сміх і гук мисливських сурем! (Леся Українка); І наче вимер
ло [в сільці]: ні вогника, ні собачого бреху, ні голосу люд
ського (І. Багряний).

БРЕХАННЯ, я, с., розм. Дія за знач, брехати. Під час пе
ревірки на детекторі брехні виявилося, що в процесі бре
хання істотно підвищується активність лобової, скроне
вої та лімбічної часток мозку та деяких інших його ділянок 
(з газ.); Герману ямі благословив тих псів і тільки тепер при
гадав собі, як, утікаючи, чув їх скажене брехання (І. Франко).

БРЕХАТИ, брешу, брешеш; наказ, сп. бреши; недок., розм.
1. Говорити неправду. Брешеш, дівчино, неправда твоя (П. Чу- 
бинський); Чіпка мовчав.. Він думав: чи Лушня каже правду, 
чи бреше? (Панас Мирний); Федько витирає сльози... Але й три 
копійки бере, то й справді не брехав... Федько брехати не лю
бить (В. Винниченко); — Тоді інша справа, — схвально кив
нув Сава. — Якщо не брешеш, тоді це чудово (О. Бердник).

2. Гавкати (про собак). Собаки брехали, аж вили, неначе 
за поли когось водили (І. Нечуй-Левицький); [ С т а р ш и н а : ]  
Нехай собі чешуть язики! Собака бреше, а вітер несе 
(І. Карпенко-Карий); На селі було тихо. Тільки десь на дале
кому кутку сонно брехав собака (О. Донченко); Дорогою 
їхали парубки на конях.. їм настрічу вибігали собаки, гнали
ся за кіньми й брехали (Б. Лепкий); Позаду ячали голоси, 
брехав пес (Ю. Мушкетик).

0  (1) На місяць брехати / однокр. брехнути — без при
чини гавкати (про собак). Надворі гавкнув пес, і всі примов
кли, підвели голови на завішені вікна. Але собака, видно, 
брехнув на місяць і замовк (М. Стельмах).

БРЕХАЧ, а, ч., зневажл. Те саме, що брехун. Брехач — 
як деркач: усе дерчить (прислів’я).

БРЕХАЧКА, и, ж., зневажл. Те саме, що брехунка. Та 
було ж її [Гелену] прикопати за тисячу верств.., оту пере
любницю, ту брехачку (Л. Костенко).

БРЕХЕНЬКА, и, ж., розм. 1. Зменш, до брехня 1. — Гап- 
ка, мабуть, плескала вам, ніби я нишком втік, так се її 
жіноча брехенька (Марко Вовчок).

2. Коротка розповідь про що-небудь малоймовірне; нісе
нітниця. Чи брехеньки які сточити, Кому імення приложи- 
ти. То так якраз і додала [дівчина] (І. Котляревський); Мо
лодому розповідав [Проценко] брехеньки, точив ляси, ста
рого — привертав до себе розсудливою мовою про життя 
(Панас Мирний); Ходить Фауст по Свропі в смішках, свис
тах, брехеньках (П. Тичина).

0  Точити (справляти) / сточити брёхш (брехёньки, 
побрехёньки) див. точити1.
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БРЕХЛЙВИЙ, а, е, розм. 1. Який завжди говорить не
правду; схильний брехати (у 1 знач.). Брехлива свекруха не
вістці не вірить (прислів’я); Ми й між людьми чимало 
знаєм Брехливих прихвоснів таких; Вертяться скрізь, щоб 
бачили і їх (Л. Глібов).

2. Який не відповідає правді, має в собі брехню; неправ
дивий. Царський суд присудив генерального суддю Василя 
Леонтійовича Кочубея і полтавського полковника Іскру на 
смерть за брехливий донос на гетьмана Івана Степановича 
Мазепу (Б. Лепкий); Цей навіжений молодик не спиниться 
ні перед наклепом, ні перед брехливим обвинуваченням у  
недбалому ставленні головного інженера до обов’язків 
(Ю. Шовкопляс); То брехливі міфи, Гіпатіє. Нині ти по
чуєш прадавній міф, який передають з вуст в уста Сини 
Прометея (О. Бердник).

3. Несправжній; нещирий. Тяжкі переслідування одвер- 
тих ворогів та брехливих друзів не могли не втомити на
віть цей [І. Франка] могутній дух (М. Рильський); * Образ
но. Обманні, брехливі ріки! Близькі, майже відчутні, бі
жать і біжать під сонцем, то зникаючи намить, то вини
каючи знов... (О. Гончар); Нарешті він глянув правді у  вічі і 
та не витримала його брехливого погляду (А. Крижанів- 
ський).

4. Який часто гавкає (про собак). Брехливу собаку далеко 
чути (прислів’я).

БРЕХЛИВІСТЬ, вості, ж., розм. 1. Властивість за знач, 
брехливий 1. — Бо люблю я тебе не лише За твою добру 
вдачу, А й  за хиби та злобу твої. Хоч над ними і плачу. .. За 
брехливість твого язика, За широке сумління (І. Франко); 
Ми боїмося вашої брехливості, окозамилювання, грубості 
(О. Довженко).

2. Якість за знач, брехливий 2. Ой гнилеє ж панське пра
во по своїй брехливості (П. Тичина).

БРЕХЛИВО, розм. Присл. до брехливий 2. За смерть 
мільйонів невинних осіб відповідають також журналісти, 
політики та інтелектуали, які в цей час відвідували Украї
ну і не тільки не зауважили факту всезагального геноциду, 
але брехливо запевнювали про безпідставність подібного 
роду звинувачень (з публіц. літ.); Газета “Аркашул ” впро
довж останніх років брехливо звинувачує Україну в неба
жанні виконувати міжнародні норми розвитку національ
них меншин (з газ.).

БРЕХЛб, а, ч. і с., зневажл. Той, хто часто обманює, 
любить говорити неправду. Брехлом його [діда] ще в пару
боцтві називали. Бувало, як не брехне, то й не дихне 
(О. Бердник).

БРЕХНУТИ, ну, нёш, док., розм. Однокр. до брехати. 
Попробував би [хто-небудь] що брехнути .. і вже з брехунів 
повік не вийдеш (Г. Квітка-Основ’яненко); Один був гріх [у 
Севастяна]: і не дихне, Як не брехне (Л. Глібов); — Не бре
ши! — грубо обірвав Сучалковський... Ти як не ступнеш, то і 
брехнеш (О. Чорногуз); Песик Ложка на ці Козакові слова 
схвально брехнув, облизався (О. Ільченко).

0  На місяць брехати / однокр. брехнути див. брехати.
БРЕХНЯ, і, ж., розм. 1. Те, що не відповідає правді; не

правда. Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся (з каз
ки); — Може, воно й брехня, а чого люди не накажуть, — 
почав знову Грицько (Панас Мирний); Він на брехню такий 
спритний, що цигана би обдурив (Л. Мартович); Людство з

брехнею стикається віддавна. Нічого не вдієш, гріх одвіч
ний, блуд давній (з газ.).

2. мн. брехні, брехень. Вигадки, плітки і т. ін. [А е ц і й 
П а н е  а:] Найкраще так, побачити на очі, тоді ніяким 
брехням не повіриш (Леся Українка); Насті вже давно хо
тілося провчити бабу, щоб по хатах брехень не розносила 
(Я. Качура).

3. Гавкання (про собак). На собачу брехню вибігла з хати 
молода, як дівчина, молодиця (Панас Мирний).

Завдавати (закидати) / завдати (задати, закинути) 
брехню див. завдавати; (1) М исливська брехня — опо
відання, історії і т. ін. з перебільшеннями, вигадками, ніби
то властивими мисливцям. — Звичайно, це все треба пере
вірити, тут, мабуть, багато мисливської брехні, але такі 
записи дуже нам корисні (О. Донченко).

0  Пошивати / пошити у брехню див. пошивати; Точи
ти (справляти) / сточити брёхш (брехеньки, побрехень
ки) див. точити1; (2) Я к (мов, ніби і т. ін.) брехня по селу, 
перев. зі сл. і т и, п і т и, жарт. — легко, швидко і т. ін. Вайн- 
троб також не цурається мужицької чарки. Він майстер
но перехиляє її, і одразу ж кривляться його очі, уста і на
віть кружалко борідки. — Пішла, мов брехня по селу, — за
доволено погладив груди (М. Стельмах); Я  дописував дев ’я- 
носто шосту гумореску про алкоголіків. Робота йшла, як 
брехня по селу (А. Крижанівський).

БРЕХОНУТИ, ну, нёш, док., однокр., розм. Підсил. до 
брехнути. Легкий на слово, веселий, він любить, зібравши 
гурт цікавих, брехонути їм з свого вояцького минулого що- 
небудь приголомшливе, розгонисто-неймовірне (О. Гончар).

БРЕХУН, а, ч., розм. Той, хто завжди говорить неправду. 
Брехун собі ворог і людям зло робить (Г. Квітка-Основ’я
ненко); 3 тим брехуном не дійдеш до ладу (М. Коцюбин
ський); Лиш брехуни умруть, а правда з віку в вік стече в 
один акорд, де звук є робітник (П. Тичина); — Чесно кажу
чи, я закінчений брехун (А. Крижанівський); Ліхтенберг 
вважав брехунів найелабшими ворогами істини (з газ.).

Залишатися (розм. оставатися) / залишитися (розм. оста
тися) в брехунах див. залишатися.

БРЕХУНЕЦЬ, нця, ч., розм. 1. Зменш, до брехун. [ Лу 
чи ц ь к а:] Кого це ви, няню, допіру виганяли та ще й бре
хунцем налаяли? (М. Старицький); [ Р о м а н юк : ]  Треба до
помогти гостям, щоб зустрічались не з якими-небудь бре
хунцями, а з людьми достойними (О. Корнійчук); Через го
дину, коли Сашко .. мугикав пісню про баранця-брехунця, 
щось грюкнуло в двері (А. Крижанівський).

2. ірон. Радіоприймач. — Виключи “брехунець ” і роби 
уроки, — сказала мати (із журн.); Небагато корисної ін
формації в передвиборчий період пересічний слухач почує із 
“брехунця ” (з газ.).

БРЕХУНКА, и, ж., розм. Жін. до брехун. — Зроду не 
знав такої брехунки! Стефо, поглянь. Ти стояла отам 
(Г. Колісник).

БРЕХУНЧИК, а, ч., розм. Зменш.-пестл. до брехун. — Ви
йшов зарано, — сказав він посміхаючись, — щоб швидше 
тебе побачити. — Ой, який ти брехунчик! (В. Підмогиль- 
ний).

БРЕХУНЯКА, и, ч. і ж., розм., зневажл. Людина, яка 
часто і багато обманює. — Щоб йому язик усох, антих
рист... Брехуняка нещасний (Микола Чернявський).



БРЕХУХА 641 БРИДЖІ

БРЕХУХА, и, ж., розм. Те саме, що брехунка. Ірися .. 
Завзятіша од всіх брехух (І. Котляревський); — Але ж і ти, 
Марто, й справді велика брехуха (І. Нечуй-Левицький); Ця 
дика вигадка.. вигрівалася в середовищі брехух (Іван Ле); 
— Та що це ви, чоловіче, мене брехухою робите у  мої пен
сійні літа? — похопилася листоноша (В. Дрозд).

БРИГ, а, ч., іст. Двощоглове вітрильне військове судно 
XVIII-XIX ст. з прямим вітрильним озброєнням для дозор
ної, посильної і крейсерської служб. Три шаблі не погнуть
ся й не впадуть, У серце враже буде шпаги замір. Коли по
встане раптом, як редут, Ворожий бриг із моря перед на
ми (Ю. Яновський); Ранком бриг підняв вітрила (Н. Рибак).

БРИГАДА, и, ж. 1. Частина сухопутної армії, що скла
дається з кількох полків, батальйонів або батарей та інших 
військових частин і підрозділів. Група штабістів штабу 
армії і вищого комскладу— командирів дивізій та бригад — 
з цікавістю оглядали позицію людей другої сотні (М. Труб- 
лаїні); Формувалися загони, окремі дрібні відділи об ’єднува- 
лися в полки, бригади і дивізії (з наук.-попул. літ.); Поступо
во брати Борисови стали центром вільнодумства у  своїй 
артилерійській бригаді (із журн.); // Частина флоту, в якій є 
кілька однотипних військових суден. Бригада субмарин.

2. Виробнича група людей, які виконують певну колек
тивну роботу. Більшість із бригади немолоді вже, вузлува
ті, низькорослі.., але як вони взялись до роботи! (О. Гон
чар); * Образно. Іх ціла бригада, тих позначених Божою іс
крою сучасників, що .. наклали головою ось в цих мурах 
(І. Багряний); В суботу по обіді вся наша мисливська брига
да — як було домовлено — збирається біля заводських во
ріт (О. Гончар); // Персонал, що обслуговує поїзд. Керів
ництво залізниці відзначило бригаду поїзда (з газ.).

(1) Наскрізна бригада, спец. — бригада працівників різ
них спеціальностей, які охоплюють своєю діяльністю всі 
моменти якого-небудь виробничого процесу від початку до 
кінця. — А знаєте, товаришу Тернер, — наче нехотя почи
нає він, — у  нас організовується наскрізна бригада по каліб
рах (В. Собко); (2) Червоні бригади, іст. — італійська те
рористична організація крайньої лівої орієнтації, заснована 
в 1970 р. Правоохоронні органи європейських країн мають 
дані, що терористичні організації “Сірі вовки ” (Туреччи
на), “Країна басків і воля”, італійські “червоні бригади” 
мають зв ’язки з наркобізнесом (із журн.).

БРИГАДИР, а, ч. 1. Керівник виробничої бригади. Саш- 
ковамати, Марина Чайка, — найкращий бригадир у  рибаль
ській артілі (О. Донченко); Василь став бригадиром.. Зали
шив батьківський дім, поселився в гуртожиток (О. Берд
ник); Зірветься [дядько] з місця, ухопить за рукав бригади
ра: — Чим же я теперечки земельку засію? (А. Дімаров).

2. іст. У Росії XVIII ст. — військовий чин, середній між 
полковником і генералом. — А мій небіжчик дід, бригадир 
Його Царського Величества [Царської Величності]... (І. Не
чуй-Левицький).

БРИГАДЙРИТИ, рю, риш, недок., розм. Керувати бри
гадою; бути бригадиром. Після війни двадцятирічний фрон
товик почав бригадири ти на фермі (з газ.).

БРИГАДИРІВ, рова, рове. Прикм. до бригадйр. Ще раз 
огіянув бригадирову постать (І. Микитенко); Неясна, не- 
сформульована думка з ’явилася на мить у  бригадировій го
лові (О. Донченко).

БРИГАДИРКА, и, ж., розм. Жін. до бригадйр 1. Вітер 
віє і грайливо Пашин волос розвіва. Усміхається щасливо 
Бригадирка бойова (з народної пісні).

БРИГАДИРСТВО, а, с., розм. Посада бригадира (у 1 знач.); 
коло його обов’язків. На цю заяву Василь .. доводив, що йо
му рано думати про бригадирство (Ю. Яновський).

БРИГАДИРСЬКИМ, а, е. Прикм. до бригадйр. Свідо
мий свого бригадирського обов 'язку, він дає мені детальні 
р о з’яснення, за що мені належить штраф (О. Гончар).

БРИГАДНИЙ, а, е. Прикм. до бригада. Наполоханий 
бригадний генерал Багрій проголосив алярм (Я. Качура); З 
першого дня війни на фронті бригадний комісар Олександр 
Корнійчук — в епіцентрі найскладніших подій (Н. Рибак); 
Сонце висіло над бовдурами хат; об таку пору бригадні ко
ні вже тяглиу поле вози (В. Дрозд); Бригадні ділянки повин
ні бути приблизно однакові (з наук. літ.).

Бригадний підряд див. підряд1; Польовйй (степовйй, 
бригадний і т. ін.) табір див. табір.

БРИГАДНИК, а, ч., розм. Член бригади (у 2 знач.). Біль
шість бригадників були в своєму робочому одязі (О. Дон
ченко).

БРИГАДНИЦЯ, і, ж., розм. Жін. до»бригадник. Наймо
лодшій бригадниці було 18 років.

БРИГАДНО. Присл. до бригадний. Необхідною умовою 
досягнення швидкого результату є не лише високий рівень 
кваліфікації розробників, але й уміння працювати бригадно 
(з газ.); Як правильно оформити договір матеріальної від
повідальності з офіціантами й кухарями ресторану, інди
відуально чи бригадно, та чи можна включити в договір 
посуд, скатертини тощо? (з Інтернету).

БРИГАНТИНА, и, ж., іст. Двощоглове вітрильне судно 
XVIII-XIX ст. з прямими вітрилами на передній і з косими 
на задній щоглах. Невеличка бригантина з адміралом та 
штабом одна мужньо відбивалася (Ю. Яновський); За
смоктані пісками, лежать галери Юлія Цезаря, судна нор
манів, бригантини піратів, англійські фрегати (з наук.-по
пул. літ.); Про бригантину як романтичний вітрильник скла
дають пісні (із журн.).

БРИДАК, а, ч., діал. Бридка, огидна людина.
БРЙДЕЛЬ, я, ч., мор. Пристосування для стоянки суден 

у гавані чи на рейді — ланцюг, один кінець якого прикріпле
ний до якоря, а другий до металевої бочки, що тримається 
на поверхні води. Бридель тягнувся над самою водою.

БРИДЖ, у, ч. Картярська гра, подібна до вісту (у 1 знач.). 
Спортивний бридж є різновидом контрактного бриджу — 
найпоширенішої картярської гри у  світі (із журн.); Правила 
гри у  бридж.

БРИДЖДЕК, а, ч., мор. Найвища палуба на містку ци
вільних суден, де розташовані старпомівська і штурманська 
рубки з приладами для управління судном. Бридждек забез
печує достатню висоту над кормовою койкою (з навч. літ.).

БРИДЖ І, ів, мн. 1. Особливого крою вузькі нижче колін 
штани, що заправляються в чоботи і використовуються пе- 
рев. для верхової їзди. На сцену виходить Марі-Клер. Вона 
в бриджах і високих лакових чоботях (В. Собко); Вона [Ві- 
тольда] одягнулася в бриджі, стала ще тоншою (Б. Харчук).

2. Короткі, перев. вузькі штани нижче колін для повсяк
денного носіння. Антицелюлітні бриджі пропонуються 
людям, які бажають схуднути або позбавитись целюліту 
(з мови реклами).
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БРЙДИТИ, джу, диш, недок., діал. 1. кого. Викликати в 
кого-небудь огиду. Підкупство [підкупність] бридило його 
гірш усього (Н. Кобринська).

2. ким, чим. Бридитися. Бридить Господь крутіями, а з 
праведними в Нього дружба (Біблія. Пер. І. Огієнка); Чого 
ти став такий вередливий? Усім бридиш (Сл. Гр.).

БРИДИТИСЯ, джу ся, дишся, недок., ким, чим. Відчува
ти огиду до кого-, чого-небудь. Бридиться, як кіт салом 
(Номис)\ І  як доказати, що він, панич, не похваляє батьково
го вчинку, бридиться ним? (І. Франко); Бриджуся тобою, 
тля лопушана, Яка єси — така тобі й шана (Л. Костенко).

БРИДІЙ, я, ч., діал. Той, хто часто відчуває або виявляє 
огиду.

БРИДКИЙ, а, є. Який викликає огиду; гидкий, огидний. 
Чи теплий гад, розпарений на сонці, чи холодний — однако
во бридкий (Леся Українка); Марта .. машинально схопила 
рукою будило [будильник], що потрясало кімнату гострим 
і бридким дзвоном (В. Підмогильний); // Дуже поганий, не
гарний; потворний. — Нехай я і стидкий, і бридкий, і уся
кий; а ти таки так зроби, щоб вона .. за мене заміж пішла 
(Г. Квітка-Основ’яненко); Нащо було їй, бридкій, убогій, 
зводити очі на нього.., гарного, як молодий місяць на небі? 
(М. Коцюбинський); Жінки були тут [у Києві] загалом 
приємніші, ніж у  Харкові, і не так великою наявністю врод
ливих, як меншим відсотком бридких (В. Підмогильний); 
Але немала [Чинар-бібі] сили терпіти ту наругу від брид
кого і завжди п 'яного звіра, що звався її чоловіком... (Іван 
Ле).

БРЙДКІСТЬ, кості, ж. Якість за знач, бридкий. Се було 
лице трупа, огидливе, жовте.., аж страшне своєю мертво
тою і бридкістю (І. Франко); Вона майже вражала своєю 
бридкістю (О. Кобилянська).

БРИДКО. Присл. до бридкйй. Бридко вилаятися; //у  знач, 
пред. Ні, старий мій чепуриться, Аж бридко дивиться 
(Т. Шевченко); “То бридко!” — сказав я, а нишком додав: 
”Яка ж бо ти добра, серденько!” (В. Самійленко); А щодо 
мене, то мені навіть бридко говорити про такий роман — 
цур йому! (Леся Українка); Дівчині було бридко, розуміла, 
що принижує себе, але їй конче треба було знати правду 
(Л. Дмитерко); — Марат, Марат.. аж бридко, що таке ім 'я 
паскудить (О. Бердник); Дядько стелиться перед редакто
ром, аж бридко хвилинами... (В. Дрозд).

БРИДЛЙВИЙ, а, е. Який відчуває або виявляє огиду до 
чого-небудь гидкого. Будучи зразком чистоти й охайності, 
медичний працівник не повинен бути бридливим (з навч. 
літ.); // Який є виявом або вираженням огиди до кого-, чо
го-небудь. Січкар примічає бридливі складки біля вуст Го
рицвіта (М. Стельмах); Губи її мимохіть склалися в бридли
ву гримасу (О. Гончар); Калинка враз пригадує слова нагля
дача .. і недвозначний жест, і бридливу гримасу (А. Діма- 
ров).

БРИДЛИВІСТЬ, вості, ж. Абстр. ім. до бридлйвий.
Мінялись хазяї, але не мінялася опаска і недовіра.., бридли
вість і холод, гнів і злоба в тих очах (М. Стельмах); Ані про
мінчика радості не засвітилося на ньому [обличчі секрета
ря]. Гірше— легка тінь бридливості лягла на уста (В. Дрозд); 
Зізнаймося, лоточки з чебуреками та невідомого походжен
ня сосисками багато хто проминає з відчуттям бридливос
ті (з газ.).

БРИДЛИВО. Присл. до бридлйвий. Ярема бридливо по
тиснув плечима (Я. Качура); Ось і він [Хворостенко] торк
нувся вологої землі, поморщився і бридливо почав скидати її 
із свіжоначищених чобіт (М. Стельмах); Ворожі трупи .. 
лежали по всьому узгір 'ю. Ясногорська бридливо обминала 
їх (О. Гончгю).

БРИДНЯ див. бредня.
БРИ Д бТА ,и, ж., тільки одн. 1. Дуже поганий, негарний 

вигляд; потворність. Скільки раз заглянула вона в своє дзер
кальце, стільки раз з глибини її дівочого серця зринав ревний 
жаль на власну бридоту (М. Коцюбинський); — Поди
віться пильно на ці потворно витягнуті й потворно сплю
щені фігурки. Хіба не в них вособлена [уособлена] уся бри
дота й ганьба? (В. Підмогильний).

2. Те, що викликає огиду; гидота. Підлий брехливий 
лист, що мав похитнути її [Мартину] любов! Яка ганьба! 
Низість, бридота! (В. Підмогильний); — Припиніть, пано
ве міщани, оцю бридоту! (3. Тулуб); — Що таке? Що це 
вже знову таке? .. Знову якась бридота? (В. Козаченко).

БРИ ДбТН И Й , а, е. Прикм. до бридота. Я — раб лукавий 
і лінивий, .. Дотепний в бридотних злочинах (І. Драч).

БРИ ДбТН О . Присл. до бридбтний. Сходила в центр на 
ялинку і стало шалено бридотно (з газ.).

БРИЖА див. брйжі.
БРИЖАТИЙ, а, е. З брижами (у 1,2 знач.). Брижаті чо

боти.
БРЙЖ ИК, а, ч. Те саме, що брйжка. У старшої дочки 

почали вже в куточках коло очей складатись ледве помітні 
брижики (Панас Мирний).

БРЙЖ ИТИ, жу, жиш, недок., що. 1. Утворювати дрібні 
хвилі. Вітер ворушив на горбі пересохлі трави й з розбігу 
брижив на воді хвилі, вони були білі, блискучі й ніби аж га
рячі (Ю. Мушкетик).

2. Утворювати зморшки, складки. І Ступач хмуриться, і 
брижить зморшки, і ганяє думки, наче хортів на полюван
ні... (М. Стельмах); Він [Зіновій] дивився у  стелю... дивився, 
певно, в небо, пригадував щось, бо брижив чоло (Р. Федо- 
рів).

БРЙЖ ИТИСЯ, иться, недок. 1. Укриватися брижами, 
утворювати дрібні хвилі. Вряди-годи по ній [воді] пропливе 
запізнілий човен і вона соромливо брижиться (Іван Ле); За
тока злегка брижиться від теплого південного вітру (Л. Смі- 
лянський).

2. Укриватися зморшками, складками. Лоб [Леонтія] дріб
ненько брижиться над руденькими бровами (І. Волошин); 
Позаду.. понуро ішов Степан:.. витерта до ниток шапка, 
куфайчина, широкі штани брижаться над халявами 
(В. Дрозд); * Образно. Під тим лементом [на руїнах] бри
жилася чорна й сморідна, пришерхла, принишкла земля 
(І. Багряний); Роззирався чоловік на хату, що згори брижи
лася рудою та коричневою черепицею (із журн.).

БРЙЖ І, бриж, мн. (одн. брйжа, і, ж.). 1. Дрібні хвилі на 
злегка сколиханій поверхні води. Пішла хвиля та брижі да
леко по гладенькому поверсі води (І. Нечуй-Левицький); Чов
ни пливли проти течії. Об борти хлюпали хвилясті брижі 
(О. Десняк); У трохи вітряну погоду, коли на поверхні води 
з ’являються легкі брижі, добре ловиться спінінгом окунь 
(з газ.).

2. Складки На одязі, халявах чобіт і т. ін. Сама [Одарка] 
така крупна, груди високі, хистко дрижать під рівними
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брижами білої вишиваної сорочки (В. Винниченко); Ма
ніжка трохи висмикнулася, камізелька взялася брижами 
(І. Микитенко); Сидорчук.. скинув чоботи.. в брижах мало 
не на всю халяву (Ю. Бедзик); // Зморшки на шкірі (обличчя, 
шиї і т. ін.). Од лоба [чоловіка] розходились вниз щоки, па
даючи білуватими м  ’якими брижами на обмотану круг шиї 
серветку (В. Винниченко); Розпустив [Синявін] брижі над 
очима (Іван Ле); Спина йому збігалася брижами (О. Гон-* 
чар).

3. анат. Складка очеревини, прикріплена до хребця, яка 
охоплює і підтримує тонкі кишки. Корінь брижі — місце її 
переходу на задню черевну стінку (з наук. літ.).

(1) Мертві брижі — пологі морські хвилі, що утворю
ються в безвітряну погоду і поширюються на великі прос
тори. Шторм перелютував біля турецьких берегів, і до нас 
дійшли лише ліниві мертві брижі (В. Логвиненко).

БРЙЖКА, и, ж. Зменш, до брйжа 1,2. Оленка біля мами 
спостерігає, як чотири великі руки — дві в рясних брижках 
і стемнілі, а дві світліші — перебирають одежу, рубчик по 
рубчику, латку за латкою (В. Барка).

БРИЖУВАТИЙ, а, е. Укритий брижами (у 1,2 знач.). Бри
жувата широка течія річки на мить освітилася (із журн.).

БРИЖУВАТІСТЬ, тості, ж. Властивість за знач, бри
жуватий. Брижуватість одягу.

БРИЖЧАТИЙ, а, е. Те саме, що брижатий. Широкі до
моткані сорочки і брижчаті штани [у чумаків] тверді й 
чорні, як кора (3. Тулуб).

БРИЗ, у, ч. Легкий береговий вітер, який дме вдень з мо
ря, а вночі з суші. З берега у  море дмухнув ледве помітний 
нічний бриз (М. Трублаїні); Бриз буває тому, що над морем і 
сушею створюється різниця в атмосферному тиску 
(з навч. літ.); Живлюща свіжість бризу бадьорить людей, 
підносить їхній настрій, підвищ ує працездатність 
(із журн.).

БРИЗАНТНИЙ, а, е. Який розриває. Важкі бризантні 
вибухи піднімали гейзери землі (О. Довженко); // Який має 
здатність розривати і роздробляти навколишні предмети 
(про вибухові речовини, артилерійські снаряди, гранати 
і т. ін.).Десь зовсім близько розриваються бризантні снаря
ди (Ю. Мокрієв).

БРИЗАНТНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, бри
зантний. Чим більша густина та швидкість детонації, 
тим більшою буде бризантність (з наук. літ.).

БРИЗКА див. брйзки.
БРЙЗКАЛКА, и, ж., розм. Прилад для розбризкування 

рідини. Раніше фарби робили з квітів, а бризкалки — з бам
букових трубок (із журн.); Спочатку кожний мив свою ма
шину сам десь у  дворі. Потім на вулицях з ’явилися хлопчики 
з бризкалками та ганчірками (із журн.).

БРЙЗКАЛО, а, с., розм. Те саме, що брйзкалка. З ме
тою запобігання витіканню пульпи на прохід сепараторни
ця вирішила повісити фільтротканину на бризкало магніт
ного сепаратора (з газ.).

БРЙЗКАЛЬНИЙ, а, е. Який бризкає, має здатність роз
бризкувати. У подвір ї  запроектовано бризкальний басейн, 
що є компонентом систем кондиціювання будинку й одно
часно відіграє декоративну роль (з наук.-техн. літ.).

БРЙЗКАЛЬЦЕ, я, с. , розм. Зменш, до брйзкало. Вся моя 
увага була прикута до точки між бризкальцями. Цю точку 
я вибрав для пострілу (із журн.).

БРЙЗКАННЯ, я, с. Дія за знач, брйзкати. Опанас поло
жив хлопця на траву і почав бризкати на нього водою. Те 
бризкання відживило Санька і він розплющив очі (Б. Грін- 
ченко); * Образно. — Змалилась, ніяк не награєшся, дівуля, — 
казав лікар, потай милуючись донькою, її здоров 'ям, сві
жим бризканням молодої енергії (О. Гончар).

БРИЗКАТИ, аю, аєш, недок. 1. чим. Розлітатися, розси
патися бризками, дрібними частинками. Дощик бризкав 
(П. Чубинський); Пшениця валиться йому на плече; з колос
ків бризкає золоте зерно (І. Нечуй-Левицький); Сльози 
бризками бризкають з її очей (І. Франко); Іскри бризкають 
з ковадла (Ю. Яновський); * Образно. Радість бризкала з 
очей дівчини (І. Багмут).

2. чим і без дод. Викидати, розкидати, розсипати бризки 
рідини, іскри, дрібні частинки чого-небудь. Серед двору 
бризкали фонтани (І. Нечуй-Левицький); Хвиля гралась 
навкруги нього [баркаса], плюскала в боки, бризкала піною 
(М. Коцюбинський); Офіцер мов збожеволів. Він з скаже
ним хрипом, бризкаючи піною, .. зо всього розмаху рубнув 
його [Явтуха] шаблею (В. Винниченко); Десь нуртує і бриз
ка море в береги (П. Тичина); Він мав неприємну звичку, роз
мовляючи, забуватися і бризкати слиною на співбесідника 
(О. Гончар); * Образно. Кіннота йшла на рисях, а танк 
бризкав на ліс з кулеметів (М. Трублаїні).

3. кого, що чим. Обливати дрібними краплями, бризками. 
Він ранком так заспішив, що забув про свою звичку бризка
ти чуб хінною водою (Іван Ле).

БРЙЗКАТИСЯ, аюся, аєшся, недок. Бризкати на кого- 
небудь або на себе. Одна за одною черниці входили в воду, 
бризкались, і бризки ті в сяйві місяця нагадували живе сріб
ло (А. Шиян).

БРЙЗКИ, зок, мн. (одн. брйзка, и, ж.). Краплини рідини, 
які швидко розлітаються від удару, вітру і т. ін. Світ падав 
на бризки білої хвилі, що лилася по камінні (І. Нечуй-Левиць
кий); Водяні гребені б ’ю т ьу борт, обдаючи одежу солони
ми бризками (А. Шиян); Болото бризками виривається 
з-під коліс (Н. Рибак); Пішла [Христина] до ставочка, пір
нула з розгону у  прохолодну воду.., здійняла хмару бризок 
(О. Бердник); Глянула [Інна] на себе в дзеркалі, крапленому 
бризками води, засміялася (В. Дрозд); // Дрібні частинки 
твердого тіла, що розлітаються від удару, вибуху і т. ін. 
Смертельні бризки з розірваної в десяти метрах .. міни 
різонули по деревах (Іван Ле); Сліпучі бризки металу, харак
терний тріск електричної дуги — так ми уявляємо процес 
електрозварювання (із журн.); * Образно. Яке тепле повіт
ря навкруги, пташки на голих кущиках, як бризки радості 
(Ю. Яновський).

0  (1) Тільки брйзки полетять від кого — чого — через 
сильний удар, вибух і т. ін. нічого не залишиться від кого-, 
чого-небудь. Тим часом вийдуть [піші] з города .. та вда
рять на знетямлених напасників так, що од них тільки 
бризки полетять! (П. Загребельний).

БРИЗКОВІДДІЛЬНИК, а, ч., спец. Пристрій для від
ділення бризок. Інструкції щодо використання бризковід- 
дільника.

БРИ ЗК О В Л бВ Л Ю В А Л ЬН И Й , БРИЗКОУЛбВЛЮ - 
ВАЛЬНИЙ, а, е. Який уловлює бризки. Бризковловлюваль- 
ний пристрій.

БРИЗКОВЛбВЛЮ ВАЧ, БРИЗКОУЛбВЛЮ ВАЧ, а, ч.
Пристрій для уловлювання бризок. С ще один резерв — зни
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ження втрат сировини. Багато що дало змінення кон
струкції абсорбера і бризковловлювача (з газ.).

БРИЗКОЗАХИЩЕНИЙ, а, е. Захищений від бризок. 
Фотоапарат має бризкозахищений професійний об'єктив 
(з наук.-техн. літ.).

БРИЗКОЗАХЙЩ ЕНІСТЬ, ності, ж. Властивість за 
знач, бризкозахищений. Передню частину телефона вико
нано із силікону для міцності, бризкозахищеності та запо
бігання вислизування (з наук.-техн. літ.).

БРИЗКОУЛбвЛЮВАЛЬНИЙ див. бризковловлю - 
вальний.

БРИЗКОУЛбВЛЮВАЧ див. бризковлбвлювач.
БРИЗНУТИ, ну, неш, док. 1. Однокр. до бризкати. Вода 

бризнула й облила ногу (І. Нечуй-Левицький); Остап зачерп
нув пригоршнею [пригорщею] води і бризнув на вовка (М. Ко
цюбинський); Несподівано бризнули йому з очей сльози. Во
ни лилися без ридань і лоскотали щоки (В. Підмогильний); 
Незчулася, як сльози бризнули їй з очей (О. Гончар); Мільйо
ни іскор бризнули з-під вістря (І. Франко); * Образно. Трясу
чись, вириваючись з рук, заговорив кулемет, бризнув прос
то по колоні вогнем (О. Гончар); Дівчата бризнули сміхом 
(Ірина Вільде); Очі товстуна бризнули веселими іскрами 
(Г. Колісник).

2. що, розм. Кинути з силою, шпурнути. Як бризне [пи
сар] шапку об землю .. та й підійшов до пана Уласовича 
(Г. Квітка-Основ’яненко).

3. розм. Те саме, що брйзнутися. Розхитавшись, бриз
нув [Тарас] в воду (І. Котляревський).

БРЙЗНУТИСЯ, нуся, нешся, док., розм. Упасти. Так і 
бризнулась вона [ївга] губернаторові до ніг (Г. Квітка-Ос
нов’яненко).

БРИК, виг. 1. Уживається як присудок за знач, брикати 1 
і брикатися 1. Ой чук-брик з рогом бик (Сл. Гр.).

2. Уживається як присудок за знач, брйкнути. — От би 
куди стрілу пустити! — подумав він. — Горобців б и з п ’ять 
можна положити. Та гарно так. Тілько — цок! Горобець 
брик! — тілько п ір ’ячко посипалося (Панас Мирний).

БРИКА, и, ж., заст. Віз, хура. Одна з брик круто повер
нула набік, і всі плюснули в калюжу (Панас Мирний).

БРИКАЙЛО, а, ч., розм., рідко. Той, хто любить брикати, 
інтенсивно брикає. Маленький онук-брикайло.

БРИКАННЯ, я, с. Дія за знач, брикати і брикатися. З 
усього того панського брикання, того високодумства, гор
дощів для вас користі, як з цапа — молока (І. Нечуй-Левиць
кий).

БРИКАТИ, аю, аєш, недок. 1. чим і без дод. Підкидати 
зад і задні ноги (про копитних тварин); хвицати. Ускочив 
[Осел] у  село — всяк очі витріщає, А він брикає, хвіст за
драв, Аж куряву підняв (Л. Глібов); А Хуанова кобила, Наче 
справді норовиста, Так брикає, Що здається, Скине геть 
кавалериста (В. Самійленко).

2. Граючись, пустуючи, бігати й стрибати. На вінику по 
хаті брикають [діти] (Марко Черемшина); Старого пасту
ха бере і сміх і гнів: Ну, сказано — малі! Усе б то їм брика
ти! (М. Рильський).

3. перен., розм. Виявляти норовистість; капризувати. 
Пархоме, В щасті не брикай! В нудьзі притьмом не лізь до 
неба! (П. Гулак-Артемовський).

4. кого, що. Бити задніми ногами. Я  музу кличу не такую: 
Веселу, гарну, молодую — Старих нехай брика Пегас (І. Кот
ляревський).

БРИКАТИСЯ, аюся, аєшся, недок. 1. Битися однією або 
обома задніми ногами (про копитних тварин). Коли жар
тують, так хочеш відчути себе молодесеньким лошаком і 
брикатися (Іван Ле); Та навіть тварина, коли їй погано, то 
й та брикається (В. Винниченко); — Коза! — скрикнув 
Дмитро. — Весь час брикається (В. Підмогильний).

2. перен., розм. Виявляти норовистість; упиратися, пру
чатися; капризувати. — То словом щирим обізвуся, то гос
тинця привезу... От моя дівчина й залишила брикатися... 
(М. Коцюбинський); — А, так ти ще брикатися! — трусо
нув його Корж (3. Тулуб).

БРИКЕТ, у, ч. Дрібний або пилуватий матеріал, спресо
ваний у форму цеглинки, плитки. Пробували в брикети його 
[вугільний пил] пресувати, не горить (В. Кучер); Концен
тровані комбікорми, кормові брикети тощо краще готува
ти на спеціальних заводах (з наук, літ.); Найбільший у  Хар
ківській області завод для приготування брикетів для худо
би почав працювати на повну потужність (з газ.).

БРИКЕТНИЙ, а, е. Прикм. до брикет. Брикетне фасу- 
вання; U Який виготовляє брикети. [То н я:] Зараз нова бри
кетна фабрика почала працювати (В. Собко).

БРИКЕТбВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до брикетувати; Ну 
знач, прикм. Сухі креми — це брикетовані суміші цукру, су
хого молока, агару та інших смакових речовин (з наук.-по- 
пул. літ.).

БРИКЕТбВАНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, бри
кетований. Брикетованість відходів виробництва входить 
до ціни товару (з газ.).

БРИКЕТУВАЛЬНИЙ, а, е. Пов’язаний із брикетуван
ням. Брикетувальне виробництво.

БРИКЕТУВАЛЬНИК, а, ч. Робітник, що займається бри
кетуванням. Брикетувальники працювали у  великому цеху.

БРИКЕТУВАЛЬНИЦЯ, і, ж. Жін. до брикетувальник. 
Бригада брикетувальниць.

БРИКЕТУВАННЯ, я, с. Дія за знач, брикетувати. Зба
гачення і брикетування вугілля має величезне народногоспо
дарське значення (з газ.); У Ратнівському лісгоспі почав дія
ти цех брикетування тирси (з газ.).

БРИКЕТУВАТИ, ую, уєш, недок., що. Спресовуючи дріб
ні або пилуваті матеріали, виготовляти з них брикети. Щоб 
поліпшити якість бурого вугілля, його брикетують на спе
ціальних фабриках (з наук.-попул. літ.).

БРИКЕТУВАТИСЯ, ується, недок. Пас. до брикетувй- 
ти. Вугілля після пропарювання може брикетуватися або 
використовуватися в енергетиці (з наук.-техн. літ.); Зага
лом відходи розподіляють на дві частини: ті, що спалю
ються, тобто з яких одержується альтернативне паливо, 
і ті, що брикетуються і вивозяться на полігон (з наук.- 
техн. літ.).

БРИКЛЙВИЙ, а, е. 1. Який любить брикатися (про ко
питних тварин). Брикливий кінь.

2. перен., розм. Норовистий, вередливий. Ти, кажуть, 
дівка не бриклива. Але од старості сварлива (І. Котлярев
ський); — Я  люблю, щоб дівчина була трохи бриклива, щоб 
мала серце з перцем, — сказав Карпо (І. Нечуй-Левицький).

БРИКЛИВІСТЬ, вості, ж. Властивість за знач, брик
ливий. Брикливість цього скакуна була відома всім.
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БРЙКНУТИ, ну, неш, док., розм. Упасти, перекинутися. 
Іде, іде вівця і раптом захиталася, брикнула і край (В. Ку- 
чер).

БРИКНУТИ, ну, нёш, док. Однокр. до брикйти 1. Коби
ла брикнула ногою (Сл. Гр.).

0 Щоб (бодай, хай би і т. ін.) тебе (його, її і т. ін.) муха 
(кйчка, гуска, курка і т. ін.) вбрикнула (брикнула) див. 
муха.

БРЙКНУТИСЯ, нуся, нешся, док., розм. Те саме, що 
брйкнути. Відразу кілька замаскованих під біженців жеб
раків опиняються біля столу, під який щойно брикнувся зне- 
можений відвідувач (Ю. Андрухович).

БРИКУН, а, ч., розм. Бриклива тварина. Баран-брикун.
БРИКУНЁЦЬ, нця, ч., розм. Зменш.-пестл. до брикун.
БРИКУЧИЙ, а, е, розм. Те саме, що бриклйвий. Брику

ча тварина.
БРИЛА, и, ж. Великий безформний шматок каменя, зем

лі, глини, льоду і т. ін. Рве [вода] каміння з-під ніг, котить 
кам 'яні брили з гори і дуже легко може перевернути віз 
(І. Франко); Гурток людей котить покинуту Зетом брилу 
до вилому (Леся Українка); Он під самим берегом розмокає 
у  воді свіжа глиняна брила, що недавно відкололася від бе
рега (М. Руденко); У більшості господарств як вивалювали 
плугами великі брили землі, так і вивалюють (з наук.-попул. 
літ.); На вершині гори й досі збереглися сліди якихось руїн 
та безладно розкидані великі гранітні брили (із журн.); 
* Образно. Крижана брила адміністративно-командної 
системи тане дуже повільно (з газ.); * У порівн. Сонце — 
велетенська розжарена газова куля, що обертається дов
кола власної осі, проте не так, як, скажімо, тверда брила 
(з навч. літ.).

БРИЛАСТИЙ, БРИЛИСТИЙ, а, е. Укритий брилами; з 
брилами. Ущільнення особливо корисне, коли рілля брилис
та і грудкувата (з наук, літ.); Селяни сіяли кукурудзу по пе
реораній бриластій поверхні (з наук.-попул. літ.).

БРИЛАСТІСТЬ, БРИЛЙСТІСТЬ, тості, ж. Властивість 
за знач, брилйстий, брилйстий. Дослідження В. В. Медве
дева свідчать про погіршення агрофізичних властивостей 
ґрунтів порівняно з цілиною: на 4 -І І % маси ґрунту зросла 
брилистість, на 3-6 % —розпорошеність, на 10-18 % зни
зився вміст агрономічно цінних агрегатів (з наук, літ.); У 
посушливий літньо-осінній період 2000 р. бриластість 
ґрунту зменшилася на ЗО % (з наук.-попул. літ.); * Образно. 
Живу, мов підслуховую життя, І звуком коливаю мертву 
тишу. Бриластість мрій, як пізнє каяття — Хай краще ін
ший хтось мене допише (із журн.).

БРЙЛИК, а, ч. Зменш, до бриль. І рицар негайно зсідає з 
коня, Смирненько свій брилик мисливський здіймає (П. Ку
ліш); Прийшов Данилко до річки рибу ловити. Сів коло мос
ту, скинув брилик (М. Коцюбинський); Поміж дорослими 
бігали, грались діти у  куценьких штанях і кумедних брили
ках (С. Черкасенко); Довгими тонкими пальцями вона за
правила пару неслухняних кучерів під брилик (Л. Смілян- 
ський).

БРИЛЙСТИЙ див. брилйстий.
БРИЛЙСТІСТЬ див. брилйстість.
БРЙЛКА, и, ж. Зменш, до брйла. [ П а с т у  х:] А тепер, 

гляди, коли б на гарній кришталевій брилці не з ’їхала з гори 
у діл принцеса (Леся Українка); Чоботи журно дивились —

на .. брилки землі, що зашерхли за ніч, од підошви одлипли 
(П. Тичина).

БРЙЛОВИЙ, а, е. 1. Прикм. до брйла. У пізньому девоні 
брилові рухи різко активізувались, що призвело до форму
вання грабенів у  південній частині Донбасу та інтенсивно
го вулканізму (з наук. літ.).

2. Власт, брилі. Характерною рисою території Мідкон- 
тиненту є дуже різко виражена брилова структура крис
талічного фундаменту і нижніх комплексів платформного 
чохла (з наук, літ.); За розміром уламків розрізняють конгло
мерат бриловий, валунний, гальковий та гравелітовий (з на
ук.-попул. літ.).

БРИЛОПОДІБНИЙ, а, е. Схожий на брилу. Хіба ж тіль
ки у  брилоподібні пам ’ятники вкладалися і продовжують 
вкладатися народні гроші? (з газ.).

БРИЛУВАТИЙ, а, е. Те саме, що брилйстий. Брилуваті 
й сухі ґрунти мають малу теплоємність і теплопровід
ність (з наук. літ.).

БРИЛЬ, я, ч. Головний убір із широкими полями. Мерку
рій низько поклонився, Перед Зевесом бриль ізняв [зняв] 
(І. Котляревський); — Сердешненький! Книжки складає У 
торбину і бриля бере (Т. Шевченко); Сонце запалило криваві 
вогні на цератовім брилі Семена (М. Коцюбинський); Те
чіями туди й сюди пливли голови дядьків, жінок у  брилях, 
картузах, хустках (В. Винниченко); Крислатий бриль з ри
сової соломи був низько опущений на лоб (В. Кучер); Брилі 
плетуть переважно пастухи під час випасу худоби в полі 
(з наук.-попул. літ.).

Знімйти / зняти шйпку (бриль, капелюх і т. ін.) див. 
знімйти; Поздіймйти (познімйти) шапкй (брилі, капелю
хи і т. ін.) див. поздіймйти.

0  Ламйти (рідко ломйти) шйпку (бриль) див. ламйти; 
Скидйти (здіймйти) / скинути (здійняти) шйпку (капе
люх, бриль і т. ін.) див. скидйти.

БРИЛЬЯНТ, а, ч. 1. розм. Те саме, що діамйнт. Брильянт 
на перстені [персні] в пана старости блиснув до сонячного 
світла (І. Франко); Виблискували золоті персні: з рідкісним 
чорним брильянтом . . і з  фіолетовим бразильським аме
тистом (С. Скляренко).

2. Найдрібніший із друкарських шрифтів, кегль якого 
становить 3 пункти. Найменший із шрифтів — брильянт — 
майже вийшов з ужитку.

БРИЛЬЯНТИК, а, ч., розм. Зменш, до брильянт 1. У
центрі столиці грабіжник спробував викрасти з ювелірно
го магазину брильянтик вартістю понад 1,5 мільйона гри
вень (з газ.).

БРИЛЬЯНТИН, у, ч. Пахуча рідина, яку використовува
ли для надання волоссю особливого блиску. Зняв [молодик] 
пальцем дещицю брильянтину із зачіски і обережно змас
тив замок (А. Крижанівський).

БРИЛЬЙНТОВИЙ, а, е, розм. Прикм. до брильянт 1; 
// Зробл. з брильянтів, прикрашений брильянтами. Антося 
сама зареготалася щирим реготом, мабуть, з свого бриль
янтового намиста (І. Нечуй-Левицький).

А  Брильянтова зелень див. зелень.
БРИЛЬЯНТОВО, розм., рідко. Присл. до брильянто

вий. Візитер був одягнений у  бездоганний костюм, на кра
ватці брильянтово поморгувала шпилька (із журн.).

БРЙНДЗА див. брйнза.
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БРИНДУША, і, ж., діал. Шафран сітчастий. Білі плес
каті зуби [овець] вигризають у  корінь солодку бриндушу 
(М. Коцюбинський); Троє дівчат .. принесли пучок білих 
бриндуш та пролісків (В. Козаченко); Його манили до се
бе голубизною замаєні осінніми бриндушами левади (Р. Іва- 
ничук}.

БРИНЗА, діал. БРЙНДЗА, и, ж. Сир з овечого молока. 
Малайї варили з просяного борошна на воді без солі, бо їли 
його з солоним сиром або з бринзою (О. Стороженко); Гості 
набирали у  бербениці бриндзи та в мирності знову спуска
лись в долини (М. Коцюбинський); Господиня подала на ве
черю бринзи, викинула на стіл гарячий круг мамалиґи і по
краяла його ниткою (О. Гончар); Крім бринзи, пастухи 
виготовляли із грудкового сиру ще й парені сири (з наук.-по- 
пул. літ.); На полонинах Гуцульщини бринзу виготовляли 
безпосередньо в стаях (із журн.).

БРЙНЗОВИЙ, а, е. Прикм. до бринза. Бринзовий при
смак; // Пригот. із бринзи. Типово словацькі супи — капус
тяний, картопляний, часниковий, квасолевий, сочевичний, 
бринзовий і грибний (із журн.).

БРИНІННЯ, я, с. Дія за знач, бриніти 1 і звуки, утворю
вані цією дією. Він несе в собі весь гомін землі, од тихого 
бриніння мушки до гуркоту грому (М. Коцюбинський); В сі.. 
почули металічне бриніння. З моря йшов літак (М. Трублаї- 
ні); Погляд дівчини торкнувся якоїсь забороненої струни і 
вона забриниш, озвалася... Він [Андрій] ще спробував утри
мати оте жагуче бриніння (Г. Колісник).

БРИНІТИ, нить, недок. 1. Утворювати дзвінкий протяж
ний звук; дзвеніти. Там бубни й сопілки бринять (Леся 
Українка); 11 Дзвінко звучати. Тонкий голосок ї ї .. бринів, як 
струна, і вона вела ним довго-довго (Панас Мирний); На
тягнуті линви бриніли струнами (С. Чорнобривець); Бри
нять у  тиші пилочки цикад (Л. Костенко); * Образно. І  
дзвінке повітря, і дзвінкі гори, і ліси, здавалося, все починало 
від кожного слова бриніти, як грандіозна мембрана (О. Гон
чар); // Дзижчати (про комах). Над Селеновою головою бри
ніли комарі дивними голосами (Л. Мартович); Бриніли 
бджолині крила у  виноградній лозі (В. Кучер); // Дзюрчати 
(про воду). А в Перейму річки біжать, бігли ж вони, аж 
бриніли (П. Чубинський); 3 гір потоки плинуть, рвуться, 
Струмені бринять (П. Усенко).

2. Яскраво вирізнятися своїм кольором. Аби почала пер
ша маківочка бриніти, вже й угледить [Горпина], і зараз 
вирве й любує [любується] ню [нею] (Марко Вовчок); А гаї 
весна любила, А гаї були при ній, І  весна їм ноги мила, І ме- 
теличок бринів (М. Вінграновський).

3. Блищати, виблискувати. Сльози підступали йому до 
горла, давили, бриніли на віях і застилали перед ним усе 
якоюсь імлою (С. Черкасенко); Бринять багнети, виструн- 
чені скісно (М. Бажан); На очах Любові Максимівни бриніли 
сльози (В. Собко).

0  Кожна жйлка (жилочка) дрижить (грає, говбрить, 
бринить, тремтить і т. ін.) / задрижала (заграла, загово
рила, забриніла, затремтіла і т. ін.) див. жйлка.

БРИНЬ, виг. 1. Звуконаслідування, що відтворює звуки 
від удару по струні (струнах).

2. Уживається як присудок за знач, брйнькати, бриньк
нути (про звучання струни). Далі — бринь-бринь!.. — і вих
рем полинув задирливий козачок (С. Васильченко); Бринь 
бандура та й замовкне (П. Куліш).

БРЙНЬКАННЯ, я, с. Дія за знач, брйнькати і звуки, утво
рювані цією дією. З другої кімнати почулося бринькання 
піаніно (Остап Вишня).

БРЙНЬКАТИ, аю, аєш, недок. Те саме, що бренькати. 
— У Терентія є мандоліна. Ще до війни в струнному гуртку 
бринькав, — відповіла .. Надія (П. Автомонов).

БРЙНЬКНУТИ, ну, неш, док. Однокр. до брйнькати. 
Він провів, бринькнув пальцем по стосу паперів.. і відіпхнув 
ту всю купу геть, поморщившись (І. Багряний).

БРИНЬЧАННЯ, я, с. Дія за знач, бриньчйти і звуки, утво
рювані цією дією. За цілий тиждень бриньчання та зну
щання над гітарою я все ж таки навчився грати (із журн.).

БРИНЬЧАТИ, чу, чйш, недок. Ударами по чому-небудь 
утворювати легкі дзвінкі звуки; бряжчати. Д есь.. бриньчали 
стиха струни бандури (О. Ільченко).

БРИТ див. брйти.
БРИТАНЕЦЬ див. британці.
БРИТАНКА див. британці.
БРИТАНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до британці і Велика 

Британія. Русявий британський посол здавався їй будущим 
тестем (І. Нечуй-Левицький); Протягом тривалого часу 
вся чайна індустрія була сконцентрована в руках британ
ських колоністів (з газ.).

БРИТАНЦІ, ів, мн. (одн. британець, нця, ч.; британка,
и, ж.). Населення Великої Британії. Гудуть голоси, дзве
нить посуда, сиплеться сміх, булька вино, грає радісно мо
ре, а чорний смокінг в білих штанах, як машина, старанно 
ріже криваве м ’ясо і біла британка так само тоне в черво
ній оправі книжки (М. Коцюбинський); Іван Васильович, 
котрий Грозний, наприклад, плекав мрію про втечу на дале
кі туманні береги Альбіону до скупих та пихатих британ
ців (Ю. Логвин); Для британця чи француза доби імперії 
“білі" колонії, як от Ірландія й Австралія, також були на
селені нижчими істотами (О. Забужко).

БРИТВА, и, ж. Гострий сталевий ніж або спеціальне 
приладдя для гоління. Як топишся, то й за бритву вхопиш
ся (прислів’я); Ласкавий [Еней], гарний і проворний, І  гос
трий, як на бритві сталь (І. Котляревський); Не лікування 
навіть, а рефлекси керували ним [Льовою], ті самі безумов
ні рефлекси, що примушують тонучого хапатися за бритву 
(В. Підмогильний); Він видобув лезо безпечної бритви .. 
наголо зняв бороду (Ю. Яновський); * У порівн. Кінь падав. 
Його права передня, вище копита, була зчесана, як брит
вою (О. Гончар).

Тйхою сапою (рідко брйтвою) див. сйпй.
0  Ходйти по лезу брйтви (ножй) (по брйтві, по нйточ- 

ці) див. ходйти; Язйк як  брйтва див. язйк.
БРЙТВЕНИЙ, а, е. Прикм. до брйтва. Вашій шкірі мо

же знадобитися 2-3 тижні для того, щоб звикнути до цієї 
бритвеної системи (із журн.); Лікарі виявили шматочки 
металу, які, ймовірно, є частиною бритвеноголеза (з газ.).

БРИТВбВИЙ, а, е. Те саме, що брйтвений. Перший 
міжрядний обробіток проводять через 12-15 днів після 
появи сходів культиваторами з набором бритвових і стріль- 
частихлап при глибині обробітку міжрядь 5-6 см (з наук.- 
техн. літ.); Американська компанія схрестила електробрит
ву і традиційні бритвові леза (з газ.).

БРЙ ТИ 1, брию, брйєш, недок., розм., кого, що і без дод. 
Те саме, що гол йти. [ В а р п е х о в с ь к и й : ] / ?  Томській опе
р і один перукар.. брив тенорів і баритонів (І. Кочерга); На
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зборах добре брили Василя: "Ледачого, як він, не бачила 
земля!" (М. Годованець); * Образно. Сіріє степ. Сорока 
бриє тишу (Л. Костенко).

БРИТИ2, ів,лш. (одн. брит, а, ч.). 1. іст. Кельтські племена, 
що становили основне населення Британії з VIII ст. до н. е. по 
V ст. н. е. Інженери не можуть зрозуміти, яким чином 
древні брити спорудили Стоунхендж, не маючи під рукою 
ні кранів, ні потужних бульдозерів (з наук.-попул. літ.).

2. книжн., заст. Англійці. Так ось вона — ця круча Аль- 
біону, Вапнисто-білий невисокий щит, Який, немов удану 
перепону, Поперед себе звів гордливий брит (М. Бажан).

БРИТИЙ, а, е,розм. Дієпр. пас. до брити1. Голова наголо 
брита, сам присадкуватий, міцно злитий (О. Гончар); І /у  
знач, прикм. Стара мати заливається гіркими сльозами, 
обнімаючи бриту голову синову (Панас Мирний).

БРИТИСЯ, бриюся, бриєшся, недок., розм. Те саме, 
що голйтися 1. — Хай ваш Івор не милиться, бо не буде 
бритися! (В. Малик); Бритися електричною бритвою.

БРИТОГОЛОВИЙ, а, е. 1.3 бритою головою. Праворуч 
від жінки сидить по-армійському випростаний бритоголо
вий мужчина в цивільному, за ним — смаглявий військовий з 
сивиною на скронях (О. Гончар); На двадцяти шести лавках 
по чотири гребці, голі до пояса, бритоголові, забиті в кай
дани, прикуті до товстезного ланцюга (П. Загребельний).

2. у  знач. ім. бритоголовий, вого, ч., жарг. Член злочин
ного угруповання, характерною ознакою зовнішності якого 
є брита голова. Я  спробував зайняти своє місце, але цей 
бритоголовий почав пояснювати мені, що повиколює очі 
(з газ.).

БРИТТЯ, я, с., розм. Дія за знач, брити1 і бритися.
Бриття, як і кожна зміна в побуті, спочатку не всіма людь
ми сприймалося охоче (з наук.-попул. літ.).

БРИФІНГ, у, ч. Зустріч офіційних осіб із представника
ми засобів масової інформації. У приміщенні Верховної Ра
ди відбувся брифінг, присвячений візитові в Україну прези
дента США (з газ.); У брифінгу візьмуть участь відомі по
літологи та економісти з команди кандидата (з газ.).

БРЙЦЯ, і , ж., бот. Мишій сизий. Бриця в пашні помічни
ця (Номис).

БРЙЧЕЧКА, и, ж. Зменш, до бричка. Звідкілясь беруть
ся екіпажі, запряжені кіньми, вози, запряжені коровами, 
легкі бричечки, запряжені людьми (В. Винниченко).

БРЙЧКА, и, ж. Легкий візок для їзди, іноді з відкидним 
верхом. У Гетьманському, коло нового будинку пана Поль
ського, стояли в три ряди карети, брички, натачанки (Па
нас Мирний); Затупотіли коні. Затуркотіла бричка 
(І. Франко); Пристав, батюшка .. прожогом кидаються до 
своєї брички і кажуть швидше везти... (В. Винниченко); До 
самого дворика підкотили дві ковані брички, запряжені 
баскими жеребцями в сірі яблука (В. Кучер).

БРИЧКОВИЙ, а, е. Стос, до брички. Бричкове колесо.
БРИШКАТИ, аю, аєш, недок., розм. Поводитися чванли

во; чванитися, задаватися. Голову змінили, щоб не бришкав, 
що “ось ми то!.." (Г. Квітка-Основ’яненко); [ Х р а п ко:] 
Правду кажучи, що з того, що ти будеш бришкати та вго
ру нестись (Панас Мирний).

БРЙЮЧИЙ, а, е.: Д  Брйючий політ див. політ.
БРІАР, а, ч. Порода довгошерстих службових собак се

реднього розміру з довгим загнутим угору хвостом; собака 
цієї породи. На фасаді церкви в Монтідьє, на жаль, знище

ної під час Першої світової війни, було зображено довго
шерстого пса, що нагадував бріара (із журн.).

БРІВКА1, и, ж. Зменш, до брова. Аж  — гульк!.. з води 
Дівчинонька пливе І  косу зчісує, і брівками моргає!.. (П. Гу- 
лак-Артемовський); Очиці, наче блискавиці, Так і грають 
з-попід брівок темних! (Леся Українка); Дівчинка хмурить 
брівки (О. Донченко).

БРІВКА2, иу ж. 1. Підвищений край канави або насипу, 
утворений викопаною землею; край залізничного полотна, 
шляху і т. ін. Яка знайома ця стежка брівкою насипу до за
воду і яка вона завжди нова! (О. Кундзич).

2. Позначений край бігової або гоночної доріжки (на ста
діоні, іподромі і т. ін.). Голосов як чемпіон мав право става
ти, не тягнучи жеребка, біля самої брівки (В. Собко).

БРІВНИЙ, а, е. Стос, до брови. Брівна дуга.
БРІВОНЬКА, и, ж. Пестл. до брівка1. А в дівчини брівонь

ки, А в дівчини чорнії— Матуся дала (з народної пісні); Ви, 
зіроньки, гляньте на м ої брівоньки, на м ої квітоньки! {І. Не- 
чуй-Левицький); — Я  сказав їй: золота! Гнівно брівоньки 
зламалися. Одвернулася. Пішла (П. Тичина).

БРІВОЧКА, и, ж. Зменш.-пестл. до брівка1. Постійним 
художнім прийомом пісень є порівняння: у  симпатичної лю
дини “оченьки, як тернок, брівочки, як шнурок, рученьки, 
хоч милуй, губоньки, хоч цілуй " (з наук.-попул. літ.); * Об
разно. Неподалік стояли гарненькі квіточки з чорненькими 
брівочками — чорнобривці (із журн.).

БРІД, броду, ч. Мілке місце річки, озера або ставка, в яко
му можна переходити або переїжджати на інший бік. Коло 
млина, коло броду Два голуби пили воду (з народної пісні); 
Не розглядівши, кажуть, броду, Не лізь прожогом перший в 
воду (І. Котляревський); Чомусь дівчина до броду По воду не 
ходить (Т. Шевченко); Вільні броди й переходи Здовж вели
кої ріки (І. Франко); Брід вибирали в мілкому місці, де річка 
розливалася (з наук.-попул. літ.).

0  Лізти у вбду, не знаючи брбду див. лізти; Питйти / 
спитати брбду див. питати.

БРІОЛІН, у, ч. Засіб для догляду за волоссям та надання 
йому блиску. Випадкові свідки зраділи, побачивши, що 
Джон, намазавши волосся бріоліном, я к у  фільмі “Бріолін ", 
спеціально для Елли Блю танцював і співав мелодії з цього 
мюзиклу (із журн.).

БРІОЛОГ, а, ч. Фахівець із бріології. Інвентаризація мо
хоподібних ще далеко не завершена, особливо погано вивче
ні бріологами тропіки та країни Південної півкулі (з наук, 
літ.); У працях американських, скандинавських та япон
ських бріологіє аналізується переважно поширення видів 
як конфігурації їхніх ареалів (з наук, літ.); Академік Дмитро 
Зеров — бріолог зі світовим ім ’ям, багаторічний директор 
Інституту ботаніки, професор біофаку Київського універ
ситету, редактор “Українського ботанічного журналу" 
(із журн.).

Б РІШ ібГ ІЯ , ї, ж. Розділ ботаніки, що вивчає мохопо
дібні. За останні роки в Україні скоротились обсяги дослі
джень у  галузі флористики, ліхенології, бріології, ембріоло
гії, які були представлені знаними у  світі науковими школа
ми (з наук. літ.).

Б Р іб Н ІЯ , ї , ж. Багаторічна трав’яниста рослина родини 
гарбузових. Отруйну лікарську рослину переступень білий у  
науковій літературі називають ще бріонією (із журн.).
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БРібШ , і, ж. Здобна кругла булочка. У ресторані обо
в ’язково скуштуйте румунські страви: напівкруглий пиріг 
із начинкою і бріош (із журн.).

БРОВА, й, ж. Дугаста смужка волосся над очною ям
кою. Михайло .. низько насува чорну шапку на чорні брови 
(Марко Вовчок); Дві чорні брови, мов дві чорні п ’явки, по
впивалися над очима (Панас Мирний); Очі пильні, блищать 
з-під густихрозльотистих брів (В. Кучер); Кашкет явно не 
пасував до його засмаглого видовженого лиця.., буйних 
брів, що зрослися на переніссі (О. Бердник).

(1) Брови здвигнулися (здвйнулися) — брови зійшлися 
докупи, насупилися. Брови в Галі на хвилину здвинулись, бу
цім від тяжкої думки (Панас Мирний); (2) Брбви на (рідко 
по) шнурбчку (як шнурочки, як шнурбчок)у кого, чиї— 
в кого-небудь тонкі гарні брови. Багатая спесивая — руш
ник на кілочку; В убогої сиротини брови на шнурочку (з на
родної пісні); Личко як калина, Брови як шнурочки, Очі чор
ні, ще чорніші Осінньої ночки [нічки] (С. Руданський); Дов
гобраза русенька Галя, з чорними по шнурочку бровами, 
більше брала на себе його очі, ніж смаковита у  її руках яєш- 
ня (Панас Мирний); — В Палажки брови як шнурочки; мор
гне, ніби вогнем сипне (І. Нечуй-Левицький); [ П л а т о н  
Г а в р и л о в и ч : ]  Та коли б же ти знала, ще й яку дівчину 
висватаю. Очі — як терночок, брови— як шнурочок (С. Ва
сильченко); (3) Брбви сходяться / зійшлися і т. ін. [над пе
реніссям (на переніссі)] — у кого-небудь волосинки брів 
ростуть і на переніссі. За цей час він змужнів, чорні вуса 
густо засіяли верхню губу, брови дугами сходилися на пере
ніссі (І. Сенченко); Темні густі брови її зійшлися над пере
ніссям (В. Собко); (4) Високі брбви — брови, що ростуть 
вище, ніж звичайно. Мій Кирило — золото не чумак! Такі 
брови високі, чорні (Марко Вовчок); Здвоювати / здвоїти 
брбви див. здвоювати; (5) Крилаті брбви — густі, зарослі 
брови, схожі на крила (у 1 знач.). Крилаті брови [дівчини] 
майже зійшлися на переніссі (С. Журахович); Метнути 
бровами (дугами брів, бровбю) див. метнути; (6) Низькі 
брбви — брови, що нависають на очі. З-під густих низьких 
брів блищали невеликі темні горді очі (І. Нечуй-Левиць- 
кий); (7) Шнуровані брбви — рівні гарні брови.

0  (8) Брбви полізли на лбба у  кого — хто-небудь дуже 
вражений чимсь, виявляє надзвичайне здивування, збенте
ження і т. ін. У Азем-аги полізли на лоба чорні кострубаті 
брови. Многогрішний роззявив з подиву рота і так застиг, 
придуркувато кліпаючи віями (В. Малик); Брови у  неї [Ма
рії] повільно полізли на лоба.. Йолоп, — сказала вона (Є. Гу
цало); Здиблювати / здибити брбви (вуса і т. ін.) див. 
здиблювати; І вусом (бровбю) не вестй / не повестй (рідко 
не рушити) див. вестй; |І (навіть)] бровбю не поворухну
ти див. поворухнути; І (рідше ні, навіть) вусом (бровбю) 
не моргнути (рідко не моргати) див. моргнути; Моргати 
бровами (бровбю, вусом) див. моргати; Не моргнувши 
(рідше не зморгнувши) [оком (бровою)] див. моргнути; 
Тільки (лише, лиш) бровбю (рукою і т. ін.) повестй див. 
поводити1; Хоч би [тобі] оком (вусом, бровбю) моргнути 
див. моргнути; Хоч би [тобі (собі, вам)] вусом (вухом, 
бровбю і т. ін.) повестй див. поводити1.

БРОВАНЬ, я, ч., розм. Той, хто має густі широкі брови. 
Стрункий бровань відчинив двері (із журн.).

БРОВАР, я, ч., заст. 1. Те саме, що броварня. І будеш .. 
До броваря дрова таскати (І. Котляревський); Збоку тягли-

ся комори, рублені з дубового лісу, бровар, в якому стояли 
пивні каді [кадоби], каді для затирання браги (П. Панч); На 
церковному ґрунті був бровар, у  якому варено пиво й горілку 
на потребу шпиталю (з наук.-попул. літ.).

2. Те саме, що броварник. Четвертим партизаном був 
бровар у  селі Королівка (П. Козланюк).

БРОВАРНИИ, а, е, заст. Прикм. до бровар 1. Бровар
ний цех; * У порівн. Над морем сонце, мов броварна піч, па
лає І хмари золотить, немов пожар лунає (П. Куліш).

БРОВАРНИК, а, ч., заст. 1. Власник броварні. — Він 
оженився, здається мені, з донькою якогось багатого бро
варника? (О. Кобилянська).

2. Робітник броварні. Серед повстанців в Україні у  XVII cm. 
відзначалась найбільш гноблена частина селян і міська бід
нота, так звані робітні люди: будники, гуральники, бровар
ники, пастухи (з наук. літ.).

БРОВАРНИЦЯ, і, ж., заст. Те саме, що бровйрня.
БРОВАРНЯ, і, ж., заст. Пивоварний завод. Він згодився 

найнятись не в кого з хазяїв, а де-небудь .. на винниці або в 
броварні (Панас Мирний); Саливон працював бондарем на 
броварні (П. Панч); До місцевих виробництв можна віднес
ти переробку зерна у  млинах, олійницях, броварнях, вино
курнях (з наук.-попул. літ.).

БРОВАРСТВО, а, с., заст. Виготовлення, варіння пива; 
пивоваріння. Завдяки експедиції Чубинського збереглися ма
теріали про стан торгівлі в різних місцевостях, бджоляр- 
ства, тютюнництва, виноробства, шовківництва, бровар- 
ства (з наук, літ.); Ячмінь — важлива харчова й кормова куль
тура, також основна сировина для броварства (з наук.-по
пул. літ.).^

БРОВАСТИЙ, а, е. Те саме, що броватий. Вона .. й не 
пізнала б в оцьому кремезному, бровастому, з ясними сіри
ми очима солдаті отого сільського парубійка (А. Головко); 
Андрій дивився йому в бровасте обличчя і думав, що це лю
дина якоїсь великої ідеї... (І. Багряний).

БРОВАТИЙ, а, е. Який має густі широкі брови. Поза 
столом сидить .. сквапний чоловічок .. — сивоусий, пика
тий, броватий, очима, як списом, пройма (Марко Вовчок); 
Данило Гамалія і був “броватий”, чи “бровко”, як його 
дражнили ще у  бурсі за те, що в нього були густі чорні бро
ви (Д. Мордовець); Ну знач. ім. броватий, того, ч.; бровата, 
тої, ж., розм. Людина, яка має густі широкі брови. Звід
ність [звідкись] виринуло відчуття, що і того броватого 
давила самотина... (Г. Колісник).

БРОВЕНЯ, яти, с. Зменш.-пестл. до брова. Одна його 
доля — чорні бровенята (Т. Шевченко); А які в неї бровеня
та! Неначе хто намалював на папері! (І. Нечуй-Левиць- 
кий); Таня суворо супила бровенята (Ю. Збанацький); Роз
гублено зводить [Петро Нещерет] рідкі бровенята, озира
ється навсібіч чистими, як у  дитини, очима (А. Дімаров); 
— Мені не хочеться спати, — вередливо каже вона .. — на
суплює бровенята (М. Слабошпицький).

БРОВЕНЙТКО, а, с. Зменш.-пестл. до бровеня. — О! — 
іиепотнула Галя; оченятка в неї прибільшилися, а бровенят- 
ка вище знялися (Марко Вовчок); — Сама-самісінька, — 
посмутніли .. уста дівчини, а бровенятка стали такими, 
наче хтось їх почав нанизувати зсередини (М. Стельмах).

БРОВЙСЬКО, а, с., зневадюл. Збільш, до брова. Очі .. 
тепліли з-під вигнутих бровиськ, а губи, ніби в тисячоліт



БРбВ К А 6 4 9 Б Р б Й Л Е Р

ньому терпці, прилягли за рудими вусами і кучерявою борід
кою того самого кольору (В. Барка).

БРбВКА, и, ж. Те саме, що брівка2. Матвей, набивши 
патронами ріжки, лежав біля самої бровки асфальту 
(О. Гончар); Шуріпа ішов бровкою понад самою дерезою 
(І. Рябокляч).

БРОВКб, а, ч„ розм. Собака. Пройшовши відсіль гонів з 
двоє... Побачили, що ось лежав У бур'яні бровко муругий 
(І. Котляревський); Приятно [приємно] чуть свого гавкучого 
бровка, Як станеш близитись до рідного кутка (П. Куліш).

БРбДЕН Ь див. брбдні.
БРОДИЛЬНИЙ, а, е. Пов’язаний з бродінням. Мета ді

єти — стимуляція секреції і нормалізації рухливої функції 
шлунка і кишок, зменшення бродильних процесів у  кишках 
(з наук, літ.); Найбільше застосування в бродильній промис
ловості дістали дріжджі з роду цукроміцетів (з навч. літ.); 
Бродильне виробництво; Н Який використовується для бро
діння. Бродильний грибок.

БРОДИТИ1, броджу, бродиш; наказ, сп. бродй; недок. 1. По
вільно ходити без певної мети й напрямку; блукати. Еней 
теж по лісу бродив... (І. Котляревський); Хоробро в снігу 
бродили [половці], Але швидко заблудили (І. Франко); По до
лині бродили коні на паші (М. Коцюбинський); Я  знаю — ми 
будем іще не раз бродити з тобою, слухати ліс притихлий... 
(В. Стус); * Образно. Де ти бродиш, моя доле? Не докли
чусь я тебе! (з народної пісні); // Поволі ходити по мілкій 
воді, болоту. Над берегом річки вона роззувалась, бродила 
по мілкій воді (М. Коцюбинський); Серед блискучої водяної 
гладіні бродить, розгулюючи на мілкому, всяка озерна дріб
нота: тонконогі куличата, бекаси (О. Гончар).

2. перен. Повільно рухатися, пересуватися. Бродить сі
рий і густий туман, Де Дніпро вливається у  море (Л. Дми
терко); Бродить осінь в садах пурпурових, дзвонить жов
тилі намистом беріз (В. Сосюра).

БРОДИТИ2, бродить, недок. Бути в стані, в процесі бро
діння. В суліях бродили пахучі меди (І. Нехода); Розведені у  
теплій воді і проціджені дріжджі змішують з відваром яб
лук і залишають бродити на 12-14 годин (з наук.-попул. 
літ.); * Образно. Всередині в нього росло щось, як тісто у  
діжці, бродило, немов опара (М. Коцюбинський); Невід- 
стояні думки Сідалковського бродять у  голові, як молоде 
вино (О. Чорногуз).

0  Хміль бродить (бродйв) див. хміль.
БРОДІННЯ, я, с. Біохімічний процес розкладу вуглево

дів, що відбувається під впливом мікроорганізмів або їх 
ферментів. З глибини дубини повіває пахощами диких яб
лук.., гнилуватим бродінням опалого листу (М. Стельмах); 
Бактерії і грибки спричиняють процеси бродіння (з наук.- 
попул. літ.).

(1) Спиртове бродіння — перетворення виноградного 
(або близького йому) цукру за допомогою ферментів в ети
ловий спирт і вуглекислий газ. Виноградне вино одержу
ють внаслідок спиртового бродіння соку свіжого або зав 'я- 
леного винограду (з наук.-попул. літ.); Спиртове бродіння 
відбувається під дією ферментів дріжджів (з навч. літ.).

БРбДНІ, ів,лш. (одн. бродень, дня, ч.). 1. Легкі, з м’якої 
шкіри чоботи сибірських мисливців. Сибірські мисливці для 
полювання в тайзі восени і ранньою весною надають пере
вагу місцевому взуттю, що зветься броднями (з наук.-по- 
пул. літ.).

2. Гумові рибальські та мисливські чоботи з високими, 
до паху, халявами. Налагоджено постачання жителів се
лища продуктами, хлібом, борошном, торгівлю гумовими 
човнами, комбінезонами і чоботами-броднями (з газ.).

БРбД О М , присл. Переходячи, переброджуючи річку, 
озеро і т. ін. по дну; убрід. Довго тією дорогою треба йти, 
болота оминати, річки бродом переходити, у  пущі не заблу
кати (М. Малиновська).

БРОДЯГА, и, ч., розм. Безпритульна людина, що не має 
постійного місця проживання, сталого заняття, роботи. 
Поплив [козак] Дністром на сей бік, Покинувши волю, Бро
дягою... (Т. Шевченко); Бурлаки зглянулись і все подивлялись 
на проворного бродягу, все чогось не йняли йому віри (І. Не- 
чуй-Левицький); Тут не раз., проходили і бродяги, і колишні 
втікачі-каторжани (О. Донченко).

БРОДЯЖИЙ, а, е, розм. Прикм. до бродяга. Бродяжий 
дух вселявся в хлопця влітку (із журн.).

БРОДЯЖ ИТИ, жу, жиш, недок., розм. Бути бродягою. 
— Відпровадити б оце вас куди слід. Бо чого ж бродяжити 
без пуття (О. Гончар); Протягом кількох страшних місяців 
Богдан бродяжив дорогами чужої країни, спав під відкри
тим небом, харчувався чим Бог пошле, радий був виконува
ти будь-яку роботу (з газ.).

БРОДЯЖНИЙ, а, е, розм. Стос, до бродяжництва. Під 
винятковими випадками слід розуміти відсутність постій
ного місця проживання в обвинуваченого, його бродяжний 
спосіб життя, систематичне пияцтво і дебоші в сім'ї 
(з наук, літ.); Самі ж злочинці зізнаються, що за два тиж
ні бродяжного життя скоїли близько десяти пограбувань 
(з газ.).

БРОДЙЖНИЦТВО, а, с„ розм. Стан, спосіб життя бро
дяги. Громада дбала і про убогих на своїй території. Тому 
бродяжництво й жебракування на Бойківщині не були по
ширеними (з наук.-попул. літ.).

БРОДЯЖ НИЦЬКИЙ, а, е, розм. Прикм. до бродяж
ництво. * Образно. Коли вітер, бувало, схопиться, зубами 
стрічки тримаю, щоб улюблену мою безкозирку бродяжниць
ким вітром не здуло... (О. Гончар); // Власт, бродязі. Бродяж
ницькі звички.

Бродячий (бродяжницький) спосіб життя див. спосіб.
БРОДЯЖ НІСТЬ, ності, ж., розм. Абстр. ім. до бродяж

ний. Міліція затримала учня на вокзалі начебто за бро- 
дяжність ще в суботу, а батьки дізналися про це лише в по
неділок (з газ.).

БРОДЙЧИЙ, а, е. Який не живе на одному місці або не 
має постійного місця проживання. [Р у ф і н:] То шлях непев
ний, — всякий люд бродячий, усяке розбишацтво там буває, 
а ти смерком ідеш, самотня жінка... (Леся Українка); Гово
рив з бродячим людом по лісах і степових шляхах (Іван Ле); 
// Який постійно переходить з місця на місце; мандрівний. 
Біля воріт спинився старий кобзар... Ні, лірник... Та все ж 
людина Божа, бродячий бард (Василь Шевчук); Бродячий 
цирк; Н Який має або виявляє схильність бродити, перехо
дити з місця на місце. Бродяча натура.

Бродячий (бродяжницький) спбсіб життя див. спосіб.
А  Бродячі вогники див. вогник.
БРбЙЛ ЕР, а, ч. 1. Відгодоване на м’ясо курча віком 

60-70 днів, живою вагою 1,6-1,8 кг. Бройлери дають най
більший вихід м 'яса на одиницю затраченого корму (з пуб- 
ліц. літ.).
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2. Те саме, що брбйлерник. На околиці села побудував 
фермер бройлер за польським проектом (з газ.).

БРО Й Л ЕРН И Й , а, е. Прикм. до бройлер. З економічно
го погляду; вигідніше розводити так звані бройлерні поро
ди, які більш ефективно використовують корм і швидше 
ростуть (з наук, літ.); Бройлерне приміщення; II у  знач. ім. 
брбйлерна, ної, ж. Те саме, що брбйлерник. Будівельна 
фірма має намір зберегти існуючу систему теплопоста
чання, але збудувати нову бройлерну із сучасним обладнан
ням (з газ.); // Який пов’язаний з вирощуванням бройлерів 
(у 1 знач.). Два господарства мають м ’ясний напрям. Одне 
з них — бройлерна фабрика з проектною потужністю 3 міль
йони бройлерів на рік, друге — індича фабрика (з газ.).

БРОЙЛЕРНИК, а, ч. Спеціально обладнане приміщення 
для вирощування бройлерів (у 1 знач.). Інформацію про 
повторний продаж на аукціоні бройлерника на 55 тис. го
лів буде надано пізніше (з газ.).

БРОКАТ, у, ч. Дорога шовкова тканина, заткана або ви
шита золотом чи сріблом. “Ц я!” — сказала нараз рішучо і 
добула гладку вовняну суконку, ясно-голубу, обшиту золо
тим грубим шовковим брокатом (Б. Лепкий); Було зворуш
ливо дивитися, як виряджалося Катрусю в цю дорогу, наря
дивши її у  надмірно розкішну робу тяжкого срібно-білого 
брокату з черевичками під цей кольор [колір] (У. Самчук).

БРОКАТНИЙ, а, е. Прикм. до брокат. Брокатна ткани
на; Брокатний папір; Н Зробл., пошитий із брокату. Стіни 
Троїцької церкви засіяні картинками, в яких свобода компо
зиції і змагання до малярського реалізму йдуть навзаводи з 
пишнотою брокатних одягів та інтенсивністю колориту 
(з наук. літ.).

БРОКЕР, а, ч., фін. Особа чи фірма, які виступають посе
редниками у біржових операціях. З приходом держави до 
ринкових відносин виникли нові професії: менеджер, бро
кер, дилер (з газ.); Біржовий брокер; Митний брокер.

БРОКЕРАЖ, у, ч., фін. Проведення операцій із купів- 
лі-продажу на біржі за дорученням. Компанія спеціалізу
ється на концептуальному розвитку морально застарілих 
об 'єктів комерційної нерухомості, концептуальному плану
ванні, розробці бізнес-планів і брокеражу (із журн.).

БРОКЕР-АУТСАЙДЕР, ~а-~а, ч., фін. Брокер, який є 
посередником між клієнтами та брокерами — членами фон
дової біржі; сторонній брокер. “Шахтар ” недовго думав і 
зробив цього брокера брокером-аутсайдером, тобто посе
редником (з газ.).

БРЙКЕРИДЖ, у, ч., фін. Винагорода, яку отримують 
брокери, встановлена у відсотках від вартості угоди чи у 
фіксованій сумі. Міжнародне бюро страховиків запропону
вало брокерам додержувати встановленого рівня співвід
ношень між часткою участі в капіталі брокера, яка нале
жить конкретній страховій компанії, та рівнем премій або 
брокериджу за операції з цією компанією за попередній рік 
(із журн.).

БРОКЕР-КОМ1СЮНЁР, ~а-~а, ч„ фін. Агент, який ви
конує накази про купівлю чи продаж цінних паперів або 
товару. Компанія розробила ряд нових можливостей для 
професійних учасників ринку цінних паперів проводити 
операції з акціями за кошти третіх осіб, стосовно яких 
професійний учасник виступає брокером-комісіонером 
(із журн.).

БРбК ЕРС ЬК И Й , а, е, фін. Стос, до брокерів, їх діяль
ності. Ні маклери, ні брокери не можуть розглядатися як 
представники, звичайно, окрім тих випадків, коли з маклер
ськими чи брокерськими конторами укладено договір дору
чення (з навч. літ.); Якщо ви пропустили важливе повідом
лення, то вас про це сповістить відчутна зміна вартості 
акцій на ринку. У цьому разі звертайтесь до брокерської 
компанії, за допомогою якої ви купували акції (з газ.).

А  Брокерська біржа див. біржа; Брокерська фірма 
див. фірма.

Б РбК О Л І, невідм., ж. Однорічна овочева рослина роди
ни капустяних із темно-зеленими суцвіттями. До овочів із 
радіопротекторними властивостями належить броколі 
(із журн.).

БРОМ, у, ч. 1. Хімічний елемент з атомним номером 35, 
червоно-бура рідина з різким запахом. Бром широко засто
совується у  промисловості органічного синтезу і зокрема 
для виробництва етилової рідини (з наук.-попул. літ.); Бром 
неможна перевозити та зберігати в сталевих цистернах і 
діжках (з навч. літ.).

2. фарм. Лікувальний препарат, який містить у своєму 
складі сполуки брому і використовується для заспокоєння 
нервової системи. Вона почимчикувала до свого ліжка, по
коївка налила ложку брому (І. Нечуй-Левицький).

БРО М А Ц ЕТбН , у, ч„ хім. Сльозоточива отруйна речо
вина. Подібні із хлорпікрином властивості має бромаце
тон, але він швидко розкладається під час збереження 
(з наук.-попул. літ.).

БРбМИСТИЙ, а, е. Який має у своєму складі бром (у 1 знач.). 
Звичайно радій одержують у  вигляді хлористої або бро
мистої солі (з навч. літ.).

БРОМІД див. броміди.
БРОМІДИ, ів, мн. (одн. бромід, у, ч.), хім. Сполуки бро

му з іншими елементами. Фотографування ґрунтується на 
розкладі броміду срібла під впливом світла (з навч. літ.).

БРОМКАМФОРА, и, ж., фарм. Лікувальний препарат, 
що використовується при лікуванні нервових захворювань. 
Бромкамфору застосовують при підвищеній нервовій збуд
ливості, неврастенії, неврозах серця (з наук. літ.).

БРЙМНИЙ, а, е. Прикм. до бром 1. Якщо влити бромної 
води у  розчин йодиду калію, він забарвиться у  бурий колір 
(з навч. літ.); Працівники соляної промисловості підтверди
ли, що в Артемівську, у  тутешніх надрах, виявлено бромну 
сіль (з газ.); // Який виробляє бром. Бромний завод.

БРОМОВАНИЙ, а, е, спец. Дієпр. пас. до брому вати; 
Полістирол бромований; Ну знач, прикм. Мобільні телефони 
не повинні містити хлорованих і бромованих полімерів 
(із журн.); Результати тестів показали, що деякі компо
ненти мобільних телефонів містять токсичні бромовані 
з ’єднання (з газ.).

БРбМ О ВИ Й , а, е. Те саме, що бромний. Ти на той час
уже оклигав від бромової інтервенції? (Ю. Андрухович); 
Бромовий розчин.

БРОМУВАННЯ, я, с., спец. Дія за знач, бромувати.
Потрібно скласти рівняння реакцій бромування й окиснен- 
ня ацетилену (з навч. літ.).

БРОМУВАТИ, ую, уєш, недок., що, спец. Насичувати, 
збагачувати бромом (у 1 знач.). Толуол і вищі гомологи легко 
хромуються та бромуються галогенами на сонячному світ
лі (з наук. літ.).
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БРОНЕ... Перша частина складних слів, що відповідає:
1) слову броня, напр.: б р о н е б і й н и й ,  б р о н е п л и т а ;
2) слову броньований, напр.: б р о н е м а ш и н а ,  б р о н е 
т р а н с п о р т е р і )  слову бронетанковий, напр.: б р о н е -  
д и в і з і я ,  б р о н е ч а с т й н а .

БРОНЕАВТОМОБІЛЬ, я, ч. 1. Бойова броньована і озброє
на кулеметами чи легкою гарматою автомашина, признач, 
для розвідки, охорони і зв’язку; бронемашина. Бронеавто
мобіль .. покидав село з останніми лавами відступаючих 
(Ю. Бедзик).

2. Автомобіль, вигот. із куленепробивного матеріалу. 
Агенти федерального бюро розслідувань провели допит двох 
охоронців, що супроводжували бронеавтомобіль (з газ.).

БРОНЕБІЙКА, и, ж., розм. Гармата або інший вид вог
непальної зброї, снаряди, міни або кулі якої пробивають 
броню. Внизу під горою загули мотори, вдарили наші броне
бійки (О. Гончар).

БРОНЕБІЙНИЙ, а, е. Який пробиває броню або засто
совується для стрільби по броньованих цілях. Артиле
ристи батареї Голуба приготували бронебійні снаряди 
(В. Собко).

БРОНЕБІЙНИК, а, ч. Боєць, що стріляє з бронебійної 
зброї. На світанку наші бронебійники підпалили “пантеру ” 
(О. Гончар); Іван підхопився і побіг до стіжка. Слідом за 
ним звівся бронебійник (Ю. Мушкетик).

БРОНЕБІЙНІСТЬ, ності, ж. Якість за знач, бронебій
ний. З військової стрілецької зброї популярними зразками 
були штурмові карабіни АК-47 та АКМ через їх більшу бро- 
небійність, дальність постріїів і якість вироблення (з на
ук. літ.).

БРОНЕДВЕРІ, ей,л/н. Броньовані двері. Організація ви
готовляє бронедвері, сталеві ворота та металеві решітки 
(з газ.).

БРОНЕЖИЛЕТ, а, ч. Захисний спеціальний жилет. До 
спеціальних засобів, що використовуються при охороні гро
мадського порядку, належить бронежилет (із журн.); З ав
тобуса виходять кремезні хлопці в чорній уніформі: сол
датська пілотка, важкі черевики, бронежилет (з газ.).

БРОНЕЖИЛЁТНИЙ, а, е. Стос, до бронежилета. Япон
ські вчені створили бронежилетний шовк, який уп 'ятеро 
міцніший, ніж тканина тієї ж товщини, зроблена з мета
левих ниток (із журн.).

БРОНЕКАТЕР, а, ч. Військове броньоване судно, при
знач. для бойових дій у прибережних районах, на річках. 
Бронекатер швидко рухався до мосту (з газ.).

БРОНЕКОВПАК, а, ч. Сховок із броні у вигляді ковпака 
з амбразурами і щілинами для спостереження і ведення вог
ню. Кабіна літака зверху прикривалася прозорим бронеков- 
паком (із журн.).

БРОНЕМАШИНА, и, ж. Те саме, що бронеавтомобіль.
Зводилися високі стріли підйомних кранів, легко підіймаючи 
над водою .. бронемашини (В. Кучер).

БРОНЕНОСЕЦЬ, сця, ч. 1. Потужний військовий бро
ньований корабель, обладнаний далекобійними гарматами. 
Вчора ми їздили оглядати один італьянський [італійський] 
броненосець (Леся Українка).

2. Ссавець, тіло якого вкрите панцирем, утвореним шкір
ними закостеніннями. Щитки панцира броненосця зв язані 
між собою еластичною тканиною, що дозволяє тварині ру
хатися (з наук. літ.).

3. мн. Родина ссавців ряду неповнозубих. Броненосці ве
дуть нічний спосіб життя, а вдень ховаються в норах 
(із журн.).

БРОНЕНОСНИЙ, а, е. Покритий бронею (у 2 знач.). У 
Франції у  1885 р. спустили на воду перші в світі броненосні 
плаваючі батареї (із журн.).

БРО Н ЕП бїЗД , а, ч. Броньований поїзд, признач, для ве
дення бойових дій у смузі залізниці; бронепотяг. Сьогодні 
ввечері бронепоїзд мав уж е вийти на фронт (О. Донченко).

БРОНЕПОТЯГ, а, ч. Те саме, що бронепоїзд. Поволі 
проповз бронепотяг, засапуючись від диму (В. Підмогиль- 
ний); Для боротьби з партизанами окупаційним військам 
пропонувалося використати авіацію, бронепотяги, танки 
(з наук.-попул. літ.).

БРОНЕСИЛИ, йл, мн. Війська, устатковані броньова
ною технікою (танками, бронемашинами, бронепоїздами 
і т. ін.). На виділені кошти підтримується загальний темп 
модернізації бронесил у  дійсній та резервній складових час
тинах армії (з газ.); Ворожі бронесили.

БРО Н ЕС К Л б, а, с. Скло підвищеної міцності, яке вико
ристовується для засклення танків, бронемашин, кабін лі
таків та інших видів бойової техніки. Нове бронескло є над
звичайно стійким до появи подряпин, що особливо важливо 
за умов пустелі, де літаки, злітаючи, піднімають вітром із 
землі не лише пил, але й каміння (з наук.-попул. літ.); Вироб
нича та випробувальна бази заводу дають можливість іти 
в ногу з прогресом у  виробництві багатошарового ударо
стійкого бронескла (з газ.).

БРОНЕСПИНКА, и, ж. Броньована спинка крісла піло
та, здатна захистити від ураження. Бронеспинка витримала 
потрапляння дрібнокаліберних кулеметних куль (із журн.).

БРОНЕТАНКОВИЙ, а, е. Який має на озброєнні танки і 
самохідну артилерію. По шляхах рухались бронетанкові 
частини й маси кінноти козачого корпусу (О. Гончар); Під 
час Курської битви були вщент розбиті ударні бронетан
кові сили супротивника (з навч. літ.).

БРОНЕТРАНСПОРТЕР, а, ч. Бойова броньована маши
на підвищеної прохідності для перевезення піхоти на поле 
бою і для розвідки. З окопів по бронетранспортерах друж
но захльостали станкові й ручні кулемети (В. Кучер); Ще 
загудів закривавлений сонцем захід, і з нього .. шалено про
летіли два бронетранспортери (М. Стельмах); Завмер бро
нетранспортер, з якого визирав молодий солдат у  респіра
торі (Ю. Щербак).

БРбН ЗА , и, ж. 1. Сплав міді з оловом, алюмінієм та 
іншими металами. Перед ним Із бронзи литую статую Са
мого кесаря несуть (Т. Шевченко); 3 часом люди .. пізнали 
різні метали: бронзу, мідь, залізо (І. Франко); Скульптор ..у  
думці вже починав ліпити їхні [хлопців] стрункі й 
по-своєму граціозні постаті, переводив із глини в бронзу 
(О. Гончар); Особливістю берилієвої бронзи є те, що дета
лі, виготовлені з неї, служать надзвичайно довго (із журн.).

2. Художній виріб з такого сплаву. О росяні квіти на то
му кургані! — Ми їх назбирали у  чистому полі, Ми їх опус
тили на бронзу поволі (М. Нагнибіда); // збірн. Тут кілька 
музеїв, скрізь чудовий мармур, бронза (М. Коцюбинський); 
— Подивіться, — вела вона, показуючи на етажерку. — 
Тут порцеляна, майоліка, бронза. Ці хінські статуетки 
надзвичайно давні (В. Підмогильний).
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3. розм. Бронзова медаль за третє місце у спортивних 
змаганнях, на конкурсі і т. ін. У фінальному заїзді українці 
випередили досвідчену команду Великої Британії, а титу
ловані німці змушені були задовольнитися бронзою (з газ.).

4. перен. Золотисто-коричневий або золотисто-жовтий 
колір чого-небудь. Вечірнє сонце обливало їх бронзою захо
ду (В. Кучер).

БРОНЗІВКА, и, ж. Волохатий жук з білими цяточками 
на лускоподібних крилах — шкідник садових і городніх куль
тур. Спорадично маку шкодять попелиці, кліщі, трипси, 
бронзівки, кобилки, сарана тощо (з наук.-попул. літ.).

БРОНЗбВАНИЙ, а, е, спец. Дієпр. пас. до бронзувати. 
Ця скульптура була бронзована вчора (з газ.); Ну знач, прикм. 
У районі хмарочосів біля будинку, що тьмаво вилискує при 
нічному освітленні чорним алюмінієм та бронзованим 
склом, зібрався цілий натовп юнаків і дівчат (О. Гончар).

БРбНЗОВИЙ, а, е. 1. Прикм. до бронза 1. Бронзовий по
лиск; Н Зробл. з бронзи. — Оті всі бронзові каблучки пода
вали йому тутешні дівчата (І. Нечуй-Левицький); Славний 
той міст знаменитими чотирма вороними бронзовими кінь
ми (Остап Вишня); Ляля перевела погляд на бронзове по
груддя Гоголя (О. Гончар); Похитується вогонь свічок у  
бронзових канделябрах (М. Слабошпицький).

2. перен. Який має колір бронзи; золотисто-коричневий. 
Гаряче світло грало на запеченому бронзовому виду Олек
сандри, обливало темні бронзові руки (М. Коцюбинський); 
Труда непорозуміло дивиться великими бронзовими очима 
на сестру: що ж тут страшного такого? (В. Винничен
ко); Цвітуть діти, ростуть з молодняком дубовим, бронзо
ві шиї, очі блищать, як спілі вишні після дощу (М. Хвильо
вий); Гафійці років вісімнадцять-дев ятнадцять. Це міцна 
чорноброва дівчина з бронзовим засмаглим обличчям 
(Ю. Збанацький).

А  Бронзова медаль див. медаль; Бронзова хвороба 
див. хвороба; Бронзовий вік див. вік.

БРОНЗОВІТИ, ію, ієш, недок. Набувати кольору бронзи; 
виділятися бронзовим кольором. Сидять [діди] вечорами 
тихими... Бронзовіють високі чола (А. Малишко); Очі його 
ще дивилися по-селянськи наївно, на обличчі бронзовіла за
смага виноградників і ланів (3. Тулуб); І  галактичний Київ 
бронзовіє у  мерехтінні найдорожчих лиць (В. Стус).

БРОНЗОВОЛЙЦИЙ, я, е. Який має засмаглий, темний 
колір обличчя, шкіри. А ось — козаки. У червоних, що вночі 
здаються темними, жупанах, широких шароварах, бронзо- 
волиці, темноокі (В. Малик).

БРОНЗОГРАФІТ, у, ч., спец. Пористий металокераміч
ний порошковий матеріал, що складається з бронзи і части
нок графіту. Бронзографіт за мікроструктурою — це зерна 
твердого розчину олова в міді із вкрапленнями графіту і 
пор, заповнених мастилом (з наук.-попул. літ.); Підшипник 
із бронзографіту.

БРОНЗУВАЛЬНИЙ, а, е, спец. Признач, для бронзуван
ня. Бронзувальник, який працює на поліграфічному підпри
ємстві, повинен знати властивості металевих порошків і 
грунтів, особливості керамічних порошків, прийоми регу
лювання бронзувальної машини (з навч. літ.).

БРОНЗУВАЛЬНИК, а, ч. Майстер, який виконує роботу 
з бронзування. Свіжі друкарські відтиснення, що несуть на 
собі вогку фарбу, потребують процесу так званого припуд

рювання, який виконує бронзувальник, що працює на полі
графічних підприємствах у  друкарських цехах (з навч. літ.).

БРОНЗУВАЛЬНИЦЯ, і, ж. Жін. до бронзувальник. 
Досвідчена бронзувальниця.

БРОНЗУВАННЯ, я, с., спец. Дія за знач, бронзувати.
Лакування або бронзування здійснюють методом електро
статичного розпилювання, наливання або занурення на ус
тановках, лініях, верстатах або вручну (з наук.-техн. літ.); 
До типових варіантів обробки віддрукованої продукції від
носять ламінування, бронзування, захист продукції від під
робок (із журн.).

БРОНЗУВАТИ, ую, уєш, недок., що, спец. Покривати 
металеві вироби тонким шаром бронзи або фарбувати що- 
небудь бронзовими лаками чи фарбами. Для запобігання 
іржавінню гачки оцинковують, нікелюють, додаючи дзер
кально-блискучого відтінку, лакують, оксидують або брон
зують (із журн.).

БРОНТИДИ, ів, мн. Низькі, схожі на грім звуки, які час
то чути в районах активної сейсмічної діяльності. Коли небо 
затягнуто хмарами, на ці таємничі звуки (бронтиди) час
то реагують новачки на озері, які відразу спрямовують 
свої судна до берега (із журн.).

БРОНТОЗАВР, а, ч., палеонт. Те саме, що апатозйвр. 
Серед давніх велетенських рептилій були рослиноїдні, такі, 
як бронтозавр, хижаки — тиранозавр, іхтіозавр тощо 
(з наук.-попул. літ.); Довжина тіла рослиноїдного бронто
завра досягала 10 м  (з навч. літ.); * У порівн. Коли вмирає 
день, Щоб знову народитися назавтра, Ліс, в чорне пофар
бований, Бреде Мені назустріч Темним бронтозавром 
(В. Коротич).

БРОНТОТЕРІЇ, їв, мн. (одн. бронтотерій, я, ч.), па
леонт. Родина викопних рослиноїдних ссавців ряду непар
нокопитих палеогенового періоду, які мали характерне кіст
кове утворення на черепі. Бронтотерії жили не в саванах, а 
вздовж берегів прісних водойм і на болотах (з наук.-попул. 
літ.); За своїми розмірами бронтотерії перевищували най
більших сучасних носорогів (із журн.).

БРОНТОТЕРІЙ див. бронтотёрп*.
БРОНХ див. бронхи.
БРбН Х И , ів, мн. (одн. бронх, а, ч.), біол. Трубки, які 

з’єднують дихальне горло (трахею) з легенями і проводять 
у них повітря. Від нижнього кінця трахеї відходять двома 
вітами бронхи, поділяючись у  легенях на дрібніші гілки та 
найтонші ходи (з наук.-попул. літ.); У легенях кожний з 
бронхів розгалужується, ніби дерево (з навч. літ.).

БРОНХІАЛЬНИЙ, а, е, біол. Стос, до бронхів. Найдріб- 
ніші бронхіальні трубочки закінчуються гронами тонко
стінних легеневих пухирців (з навч. літ.).

А  Бронхіальна астма див. астма; Бронхіальне дерево 
див. дерево.

БРО Н Х ібЛ А  див. бронхіоли.
БРО Н Х ібЛ И , 6л, мн. (одн. бронхіола, и, ж.), біол. Най

тонші відгалуження бронхів у легенях. У бронхіолах гост
ре запалення, або бронхіоліт, може розвиватися у  вигля
ді трьох основних типів (з наук.-попул. літ.); У верхівку 
часточки входить часточковий бронх, який галузиться на 
3-7 кінцевих (термінальних) бронхіол діаметром близько 
0,5 мм (з навч. літ.).

БРОНХІОЛІТ, у, ч., мед. Гостре запалення бронхіол; 
важка форма гострого бронхіту. Густий слиз зі значними
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труднощами евакуюється з бронхіального дерева, розвива
ється обструкція дрібних бронхів і бронхіол густим аномаль
ним секретом, внаслідок чого виникає бронхіоліт (з наук. літ.).

БРОНХІТ, у, ч., мед. Запалення слизової оболонки брон
хів. Мені не повезло трохи, я застудився, схопив бронхіт 
(М. Коцюбинський); Потім був трошки хворий, маленький 
бронхіт вчепився (Леся Українка); У хворих з різними алер
генними реакціями пневмонія і бронхіт минають дуже 
тяжко (із журн.); Фактором ризику для бронхіту є пере
охолодження (з газ.).

БРОНХО... Перша частина складних слів, що відповідає 
слову бронхи, напр.: б р о н х о а д е н і т ,  б р о н х о л е -  
г е н ё в и й ,  б р о н х о с т е н о з .

БРОНХОАДЕНІТ, у, ч., мед. Запалення бронхіальних 
вузлів, що прилягають до бронхів. При бронхоаденіті спо
стерігається висока температура, загальна слабкість, піт
ливість (з наук.-попул. літ.); Лікування бронхоаденіту.

БРОНХОГРАМА, и, ж., мед. Рентгенограма із зобра
женням бронхіального дерева. На ранніх стадіях хронічно
го бронхіту зміни на бронхограмах у  більшості хворих від
сутні (з навч. літ.); На бронхограмі чітко визначається не
рівність контурів бронхів (із журн.).

БРОНХОГРАФІЯ, ї, ж., мед. Метод рентгенологічного 
дослідження бронхів, що полягає у введенні в бронхи не
проникної для рентгенівських променів речовини. Бронхо
графія — один із головних методів дослідження в період 
тривалого перебування сторонніх тіл, що дає змогу визна
чити локалізацію, поширеність та характер бронхолегене- 
вого процесу (з наук.-попул. літ.).

БРОНХОЕКТАЗІЯ, ї, ж., мед. Захворювання органів 
дихання, що характеризується розширенням і деформацією 
бронхів, у яких, як правило, розвивається хронічний гній
ний процес. Найчастіше вторинні бронхоектазії виника
ють при стафілококовій деструкції легень, гострому аб
сцесі та туберкульозі легень (з наук. літ.).

БРОНХОЛЕГЕНЁВИЙ, а, е, мед. Стос, до бронхів і ле
гень. Діагноз бронхолегеневого захворювання визначали за 
клінічними даними (з наук.-попул. літ.).

БРОНХОЛІТИК див. бронхолітики.
БРОНХОЛІТИКИ, ів, мн. (одн. бронхолітик, у, ч.), фарм. 

Лікувальні препарати, які запобігають спазму бронхів. При 
черговому нападі бронхіальної астми хворий за допомогою 
інгалятора вдихнув препарат, який у  вигляді інгаляцій вико
ристовується як бронхолітик, а в ін 'єкціях — в акушерській 
практиці для попередження викиднів (з навч. літ.).

БРОНХОЛІТЙЧНИЙ, а, е, мед. При якому розширю
ються бронхи. Бронхолітичний ефект, що досягається при 
застосуванні бронхолітиків, зумовлений правильно обра
ною методикою оцінки змін бронхіальної прохідності 
(з наук. літ.).

А  Бронхолітйчні засоби див. засіб.
БРОНХОЛбГІЯ, і, Ж .  Розділ К Л ІН ІЧ Н О Ї медицини, ЯКИЙ 

вивчає профілактику, діагностику та лікування патології 
бронхів. Серед наукових інтересів дослідника слід відзначи
ти ендоскопічну бронхологію, гнійні захворювання легень 
та плеври, сторонні тіла легень (з наук. літ.).

БРОНХОПНЕВМОНІЯ, ї, ж., мед. Форма запалення 
легень, яка характеризується первинним ураженням дріб
них бронхів і поширенням запального процесу на легеневу

тканину. Ускладнення після бронхопневмонії потребують 
тривалого і фахового лікування (із журн.).

БРО Н ХО СКбП, а, ч., мед. Металева трубка з оптичною 
і освітлювальною системами для дослідження дихальних 
шляхів. У бронхоскопі можна використовувати нові істру- 
менти, які легко проходять по широкому інструментально
му каналу (з наук.-техн. літ.).

БРОНХОСКОПІЯ, ї, ж., мед. Метод візуального до
слідження глибоких дихальних шляхів за допомогою брон
хоскопа. Завдяки бронхоскопії вдається встановлювати 
причину кровотечі та локалізацію джерела виділення крові 
в 69,9 % випадків (з наук.-попул. літ.); Терміни проведення 
діагностичної бронхоскопії від часу госпіталізації не по
винні затягуватися (з навч. літ.).

БРОНХОСПАЗМ, у, ч., вет., мед. Звуження просвіту 
бронхіол, що розвивається внаслідок алергійних реакцій, 
при ураженні отруйними речовинами і т. ін. Кашель є одним 
із найпоширеніших симптомів у  педіатричній практиці, 
зумовлений цілою низкою причинних факторів, серед яких 
домінують респіраторні інфекції та бронхоспазм (з наук, 
літ.).

БРО Н Ь1, і, ж., розм. Те саме, що броня. Фенярозповіла, 
що батько мав бронь, але дуже набридав начальству свої
ми заявами, і його відпустили на фронт (М. Циба); Навіть 
у  важкі роки війни спеціалістам, необхідним для народного 
господарства, давали бронь (з газ.).

БРО Н Ь2, і, ж., рідко. Те саме, що броня. Хоробрі серця 
моряків, Надійні — і бронь, і гармати (О. Гончар); — Що? 
Скласти бронь? Віддать? (М. Рильський, пер. з тв. А. Міц- 
кевича).

БРОНЬбВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до бронювати2; Ну знач, 
прикм. Хлюпотить у  бухті мала хвиля, б 'ючись в броньова
ні тіла кораблів (В. Кучер); В бій, у  бій, броньовані колони 
(А. Малишко); Суддям, які розглядають справи про злочи
ни, скоєні мафією, надається збройний супровід у  броньо
ваних автомобілях під час їх пересування (з газ.); Спеціаль
ними засобами, що застосовуються для охорони громад
ського порядку, є протиударні і броньовані щити (з газ.).

БРОНЬОВИЙ, а, ё. Прикм. до броня. Ховаючи обличчя 
за охоронними щитами, вони [газозварники], краючи сталь, 
різаками вирізували броньові плити (О. Донченко); 11 По
критий бронею (у 2 знач.). Вранці в м іст о .. на повному ходу 
влетів маленький броньовий автомобіль (В. Собко); На су
вору війну громадянську, як солдата, у  шлях бойовий слюсарі 
трудового Луганська повели паровоз броньовий (М. Упеник).

БРОНЬОВИК, а, ч., заст. Те саме, що бронеавтомобіль. 
В вибухах, у  вирі Йшли броньовики (В. Сосюра); Здіймаючи 
стовп куряви, разу  раз гуркотіли вулицею вантажні авто й 
броньовики (О. Донченко).

БРОНЮ ВАННЯ1, я , с . Д і я  за знач, бронювйти1. Оформ
лений авіаквиток пасажир отримає перед вильотом в аеро
порту або в одному з ЗО офісів авіакомпанії, який він обере 
під час бронювання (із журн.).

БРОНЮ ВАННЯ2, я, с. Дія за знач, бронювати2. Захист 
станції від метеорної небезпеки здійснюється бронюван
ням її життєво важливих частин (з наук.-попул. літ.).

БРОНЮ ВАТИ1, юю, юєш, недок., що. Надавати кому- 
небудь право розпоряджатися, володіти ким-, чим-небудь; 
закріпляти за ким-, чим-небудь. Відповідно до світової 
практики туристичні фірми поділили на тих, хто створює
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кінцевий туристичний продукт (організовує чартери, бро
нює готелі, складає екскурсійні програми, надає гідів), і 
тих, хто лише продає їхні путівки клієнтам (із журн.); 
Потреба відомству квитках не перевищує 40 %. То чому б і 
не бронювати такої кількості місць? (з газ.).

БРОНЮВАТИ2, юю, юєш, недок., що. Покривати бро
нею (у 2 знач.) для захисту від гарматних пострілів, ударів 
і т. ін. За словами віце-президента, фірма має можливість 
бронювати автомобілі не тільки марки “Шкода ”, а й вико
нувати замовлення на зміцнення автомобілів деяких інших 
марок (з газ.).

БРбН Я , і, ж. 1. Офіційне закріплення за ким-, чим-не- 
будь пільгових прав на користування чим-небудь, отриман
ня чого-небудь, а також документ на таке закріплення. Див
ні звичаї! А ще дивніший цей поїзд. На нього не треба було 
ані броні, ані квитків (І. Багряний).

2. Закріплення кого-небудь за певним закладом, яке звіль
няє його від служби в армії, а також документ на таке за
кріплення. — Всю війну я провів у  Казахстані.. З бронею в 
кишені просиджую штани у  заводській лабораторії (Н. Ри
бак); Студенти поки що можуть спати спокійно — у  них 
броня до закінчення університету (О. Гончар).

БРОНЙ, і, ж. 1. заст. Металевий одяг для захисту тіла 
воїна. Вже зібрався Олег віщий На вражу недолю, Іде конем 
білогривим По чистому полю. Блищить броня цареград- 
ська, Шелом аж палає (С. Руданський); Підталий на весня
ному сонці лід затріщав під вагою одягнених у  броню лица
рів (з навч. літ.); * Образно. Стійте, підперезавши стегна 
свої правдою і зодягнувшись у  броню праведності (Біблія. 
Пер. І. Огієнка); * У порівн. А кінь.. як намальований: шерсть 
на йому блищить, як броня (О. Стороженко); // Зброя. У той 
день, як нам рушать, подарував він свого коня і роздав бро
ню: кому шаблю, кому пістолі, кому гвинтівку (О. Сторо
женко); До броні! Настала година слушна За рідний край 
стать в обороні (М. Старицький).

2. Захисне облицювання зі сталевих плит на військових 
кораблях, поїздах, автомобілях і т. ін. Вони бронепоїзди об
шивали корабельною бронею (В. Кучер); Де бронею танки в 
просторах гриміли, комбайни в житах попливуть (В. Со- 
сюра); Лише після Синопської битви ЗО листопада 1853 р. 
стало очевидно: дерев'яні кораблі без броні надто при
ступні для нападу (із журн.); 11 Броньовані бойові машини. 
Вони чекали тієї хвилини, коли, сівши на броню, ринуться в 
прорив (Ю. Яновський).

3. перен. Панцир, що вкриває тіло деяких тварин. Броне
носці з 'явилися на Землі приблизно 55 мільйонів років тому, 
а вижити їм допомогла та сама броня, від якої і пішла їхня 
назва (з наук.-попул. літ.).

БРбСТКА, и, ж. Листкова або квіткова брунька. Хай 
розкаже [пролісок], що вчуває, Пробиваючись, трава, У 
якому дивуванні Кожна бростка ожива (О. Олесь).

БРОСТЬ, і,ж. 1. перев. збірн. Листкові або квіткові брунь
ки. На тій яблунці, що в ярку, та й брость є (Сл. Гр.); Дере
ва ще безлисті, але вкриті бростю, що от-от має розкри
тись (Леся Українка); На гілочках береста тільки-тільки 
заявились тверді і холодні ще бруньки, але брость на кінсько
му каштані була вже глейка (Ю. Смолич); 3 кімнати було 
чути, як навколо клена, що викинув корицеві брості, гудуть 
бджоли (В. Дрозд); * Образно. А поки в братах зацвітати
ме, викидатиме брості любов до музики (з газ.).

2. збірн. Гілки, зелень на дереві. Вікові дуби стоять по
над молодою бростю (І. Франко); Мостила мости з зеленої 
брості, Сподівалася матері в гості (П. Чубинський); Ви
співує [шпак] — аж гілка в брость береться і тим шпачи
ним співом зацвіта (В. Стус); — А вдома в нас, на Україні,.. 
напевно, вже й дерева вкрились бростю (Василь Шевчук).

3. діал. Гроно, кетяг. Вітер шумів листям дуба і гойдав 
багряні брості горобини (А. Шиян); На столах чекають 
нас давно страви, яблука і винограду брості (П. Дорошко).

БРбЧИ Н Г, у, ч„ мор. Явище повної втрати керування 
судном на попутних хвилях, коли підхоплене хвилею судно 
починає рухатися зі швидкістю хвилі й намагається розвер
нутися до неї лагом (див. л аг1 2). Коли яхта йде в брочинг, 
то всі знають, що робити (із журн.).

БРбШ Е Ч К А ,и , ж. Зменш, до брошка. Раніше в мене на 
піджаку було близько 60 блискучих прикрас, а зараз лише 
одна брошечка (із журн.); У коробці до цієї монети була окре
мо покладена ще маленька срібна брошечка у  вигляді соба
ки (із журн.).

БРбШ К А , и, ж. Прикраса із застібкою, яку приколюють 
на одяг біля шиї або на грудях, а також на жіночих головних 
уборах. — До чого-то стільки уборів? Цілий ювелірний ма
газин! .. Браслети, персні, гребені, брошки (Леся Українка); 
У тітки на столику лежала красива брошка — зелена баб
ка з золотими очима (О. Донченко); Вадим.. одімкнув шух
ляду столу й почав показувати якісь брошки, якісь камінці й 
навіть маленькі золоті ложечки та виделки (Ю. Мушке
ти к).

БРОШ УРА, и, ж. Невелике видання обсягом від 5 до 
48 сторінок, звичайно в м’якій оправі. Замір спілки видава
ти популярні брошури для мол одежі [молоді] — дуже мені 
до вподоби (М. Коцюбинський); Криленко знову усміхнувся: 
— А не находите ви потрібним написати цілу брошуру з 
приводу цих деталів [деталей]? (М. Хвильовий); Спакував 
до своєї торби кілька книжок.., кілька брошур, недавно 
отриманих, і пустився в цей світ (М. Грушевський).

БРОШ УРКА, и, ж. Зменш, до брошура. Спасибі доб
рим людям: мало не щотижня хтось щось пришле: то 
книжку, то брошурку, то газету (М. Коцюбинський); Мене 
часто підводили селяни.. Я  їм щедро й гаряче віддячував за 
те прокламаціями й брошурками (В. Винниченко); Гумо
рист .. тримав під пахвою однісіньку тоненьку книжечку, 
таку собі барвисту брошурку (А. Крижанівський).

БРОШ УРНИЙ, а, е. Прикм. до брошура. Асортимент 
продукції підприємства становили обгортковий, конверт- 
ний, канцелярський, друкарський, афішний, брошурний па
пір тощо (з газ.); Брошурний формат.

БРОШ УРбВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до брошурувати. 
Просив би тільки, коли можна, щоб 20 з них [оповідань] бу
ло оправлених, а ЗО брошурованих (М. Коцюбинський).

БРОШ УРУВАЛЬНИЙ, а, е. Стос, до брошурування. 
Брошурувальна технологія; // Признач, для брошурування. 
Наявний брошурувальний автомат дозволяє робити бро
шури від 2 до 24 аркушів, згинаючи їх навпіл із прошиванням 
двома скріпками (з наук.-техн. літ.); Брошурувальна маши
на.

БРОШ УРУВАЛЬНИК, а, ч. Працівник друкарні, який 
брошурує книжки. Досвідчений брошурувальник.
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БРОШУРУВАЛЬНИЦЯ, і, ж. Жін. до брошуруваль
ник. У 2000-2006 роках жінка працювала в державному 
видавництві “Преса України ” брошурувальницею (з газ.).

БРОШУРУВАЛЬНЯ, і, ж. Майстерня для брошуруван
ня. Невелика брошурувальня.

БРОШУРУВАННЯ, я, с. Дія за знач, брошурувати. Сис
тема двох важелів — для брошурування і розтягування пру
жини — скорочує час брошурування документів (з наук.- 
техн. літ.); До обоє ’язків працівника входить також брошу
рування художніх видань і сигнальних примірників, покрит
тя блоків обкладинкою (із журн.); Безшовне брошурування.

БРОШУРУВАТИ, ую, уєш, недок., що. Зшивати надру
ковані аркуші в книгу або брошуру. Сфальцьований аркуш 
не розсипається, тому його зручно брошурувати (з наук.- 
попул. літ.).

БРУД, у, ч. 1. Те, що робить кого-, що-небудь нечистим; 
болото, сміття і т. ін. Увесь той бруд покривав тільки прибе
режні хвилі (Леся Українка); Живемо напівголодні.., бабра- 
ємосьу бруді, дихаємо смітником та нужником, з хвороб не 
вилазимо (В. Винниченко); Дні, тижні, місяці мандрують 
вони отак в бруді, в холоді, в голоді (І. Багряний); Валентин 
Модестович мимоволі глянув собі під ноги: чи не приніс, бу- 
ва, бруду знадвору? (Ю. Шовкопляс).

2. перен. Розпуста, аморальна поведінка, нечесні вчинки 
і т. ін. — Скрізь люди! — казала ображена думка, переляка
на стріванням з брудом, злиднями і всею недолею людською 
(Леся Українка); Я  вже зараз бачу, як мислі мого великого 
вчителя стогнуть під непосильною вагою бруду і., перекру
чування (М. Хвильовий); — Мерзавка! Шлюха! .. Марта 
хутко йшла звичним шляхом на Хрещатик. — Яка гидота, 
бруд. — Думала вона, здригаючись (В. Підмогильний).

0  Заростати / зарости брудом див. заростати; Злизува
ти порох (бруд) див. злизувати; Обливати (обкидати, по
ливати і т. ін.) / облити (обкидати, полити і т. ін.) брудом 
(болотом, грязюкою і т. ін.) див. обливйти; Облитий 
брудом див. облитий.

БРУДЕР, а, ч., с. г. Апарат для обігрівання вилуплених в 
інкубаторі пташенят домашньої птиці. Господарство вирос
ло, збагатилося кількома пташниками та брудерами (з газ.).

БРУДЕРАЦІЯ, ї, ж., с. г. Вирощування інкубаторного 
молодняку в брудергаузі. Довідник із брудерації.

БРУДЕРГАУЗ, у, ч., с. г. Приміщення для вирощування 
інкубаторських пташенят. За зиму збудовано нові брудер
гаузи {з газ.).

БРУДЕРНИЙ, а, е, с. г. Стос, до брудера. Під час виро
щування курчат без квочки розрізняють два періоди: бру- 
дерний (до 60-денного віку) і в пташнику (із журн.).

БРУДЕРШАФТ, у, ч.: 0  Пити [на] брудершафт див. 
пити.

БРУДНЕННЯ, я, с. Дія за знач, бруднити. Навряд чи 
бруднення старої чи нової релігії хоч комусь із вас допомо
же (з газ.); Бруднення атмосфери.

БРУДНЕНЬКИЙ, а, е. Трохи брудний. Моя принцесо, 
пишна босоніжко, згадай той час, як ти гусята пасла.. Не
хай тебе не лицарі там стрінуть,.. зате ти будеш вільна, 
хоч і брудненька трошки (Леся Українка); Дівчина пішла 
обідати в брудненьку домашню їдальню, де годували деше
во й несмачно (В. Підмогильний).

БРУДНЕНЬКО. Присл. до брудненький. Перед ними 
лежав підвальний коридор, давненько і брудненько штука

турений, із запилюженою цементною підлогою (із журн.); 
Брудненько написаний лист.

БРУДНИЙ, а, ё. 1. Покритий брудом (у 1 знач.), болотом; 
з брудом. Видко [видно] обом — і Андрієві, і Маланці, — як 
брудною, розгрузлою дорогою йдуть заробітчани (М. Ко
цюбинський); Ніс його виразно красувався на бруднім фоні 
стіни (В. Винниченко); — Хто б це м іг .. наслідити брудни
ми чобітьми на паркеті? (О. Донченко); Брудна земля.

2. Нечистий, замазаний, забруднений. — Дай, братику, 
мені хусточку: вона брудна, я піду та виперу тобі (Сл. Гр.); 
Зокола стіни [хати] не рівні та білі, а брудні — аж чорні 
(Панас Мирний); Сплинули води брудними потічками, при
летіли бузьки з далеких країн (Н. Кобринська); Шапок не 
було майже ні в кого, голови були замотані брудними, рва
ними ганчірками (В. Винниченко); Навіть брудний од сажі 
сніг на клумбах серед двору [заводу] виглядав чепурно 
(Ю. Яновський); На столі лежав нарізаний засохлий хліб, 
стояли брудні тарілки (Л. Дмитерко); // Сірувато-мутний 
(про колір). Брудні та важкі хмари вистилали високе небо 
(Панас Мирний); Брудний світ ледве проходив знадвору 
крізь маленьке, похилене віконце (В. Винниченко); // При 
виконанні якого людина брудниться. Брудна робота.

3. перен. Який викликає моральну огиду, осуд; огидний, 
мерзенний. Він [Андрюша] хоче подалі від цього чорного 
брудного діла (М. Хвильовий); Як він, цей брудний, підлий 
Боровик, сміє міряти всіх людей на свій аршин? (В. Собко); 
Брудні лапи цензури душили пісню Лесі Українки (з газ.); 
// Сороміцький, непристойний. Брудні натяки в пісні ста
вали все виразнішими (Леся Українка); Йому здавалося за
раз, що через свої брудні й ниці зносини з жінками він 
тільки й став підготований до справжньої любові (В. Під
могильний); Розкотистий регіт розітнувся по хаті. Поча
лися крики, брудні, погані (С. Черкасенко).

4. перен., розм. Нечесно зароблений, здобутий унаслідок 
махінацій. Потрібне базове законодавство, яке має регла
ментувати механізм попередження будь-яких спроб лега
лізувати брудні кошти (з газ.).

А  Відмивання [брудних] грошей (коштів) див. відми
вання; Відмивати / відмити [брудні] гроші (кбшти) див. 
відмивати.

0  Брудними руками див. рука; Брудні руки див. рукй.
БРУДНЙТИ, ню, нйш, недок., кого, що. 1. Робити кого-, 

що-небудь брудним, нечистим. Невеличкі рученята невпо- 
кійно бігали поличку, витираючи сльози, бруднили його (Па
нас Мирний); Іноді Оленка, бігаючи за метеликами, бруд
нила черевички (О. Ільченко); Коли малюк бруднить пелюш
ки, його треба перевдягати у  чисте (з газ.).

2. перен. Заплямовувати, опоганювати, ганьбити, чорни
ти кого-, що-небудь. Пліснява минулого таки липне — 
з останніх сил, намагається ще бруднити, як може (Іван 
Ле); Дівчина кинула листа на підлогу, як щось нестерпно 
мерзотне, що бруднило її самою своєю присутністю (В. Під
могильний).

0  (1) Бруднити (паскудити, каляти і т. ін.) руки: а) (об
кого і без дод.) зв’язуватися з ким-небудь непорядним, не
чесним (перев. у бійці). — Хотілося йому й по тикві дати, 
та вирішили, навіщо руки бруднити (О. Гончар); Рук не хочу 
бруднити об тебе (А. Хорунжий); б) робити що-небудь не- 
вартісне, виконувати недостойну когось роботу. — Щоб я 
коло тебе [собаки] руки каляла. А щоб ти не діждала! — і
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пішла бабина дочка далі, лаючись (з казки); — Вже коли пи
сати, так писати, щоб і руки не паскудити. Спишу я все йо
го життя (І. Нечуй-Левицький); Справді, украсти копу 
проса — це ж така мізерія, що доброму злодієві не варто 
руки каляти! (Г. Косинка); — Сагайдак-бей не жав "хліба 
козацького ". Та й навіщо було бруднити руки, коли йому і 
так належала лев ’яча частка здобутого?! (3. Тулуб).

БРУДНЙТИСЯ, нюся, нйшся, недок. Ставати брудним, 
нечистим. Учителька .. показала, як краще загорнути 
кожний підручник у  папір, щоб не бруднилася палітурка 
(О. Донченко).

БРУДНІСТЬ, ності, ж. Якість за знач, брудний. Бруд- 
ність міста зростає у  геометричній прогресії (з газ.); * Об
разно. Бальзак, як ніхто інший з письменників, вміє любити 
свого героя, цінити в ньому людські якості і в той же час 
відчувати брудність його душі (із журн.).

БРУДНО. Присл. до брудний. Брудно і неохайно написа
на робота; У двері грюкає прикладом вартовий, брудно 
лається (А. Хижняк); Н у  знач. пред. Там [у другій кімнаті] 
було теж брудно й безладно (Ю. Шовкопляс); * Образно. 
Там, на сході, над заводом було брудно й сіро (М. Хвильовий).

БРУДНбТА, и, ж. Те саме, що брудота. Коли читача не 
можна привабити цікавими новинами, журналісти вда
ються до брудноти (з газ.); Бруднота анонімки.

БРУДНУВАТИЙ, а, е. Злегка, трохи брудний (у 1,2 знач.). 
А ниж че.. висіли непорушні бруднуваті стіни пилюки, віс
ники далеких чорних бур (О. Гончар).

БРУДНУВАТО. Присл. до бруднуватий; Н у  знач. пред. 
Видається, одесити звикли, що у  місті завжди було бруд
нувато, і не дуже-mo й переймаються цим (з газ.); Прохан
ня проїхати було сформульовано доволі ввічливо, ось тільки 
в машині було бруднувато (з Інтернету).

БРУДНЮЩИЙ, а, е ,розм. Дуже брудний (у 1,2 знач.). Її 
тоді чомусь вразила саме рука малого — бруднюща, але 
гарної, витонченої форми (з газ.).

БРУДбТА, и, ж. 1. Бруд, грязь. Брудота в хаті.
2. перен. Те саме, що бруд 2. Підлоту, самолюбство і бру

доту Ти здалека добачуєш [добачаєш] достоту (І. Франко).
БРУК, у, ч. Дорога або вулиця (мостова), вимощена ка

мінням. Розтинався раптом голосний гуркіт коліс по бруку 
(М. Коцюбинський); Кам'яниці й брук, трамваї, авто не 
змогли подолати цих гордих горбів, що прийняли вагу міста 
не як тягар поразки, а як корону перемоги (В. Підмогиль- 
ний); Ось вони [люди] йдуть бруком великого міста (І. Баг
ряний); Брук був такий розбитий, що шофер о б ’їжджав 
його узбіччям (О. Копиленко).

БРУКВА, и, ж. 1. Дворічна городня овочева рослина ро
дини хрестоцвітих із великим м’ясистим коренеплодом. 
Жовті сорти брукви вважаються кращими, ніж білі (з на
ук. літ.); У моркви, буряка, ріпи, брукви поживні органічні 
речовини запасаються в коренеплодах (з навч. літ.).

2. збірн. їстівні коренеплоди цієї рослини. їдять брукву, а 
лушпайки кидають (П. Чубинський); Німці, протримавши їх 
у  концтаборах на голодному пайку з брукви, згодом послали 
робітниками в пересувні ремонтні майстерні (Є. Доломан).

БРУКВЯНИЙ, а, е. Прикм. до бруква. Бруквянё листя; 
// Пригот. з брукви. Особливо збуджують процес травлення 
огірковий, морквяний, капустяний, кавуновий соки (крім 
картопляного і бруквяного), супи і відвари (з наук.-попул. 
літ.); Бруквяний відвар.

БРУКІВКА, и, ж. 1. Те саме, що брук. Один квартал се
ла має вже тротуари, а вся центральна вулиця — акуратну 
хазяйську бруківку (Ю. Яновський); Кінські ноги б ’ють бру
ківку.., викрешуючи підковами іскри (А. Шиян); Вісім кіло
метрів довелося трястись по вибоїстій бруківці в кузові по
луторки (В. Дрозд).

2. Матеріал для брукування вулиць; камені у формі брус
ків. У найбільших містах Русі вулиці вистеляли дерев ’яни- 
ми тротуарами, а площі вимощували бруківкою (із журн.); 
Кров ’ю синів і дочок нашого народу щедро зрошені і бруків
ка Петрограда і Москви, і безмежні простори Росії (з газ.).

БРУКІТ, у, ч. Мінерал, оксид титану. Жовтувате, рівно
мірно розподілене забарвлення кристалів брукіту з Поляр
ного Уралу зумовлене оксидними сполуками заліза (з наук.- 
попул. літ.).

БРУКНЙК, ч„ рідко. 1 .род. у. Те саме, що булижник 1.
Дорога з брукняку.

2. род. а. Те саме, що булижник 2. На узбіччі лежали 
брукняки, привезені для укладання дороги (з газ.).

БРУ КНЯКбВИЙ, а, е, рідко. Прикм. до брукняк. Брук- 
няковий матеріал; Н Зробл. з брукняку (у 1 знач.). Брукняко- 
ва вулиця.

БРУКбВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до брукувати. Спершу 
поволі, потім хутко торохкотнули колеса по друкованому 
річковим каменем двору (І. Чендей); Ну знач, прикм. Тим ча
сом вона без мети блукала стежками брукованого двору 
(М. Коцюбинський); На цьому слові йому прийшлось змовк
нуть, бо ми виїхали на друковану вулицю (В. Винниченко); 
Увесь день їхали друкованим шляхом, а надвечір завернули 
на ґрунтову дорогу (В. Кучер); Вибившись на друковану до
рогу, побігли, щоб чим скоріш наздогнати кожен своїх (Г. Ко
лісник).

БРУКОВИЙ, а, е. Прикм. до брук. Дивно, але старий 
бруковий камінь, знятий з центральних магістралей, не 
пропадав: його відвозили на околиці, де використовували 
для зовсім не замощених вулиць (з газ.).

БРУКОВЙЦЯ, і, ж., діал. Брук, бруківка. Машина з гур
котом вилітає по бруковиці на Царичанський шлях (О. Гон- 
чар).

БРУКУВАННЯ, я, с. Дія за знач, брукувати. Брукуван
ня, освітлення, водопостачання, каналізація, портове й 
ринкове регулювання не можуть бути різними в різних 
районах міста, бо інакше це призведе до значних додатко
вих витрат і незручностей (з наук.-попул. літ.); Брукування 
вулиць.

БРУКУВАТИ, ую, уєш, недок., що. Вимощувати камін
ням вулицю, дорогу і т. ін. Чоловіків гнали ламати каміння, 
брукувати шляхи, мурувати стіни, працювати в шахтах 
(з наук.-попул. літ.); * У порівн. Черниш переносив вогонь 
через голови штурмуючих щодалі вглиб і вглиб, немов ста
ранно вимощував, друкував своїм вогнем дорогу батальйо
нові вперед (О. Гончар).

БРУКУВАТИСЯ, ується, недок. Пас. до брукувати. Тю
ремна сторожа доводила в ’язнів тільки до того перехрес
тя, де друкувалося шосе (І. Кулик).

БРУ Л ЬИ бН ,у,ч„ заст. Чорновий список; чернетка. Ко
ли б він [рукопис] показавсь вам цілком не до вжитку, т о .. 
прошу відіслати рукопис, бо не маю жодного брульйону 
(І. Франко); Якщо просто загубились [вірші], то мені їх 
шкода, бо в мене нема й брульйону (В. Самійленко).
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ВРУНАСТИЙ, а, є, рідко. Те саме, що брунатний. Руся
ва [Катря], виструнчена, мов придорожна тополинка; вру
настий жилет поверх., плаття (В. Барка); Йому схотілося 
купити врунастий, в вишневих цяточках галстук (К. Гор
дієнко); В музеї під склом лежить її скромний одяг. Врунас
та сукня з вілим комірцем (В. Кучер).

БРУНАТ, у, ч. Коричневий, каштановий колір. Хутро 
відливало врунатом.

БРУНАТНИЙ, а, е. Коричневий; темно-жовтий. Оддаль 
кінський щавель, зруділий на сонці, куривсь врунатним димом 
(М. Коцюбинський); Пастушки 3 врунатними ногами, з тор
бинками Через плече, махали нам устріч Руками (М. Риль
ський); В брунатних берегах ріка багряна мріє (М. Вінгра- 
новський); Цей метелик нагадував листок клена у  жовт
ні — густочервоний, з брунатними цятками (В. Дрозд).

БРУНАТНІСТЬ, ності, ж. Якість за знач, брунатний. 
Проте й тут доля не розминулася з Мамурою: він, уже без
надійно посірілий, з очима, що втратили підсмажену бру- 
натність, опинився в партизанській камері (М. Стельмах); 
Апельсиново-кавовий відтінок жіночого обличчя заступила 
рівна брунатність засмаги — напевне, од зміни освітлення 
(із журн.).

БРУНЁТ див. брюнет.
БРУНЁТКА див. брюнетка.
БРУНЕЧКА, и, ж. Зменш, до брунька. Зародок насіни

ни складається з брунечки та первинного кореня (з навч. 
літ.); Зародок складається з двох сім 'ядоль і розміщених 
між ними корінця, стебельця й брунечки (із журн.).

БРУНИТИСЯ, иться, недок. Те саме, що брунькувати. 
Дерево бруниться (Сл. Гр.); За вікном .. яблуньки вбива
ються у  силу. Бруняться у  місячній імлі (І. Вирган); Весь 
сад брунився (О. Гончар).

БРУНЬКА, и,ж. Ще не розвинений пагін рослини, зача
ток квітки або стебла з листям. Гай ожива .. На гілках уже 
скрізь поналивало бруньки (І. Франко); [ Па ст ух : ]  Поглянь, 
як сонце світить над безлистим гаєм, от-от неначе виско
чать бруньки (Леся Українка); Бруньки на каштанах стіка
ли липучим соком, тополя обвішалася сережками (Ю. Смо- 
лич); Миріс запашний має розгалужений корінь, на верхівці 
якого багато бруньок (з навч. літ.); З лікувальною метою 
вживають бруньки і живицю сосни (із журн.); * У порівн. 
Зо дня в день бубнявіла Вітрова Балка, як брунька (А. Го
ловко).

Д  (1) Сплячі бруньки — бруньки, що перебувають у 
стані спокою протягом певного періоду. За здатністю до 
проростання бруньки поділяють на нормальні і сплячі. Нор
мальні бруньки проростають у  наступному після утворен
ня році, сплячі можуть багато років не розвиватися 
(з навч. літ.).

БРУНЬКОВИЙ, а, є. Прикм. до брунька. Чути брунько
вий дух од верб понад ставом (А. Головко); Зовні брунька 
покрита цупкими шкірястими бруньковими лусками, які за
хищають її (із журн.).

БРУНЬКУВАННЯ, я, с. Дія за знач, брунькувати. Утво
рені брунькуванням молоді поліпи невдовзі самі починають 
розмножуватися (з наук.-попул. літ.); Розвиток пагона 
рослини з бруньки має назву брунькування (з навч. літ.).

БРУНЬКУВАТИ, ує, недок. Викидати бруньки. Ластів
ки летять. Брунькують клени (С. Крижанівський); Німі де
рева тихо, урочисто брунькували (О. Гончар); Навесні у

природі відбуваються казкові перетворення: брунькують 
дерева, зеленіють трави (з газ.).

БРУНЬКУВАТИСЯ, ується, недок. Те саме, що брунь
кувати. Дикі груші, що стоять на пагорбах, ще тільки брунь- 
куються, ще не випустили своїх листочків, гілки їх чорні, 
ніби викувані із заліза (Григорій Тютюнник); Гаразд, якщо 
стає для коріння простору, а поруч цього дерева бруньку- 
ються інші, напинають вітри в свої крони (Ю. Мушкетик).

БРУС, ч. 1 .род. а. Обтесана чи обпиляна чотиригранна 
колода, довгий чотиригранний шматок каменю або металу, 
що застосовується в будівництві. Вся хата була зложена з 
липових .. брусів (О. Стороженко); Андрусь купив віз і пару 
добрих коней і возив дубові бруси для залізної дороги 
(І. Франко); Нетерпляче кидається [раб], притуляючи голо
ву до затіненого боку бруса камінного (Леся Українка); 
Майстри тесали податливу деревину, ладнали бруси, скріп
лювали (А. Шиян); У найдавніших зрубних будівлях вікна бу
ли видовжені горизонтально між двох брусів, що дозволяло 
зберігати міцність конструкції (з наук.-попул. літ.).

2. род. у, збірн. Тесаний або пиляний лісоматеріал. На
віть якщо господарі принципово хочуть жити тільки в цег
ляному будинку, з брусу можна збудувати, наприклад, сауну 
чи бесідку (із журн.); Якщо раніше основним видом повніс
тю дерев яного будинку був дім, зроблений з колод, зрубу, 
то тепер таким став дім з брусу (з Інтернету).

3. род. а. Довгастий чотиригранний шматок чого-небудь. 
Брус мила (Сл. Гр.).

4. род. а. Спеціальний камінь для гостріння металевих 
предметів (ножа, коси і т. ін.). Бодай коса зломилася, а брус 
перебився (з народної пісні); [Ко н о н:] А попереду Молодий 
косар косе [косить], Чорнява вдова Бруса йому підносе [під
носить] (М. Кропивницький).

5. тільки мн., спорт. Гімнастичний снаряд, який скла
дається з двох горизонтальних жердин, прикріплених до 
підставок. Криниця припасовував труби для паралельних 
брусів і турніка (О. Бойченко); Він підійшов до брусів і 
спробував підтягнутись угору на руках (О. Донченко).

(1) Чотнрикантовий брус — брус, який має чотири по
здовжні обрамлені поверхні. Для балок застосовуються 
чотирикантові бруси, звичайно поздовжні (з Інтернету).

БРУСЙТ, у, ч. Мінерал, гідроксид магнію. Мелений бру- 
сит використовується для нейтралізації кислих стоків хі
мічних виробництв (з наук.-попул. літ.); Поклади бруситу.

БРУСКОВИЙ, а, е. Прикм. до брусок. Нову технологію 
виробництва голландського брускового сиру запропонували 
львівські вчені (з газ.).

БРУСКОТРИМАЧ, а, ч. Пристрій для закріплення, під
тримування брусків. Новий брускотримач.

БРУСЛИНА, и, ж. 1. Перев. кущова рослина родини 
бруслинових з отруйними ягодами. Сам, було, виріже нам 
удлища довгі та гнучкі із бруслини (Д. Мордовець); Вже 
горлиця аврукає в бруслині, стоять в заплавах золоті лини 
(Л. Костенко).

2. збірн. Ягоди цієї рослини. Так уже хотілося Тарасові 
чимсь Катрусі прислужитися — сам він наламав калини і 
бруслини (О. Іваненко).

БРУСЛЙНОВИЙ, а, е. Прикм. до бруслина; // Зробл. з 
бруслини. Міцними бруслиновими гвіздками підбивав 
[швець] якомусь здоровому дядькові відірвану підметку 
(М. Стельмах).
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БРУСНИЦЯ, і, ж. 1. Напівкущова вічнозелена рослина 
родини брусничних з ягодами червоного кольору. Чорниця, 
брусниця, журавлина, малина, папороті — це лісові росли
ни, їх не буває на луках (з навч. літ.); У нижчих частинах гір 
ростуть на вирубках кущі малини, ожини, брусниці (з газ.).

2. збірн. Ягоди цієї рослини. Був початок серпня; в тайзі 
достигали кедрові горіхи і визрівала червона брусниця 
(О. Донченко); Достигає брусниця, і тепер у  сосняку це най
яскравіша рослина (з газ.).

БРУСНИЧКА, и, ж. Зменш, до брусниця. Брусничка 
росте на лісових галявинах (з навч. літ.).

БРУСНИЧНИЙ, а, е. Прикм. до брусниця. Георг Стел- 
лер збирав брусничний лист і трави для товаришів, які по
терпали від цинги (із журн.); // Вигот. з ягід брусниці. Брус
ничне варення; Брусничний напій.

БРУСНИЧНИК, у, ч. Ділянка, де росте брусниця, а та
кож зарості, кущі брусниці. Субальпійський пояс представ
лений заростями з гірської сосни, вільхи зеленої, ялівця си
бірського, полонинами, чорничниками, брусничниками (з на
ук. літ.); Для підвищення продуктивності брусничників ре
комендується раз на 4-5 років проводити охолоджувальне 
обрізування; два рази за вегетаційний період — поверхневе 
розпушування ґрунту (з наук.-попул. літ.).

БРУСбВАНИЙ, а, е. Обтесаний на чотири грані. Одно
камерні хати будували найчастіше з брусованого дерева, дав
ніші — з кругляка (з наук.-попул. літ.); Іі Зробл., збудований 
з брусів. Вздовж брусованих стін — укриті килимами лави 
(І. Кочерга); Раптом шлях перетнув немов з-під землі вирос
лий брусований, зверху загострений паркан (Ю. Мушкетик).

БРУСОВИЙ, а, е. Прикм. до брус. Відхилення ширини і 
товщини брусових матеріалів від номінальних розмірів не 
повинно перевищувати 1,5 мм (з наук.-техн. літ.); // Зробл. з 
брусу (у 2 знач.). Брусові стіни утворюють природний 
фільтр та кондиціонер (із журн.); Брусові будиночки мо
жуть стати окрасою садиби (із журн.).

БРУСбК, ска, ч. Зменш, до брус. Кріпильники теж не 
сиділи без діла, вони підносили дерев ’яні бруски кріпильних 
рам (Д. Ткач); Бруски плутонію завдяки інтенсивному ра
діоактивному розпаду саморозігріваються (з наук.-попул. 
літ.); Він брав брусок мила, загортав у  хустку і роздарову
вав на спогад гостям (3. Тулуб); У слов 'янських племен во
гонь святкових вогнищ на Івана Купала теж добували тер
тям двох брусків (із журн.); Ще роса з житів [жита] не спа
ла. Ми взяли бруски й клепала І  з зорі Гострим коси (Я. Що- 
голів); Бруски ймантачки вже лежали на полиці в Оленки, в 
коморі (Остап Вишня).

БРУСбЧОК, чка, ч. Зменш, до брусок. Сам він почав 
стругати брусочки, а мені наказав відпиляти дошку 
(Ю. Збанацький); Вийняла [мати] брусочок мила.., рушника 
вишиваного із скрині добула (В. Кучер); * Образно. На шиї— 
широкий ремінь акордеона, маленькі брусочки клавішів ся
ють перламутром (М. Руденко).

БРУССЯ, я, с. Збірн. до брус 1. Кленове брусся, яке рока
ми беріг для нової хати, лягає вподовж гаті на дно Сиваша 
(О. Гончар).

БРУСТВЕР, а, ч., військ. Земляний насип або кам’яне 
підвищення на зовнішній стороні окопу чи траншеї для 
прикриття бійців од ворожого вогню. Схопив бінокля Гриз- 
лов і застиг на кам яному бруствері окопу (В. Кучер); Сав

ченко з автоматом у  руці вискочив на бруствер і побіг впе
ред (В. Собко).

БРУСТВЕРНИЙ, а, е, військ. Стос, до бруствера. Брус- 
тверне каміння.

БРУТАЛІЗАЦІЯ, ї, ж. Дія за знач, бруталізувати і стан 
за знач, бруталізуватися. Викликана війною бруталізація 
населення накладалася на побутову ворожість, одвічні су
перечки за межу (з наук, літ.); Багатолітня віртуалізація у  
сфері ідей та одночасна бруталізація життя у  сфері вчин
ків залишила велетенське спустошене поле, яке треба на
повнити розумними ініціативами й діями (з газ.).

БРУТАЛІЗМ, у, ч. Один із напрямів сучасної архітекту
ри, що виник у 50-60 роках XX ст. у Великій Британії та по
ширився в інших країнах.Для бруталізму характерне вико
ристання плитки лише одного кольору — чорного, білого 
або сірого (з наук.-поп^л. літ.).

БРУТАЛІЗбВАНИИ, а, е. 1. Дієпр. пас. до бруталізува
ти. У місті було немало американських солдатів, у  своїй 
масі максимально брутавізованих війною (з газ.).

2. у  знач, прикм. Надміру спрощений; вульгарний. Нео
класицизм був проголошений в 1920-тіроки видатним мос
ковським майстром І. А. Фоміним і названий ним пролетар
ським класицизмом, засвідченим майбутніми бруталізова- 
ними колонами на фасадах (з наук, літ.); Наша бруталізована 
культура знадобиться лише тоді, коли вона стане чимось 
перевареним, новим образом справжньої культури, проду
маним та організованим нами внеском в універсальну ду
ховність (з газ.).

БРУТАЛІЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. Робити 
що-небудь брутальним. В історії християнського світу бу
ли спроби бруталізувати християнство, звести його до ре
лігії Смерті та Кари (з наук.-попул. літ.); Тоді лише Крапко 
міг собі дозволити так поводитись із книжковим матеріа
лом, так бруталізувати театральний простір п 'єс Шек- 
спіра (з газ.).

БРУТАЛІЗУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок. і док. 1. Ста
вати брутальним. У другій половині двадцятих років XX  ст. 
поезія остаточно бруталізується: загострення класової 
боротьби з роками не те, що не послаблюється, — ре
альність просто рветься на шматки (із журн.).

2. тільки недок. Пас. до бруталізувати. Імідж брута
лізується журналістами.

БРУТАЛЬНИЙ, а, е. 1. Грубий; жорстокий (про вдачу, 
поводження і т. ін.). Він був брутальний супроти нього, 
ніколи не заговорив щиро, а все або з гнівом, або з кпинами 
(І. Франко); Серце народу! Надто багато пережило воно 
глибоко несправедливого, брутального, звірячого від фа
шистських лютих собак (П. Тичина); Відчувала, що над 
нею хочуть учинити щось гидке, брутальне... (Я. Качура); 
Він закінчив [розмову] брутальною лайкою й, поставивши 
пляшку на стіл.., рвучко вихопився з підвалу (Л. Смілян- 
ський); Ну добре, я великим стать не зміг чи не зумів — ча
си були брутальні (Л. Костенко).

2. зах. Великий, сильний. Намети сказалися [виявилися] 
дуже марною охороною проти такої брутальної студені 
(О. Кобилянська).

БРУТАЛЬНІСТЬ, ності, ж. Властивість і якість за знач, 
брутальний 1. Знову Ганні Іванівні стало не по собі від його 
прямоти, що так скидалася на звичайну брутальність 
(Ю. Шовкопляс); Боротьба зі злом, лінощами, брутальнії-



БРУТА ЛЬН О 6 5 9 БРЮ К И

тю — основа релігійної моралі (із журн.); Безглуздо розе я- 
зувати особисті проблеми за допомогою брутальності и 
биття (з газ.).

БРУТАЛЬНО. Присл. до брутальний 1. Було багато 
подій несподіваних, непередбачених, які збурювали камеру 
брутально, як ураган (І. Багряний); Сперанський стогнав і 
брутально лаявся (О. Гончар).

БРУТАЛЫЦИНА, и, ж., розм. Те саме, що бруталь
ність. Доходить до крайньої брутальщини, коли охоронник 
у  в ’язниці м. Макіївки, зачувши, що жінка, яка приїхала з 
Хмельницької області на побачення з сином-в ’язнем, гово
рить українською мовою, офіційно її попередив, щоб вона 
говорила по-російськи (з газ.); У рекламі ми не дозволяємо 
собі брутальщини (з Інтернету).

БРУТТО, невідм., у  знач, прикм. Вага товару разом з упа
ковкою. Комплекси вимірювально-обчислювальні призначе
ні для автоматизованого вимірювання й обчислення маси 
брутто, об'єму та інших параметрів нафти (з наук.-техн. 
літ.); Відповідно до угод, крім відшкодування збитків на 
землю, власник одержує певний відсоток видобутої нафти у  
своє розпорядження — так зване брутто, без якихось фі
нансових витрат на експлуатацію з його боку (з навч. літ.).

БРУТТО-ВІДСбТКИ, і в, мн., фін. Відсоткові платежі, 
обчислені до сплати податків. Нараховані брутто-відсот- 
ки.

БРУТТО-ДОХІ'Д, ходу, ч., фін. Дохід за інвестиціями в 
цінні папери та нерухомість без урахування виплат і подат
ків. У минулому році брутто-дохід банку зріс на 20 відсот
ків (з газ.).

БРУТТО-ОРЁНДА, и, ж., фін. Угода, за якою орендода
вець оплачує всі поточні витрати з обслуговування своєї 
власності. Брутто-оренда є одним із найпоширеніших ти
пів контрактів на оренду, особливо при короткому терміні 
оренди ( з навч. літ.).

БРУТТО-ПРИБУТОК, тку, ч., фін. Вартість продажів, 
обчислена до сплати податків і зменшена на величину вит
рат виробництва. Брутто-прибуток складається з двох час
тин: власне прибутку в економічному значенні цього по
няття, названого прибутком-нетто, та постійних ви
трат, які є чистими втратами в умовах простою вироб
ництва (з наук. літ.).

БРУТТО-ПРЙДАЖ див. брутто-продажі.
БРУТТО-ПРбДАЖ І, ів, мн. (одн. брутто-продаж, у, ч.), 

фін. Загальна вартість продажів компанії. Брутто-продажі 
компанії.

БРУТТО-ПРОЦЁНТИ, ів, мн., фін. Те саме, що бр^т- 
то-відсбткн. Відраховані брутто-проценти.

БРУХТ, у, ч. Ламані або придатні тільки для переробки 
металеві предмети. Від вокзалу починаються кучугури за
лізного брухту, звисає покручене у  вогні залізо (В. Кучер); 
* Образно. Холодний вітер з Даугави, де застиг крижаний 
брухт, зігнав людей з перону... (Ю. Щербак); * У порівн. 
Вікна бряжчали на весь куток, немов тачка, повна залізно
го брухту (В. Дрозд).

БРУХТОВИИ, а, е. Стос, до брухту. “Навряд чи я став 
би виступати проти таких змін, якби мав власний брухто- 
вий бізнес ", — переконує політик (із журн.); Незалежні фа
хівці припускають, що причиною вбивства начальника Луць
кої міліції могла стати його боротьба з нелегальним авто- 
бізнесом або наведення ладу в брухтовій галузі (з газ.).

БРУЦЕЛШ , у, ч., фарм. Біологічний препарат для діаг
ностики бруцельозу в овець, кіз, свиней. Важливе практич
не значення має алергічна проба Бюрне. З цією метою в 
ділянку передпліччя вводять бруцелін і через 24 год ви
мірюють величину набряку, що утворився (з навч. літ.).

БРУ Ц ЕЛ ЬбЗ, у, ч., вет., мед. Інфекційна хвороба свій
ських тварин, якою можуть заражатися і люди. Лікарі ка
жуть, що найбільш небезпечними для людей є збудники 
бруцельозу овець і кіз (з газ.); Сучасні засоби лікування бру
цельозу.

БРУ Ц ЕЛЬбЗН И Й , а, е, вет., мед. Прикм. до бруце
льоз. Бруцельозна сироватка: Бруцельоз ний ендотоксин.

БРУЩ АТИЙ, а, е, рідко. Прикм. до брущатка І. Коло
тий і брущатий камінь використовують для влаштування 
основ доріг, а також дорожніх покриттів, для укріплення 
земляних схилів тощо (з навч. літ.).

БРУЩАТКА, и, ж., рідко. 1. Те саме, що бруківка 2. 
Брущатка гранітна є найкращим матеріалом для благо
устрою територій (з наук.-техн. літ.).

2. розм. Те саме, що брук. Мокра брущатка блищала, як 
дзеркало, відбиваючи світло ліхтарів і додаючи в цей осін
ній луцький вечір казкові фарби (із журн.).

БРЬОХАТИ, аю, аєш, недок., розм. Поволі рухатися в чо- 
му-небудь рідкому, грузькому (воді, болоті, снігу і т. ін.). 
Так і брьохав по воді (Сл. Гр.); В глибоких заметах брьо
хають коні (М. Коцюбинський); Він [Андрій Григорович] 
таки трохи притомився, та де ж: години чотири під до
щем і вітром брьохав у  мокрій траві (В. Винниченко); Пе
ред цим за ніч я пройшов чимало кілометрів, перетинав 
убрід річки, брьохав через болота (Ю. Яновський).

БРЬбХАТИСЯ, аюся, аєшся, недок., розм. 1. Те саме, що 
брьохати. Коні, брьохаючись по заметах та по кучугурах, 
потомились і стали (М. Коцюбинський); Гуменний теж 
цілу ніч брьохався з батареєю до самої дамби, щоб знати, 
де буде вогнева (О. Гончар); Коні перестали брьохатися в 
багнюці й пішли тюпака (Ю. Мушкетик).

2. Плескатися, хлюпатися. Пере Ганна сорочки, а син ку
пається, пірнає, брьохається, хлюпається, грає, як та ри
ба, в чистій воді (І. Нечуй-Левицький); В ній [торбі] брьоха- 
лась свіжозловленариба (М. Стельмах).

БРЬбХ Н У ТИ , ну, неш, док., розм. 1. Важко, з шумом 
упасти; брязнути. Так і брьохнув у  воду (Сл. Гр.); Із каменем 
на шиї Мусій брьохнув з берега, його потягла вглиб течія 
(Ю. Яновський).

2. що. Кинути з силою, ударивши об що-небудь. Брьох
нув оберемок об землю (Сл. Гр.).

БРЬбХ Н У ТИ СЯ , нуся, нешся, док., розм. Те саме, що 
брьохнути 1. Раптом я почув постріл, і один німець, що во
лочив мене за ногу, брьохнувся мертвий поруч мене (Іван 
Ле); Романюк важко брьохнувся, розпластався на кризі 
(О. Гончар).

БРЮ КИ, брюк, ч. Те саме, що штани 1. Дядько Кирило, в 
білих напрасованих брюках, білих парусинових черевиках і 
блакитній сорочці.. одягав Климка в матроський костюм з 
безкозиркою, в нові рипучі сандалі, брав його за руку, і вони 
йшли до магазинів по морозиво та цукерки (Григір Тютюн
ник); Брюки вже давно стали невід 'ємним елементом жі
ночого ділового костюма (із журн.).
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БРЮМЕР, а, ч., іст. Другий місяць року за французьким 
республіканським календарем, прийнятим Конвентом у 
1793 р. (діяв до 1806 р.). 18-те брюмера відоме як день дер
жавного перевороту, здійсненого Наполеоном Бонапартом 
(з наук.-попул. літ.).

БРЮНЁТ, рідко БРУНЁТ, а, ч. Темноволосий, чорново
лосий, чорнявий чоловік. Один із них був високий, плечис
тий брюнет літ, може, тридцяти п 'яти (І. Франко); Се
редній на зріст [Митро Хведорович]! Кремезненький!.. Ні 
шатен, ні блондин, ні брунет... (Остап Вишня).

(1) Жагучий брюнет — людина з дуже чорним волоссям 
і темними (перев. чорними) очима. Юля безсоромно розгляда
ла його своїми млосними, ледь прищуленими очима. — Брю
нет, жагучий брюнет (Григорій Тютюнник).

БРЮНЕТКА, рідко БРУНЁТКА, и, ж. Жін. до брюнёт. 
— А які ж ва.м більше припадають до вподоби: чи блондин
ки, чи брюнетки? (1. Нечуй-Левицький); Вони різнились ли
ше тим, що Зоя була блондинка, Тамара — шатенка, а Зі- 
на — брюнетка (М. Трублаїні); А навпроти сидять дві ціл
ком однакові дівахи .. Так, я сказав однакові, хоч одна з них 
фарбована брунетка, інша — така ж блондинка (Ю. Ан- 
друхович).

БРЮНЕТОЧКА, и, ж. Зменш.-пестл. до брюнётка. Гар
ненька брюнеточка.

БРЮ ССЁЛЕЦЬ див. брюссёльць
БРЮ ССЕЛЬКА див. брюссёльць
БРЮ ССЕЛЬСЬКИЙ, а, е. Стос, до брюссельців і Брюс

селя. 3 1619 року скульптура-фонтан брюссельського хлоп
чика, який справляє малу нужду, нагадує бельгійцям про 
оригіна.іьний спосіб гасіння пожежі, завдяки якому серед
ньовічне місто не перетворилося на попелище (із журн.); 
Брюссельський політолог додав, що на майбутньому саміті 
очікуються суттєві зміни у  політичному діалозі між Ук
раїною та Євросоюзом (з газ.).

А Брюссельська капуста див. капуста; Брюссёльське 
мерёживо див. мерёживо.

БРЮССЕЛЬЦІ, ів,лш. (одн. брюссёлець, льця, ч.; брюс- 
сёлька, и, ж.). Жителі Брюсселя. Статус столиці зобов я- 
зує міську владу Брюсселя підтримувати високий рівень 
життя брюссельців (із журн.); При високому прожитково
му мінімумі у  країні кошти, які отримує середньостатис- 
тичний брюсселець на державній службі, не дозволяють 
жити, так би мовити, на широку ногу (з газ.); Молода 
брюссеїька з неприхованими задоволенням і гордістю роз
повідала туристам про своє місто (з газ.).

БРЮТ, невідм., прикм.: А  (1) Ш ампанське брют — 
шампанське з мінімальним умістом цукру. Сьогодні на Одесь
кому заводі шампанських вин виробляється вся гама шам
панських вин: екстра-брют "Великий князь Володимир ”, 
брют "Золотий Д ю к”, шампанське "Одеса” напівсолодке, 
напівсухе, сухе (з газ.).

БРЮ ЧНИЙ, а, е. Прикм. до брюки. Вона була одягнена 
в білий брючний костюм і білі черевики, в руці тримала еле
гантну сумочку (Ю. Мушкетик); Дипломна колекція вийшла 
дуже цікавою — нічні пеньюари у  поєднанні з сандаліями в 
античному стилі впереміж із брючними костюмами в ан
глійському стилі (із журн.).

БРЯЖЧАННЯ, я, с. Дія за знач, бряжчати і звуки, утво
рювані цією дією. Почалося наливання чаю в стакани, бряж

чання ложечками об посуд (1. Нечуй-Левицький); Чулися 
крики, бряжчання зброї (А. Головко).

БРЯЖ ЧАТИ, чу, чйш, недок. 1. Ударяючись, утворювати 
брязкіт, дзвінкі звуки (про металеві, скляні і т. ін. предме
ти). Та ось бряжчать ключі, скриплять завіси. Стукочуть 
кроки — се сторожа входить (І. Франко); Одвага наша — 
меч, политий кров 'ю, Бряжчить у  піхвах, ржа його взяла 
(Леся Українка); * Образно. Часом розмова ставала гаря
чою, бурхливою, слова бряжчали, немов вози з залізом 
(М. Коцюбинський); // чим. Викликати дзвінкі звуки, вда
ряючи по металевих, скляних і т. ін. предметах або трусячи 
ними. Перекупка, як жар, червонолиця, стала проти сонця, 
бряжчить коралями та вигукує: "Е, е! Коралі добрі! ” (Мар
ко Вовчок); Бряжчала ключами й ходила, присвічуючи ліх
тарем, .. ключниця княжа Ярина (С. Скляренко); На річці 
хтось брав воду і бряжчав відрами (С. Чорнобривець); 
// Від сильного звуку або удару дзвеніти, дзеленчати (про 
скло, вікно і т. ін.). Били гармати, били... Вікна тривожно 
бряжчали... (В. Сосюра).

2. Звучати (про музичні інструменти, струни і т. ін.); бри
ніти. Серед гомону й викриків бряжчали струни то в одних, 
то в інших руках (Іван Ле).

3. Те саме, що брёнькати 2. Хто хоче — грає або співає. 
Кому хіть — бряжчить на арфі (Марко Вовчок).

0 (1 ) Бряжчйть у кишён і у  кого — хто-небудь заможний, 
багатий, має гроші. А селяни, хто вже й без свитини, Йдуть 
до Гершка смикнуть по чарчині, А у  Гершка в кишені бряж
чить (В. Самійленко); Карбованці бряжчать див. кар
бованець.

БРЯЗК, у, ч. Звуки від ударів по металевих або скляних 
предметах; брязкіт. Чути скрип пер, шелест паперу, брязк 
ножиць (І. Франко); Летить додолу склянка, і в брязк роз
битого скла влилось налякане "ах!”... (М. Коцюбинський); 
Ось і ресторан: два ліхтарі, .. брязк покришок, ріденький 
джаз, столик у  кутку під неодмінною пальмою (В. Підмо- 
гильний); В руці пахолка блиснув ніж І покотився з брязком 
вниз, Коли козак пахолка стис (М. Бажан).

БРЯЗКАЛО, а, с. 1. Брязкуча дитяча іграшка. На возах 
діти свистали в закуплені в місті свиставки, калатали гли
няними брязкалами (І. Франко); // Взагалі предмет, що бряж
чить (від ударів або трясіння). Як старець обідраний, ди
ліжанс вибиває у  всі свої брязкала (С. Васильченко); // Бряз
куча металева тарілочка або дзвіночок на бубні. * У порівн. 
Він люто розмахнувся руками — і графин на тумбочці видав 
звуки, як брязкала бубона [бубна] (Яків Баш); 11 розм. Бряз
куча прикраса. За що ж, панотче, вас вельможністю зро
били..; В блискучому всьому, як птаха, нарядили, На шию 
брязкал натягли? (Я. Щоголів).

2. перен., зневажл. Те, що не становить ніякої цінності, є 
тільки пустою прикрасою. [ П р о р о к  с а м а р і й с ь к и й : ]  
Вам відомо, які то святощі вона втопила? [ С а м а р я -  
н и н:] Ти ж сам казав, що брязкало старе!.. (Леся Українка).

3. зневажл. Про балакучу людину; базіка, базікало. — Ну, 
таки принесло ледащо отого дзвонаря, оте брязкало! (І. Не
чуй-Левицький).

БРЯЗКАЛЬНИЙ, а, е. На якому грають, ударяючи по 
струнах, клавішах і т. ін. Хлопці наловчилися видобувати 
унікальну музику зі всього: металевих і пластикових бочок, 
сумок, кавових чашок, з усіх брязкальних предметів (із журн.).
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БРЯЗКАЛЬЦЕ, я, с. Зменш, до брязкало 1,2. Скрізь бу
дуть [на зброї] брязкальця, дзвінки (І. Котляревський); При
красив жандарм мої руки добре припасованими залізними 
обручками, що були злучені залізними брязкальцями (І. Фран
ко); Бубон забубнив, забряжчав брязкальцями (А. Головко); 
Треба тільки завжди розрізняти органічно виниклі, по
трібні неологізми від неологізмів-брязкалець, виграшок, ця
цьок (М. Рильський).

БРЯЗКАННЯ, я, с. Дія за знач, брязкати і звуки, утво
рювані цією дією. Вже не чути гіухого брязкання від кайда
нів (Марко Вовчок); В ’їдливе брязкання острог помітно 
наближалось (Г. Епік); Страшне брязкання на чотирьох 
фортеп 'янах [фортеп’яно] розбило його нерви так, що він 
не міг витримати і вибіг із свого покою (І. Франко).

БРЯЗКАТИ, аю, аєш, недок. 1. Те саме, що бряжчати 1. 
Відчинилася темниця, і, глухо брязкаючи кайданами, почали 
виходити злочинці, пара по парі (Марко Вовчок); Довго під
ступали до стола люди, довго брязкали п 'ятаки на столі 
(І. Нечуй-Левицький); Низенькі товстоногі коні, запряже
ні убогим хомутцем, тюпають, брязкають брязкальцями 
своїми (М. Грушевський); У двориках за кам 'яними стіна
ми люди гупали ломами, брязкали лопатами, копаючи рови 
(В. Кучер); /  чути — у  темряві брязкає зброя (М. Нагни- 
біда).

2. Те саме, що бренькати 2. Дійсний осел не засяде гра
ти на фортеп ’яні [фортеп’яно], але кілько ж то двоногих 
ослів брязкає на фортеп ’ян а х .. і загалом роблять такі ро
боти, котрих не вміють, до котрих би не повинні братися! 
(1. Франко).

БРЙЗКІТ, коту, ч. Те саме, що брязк. Почувся брязкіт 
шпор, рип чобіт (Панас Мирний); До пізнього вечора три
вали в новій фабриці стукання та брязкоти (1. Франко); На 
світанку Дмитра розбудили брязкіт зброї і радісні голоси 
(М. Стельмах); У передмісті вулиці вузенькі. Такий там 
брязкіт, гуркіт, гукіт, дзенькіт! (Л. Костенко).

БРЙЗКІТКА, и , ж., рідко. Те саме, що брязкало 1,2. Су
часній діловій жінці ще потрібна впевненість у  таму, що 
завтра ці брязкітки, на які витрачено половину зарплати 
або весь прибуток від останньої угоди, зможуть принести 
дохід (з газ.); * У порівн. Казково дорога річ може вигляда
ти, як дешева брязкітка, і не прикрашати, а опошляти зов
нішній вигляд (із журн.).

БРЯЗКІТЛИВИМ, а, е. Який бряжчить або супровод
жується брязкотом. Всі шибки у  вікнах кабінету.. з огидним 
брязкотом посипалися на лутки, і чути було, як брязкітли
вий осип битого скла побіг уздовж усього фасаду (Ю. Смо- 
лич); По якомусь особливому брязкітливому торохтінні Ан
дрій здогадувався, що вози порожні (Ю. Бедзик).

БРЯЗКІТЛ ЙВІСТЬ, вості, ж. Якість і властивість за 
знач, брязкітливий. Набридлива брязкітливість.

БРЯЗКНУТИ, ну, неш, док., чим і без дод. Однокр. до 
брязкати. Галя якнайтихіше спробувала його [засув] відчи
нити, але брязкнула клямкою, тож, коли виросла на порозі, 
хлопець повернув до неї обличчя (Валерій Шевчук).

БРЯЗКОТАЛО, а, с. Те саме, що брязкало 1,2. Блискуче 
брязкотало.

БРЯЗКОТАННЯ, БРЯЗКОТІННЯ, я, с. Дія за знач, бряз
котати, брязкотіти і звуки, утворювані цією дією. Це бряз
котіння і розбудило Каргата (Ю. Шовкопляс).

БРЯЗКОТАТИ, очу, очеш, БРЯЗКОТІТИ, очу, отйш, 
недок., чим і без дод. Підсил. до брязкати. Цап на цимбалах 
паличками І брязкотить, і дзенькотить (Л. Глібов); За ни
ми коні захропли, А зброя брязкотить зловіще (П. Грабов- 
ський); І не взяв [Єгова] красунів-джигунів, Що на лірах 
брязкочуть І свій хист у  мармурі, в піснях Віковічнити хо
чуть (І. Франко); Я  чую: десь по межах торохтить грабар
ка .. А сапки — залізо об залізо — безугавно брязкотять 
(1. Микитенко); Горішня частина дверей була скляна, і шиб
ки завжди брязкотіли від стуку (Ю. Шовкопляс); * Образ
но. У мозок уп ’ялись шаленства стріли, і брязкотять пе
редчуття мечі (М. Хвильовий).

БРЯЗКОТЕЛЬЦЕ, я, с. Те саме, що брязкальце. З хати 
чуються заливчасті перебори гармонії, торохтіння бубона 
[бубна] з мідними брязкотельцями (В. Кучер); * У порівн. 
Знову пивниця втонула в гучних, як дитяче брязкотельце, 
мелодіях оркестру (Л. Смілянський).

БРЯЗКОТІННЯ див. брязкотання.
БРЯЗКОТІТИ див. брязкотати.
БРЯЗКУЧИЙ, а, е. Який бряжчить. Напою ж я тебе із 

криниці, Де дзвенять відеречка брязкучі (А. Малишко).
БРЯ ЗН У ТИ , ну, неш, док. 1. Однокр. до брязкати 1. 

— Стукну-брязну підківками, Словами додам! (Л. Глібов); 
Брязне клинок об залізо кайданів, Піде луна по твердинях 
тиранів (Леся Українка); Вікно брязнуло, розлетілась шиб
ка, посипалося скло (К. Гордієнко); Тарас намацав клямку 
дверей до хати і ненароком брязнув (Василь Шевчук); * Об
разно. Брязнули промені сонця (В. Чумак).

2. розм. Важко, з шумом упасти. Мати зробилась як 
крейда біла; так і брязнула об землю (Ганна Барвінок); Па
роплав раптом так хитнуло, що графин не встояв на сто
лику і брязнув на підлогу (О. Донченко).

3. кого, що, розм. Із силою кинути, ударивши об що-не- 
будь. Перехилила [Тетяна] чарку й випила .. та й брязнула 
чаркою об землю з усієї сили (І. Багряний); [ Ми р о  н:] Брат 
одним блюдом так брязнув об долівку, що тільки іскри поле
тіли (О. Корнійчук).

4. кого, що, розм. Сильно вдарити. Брязнула невістку по 
зубах (Сл. Гр.).

БРЙЗНУТИСЯ, нуся, нешся, док., розм. Те саме, що 
брязнути 2. Убігши у  хату, так і брязнулась жінці у  ноги, 
що догчядала її Митрика (Г. Квітка-Основ’яненко); Заднє 
колесо з розгону наскочило на пень, звело наниз воза і так 
брязнулось в землю, що все тіло занило в Дмитра (М. Стель
мах).

БРЯЗЬ, виг. Уживається як присудок за знач, брязкати і 
брязнути. Стук, брязь у  віконечко: Вийди, вийди, коханочко 
(П. Чубинський); Як скажений бик, налітає [Чіпка] на ха
ту... Брязь!.. — одно [вікно]... Дзень!.. — друге... (Панас 
Мирний).

БРЯКНУТИ1, ну, неш, док. 1. Задзвеніти з брязком; бряз
нути. Брякнула защіпка, і вибігла Коханівна Марта (Марко 
Вовчок); Трамвай брякнув дзвоником, заскреготів колесами 
й покотився далі (Л. Дмитерко).

2. кого, що, розм. Із силою кинути. — Я  думав гроші! — 
сказав Пилип і брякнув рака об землю (Панас Мирний).

3. що і без дод., розм. Сказати щось не до речі, не до ла
ду; бовкнути. —  Василь брякнув, що то ти підхопив гроші 
(Панас Мирний); Щоб сказати хоч будь-що, дівчина бряк
нула: — Ну й цікаво з вами гуляти (Л. Дмитерко).
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БРЙКНУТИ2, не, неш, недок. Набрякати, вбираючи в се
бе вологу; бубнявіти; // Брезкнути (про тіло, обличчя). Яків 
розмарнів-почервонів... тіло його наливалося, брякло-напу- 
хало (Панас Мирний); Йому вже минув тридцять третій 
рік, і його широке синювате обличчя починало брякнути з 
самогону (І. Микитенко).

БРЯКНУТИСЯ, нуся, нешся, док., розм. Важко, з шу
мом упасти; брязнутися. Молоденький чортик, що його ви
пустили святами пожирувати, з радощів брякну вся прямо 
в кучугуру снігу (С. Васильченко).

БТІ, невідм., с. Скорочення: бюро технічної інвентариза
ції (див. бюро). Нині державна реєстрація об 'єктів нерухо
мого майна здійснюється спеціальними установами — БТІ 
місцевих органів виконавчої влади на підставі відповідних 
правовстановлювальних документів і за рахунок власника 
нерухомого майна (з мови документів).

БУБЛЁЙНИК, а, ч. Те саме, що бубличник. Чого там 
немає.. Цокотухи, бублейники, Перекупки з міста (Л. Глі- 
бов).

БУБЛЁЙНИЦЯ, і, ж. Жін. до бублёйник. Піднялися на 
місто йти бублейниці, палянишниці (Г. Квітка-Основ’янен- 
ко); Тетяна, пишна й рум 'яна, гладка бублейниця, наступає 
(І. Кочерга); — Тпру, тпру! — схопив [Ясь] за віжки і зупи
нив кобилу вже у  ряду бублейниць (Василь Шевчук).

БУБЛИК, а, ч. 1. Круглий крендель із заварного тіста, що 
має форму кільця. Пили горілку до ізволу І їли бублики 
(І. Котляревський); Продавала бублики козакам, Вторгова- 
ла [вторгувала], серденько, п ятака (Т. Шевченко); На мить 
в уяві постають гарячі, посипані маком, рум ’яні бублики 
(О. Донченко); * Образно. Уночі приснились йому [Семено
ві] ті карлючки, хрестики, бублики, що прозиваються літе
ри (М. Коцюбинський); Та тут ось ізсередини на лантусі 
помітка якась накарлякана. Бублик якийсь, начебто як “о " 
(О. Гончар); * У порівн. Біля вогню було тепло, і ми навіть 
могли по черзі спати, згорнувшись бубликом на постелі 
(Ю. Збанацький).

2. розм. Рульове колесо автомашини. — Нема чого мені 
плакати, — розсудливо й серйозно веде мову шофер.., — 
тут аби встигав бублика крутити (Ю. Яновський); Мчить 
полуторка згори над самою кручею — хто це ранньої пори 
бублика накручує? (С. Голованівський).

0  Дірка з (від) бублика див. дірка; Дістанеться на горі
хи (на кислйчки, на бублики) див. діставатися; Мати 
дулю ([лиху] трясцю, дірку від бублика і т. ін.) див. 
мати2; Не вартий (не варт) [і] вйїденого яйця (вйшквар- 
ки, дірки з бублика, фунта клоччя, торби січки і т. ін.) 
див. вартий; Тримати (держати) хвіст (хвоста) трубою 
(бубликом) див. тримати; Хоч бублик чіпляй див. чіп
ляти; (1) Як (мов, ніби і т. ін.) гречаний бублик (зі сл. л а 
м а т и с я )  — навмисне прикидаючись, упираючись або зво
лікаючи. — Ти не чуєш, що тебе старші питають?.. — 
Чую, Левку, не оглухла, — з серцем напівобернулась до ньо
го.. — То чого тоді ламаєшся, мов гречаний бублик? — ще 
більше похмурнів Левко. — Ціни собі не можеш скласти? 
(М. Стельмах).

БУБЛИКОВИЙ, а, е. Те саме, що бубличний. Бубликове 
тісто.

БУБЛИЧНИЙ, а, е. Прикм. до бублик; // Признач, для 
випікання бубликів. На хлібопекарських заводах працюють

тістоділильні машини та бубличні автомати (з наук.-по- 
пул. літ.).

БУБЛИЧНИК, а, ч. Пекар, який випікає бублики; прода
вець бубликів. Слова про потребу діяти доводили полохли
вого бубличника до шаленства (із журн.).

БУБЛИЧНИЦЯ, і, ж. Жін. до бубличник. У вдови-буб- 
личниці Лепестини парубки зняли з петель ворота (О. Дон
ченко).

БУБЛИЧОК, чка, ч. Зменш, до бублик 1. Стали думать 
і гадать, чим малятко годувать: чи кашкою, чи молочком, 
чи бубличком із медочком (з народної пісні); Той добридень 
прийде скаже, Той зілля попросить, Той бубличків, палянич
ку, Всього понаносять (Т. Шевченко).

БУБНА1, и, ж., карт. Масть у гральних картах, позначу- 
вана червоним ромбиком, а також карти цієї масті. П ’ять 
бубн на одній руці.

БУБНА2, и, ж.: 0  Вйбити (дати) бубну (бубни) див. ви
бивати.

БУБНИТИ, ню, нйш, недок. 1. Грати на бубні. — Що се? 
Хто се бубнить? — загомоніли вони [люди] (І. Франко); 
Ніколи ще сільський бохтар Сава Шепа не бубнив так уро
чисто й переможно, як у  цей день (С. Скляренко); 11 Утво
рювати глухі звуки (про бубон); густи. За горою бубни буб
нять, у  повітрі сурми грають (І. Франко); Захлиналася гар
мошка, і бубон бубнив (А. Головко).

2. розм. Стукати, тарабанити. Він то білів, то червонів 
на обличчі і нервово бубнив пальцями по столу (П. Козла- 
нюк).

БУБНІННЯ, я, с. Дія за знач, бубніти1 і звуки, утворюва
ні цією дією. За другими дверима [хати].. чулось верещан
ня, плач, сердите бубніння капрала і жовнірів (Олесь До
світній).

БУБНІТИ1, ню, нйш, недок. Те саме, що бубоніти 1,3 .За 
дверима асистентської все бубніли два голоси, перебива
ючи один одного (Ю. Смолич); Через тиждень у  дворі і в 
Стецька весілля було: музики бубніли, чарки дзвеніли (А. Свид- 
ницький).

БУБНІТИ2, іє, недок., діал. Набрякати, бубнявіти. Бубніє 
пашня, як надворі мокро (Сл. Гр.).

БУБНбВИЙ, а, е, карт. Прикм. до бубна1. Крім бубно
вого, червового й винового королів, на світі є ще колишній 
югославський король (Остап Вишня).

А  (1) Бубновий туз, іст. — червоний або жовтий чоти
рикутний клапоть тканини, що його в царській Росії наши
вали на спину засудженим на каторгу. О, де ти, Кюхля, дру
же вірний? І чути відгомін: — Іду .. Прийшов закутий над 
землею Із каторжанської нори. Бубновий туз, суворі плечі 
Покрито подихом хуртечі (А. Малишко).

БУБНЯВІННЯ, я, с. Дія за знач, бубнявіти. Рано навесні 
під час бубнявіння бруньок треба обприскувати дерева 
трипроцентною бордоською рідиною (з наук. літ.).

БУБНЙВІТИ, іє, недок. Збільшуватися, набрякати, на
повнюючись вологою, соком. На деревах бубнявіли бруньки 
(Іван Ле); Від скирти мені видно, як багровіє, бубнявіє 
кров 'ю обличчя Покришня (В. Дрозд); Перед проростанням 
насіння бубнявіє від води, що проникає в нього (з навч. літ.).

БУБНЯР, а, ч. Гравець на бубні. Бриніли струни бандур, 
відбивали ритм бубнярі (П. Панч); Значить, в путь. Туди, 
де бубнярі по селах гулко б 'ють (Л. Забашта).
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БУБОН, бна, ч. Ударний музичний інструмент. По всьо
му селі пішла чутка, що в нас весілля; музики грають, у  бу
бон б'ють, — весело було, бучно! (Марко Вовчок); Загри
міли труби, загули бубни: то молодий раджа скликав вій
сько (І. Нечуй-Левицький); Співали баяни, гримів із дзвони
ками бубон (В. Кучер); Наїзди на сусідні маєтки з прапора
ми, бубнами, сурмами і корогвами мали характер символіч
ної демонстрації конфлікту (з наук. літ.).

0  Голий, як бубон (як турецький святий) див. голий; 
(1) Як бубон: а) (зі сл. д у р н и й )  дуже, надзвичайно. — За
пекла баба, а дурна як бубон (Ю. Збанацький); б) (зі сл. ж и - 
в і т) твердий від переїдання, переповнення шлунка. А ви
шень, а груш солодких було, як наїсися — цілий день живіт 
як бубон (О. Довженко); (2) Як (мов, ніби і т. ін.) зайцеві 
бубон, зі сл. п от р і б н и й, ірон. — уживається для повного 
заперечення змісту зазначеного слова. — Потрібна мені ва
ша Окунівка, мов зайцеві бубон! — презирливо фиркнув Лев
ко (М. Стельмах).

БУБбН,у,ч„ мед. Поверхневий лімфатичний вузол, збіль
шений внаслідок запалення. Нерідко первинні зміни відразу 
виникають у  лімфатичних вузлах (первинний бубон) без за
пальних зміну шкірі (з наук. літ.).

БУБОНЁЦБ, нця, ч. Брязкальце, що має форму порож
ньої металевої кульки зі шматочками металу всередині. 
Помчали коні, мов навіжені, гримлячи бубонцями (А. Ши- 
ян); При розкопках у  Чернігівському районі виявлено уламки 
амфор, ножі, бубонці, персні, кресало, срібні речі тощо 
(із журн.).

БУБОНІННЯ, я, с. Дія за знач, бубоніти і звуки, утворю
вані цією дією. Дівчата раптом перестали сміятися, на
віть лектор зробив паузу в своєму бубонінні (Іван Ле); Захоп
лений роботою, він не дуже прислухався до розмов навколо. 
Але бубоніння Таранця дратувало його (Д. Ткач); Слова 
просто вибулькують з нас — таке собі напіврозбірливе бу
боніння, в якому відсутній бодай один чутливий нерв (Ю. Ан- 
друхович).

БУБОНІТИ, ню, нйш, недок. 1. що і без дод. Говорити 
невиразно; бурмотіти. Ніби в нас і в хаті повеселішало: і 
брат заговорить, і братова всміхнеться, й дітвора бубо
нить, регочеться (Марко Вовчок); Семенець стояв серед 
шляху один, длубався в своєму гаманці і щось бубонів сам до 
себе (С. Васильченко); — Який може бути сон, — бубонів 
професор. — Я  давно втратив сон (В. Кучер); Валька, пра
цюючи, весь час бубонів баском з-під стола (О. Гончар); 
// Неголосно читати, вивчати урок. Деякі [школярі] сиділи.. 
і бубоніли задану лекцію (І. Франко).

2. Дрібно стукати. Щось гіухо бубонить біля вікна — все 
стук і стук з самісінького ранку... (С. Голованівський); В 
чорні шибки б 'ються перші вогкі сніжинки, глухо бубонять 
важкими мокрими кульками у  скло (В. Козаченко); Блиска
виці раз по раз крають чорне небо, і дощові краплі моно
тонно бубонять по шибках зачинених вікон (з газ.).

3. Бити в бубон; грати (про бубон). “Лихо буде ”, — бубо
нить бубон на весь куток та до скрипки прислухається 
(Г. Косинка).

БУБбННИЙ, а, е, мед. Який супроводжується появою 
бубонів. У людини бувають в основному бубонна і легенева 
форма чуми (з навч. літ.).

БУБОТАННЯ, я, с., розм. Дія за знач, буботати і звуки, 
утворювані цією дією. Щось позіхнуло; почувся гомін... 
якесь глухе буботання, а слів не розбереш (Панас Мирний).

БУБОТАТИ, очу, очеш, БУБОТІТИ, очу, отйш, недок., 
розм. Те саме, що бубоніти 1. Дід щось буботав собі під ніс, 
читаючи газету (із журн.).

БУБОТІННЯ, я, с., розм. Дія за знач, буботіти і звуки, 
утворювані цією дією. Оришка вешталась по кухні, Кирило 
стояв в кутку перед образами і вголос молився. То його глу
хе буботіння доходило до Христі (Панас Мирний).

БУБОТІТИ див. буботйти.
БУБУСІ, невідм., дит. Падати; упасти; упадеш.
БУБУХ, виг. 1. Те саме, що бабах. Бубух! Салюти, шам

панське, імбирні пряники та конфеті! Ми відкрилися! (з Ін- 
тернету).

2. Уживається як присудок за знач, бухнути 3 і бухнути
ся. Коли це зміюка — бубух! Аж земля затряслась (з казки); 
Як покотиться під ноги.. хлопчисько якийсь. І під самі ноги 
бубух! (Д. Бедзик).

БУВАЛЕЦЬ, льця, ч. Людина з великим життєвим дос
відом, яка багато бачила, зазнала у своєму житті. — Гей, та 
пішов я, брате мій, степами, та пішов ланами у  той край, 
про який чував лиш від бувальців... (М. Коцюбинський); 
Вдають [харків’яни] бувальців, але реакторники бачать: 
нервуються новачки (В. Яворівський).

0  Бувалий у бувальцях див. бувалий; Бувати (рідко 
бути) / побувати у бувальцях див. бувати.

БУВАЛИЙ, а, е. Який багато бачив, зазнав у своєму 
житті; який має великий життєвий досвід. Ой, знає він чи
мало пригод, той кремезний, як з криці злитий, бувалий 
отаман! (М. Коцюбинський); — Дуже добре, коли пише 
бувала людина, — говорив Олесь Васильович (О. Дончен- 
ко); Публікація статті була великою моральною і психоло
гічною підтримкою для бувалого солдата (із журн.); Ну знач, 
ім. бувалий, лого, ч. Досвідчена людина, яка багато бачи
ла, зазнала у своєму житті; бувалець. — Не питай старо
го, а питай бувалого, — сказав Лаврін (І. Нечуй-Левиць
кий).

0  (1) Бувалий у бувальцях —  який має великий жит
тєвий досвід, багато чого зазнав у житті. Йоська одразу зро
зумів, з ким має діло, і, сповнений спокою бувалої в буваль
цях людини, кивнув головою (Олесь Досвітній).

БУВАЛЬЩ ИНА, и, ж. 1. Те, що було раніше. Тіло в його 
горіло; в думках сон мішався з бувальщиною (Панас Мир
ний); Прадід Данило розповідав рибалкам різну бувальщину 
(Ю. Яновський); Полковник розповідав з певним гумором 
різні іспанські бувальщини (із журн.).

2. Щось дійсне, реальне; те, що справді було. Се не каз
ка, а билиця. Або бувальщина, сказать (Т. Шевченко); 
— Хочете ще одну бувальщину? Полюбляю такі оказії 
(В. Дрозд).

БУВАРДІЯ, ї, ж. Рід тропічних чагарників і багатолітніх 
трав родини маренових. Бувардії живуть недовго, тому 
через 3-5 років потребують оновлення (з наук, літ.); Бувар- 
дія цвіте запашними квітками з середини літа до ранньої 
зими (з наук.-попул. літ.); Яскраві іскорки мімози, ніжної 
фрезії та вічнозеленої бувардії разом із екзотичними тро
яндами зачаровують своєю жіночністю та еіегантністю 
(із журн.).
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БУВАТИ, аю, аєш, недок. 1. Існувати, бути (з відтінком 
багатократності). Бували войны [війни] й військовії свари: 
Ґалаґани, і Киселі, і Кочубеї-Нагаї; Було добра того чимало 
(Т. Шевченко).

2. Відбуватися, траплятися (кілька разів). Диво дивнеє на 
світі З тим серцем буває! (Т. Шевченко); Часто буває так, 
що мені мало 24 годин на добу (М. Коцюбинський); Натал
ка дивиться синьо, так буває не часто, так дивляться не 
всі (М. Хвильовий); [ Серг і й : ]  Даруй мені, Лесю. Бувають 
хвилини — гіркота перемагає (Л. Смілянський).

3. Іноді, час від часу приходити, приїздити куди-небудь, 
відвідувати когось, щось. Я  в пекло стежку протоптала, Я  
там не раз, не два бувала (І. Котляревський); Поселившись 
на кілька тижнів у  Львові, я часто бував у  Франка (В. Са- 
мійленко); — Даруйте мені мою настирливість, але дозволь
те бувати у  вас (О. Донченко); Під приводом жалоби в домі 
нареченої перестав [Безбородько] бувати в театрі і від
відувати кіно (Ірина Вільде); Інна не дуже любила в них бу
вати (В. Дрозд).

4. Перебувати де-небудь. Тепер, останніми днями я мен
ше буваю на людях (М. Коцюбинський); Коли Марія бувала 
вдома, посланець чекав, поки вона писала відповідь (В. Ку- 
чер).

5. Уживається у знач, зв’язки в складеному присудку. 
[ Любов : ]  Коли б ви знали, як мені часом буває сором при 
спогадах, просто хоч крізь землю провалитись!.. (Леся Ук
раїнка); Погода незвичайно гарна... Тепло, навіть душно бу
ває (М. Коцюбинський); Звуки теж бувають всякі — тіль
ки треба уміти їх слухати (Ю. Смолич).

6. тільки бува (буває, бувало), у  знач, вставн. сл. Ужи
вається при вираженні нерегулярно повторюваної дії у знач, 
ч а с о м, і н о д і. [О х р і м:] Зайду, бува, у  корчму, люде [лю
ди] п ’ють, співають, інші борюкаються, а я сидю [сиджу], 
мов німий, не беруть мене ні співи, ні борюкання (М. Кро- 
пивницький); Оце, бувало, як ідуть пізно люди по селу та 
регочуться, то хоч і не питай — од Самійленка (Марко 
Вовчок); Хоч дрібниці, клопоти І злидні життя нас надов
го, бува, розлучають — так і перше було — в тт нема за
буття (Леся Українка); Цілими днями, бувало, просиджує 
хлопець над книжкою (А. Головко); // Уживається для вира
ження ймовірності чогось неприємного. —  Чи ти, бува, не 
здурів? чи не збожеволів, Чіпко?.. — гукає Лушня (Панас 
Мирний); — Нічогенька хмарка, — каже людина з йоржи
ком, — доки змалюєте, щоб, бува, не втопила... (Ю. Янов- 
ський); // Уживається для вираження припущення у знач., 
близькому до м о ж е. А що, як спитаю, чи не треба їм, бува, 
коням овса або якого борошна? (Г. Квітка-Основ’яненко); 
— Що ж, коли їх доля так помежувала: одному дала бага
то, а другому — нічого... — Доля?.. Гляди лишень, Галю, 
чи доля то! чи не самі люди, бува, й винні? (Панас Мирний); 
// у  сполуч. із сл. я к. Коли, якщо, випадком. Як, бува, спи
тають про мене, скажи, що жив і здоров (Сл. Гр.); Стар
ший собі почав гукати: “Прошу сторонніх вийти.., бо як не 
вийдуть, бува, самі, то за десятником пошлю!” (Панас 
Мирний).

Бути (бувати) у службі див. бути.
0  (1) Бувай (ідй, зоставайся, ходй і т. ін.) здоров (здо

ровий, здоровенький) <Бувайте (зоставайтеся, ідіть, хо
діть і т. ін.) здорові (здоровенькі)>— уживається як уста
лена формула прощання з ким-небудь. — Мамо! — загово

рив тоді старший брат, — ідемо ми шукати щастя та до
лі. Зоставайсь здорова та не дожидай нас (Марко Вовчок); 
— Ходім вже, дитино, промовила мати до старшого сина, — 
а ви, голуб ’ята, зоставайтеся здоровенькі (Марко Вовчок); 
Засвистали партизани Вночі по діброві. Виряджали їх дів
чата: — Бувайте здорові! (А. Малишко); — Ну, ви сидіть, 
а мій організм проситься на відпочинок. На добраніч. —Хо
ди здоров (Григорій Тютюнник); (2) Бувай щаслйвий! 
<Бувайте щаслйві!> —  ввічлива форма побажання щастя 
на знак прощання з ким-небудь. — Прощавай, Мар 'яне! Ко
пай свою землю. — Бувайте здорові! — знову крізь смуток 
осміхається чоловік. — Бувайте щасливі! (М. Стельмах);
(3) Бувати (рідко бути) / побувати у бувальцях: а) багато 
бачити, зазнавати в житті, набувати життєвого досвіду. Я, 
щоб ви знали, провідав того світа — був, як то кажуть, у  
бувальцях (Марко Вовчок); Левонтій Петрович тягався по 
світах, бував у  бувальцях, служив в москалях, був військо
вим писарем (І. Нечуй-Левицький); На розвідці були вони в 
бувальцях добрих (Іван Ле); Дідусь, щоб заспокоїти нас, гу
кав на все море: — Нічого, дитинчата, нічого. Не в таких 
бувальцях бували, не лякайтеся тільки (Ю. Збанацький); 
Побував-таки [старий мандрівник] в бувальцях, бачив білий 
світ. Атож! Довелось ковтнути і солоного, і гіркого 
(С. Журахович); б) (яких) опинятися у складних, перев. не
безпечних ситуаціях. Кумові доводилося бувати у  всіляких 
бувальцях (С. Чорнобривець); в) мати непривабливий ви
гляд, довго або часто використовуватися (перев. про одяг); 
бути не новим. Вигляд у  мене був непривабливий. Сірий про
стенький костюм, що вже й до цього бував у  бувальцях, зов
сім зім явся (Ю. Збанацький); Катери наближалися, важко 
поринаючи у  воду. Чорні, обпалені, побиті осколками бомб... 
Видно, побували в добрих бувальцях (В. Кучер); Літачок 
наш побував у  бувальцях, шматки обшивки зеленими вимпе
лами тріпотіли на його крилах, крізь пробоїни у  фюзеляжі 
під ногами видно було землю (Л. Первомайський); Бути (бу
вати) в хлібосолі див. бути; (4) Чого на світі не буває — 
уживається для підкреслення можливості, ймовірності 
будь-чого; все можливе. Зозуля Горлиці жалілась, Що доля 
їй недобрая судилась: Мов сирота вона, тиняється сама .. 
— А діти? — Горлиця питає, — Чи, може, хто гніздечко 
зруйнував? Чого на світі не буває! (Л. Глібов); [Зет:] Я  чу
вав — хоча, звичайно, люди часто брешуть, але чого на 
світі не буває! — Що ніби спів твій, чи музика, може, не 
знаю, що там саме, чари має... (Леся Українка); (5) Як 
(мов, ніби і т. ін.) [й] не бувало (не було) кого, чого — хто-, 
що-небудь швидко зник (зникло), пропав (пропало) без слі
ду, загинув; когось, чогось зовсім не стало. Па третій день.. 
Умер Лука — Луки як не було (Л. Боровиковський); Поки 
видряпавсь на сушу, Вже свиней мов не було (І. Франко); Де 
ділася та похмурість, той недобрий вогонь в очах? Як ніби 
й не бувало (М. Коцюбинський); Обскочила [Катря] од вік
на, як од огню. Дитячого виразу в очах — як не було: з очей 
визирнув звір — хитрий, сполоханий (С. Васильченко); Тієї 
пустелі, що її він спостерігав кілька років тому, як не бува
ло (М. Хвильовий).

БУГАЙ1, я, ч. 1. Некастрований племінний бик. Рудий 
бугай вдарив ногами в землю, зігнув воласту шию і підняв 
хвіст (М. Коцюбинський); Біжать отари, коні ржуть, ре
ве Тяжкий бугай на буйнім пасовищі (М. Рильський); Морда 
у  бугая лисава .. Не бугай ніби, а молочне теля (В. Дрозд);
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* У порівн. Задзвонили у  Констанці Рано в усі дзвони. Зби
ралися кардинали, Гладкі та червоні, Мов бугаї в загороду 
(Т. Шевченко); Здоровий [Василь], як бугай (Панас Мир
ний).

2. перен., лайл. Людина великого зросту, значної ваги, 
незграбна і перев. лінива. [Яким: ]  Добрим людям спочи
вок, а йому, чортовому бугаєві, співи (М. Кропивницький).

0  Робйти (роздувати, рідко видувати) / зробйти (роз
дути, рідко вйдути) з мухи слона (вола, бугая) див. робй
ти; (1) Як бугай у болоті, зі сл. г у с т и  — дуже голосно, 
сильно. Гуде, як бугай у  болоті.

БУГАЙ2, я, ч. Нічний болотяний птах родини чаплевих. 
Крикнув бугай у  болоті — і замовк (Панас Мирний); На лу
ках гуде бугай, глушить рибу, — скиглить чайка (К. Гор
дієнко); 3 боліт бугай біду мені реве (М. Вінграновський).

БУГАЙ3, я, ч. Традиційний український народний му
зичний інструмент. На стендах музею експонуються такі 
українські народні інструменти: сопілка, торбан, бугай, 
дримба (із журн.).

БУ ГАЙКУ ВАТИЙ, а, е, розм. Кремезний, схожий на бу
гая (див. бугай1 1). Бугайкуватий чоловік.

БУГАЛЕТ, а, ч., мор. Англійське невелике вітрильне дво
щоглове каботажне судно. Бугалет стояв на рейді.

БУГАЯКА, и, ч., несхв. 1. Збільш, до бугай1 1.
2. перен., лайл. Те саме, що бугай1 2. Здоровенний же, 

бугаяка, дешево не прогодуєш — давай сала, м ’яса... А де ж  
його візьмеш? (Микита Чернявський); Он який бугаяка ви
ріс (із журн.).

БУ ГАЯНИЙ, а, е. 1. Стос, до бугая, бугаїв. Оце недавно 
зоотехнік якийсь: “Я  з міжгосподарського племінного під
приємства. " Не зразу й дійшло, що з бугоячої станції (з газ.).

2. перен. Про значні фізичні властивості людини. Бугая- 
ча сила.

БУГЕЛЬ, я, ч., техн. 1. Металеве кільце на щоглі або па
лі. Бугеїі виготовляють із залізних смуг, зігнутих у  вигляді 
вісімки (з наук.-попул. літ.).

2. На електротранспорті — дугоподібна вставка стру
моприймача, яка ковзає по контактному дроту та знімає з 
нього струм. Коли бугель відривається від проводів, з'яв
ляються іскри (з навч. літ.).

3. Підйомник. У перебігу справи позивач наполягає на то
му, що працівник бугеля винний, оскільки саме в його обо
в'язки входить подавати бугель (з газ.).

БУГЕЛЬНИЙ, а, е, техн. Стос, до бугеля. У Закарпат
ській області збудовано 16 бугельних підйомників (з газ.); 
Бугельна дуга.

БУГИЛА, рідше БОГИЛА, й, ж. Трав’яниста рослина 
родини зонтичних із солодким стеблом. І твій барвіночок 
хрещатий Заріс богилою (Т. Шевченко); А на другий день у  
бур 'яні Шевченко будує з бугили та коров 'яків курінь (С. Ва
сильченко).

БУГІ-ВУГІ, невідм., ч. Американський парний танець 
вільної композиції з помірно швидким темпом, що виник і 
поширився в 30-40-х роках XX ст. Не дивно, що відроджен
ня бугі-вугі почалося в Європі, а саме в Німеччині, десь на
прикінці 70-х— початку 80-х років (з газ.); У лютому 2007р. 
вперше в Росії відбувся кубок світу з чудового парного ім
провізаційного танцю бугі-вугі (з газ.).

БУГбР, гра, ч., рідко. Невеликий горб; невелике підви
щення на поверхні чого-небудь. Еней на старших галасає,

Мерщій до себе їх ззиває І мовить, ставши на бугру (І. Кот
ляревський); Над кручею на високім бугрі стояли два бу
динки (О. Ільченко).

БУГОРЕЦЬ, рця, ч., рідко. Те саме, що бугорок. Заче
пився ногою за якийсь бугорець і плазом упав на холодну ро
сяну землю (Л. Дмитерко).

БУ ГО РбК, рка, ч., рідко. Зменш, до бугор. Ось уже дов
га тінь від очерету протяглася вподовж озера, добираєть
ся до бугорка, де грають хлопці (Панас Мирний); Серед яс
кравої зелені виднівся свіжий бугорок землі (А. Шиян).

БУГОРЧАТКА1, и, ж., мед., заст. Туберкульоз. У Пол
тавській губернії у  1900-1914 рр. на бугорчатку легень 
хворіли 0,66 % населення (з наук. літ.).

БУГОРЧАТКА2, и, ж. Те саме, що борбдавчатка. Бу- 
горчатка — донна риба і велику частину життя прово
дить, зарившись у  пісок або зачаївшись серед чагарників 
коралів (з наук.-попул. літ.).

БУГРИСТИЙ, а, е, рідко. Те саме, що бугруватий. Його 
бугристим м 'язам міг би позаздрити не один спортсмен 
(М. Руденко).

БУГРИСТІСТЬ, тості, ж., рідко. Властивість за знач, 
бугрйстий. Характерними ознаками четвертої стадії це- 
люліту є значна бугристість шкіри та зміна її відтінку 
(з наук, літ.); Якщо на дотик на деталях кованих меблів від
чувається бугристість, вам пропонують не дуже якісний 
товар (з газ.).

БУГРУВАТИЙ, а, е, рідко. Покритий буграми. Підрозділ 
мав перед собою невелику річку, а за нею бугрувате поле 
(Іван Ле); // Нерівний, з опуклостями. Обличчя його з висо
ким бугруватим лобом виснажене й жовте (В. Козаченко).

ВУГРУВАТІСТЬ, тості, ж., рідко. Властивість за знач, 
бугруватий. Вугруватість стін.

БУГШ ПРИТ, БУШ ПРИТ, а, ч., мор. Горизонтальний 
або похилий брус, який служить для підняття носових віт
рил. Корабель поринає стрімголов у  прірву, зариваючись 
бугшпритом в холодну воду (О. Довженко); На бушприті 
навантаження на злам практично такі ж, як і на щоглі 
(з газ.).

БУДА1 , и, ж. 1. Невелика будівля для господарських по
треб, для захисту від негоди та ін. Переходячи Борислав, він 
побачив якусь муровану буду обік села (І. Франко); Поста
вили з дощок буду... таку, в якій тютюн сушать... (М. Ко
цюбинський); // Намет з легкою покрівлею. Мешкав він собі 
на громадській толоці в солом'яній буді (Л. Мартович); За 
підгнилою дощатою будою .. починався крутосхил, зарос
лий дерезою (В. Дрозд).

2. Невеличке крите приміщення для собаки; будка, кону
ра. Підійшов чоловік до собачої буди і перевірив, чи міцно 
прив'язаний Сірко... (із журн.); Перед будою напроти ве
ранди стояв на ланцюгу величезний пес (з газ.).

3. заст. Простий екіпаж із верхом; будка. Через місяць 
прикотила в Піски велика-велика буда (Панас Мирний).

БУДА2, и, ж., заст. Поташний завод. Поташне вироб
ництво (буди) особливо поширювалось у  лісовій, північно- 
східній частині України (з наук. літ.).

БУДДЙЗМ, у, ч. Релігія, що виникла в Індії в VI ст. до н. е. 
і була названа за іменем свого легендарного засновника 
Будди. Секти існують у  багатьох релігіях, наприклад, у  
християнстві, мусульманстві, буддизмі тощо (з наук.-по
пул. літ.); У буддизлп досконалість психіки і спасіння люди-
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ни досягається шляхом максимального зосередження 
(із журн.).

БУДДИСТ, а, ч. Послідовник буддизму. І довгі вже сто
ліття Побожнії буддисти Стоять під кипарисом, Чита
ють акафісти (І. Франко); Серед індійців буддистів мало 
(В. Минко); Для буддистів Шрі-Ланка є святим островом 
(з наук.-попул. літ.); Буддисти твердять, що лише шляхом 
напруженої праці можна досягти успіху у  своєму розвитку 
(із журн.).

БУДДИСТКА, и, ж. Жін. до буддйст. — Чи ти пак 
знаєш, що я буддистка? (І. Нечуй-Левицький).

БУДДЙСТСЬКИЙ, а, е. Прикм. до буддйст. У ніч на І січ
ня над Японією пролунали 108 ударів дзвонів — за буддист- 
ським повір 'ям, стільки існує людських бажань (з газ.).

БУДДІЙСЬКИЙ, а, е. Прикм. до буддйзм. Шопенгауер 
не раз звертався до буддійської філософії, до орієнтальної 
поезії (із журн.).

БУДЕННИЙ, а, е. 1. Не святковий, робочий. Тимоха ко
зак штепний був: .. шапка одна буденна, друга празникова 
[святкова] (Г. Квітка-Основ’яненко); Христя нудьгує: бу
денні дні були їй щасливіші над свято! (Панас Мирний); Ба
гато діла. Час полуденний. Це ж не неділя, А день буденний 
(П. Дорошко); До буденного жіночого вбрання належала і 
сорочка з уставками (з наук.-попул. літ.).

2. Повсякденний, звичайний. О. Нестор пірнув з головою 
в те море буденних клопотів та заходів: орав і сіяв, плекав 
худобу (І. Франко); Все було як завжди, життя йшло бу
денним, звичайним темпом (М. Коцюбинський); За полем 
міцно вросло в землю мирне, трудове місто. В ньому кипіла 
буденна праця (Л. Дмитерко); Буденне то колись було діло — 
робити глиняний посуд (із журн.); // перен. Позбавлений ра
дості, яскравості; одноманітний, сірий. Він тільки що ма
лював [Карпа] в своїй уяві в колі друкарів на фоні буденної 
професійної праці (М. Хвильовий); Не можна тему прос
тої людини трактувати в мистецтві як буденну, дрібну 
тему (О. Довженко); /  от прийшов буденний час, як темний 
гай в снігу навколо (В. Сосюра); В огні буденної людської 
суєти У мене є майбутнє незаснуле (М. Вінграновський).

БУДЕННІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до буденний 2. Сіра, 
гнила й мерзенна буденність царювала тут зовсім спокійно 
та непорушно (І. Франко); Буденність стомила [Івана Ки- 
риловича], хотілося великого та істинного (В. Дрозд); На ху
дожніх образах, створюваних великим артистом [М. Л. Кро- 
пивницьким], ніколи не було помітно одноманітного, сіро
го відбитка буденності (з мемуарної літ.); Неділя — особли
вий день, що відділяє сповнену планів і надій п ятницю від 
понеділка з його невідворотною буденністю (із журн.); Не
формал починається там, де людина зважується вирва
тись за рамки буденності (з газ.).

БУДЕННО. Присл. до буденний 2. Марта казала: — Це 
щось велике для людини, Юрчику! Не можна його відбути 
буденно, це велике свято, мій любий (В. Підмогильний); 
І все це виглядає так буденно, так звичайно (С. Журахо- 
вич); Льотчики буденно говорили про домашні справи 
(О. Бердник).

БУДЕНЩИНА, и, ж. Усе звичайне, повсякденне, посе
реднє, нічим не примітне. І вже ніколи не промчить феєр
верк гіперболізму крізь темряву буденщини... (М. Хвильо
вий); — Не хочуть вірити! Не хочуть навіть думати, мало
душно ховають голову в пісок буденщини (В. Винниченко);

Та настали часи, коли героїзм став буденщиною (І. Баг
ряний); Буденщина, нестатки, так звана проза життя, 
стали на їхньому шляху, обступили їх, і вони розгубились 
(Л. Дмитерко).

БУДЕНЬ, дня, ч. 1. Не святковий, робочий день. Шовко
ва плахта не к будню, а к святу (Номис); В будень і в неділю 
Головоньку йому змиє [мати] (Т. Шевченко); В будні обоє во
ни працювали (Панас Мирний); Василь Васильович воліє 
приїжджати до Опанасовича не в дні свят.., а в будні 
(О. Полторацький); Тріщать і ламаються турнікети біля 
входу. У будні сюди приходить не менше десяти тисяч чо
ловік (М. Слабошпицький).

2. перен. Трудове, повсякденне життя. Вона бажала кра
щого, празникового життя. А у  службі усе будень, усе за
гайно. Найнялась — продалась (М. Коцюбинський); 
[ Ор фе й : ]  Тепер же день робітний, тяжкий будень, не мо
жу я, не смію святкувати! (Леся Українка); Оповідати вве
чері він любить Про сутички, про будні бойові (М. Риль
ський); // перев. мн. Одноманітне безрадісне існування; бу
денщина. Вона .. знала, що повинна щось робити, а не 
скніти в своїх сірих буднях (О. Донченко); В майбутньому 
люди прийдуть до нього [до Бога].. І тоді не буде гнітючої 
сірої нудьги, звірожорстокого, тупого і скучного безрадіс
ного будня (О. Довженко).

БУДЖАНЙНА див. будженйна.
БУДЖЕНЙНА, БУДЖАНЙНА, и, ж., діал. Буженина.
БУДЗ, у, ч., діал. Свіжий овечий сир. З подри [полиці під 

дахом], де сохнуть великі круглі боханці [буханці] будзу, по
віває на ватага вітер (М. Коцюбинський); При усіх тих 
таємних процесах, коли з молока робиться і сир, і будз, і 
бринза, і вурда, і керлиба, і жентиця, і ще всякі продукти, 
ступінь температури відіграє дуже велику роль (Г. Хотке- 
вич); Базарного дня з Тжджаються сюди з усіх навколиш
ніх сіл і містечок. Ведуть на продаж маржину [худобу], ве
зуть кукурудзу, бринзу та будз, усяку сушеницю, вино 
(М. Олійник); Дрібні частини будзу розтирали об стінки 
посуду і після тривалого дроблення збивали в одну масу 
(з наук.-попул. літ.).

БУДЙЛЬНИК, а, ч. Годинник із спеціальним механіз
мом, що дзвонить у потрібний час. Коло стола один у  хаті 
стілець і коло другої стіни, вже зовсім несподівано, старо
винний, важко інкрустований комод з опуклими шухлядами 
й круглим будильником зверху (В. Підмогильний); О сьомій 
годині ранку в сто сорок третій кімнаті гуртожитку про
низливо заверещав будильник (В. Собко); Чути було, як 
дзвінко відбиває секунди будильник на столі (Л. Дмитерко); 
// Спеціальна функція в деяких електронних пристроях (мо
більних телефонах, смартфонах і т. ін.), що спонукає цей 
пристрій дзвонити у потрібний час. Ви почуєте будильник, 
навіть якщо на Вашому смартфоні включено режим без 
звуку (з Інтернету).

БУДИЛЬН И К бВИ Й , а, е. Стос, до будильника. Серед 
вимог до технічного оснащення номерів готелів варто від
значити такі пристрої, як телефонний апарат, будильни- 
ковий пристрій, радіоприймач, телевізор, холодильник, сві
тильник тощо (із журн.); Будильниковий механізм.

БУДИНИ, ів, мн. Численне плем’я, яке жило в І тис. до н. е. 
в басейні Середнього Дону. Суміжно десь, в лісах, жили бу- 
дини, бобрів ловили в лісових озерах (Л. Костенко); Геродот
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ще в V ст. до н. е. писав, що кожні три роки будини в своїй 
столиці Гелоні святкують Діонісії (з наук. літ.).

БУДИНКОВИЙ, а, е. Прикм. до будйнок. Простягались 
до неба .. димарі будинкові (Д. Мордовець); Будинковий ко
мітет.

БУДИНКОУПРАВЛІННЯ, я, с. Те саме, що домоуправ
ління. Будинкоуправління квартирно-експлуатаційних від
ділень м. Львова, що опікуються житлом військових, не 
проводять стовідсоткових розрахунків за спожиту елек
троенергію (з газ.); У місті немає програми розвитку жит
лового господарства, а ті програми, що представили бу
динкоуправління, називаються іншим словом, аніж програ
ма (з газ.).

БУДЙНОК, нку, ч. 1. Будівля, споруда, признач, для жит
ла. Латин од поєдинків Сховавсь під спід своїх будинків І 
ждав, що буде за кінець (І. Котляревський); Зійшло сонце; 
Україна — Де палала, тліла, А де шляхта, запершися, У бу
динках мліла (Т. Шевченко); Оці будинки, покої, по яких пер
ше блукала одна несита і загребуща людина — тепер пі
дуть під школи (М. Коцюбинський); Мажорне сонце грає 
зайчиками у  вікнах симпатичних будинків... (М. Хвильо
вий); Вони підійшли до будинку, де жив Каргат, спинились 
коло входу (Ю. Шовкопляс); В будинок твій я вхожу [вхо
джу], наче в сад (М. Вінграновський).

2. Науковий, культурно-освітній, побутовий та інший 
державний заклад, установа, а також будівля, де вони міс
тяться. З будинків найбільше подобались мені університет і 
академія (М. Коцюбинський).

(1) Будйнок (дім) розпусти сПублічний (розпусний) 
дім> — будинок, де живуть і приймають відвідувачів повії. 
Я  аж геть пізніше дізнався, що мешкав у  тайнім домі роз
пусти (В. Стефаник); [ Ол ь г  а:] Тут не публічний дім! [ Ря 
же н к о:] Та хіба я не знаю? Тут жіночий монастир (І. Ми- 
китенко); Вмер [капіталіст] серед ночі в розпусному домі 
(А. Малишко); Станіславський і Немирович-Данченко ра
зом з акторами робили екскурсії до нічліжок і будинків роз
пусти, щоб ближче познайомитися з побутом своїх персо
нажів (із журн.); (2) Будйнок (Палац) культури —  заклад, 
у якому провадиться культурно-освітня робота. Увечері .. 
буде [мати] біля Палацу культури, аж звідси видно йому: 
причепурена, принаряджена, з кимось розмовляє сміючись 
(О. Гончар); (3) Будйнок творчості — заклад для відпочин
ку й творчої праці літераторів, художників і т. ін. За черво
ним столом засядуть товариші начальники, які вершать 
діла нашої організації, роздаючи замовлення на начебто 
творчі роботи, а також ощасливлюють нашого брата по
чесними офіційними званнями, орденами, путівками в сана
торії і будинки творчості, закордонними мандрівками, пер
сональними виставками та іншими благами (Р. Федорів); 
Чимало визначних творів нашої літератури написано саме 
в будинках творчості (з газ.); Бюро (будйнок) [добрих] 
послуг див. бюро; (4) Дитячий будйнок — закритий на
вчально-виховний заклад для дітей без батьківської опіки. 
Обіч за огорожею — будинок дитячий у  попівському дворищі 
(А. Головко); Піаніно одразу перевозили за призначенням — 
до клубу, дитячих будинків (Б. Антоненко-Давидович); На
решті вони опинилися на подвір’ї  дитячого будинку 
(П. Панч); (5) Пологовий (родйльний) будйнок — медич
ний заклад для надавання медичної допомоги під час поло
гів. Ми привезли з пологового будинку в Рогачі Ольгу й нашу

маленьку донечку (Р. Федорів); Все сталося трохи зарано, 
несподівано, Марту одвіз до пологового будинку Андріїв 
брат (В. Дрозд); Ось вони рядочком лежать у  пологовому 
будинку— наші діти (із журн.); (6) Робітний будйнок, іст. — 
притулок для бідних в Англії. У робітному будинку прохання 
про додаткову порцію каші сприймається як бунт (із журн.); 
Герой роману “Олівер Твіст ” немовлям потрапляє в робіт
ний будинок, звідки пізніше втікає до Лондона, де опиня
ється в зграї вуличних злочинців (з газ.); (7) Фінський будй
нок (будйночок) — дерев’яний стандартний будинок, який 
складають зі спеціально виготовлених і підігнаних на заводі 
деталей. Недавно придбали для тракторної бригади скла- 
даний фінський будиночок (з газ.).

0  Картковий будйночок (будйнок) див. будйночок.
БУДИНОЧОК, чка, ч. Зменш, до будйнок 1. В тім буди

ночку були дві половини, розділені невеличкими сіньми 
(І. Франко); Одноповерховий, крихітний будиночок.. стояв 
із забитим на зиму парадним ходом (В. Підмогильний); В 
одному з найдревніших куточків столиці, на Подолі, до на
ших днів зберігся невеликий будиночок, у  якому 1728 року 
було засновано першу в Києві аптеку (із журн.).

Фінський будйнок (будйночок) див. будйнок.
0  (1) Карткбвйй будйночок (будйнок) — те, що ґрун

тується на чомусь нереальному, не має під собою надійної 
основи. Спіритичний жарт, що в ньому вона [Жанна] за
підозрювала Муславського, несподівано розчарував її, зруй
нував її картковий будинок, що був відомий лише їй одній 
(Г. Шкурупій); Сліпому видно, як валиться їхній [фашистів] 
картковий будиночок, а вони вдають з себе переможців 
(Д. Бедзик); (2) Як (мов, ніби і т. ін.) карткбвйй будйно
чок, зі сл. з р у й н у  ва т и ,  з р у й н у в а т и с я ,  з в а л и т и 
ся і т. ін. — дуже легко, швидко. Спектакль якщо не руй
нується, мов картковий будиночок, то явно крениться в не
потрібний бік (з газ.).

БУДИТЕЛЬ, я, ч., уроч. Той, хто спонукає до діяльності, 
закликає, заохочує до чого-небудь. Б. Грінченко — наш кла
сик, один зі світочів української культури, один із будителів 
нашого народу (із журн.).

БУДИТИ, буджу, будиш; наказ, сп. буди; недок., кого, що. 
1. Переривати, припиняти чий-небудь сон, примушувати про
кинутися. Сього сердешного тімаху Будити стали, щоб 
устав (І. Котляревський); Ще не світало, а Прокіп будив най
митів (М. Коцюбинський); — А я думала, ти ще спиш, — ска
зала вона .. — Я  йшла будити тебе (Ю. Шовкопляс); Коли 
його хтось будив, штовхаючи чоботом під бік, то не віри- 
лося, що все це [сон] відбувалося .. протягом п ’яти хвилин 
(О. Гончар); * Образно. А щоб збудить Хиренну волю, треба 
миром, Громадою обух сталить; Та добре вигострить со
киру — Та й заходиться вже будить (Т. Шевченко).

2. перен. Збуджувати, спонукати до діяльності. Будемо 
будить людей, знімать з очей полуду, з душі байдужість, 
відчай (Василь Шевчук); // Викликати думки, мрії і т. ін. Не 
дивуйте, що думи глибокі Будять речі та сльози пекучі (Ле
ся Українка); До неї [семінарії] приймали щороку 10-12 душ 
казенними стипендіатами, і це будило світлі мрії про науку 
в сільської бідноти (С. Васильченко); // на що. Закликати до 
чого-небудь. Сонце гріє і голубить, На геройство серце бу
дить (П. Тичина).

БУДИТИСЯ, буджуся, будишся; наказ, сп. будися; недок. 
1. Прокидатися від сну, переставати спати. Коли був добре
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п 'яний, він [Іван] спав твердіше і не будився при і}’[Ганки] 
окриках (\. Франко); Ольга бачила сни, від яких будилася вся 
облита потом (Я. Галан).

2. перен. Виникати, з’являтися, поставати. [ П р и н ц е -  
с а:] Нова вступає в душу сила, одвага в серці будиться, як 
гляну на се нове життя (Леся Українка).

БУДИЩЕ, а, с. Збільш, до буда1. Величезне будище.
БУДІВЕЛЬНИЙ, а, е. Стос, до спорудження будов, до 

будівництва (у 1 знач.). На будову прийшла молодь,.. яка ще 
не мала будівельного досвіду (Яків Ваш); Будівельна меха
ніка; // Який здійснює будівництво чого-небудь або керує 
будівництвом, бере безпосередню участь у будуванні чо
гось. Після того, як завод прийняв від будівельного тресту 
новий гуртожиток, Коля попросив для себе окрему кімнату 
(М. Руденко); Разом з тим [Гриць] став працювати .. на 
вантажних машинах у  студентських будівельних загонах 
(О. Бердник); Будівельна бригада; // Признач, для будівниц
тва; придатний для нього. Паровози з довгою валкою вагонів 
і платформ підвозили будівельні матеріали (О. Донченко); 
Знайшли в суворих цих місцях [у Сибіру] багатства небува
лі: і хутра, й будівельний ліс, і золото блискуче (Н. Забіла); 
Будівельна техніка.

Будівельний майданчик див. майданчик.
БУД1ВЁЛЫШК, а, ч. Той, хто будує, споруджує що-не- 

будь, працює на будівництві. Я  гадаю, що проектно-дослід
на експедиція й стане базою штабу будівельників (Іван Ле); 
Саме на будівельників лягло завдання забезпечити населен
ня об'єктами виробничої і соціальної сфер (з газ.).

БУДІВЕЛЬНИЦЬКИЙ, а, е. Прикм. до будівельник. 
Машина зношена, з 'їздилась на бакаюватих будівельниць
ких дорогах, проте ще бігає, не здається... (О. Гончар).

БУДІВЕЛЬНИЦЯ, і, ж. Жін. до будівельник. Дівча- 
там-будівельницям, що оточили шахтаря, кортіло знати, 
як він оцінює їхню роботу (О. Гончар).

БУДІВЛЯ, і, ж. 1. Архітектурна споруда; будова. На до
лині видно якусь темну будівлю з колодок (І. Нечуй-Левиць- 
кий); Сімферополь вражає подорожнього своїми старо
винними будівлями (Остап Вишня); Всі будівлі пофарблено 
[пофарбовано] саме в червоний колір (І. Багряний); 3 попе
лищ вставали хати, господарські будівлі (О. Бердник); У 
садибах із вузькою ділянкою хату і господарську будівлю 
споруджували причілковою стіною до дороги (з наук.-по- 
пул. літ.).

2. тільки одн., рідко. Дія за знач, будувати 1. Вінраявся з 
Мотрею.., що його робить; чи розпочати будівлю, чи осе
литися тут (Панас Мирний).

БУДІВНИЙ, а, є. Стос, до будування (у 1 знач.). В інсти
туті зібрано результати консервації та реставрації будів
них об 'єктів античної Тіри (з наук.-попул. літ.); Лікарню бу
ло збудовано відповідно до найновіших вимог гігієни та бу
дівного мистецтва (з газ.).

БУДІВНИК, а, ч. 1. Те саме, що будівельник. До праці 
стали скрізь робітники: І сталевари, і будівники (М. М. Тар- 
новський).

2. чого, перен. Той, хто створює що-небудь; творець. — Ми 
ж повинні прийти на зміну старшим, як будівники нового 
світу, як творці (О. Донченко).

БУДІВНИЦТВО, а, с. 1. тільки одн. Те саме, що буду
вання 1. Будівництво йшло повним ходом вдень і вночі, на 
всіх ділянках панував ритмічний шум напруженої роботи

(В. Собко); Природний дренаж захищає схили від підтоп
лення і не вимагає будівництва дренажних систем (з на
ук.-попул. літ.).

2. Місце, де здійснюється будування, а також споруджу
вана будівля. Іван Максимович ще ніколи не бачив, як пра
цює дочка, і вирішив піти до неї на будівництво (О. Дончен
ко); // Установа або організація, яка очолює будування, спо
рудження будівель. Поліське сільське будівництво.

3. чого або з означенням, тільки одн., перен. Створення 
певних суспільних відносин, суспільного ладу, нових форм 
управління державою, організації праці і т. ін. Будівництво 
держави.

4. тільки одн. Наука про спорудження будов та їх худож
нє оформлення; архітектура. [ Є г и п т я н и н : ]  Либонь, що я 
б не мури малював, різьби, малярства, будівництва вчився б 
(Леся Українка).

Господарський спосіб будівнйцтва див. спбсіб; (1) Ж ит
лове будівнйцтво — спорудження житлових будинків. Пи
семні джерела подають цікаві відомості про дерев'яне 
житлове будівництво (із журн.); “Київміськбуд ” уперше в 
країні розробив програму і механізм довгострокового кре
дитування житлового будівництва (з газ.); Оригінальну 
модель фінансування житлового будівництва створив і 
розвинув уряд Німеччини. Це так звані будівельні заощад
ження (з газ.); (2) Зелене будівнйцтво — створення парків, 
скверів, озеленення вулиць. В упорядкуванні сьогоденної 
столиці велике значення має зелене будівництво (з газ.);
(3) Шахтне будівнйцтво — будівництво гірничодобувних 
підприємств (шахт, копалень).

А  (4) Капітальне будівнйцтво — промислове й житлове 
будівництво, що забезпечує розширення основних фондів 
народного господарства. Капітальне будівництво — три
валий, трудомісткий і складний процес (із журн.); З вели
ким розмахом ведеться в Києві та області капітальне бу
дівництво (з газ.).

БУДІВНИЦЯ, і, ж. Жін. до будівнйк. Після періоду ди
тинства бджола стає годувальницею личинок, потім бу
дівницею, санітаркою (із журн.).

БУДІВНИЧИЙ, а, е. 1. Стос, до будівництва (у 1 знач.); 
будівельний. Почалася справжня будівнича гарячка (Іван 
Ле); Коли Андрій підійшов до річки, він з радістю побачив 
картину справжнього будівничого розмаху (О. Гуреїв).

2. перен. Який створює що-небудь; творчий. Будівничу 
роботу виконують ліки у  серцевому м 'язі, коли внаслідок ін
фаркту міокарда утворилася рана і треба активізувати 
синтез білка (із журн.).

3. у  знач. ім. будівнйчий, чого, ч. Будівник, архітектор. 
Знову гора [де будували панський палац] обізвалась, загула; 
з губернії приїхав будівничий (Панас Мирний); Громада .. 
поручила [доручила] київському будівничому Волоху Себас- 
тіану Брачі переробити якнайспішніше старинну [старо
винну] .. церкву Успенія (М. Грушевський); Напевно, за ту 
злощасну розколину [у фасаді будинку] архітектори й бу
дівничі вже давно пішли до тюрми (І. Багряний); Будинок 
цей звів колись .. Ярема Ярило, давно забутий, а славний у  
ті давні часи майстер на всячину, що був і будівничим, і ко
рабельником, і меблярем (О. Ільченко); Зводячи той чи ін
ший тип житла, народні будівничі запровадили цілу систе
му симетричних прийомів з використанням унікальних і 
пропорційних силуетів (з наук.-попул. літ.); * Образно. В. Чор-



БУДІНДУСТРІЯ 6 6 9 БУДУВАННЯ

новола можемо беззастережно назвати великим будівни
чим України (з газ.).

БУДІНДУСТРІЯ, ї, ж . Скорочення: будівельна індуст
рія. Будівельні міністерства і відомства нині розв'язують 
завдання значного підвищення ефективності будіндустрії 
(з газ.).

БУДКА, и, ж. 1. Невелика споруда для вартового, сторо
жа, взагалі для тимчасового перебування. Ось майнув блиск— 
се з вартовоїбудки (І. Франко); Недалеко була стороже- 
ва будка, і Кметь мусив так підійти, щоб ніхто його не 
помітив із вікна (М. Хвильовий); Мов із землі виріс новий 
прикордонний стовп і ряба, смугаста будка поста (О. Гон
чар); Зупиняється [капітан] біля контрольно-пропускної 
будки і стоїть там довго, наче добровільний вартовий 
(Р. Іваничук).

2. Будиночок залізничного сторожа. Дедалі мені стає 
тепліше, я розумію окремі слова і вже помічаю залізну до
рогу [залізницю], будки. Чи не на станцію їдемо? (М. Ко
цюбинський); Кожна залізнична будка — дзот, між будка
ми ходять вартові (М. Шеремет); У повітря підняло смер
чем також залізничну будку й перенесло вбік на 40 м  (з газ.).

3. Півкругле накриття на возі, вантажному автомобілі, 
човні і т. ін. Паланкін — це швидше звичайні носилки з буд
кою на випадок дощу (з газ.).

4. Невеличке крите приміщення для собаки. Псу поста
вили будку на пагорбку (Я. Гримайло).

5. заст. Екіпаж із верхом. Богиня сіла в просту будку, На 
передку сів Купидон (І. Котляревський).

(1) Суфлерська будка — приміщення на авансцені для 
суфлера. Кузьма вистромив голову із суфлерської будки і, 
широко роззявляючи рота, по складах підказує, що мені го
ворити (В. Нестайко).

БУДКЕРАМІКА, и, ж. Скорочення: будівельна керамі
ка. Компетентними органами затримано двоє громадян 
Польщі, які намагалися переправити через кордон партію 
ліцензійної будкераміки (із журн.).

БУДМАЙДАНЧИК, а, ч. Скорочення: будівельний май
данчик. Від самісінького світанку на будмайданчику сну
ють машини, мигтять каски висотників (з газ.).

БУДМАТЕРІАЛИ, і в, мн. Скорочення: будівельні мате
ріали. У будівництві та на підприємствах з виробництва 
будматеріалів відсоток невідповідності умов праці на ро
бочих місцях нормативним актам з охорони праці стано
вить у  середньому 45 % (із журн.); Подальше підвищення 
цін на будматеріали спричинить у  новому році підняття 
цін на житло (з газ.).

БУДНИК, а, ч. 1 . діал. Сторож. Дорко визирає крізь вікно 
в ліс, бачить будника, який стоїть біля своєї хати (О. Ма- 
ковей).

2. заст. Робітник на поташному заводі, на буді. Старий 
будник.

БУДНІЙ, я, є. Те саме, що буденний. У будній день бага
цький син Личенько вмиває, — Бурлак бідний напас воли Та з 
плугом рушає (з думи); Але все ж серед буднього чвару Там 
були й поривання святі (М. Старицький).

БУДбВА, и, ж. 1. Кам’яна, дерев’яна та ін. споруда для 
житла, господарських потреб і т. ін.; будівля. — Ач, як люди 
живуть! Ач, як будови помурували! (Панас Мирний); Заліз
ний шум над нами, будови в вишині, і зорі з ліхтарями злили 
свої огні (В. Сосюра).

2. тільки одн. Те саме, що будування 1. Гурти робітни
ків працюють коло будови: хто робить цеглу, хто носить 
мул та воду (Леся Українка); Так виріс він [хлопчик] за ці 
роки будови (О. Довженко); Ще влітку минулого року про
сили підприємства району допомогти будувати поліклініку 
методом народної будови (з газ.).

3. Місце, де відбувається будівництво. І видно сяють 
корпуси у  Харкові, у  Львові, І чути юні голоси На молодій 
будові (М. Нагнибіда); Якщо вірити Геродоту, то на цій бу
дові [піраміді Хеопса] протягом ЗО років (по три місяці на 
рік) мало працювати 100 тис. осіб (з наук.-попул. літ.).

4. тільки одн. Розміщення, взаємне розташування час
тин чого-небудь; побудова, структура. Записав од осетина 
Олексія Хостнаєва.. серію осетинських казок, які мене вра
зили .. своєю надзвичайно красивою будовою (С. Васильчен
ко); Вивчення будови атомів дало змогу встановити, що в 
атомному ядрі заховані величезні запаси енергії (з наук.-по
пул. літ.); Біологічна програма визначає будову й фізіологіч
ні особливості організму людини (з навч. літ.); // Статура, 
постать (про людське тіло). Коло міномета стоїть Денис, 
атлетичної будови чолов’яга років тридцяти (О. Гончар).

БУДбВАНИЙ, а, е. 1. Дієпр. пас. до будувати. А там ко
мора була по-старосвітськи будована, без дверей, тілько в 
стіні кругла діра була (з легенди); Вони минули будований 
княжий терем і перейшли пагорок (А. Хижняк).

2. Не природний, штучний; збудований. [ Па ст ух : ]  Во
на ж  [гора] таки будована, не справжня, і будівничі вели
чезні гроші побрали за будівлю (Леся Українка).

БУДОЧКА, и, ж. Зменш, до будка 1. Електричні вогні 
гарно освітлюють в ’їзду ворота і маленьку будочку, в якій 
несе варту охорона (Григорій Тютюнник).

БУДОЧНИК, а, ч. 1 . Залізничний сторож. Будочник зняв 
з полички згорнуті прапорці й вийшов на рейки (П. Панч); 
Вийшов будочник, посвітив ліхтарем, сонно поглянув услід 
проїжджим .. і опустив шлагбаум (Б. Левін).

2. заст. Постовий поліцай, що наглядав за порядком на 
вулицях і мав свою будку. Далеко в центрі міста глухий бу
дочник Кіндратій .. несамовито калатав у  розтрісле кала
тало (Ю. Смолич).

БУДУАР, у, ч. Невелика розкішно прибрана кімната бага
тої жінки для відпочинку і приймання найближчих друзів. 
Стала [Софія] на порозі і .. роздивлялась по хаті: будуар 
був ясний, розкішний, вигідний (Леся Українка); Місто й до
сі осоружне мені з усіма отими інститутами, туалетами, 
тротуарами, будуарами, гарнітурами... (А. Крижанів- 
ський); Він згадував минулу вечірку.., і чомусь на думку спли
вали ліврейні лакеї при будуарах графинь і княгинь 
(Ю. Мушкетик).

БУДУАРНИЙ, а, е. Прикм. до будуар. Цей дизайн про
довжує традиції будуарного стилю, який знову в моді цього 
сезону (із журн.); Будуарні меблі.

БУДУВАННЯ, я, с. 1. тільки одн. Дія за знач, будувати 1,2. 
Андрій був як у  гарячці. Йому здавалось, що все йде дуже 
помалу, що будуванню кінця не буде (М. Коцюбинський); 
Він захоплений не тільки процесом будування, а й ефектом 
від нього! (Іван Ле).

2. заст. Готова будівля, споруда. Студент.. почав розка
зувати про старинні [старовинні] будування в Азії і в Свро- 
пі (І. Нечуй-Левицький); Хто руйнує, — потім зостається 
руїна,.. Хто будує, — лиша по собі будування (Б. Грінченко).
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3. тільки одн. Характер, особливості, стиль будови; архі
тектура. Кладовище в Мадріді [Мадриді] .. Збоку гранітна 
каплиця стародавнього будування (Леся Українка).

БУДУВАТИ, ую, уєш, недок., що. 1. Споруджувати, зво
дити яку-небудь будівлю (споруду). Йосип заходився хату 
із очерету будувати, Щоб хоч укритися вночі (Т. Шевчен
ко); Тим часом будували кухні, комори, сараї, стайню (Па
нас Мирний); Плацдарм жив своїм життям: будували, 
вдосконалювали лінії оборони (О. Гончар); Самець морсько
го коника гнізда не будує, а носить ікринки з собою, в особ
ливій сумці на череві (з навч. літ.); * Образно. Згода дім бу
дує, а незгода — руйнує (Номис); // Виготовляти, складати 
(механізм, машину і т. ін.). Буду також, як татусь, будува
ти паровози (І. Нехода).

2. Створювати, організовувати що-небудь. Не вірте ба
гатющому зрадливому — будуйте ви життя по-справедли
вому! (П. Тичина); Йдеться ж про те, що ми будуємо не 
просто незалежну державу, а державу демократичну (з газ.).

3. перен. Ґрунтувати на чому-небудь, формувати на 
якійсь основі. Ви можете будувати собі які хочете гіпоте
зи, але, повторюю, не чекайте від мене відповіді на це пи
тання (Ю. Смолич).

4. Креслити на підставі зроблених розрахунків. Щоб ді
стати різницю двох векторів, будуємо трикутник зі сто
ронами, що їх утворюють ці вектори (з навч. літ.).

0  (1) Будувати золоті замки на вітрі — вигадувати не
здійсненні, відірвані від життя плани, мріяти про що-небудь 
недосяжне. І я вірив, мріяв, любив. Тонув душею в рожевім 
тумані, будував золоті замки на вітрі (І. Франко); (2) Буду
вати / побудувати на піску що, книжн. — не мати належ
ного обґрунтування, надійної основи під чим-небудь (про 
плани, розрахунки і т. ін.). [ Д о р о ш е н к о : ]  Ми можемо під 
турком із 'єднати Україну і заснувать свою Великую і міц
ную державу. [ Мат  и:] Будуєш ти, мій сину, на піску (Л. Ста- 
рицька-Черняхівська); Коли .. тягли [деякі критики] наше 
образотворче мистецтво до наслідування безживних.. зраз
ків, то будували вони свою будову на піску (М. Рильський);
(3) Будувати повітряні (надхмарні) замки — вигадувати 
нездійсненні, відірвані від життя плани, мріяти про що-не
будь недосяжне. — Наташко, все буде добре... Ти оду
жаєш. Я  вірю в це. — Платоне, не треба будувати повітря
ні замки (М. Зарудний).

БУДУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок. 1. Те саме, що буду
вати 1. Пішли [троянці], щоб землю озирать, Де їм показа
но селитись. Жить, будуватися, женитись (І. Котлярев
ський); А дві сотні — гроші та ще й чималі, і будуватися 
тоді можна (Панас Мирний); [ Лукаш: ]  Ми завтра й буду
ватися почнемо (Леся Українка).

2. Пас. до будувати. Над вулицею будувались дві великі 
кам ’яниці (Леся Українка); Нове будується метро в столи
ці України (Н. Забіла); Замок будувався довгий час, потім 
зазнав багатьох змін і перебудов (з наук.-попул. літ.); Там, 
на схід,.. простелялись ферганські степи, ташувалися киш
лаки, міста, будувалося теж невсипуще життя (Іван Ле); 
Поезія — те диво, що будується із мовного матеріалу, на
роджується й живе в слові (із журн.).

0  (1) Будуватися / побудуватися на піску — ґрунтува
тися, базуватися на непевній, ненадійній основі (про плани, 
розрахунки і т. ін.). “Версія ” деяких літераторів будувала
ся на піску (з газ.).

БУДУЧИЙ, а, е, заст. Який буде згодом, настане в май
бутньому; майбутній. Цілую міцно вас обох і вітаю всіх бу
дучих “світил ”, яких знаю (Леся Українка); Тільки й думає 
отець Кралевич, що про будучий візит (Г. Хоткевич); 
Отець Дукат .. впевнившися, що його будучий зять міцно 
спить благополучно, дивувався в душі, звідки в нього стіль
ки сну (Б. Лепкий); Ну знач. ім. будуче, чого, с. Будучність, 
майбутнє. Досі у  мене не було ні одного потішаючого вигля
ду на будуче (М. Коцюбинський); Теперішні переживання 
вважаються за перехідні, а от там десь, нібито в будучо
му, буде все (В. Винниченко).

БУДУЧИНА, и, ж., заст. Те саме, що будучність. Так 
перебула [Палажка] цілий тиж день,.. лякаючись сама своєї 
будучини (Ганна Барвінок); — За молодість! За нашу пре
краснішу будучину! — покривав бурхливий потік вигуків 
тост Дудника (Я. Качура); Піднісшись у  космос, земляни 
по-новому узріли свою планету, незрівнянно більше дізнали
ся про її минуле, сучасність та будучину (із журн.).

БУДУЧНІСТЬ, ності, ж., заст. Те, що буде згодом, по
дії майбутнього часу; стан, становище кого-, чого-небудь у 
майбутньому; майбутнє. Разом з вірою в людину в душі 
Франковій живе віра в світлу будучність для нашої землі 
(М. Коцюбинський); В сутінках світанку він все малював 
будучність своїх дітей (В. Стефаник); Кожному з нас має 
бути далеко видно — і в минуле, і в будучність (з газ.).

БУДУЩ ИЙ, а, е, заст. Те саме, що будучий. Чуть на
дію в т их.. співах пізнього соловейка, надію будущої весни 
(І. Нечуй-Левицький); Читали ми “ Что делать?”, і розмо
ви Йшли про часи будущі, невідомі (І. Франко).

БУДУЩ ИНА, и, ж., заст. Те саме, що будучність. Її 
думки вже полетіли вперед, в будущину (І. Нечуй-Левиць
кий); [ К а л и н о в и ч : ]  Будущина в руках нового покоління 
(І. Карпенко-Карий); За ваше щастя, синочки, за вашу буду
щину... (О. Гончар).

БУДЬ-ДЕ, присл. У всякому місці; байдуже де; хоч де, 
хоч би де. Едмонд Гамільтон тривалий час вважався коро
лем пригодницької фантастики, події якої розгортаються 
будь-де у  Всесвіті (із журн.).

БУДЬ-КОЛИ, присл. У всякий час; байдуже коли; хоч ко
ли, хоч би коли. Він звелів січовій кінноті за раз відбити 
охоту у  князя Вишневецького будь-коли дражнити справ
жню армію (Іван Ле); Черниш більше, ніж будь-коли, був 
гордий з того, що він є сином такої могутньої держави 
(О. Гончар).

БУДЬ-КОТРИЙ, будь-котрого, займ. неознач. Все одно 
(байдуже) котрий. У перспективі будь-котрий завод, який 
має у  своєму інструментальному виробництві верстати 
для електроіскрової обробки металу з будь-якою твердіс
тю, може використовувати таку технологію (з наук.-по
пул. літ.).

БУДЬ-КУДИ, присл. У всяке місце; байдуже куди; хоч 
куди, хоч би куди. [ Да нил о : ]  Здорові, хлопці. Куди се про
стуєте? [Хвилимон і Йосип:] Та так... будь-куди (М. Кро- 
пивницький).

БУДЬбНІВКА, и, ж., іст. Головний убір червоноармій- 
ців (за прізвищем командира Першої кінної армії С. М. Бу
льонного). Троє в будьонівках, а четвертий, очевидно, ко
мандир, в кубанці (М. Стельмах).

БУДЬ-ХТб, будь-кого, займ. неознач. Все одно (байду
же) хто; всякий. До Кочубея — не до будь-кого, сів у  возок і
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приїхав (Г. Колісник); Маючи на руках середні ціни, будь- 
хто може самостійно розрахувати розмір прожиткового 
мінімуму (з газ.).

БУДЬ-ЧЙЙ, будь-чия, будь-чиє, займ. неознач. Все одно 
(байдуже) чий. Не годилося б будити султаншу так пізно, 
але воля падишаха вища за будь-чий спокій (П. Загребель- 
ний); Дмитро Іванович засоромився. Проте він не міг подо
лати прикрості, що Михайло, котрий уміє знайти ключика 
до будь-чиєї душі, не розуміє, як знудьгувався за ним, як 
потребує його розмови Дмитро Іванович (Ю. Мушкетик).

БУДЬ-ЩО, присл. За всяку ціну; що б не було; за всяких 
умов; обов’язково, неодмінно. Треба будь-що викрасти до
кументи, які Воронов тримає у  своїй готельній кімнаті... 
(Б. Антоненко-Давидович); Тут звикли не виявляти істину 
для блага тих, хто мав недолю сюди потрапити, а навпаки, 
доводити вину будь-що, бо в тому їхня служба (Василь 
Шевчук).

БУДЬ-ЩЙ, будь-чого, займ. неознач. Все одно (байдуже) 
що, що завгодно. Для “Вісника "я хотів би дати не будь-що, 
а таку річ, яка справді оправдала б постанову редакції 
(М. Коцюбинський).

БУДЬ-ЩО-БУДЬ, присл. Те саме, що будь-що. Будь- 
що-будь, а ти повік моя! (І. Франко); Ним володіла одна 
думка. Здійснити її він мусив будь-що-будь (О. Ільченко); 
Будь-що-будь! Хома вирішив спробувати щастя в сусідів 
(О. Гончар).

БУДЬ-ЯК, присл. Як-небудь, недбало, абияк. І справді, 
лицарі й джури враз перестали бити будь-як, а весь час на
магалися вдарити під черево (Ю. Винничук); Та коли за пе
ремогу в даному разі ми були ладні заплатити будь-якою 
ціною, то загинути будь-як не хотілося (Є. Доломан).

БУДЬ-ЯКИЙ, а, є, займ. неознач. Все одно (байдуже) 
який; всякий. Коли читаю про заграничне сьогочасне жит
тя, про заграничний будь-який рух, то ніби чую пульс того 
руху, чую одгомін його в своєму серці (І. Нечуй-Левицький); 
Дехто розуміє свободу як необмежену можливість задоволь
няти будь-які свої примхи, забаганки, грубі й примітивні 
бажання (О. Гончар); Цього не передаси словами, подума- 
лося Грицеві, будь-який художник теж безсилий тотожно 
відобразити цю красу (О. Бердник).

О Без [будь-якого] сумніву <Без [будь-якйх] сумнівів> 
див. сумнів; Без [будь-якої (наймёнш ои т. ін.)] прнчйнн 
див. прнчйна.

0  Будь-якою ціною див. ціна; Не викликати [жодного 
(будь-якого, ніякого)] сумніву ([жодних (будь-якйх, ні
яких)] сумнівів) див. викликати; Хапатися за все (за 
будь-яку, всяку можлйвість) див. хапатися.

БУДЯК, а, ч. Колючий трав’янистий бур’ян родини склад
ноцвітих. Бур ’ян, Будяк колючий з кропивою Коло криниці 
поросли (Т. Шевченко); Гарно у  полі! Толока. Будяки черво
ніють (А. Тесленко); На кручі росте висока кропива, черво
ніють квіти будяків (О. Донченко); Будяки малиновоголово 
Про сніги подумали й собі (М. Вінграновський); * У порівн. 
Кожне Степанове слово кололо мене, мов будяки (І. Франко).

БУДЯКОВИЙ, а, е. Прикм. до будяк. Раннього майового 
ранкуухмиляється [усміхається] будякова квіточка першо
му промінню ясного сонця (Панас Мирний).

БУДЯЧИНА, и, ж. Одне стебло будяка. — Тілько на од
ній будячині... Дивлюся, щось блищить проти сонця (Панас 
Мирний).

БУДЯЧИННЯ, я, с. Те саме, що будяччя. Літом пекучі 
вітри й сонце випалюють все навкруги, і на жовтих пагорб
ках шумлять гіркий полин, жовті трави, колюче будячиння 
(В. Кучер).

БУДЯЧИЩЕ, а, ч. і с. Збільш, до будяк. Зараз цей будя
чище стоїть засохлий за склом у  шафі (О. Донченко).

БУДЯЧбК, чка, ч. Зменш, до будяк. З-під жовтого піску, 
порослого хирлявим будячком, визирають стовбури жит
ла... (Олесь Досвітній); * У порівн. Ріс [Омелько] як будя
чок отой, настовбурчений, завжди готовий відповісти ко
лючим словом на глузування та насмішки (І. Цюпа).

БУДЯЧЧЯ, я, с. Збірн. до будяк. Поле внизу, непривітна 
стерня, тогорічне будяччя (І. Франко); Він помчав миттю, 
як вихор. Навіть не шляхом, а навпростець до гайка. По бу
дяччю й по стернях (П. Козланюк).

БУЄР, а, ч. Легкий човен або поміст (платформа) з вітри
лом, поставлений на особливі ковзани, для катання на льоду. 
Рибалки Балтійського моря здавна використовували буєри 
для промислу взимку, тому встановити час появи льодових 
буєрів важко (з наук.-попул. літ.).

БУЄРЙСТ, а, ч. Спортсмен, який займається буєрним 
спортом. Тепер найсильніші буєристи країни будуть готу
ватися до наступного чемпіонату світу (з газ.).

БУЄРИСТКА, и, ж. Жін. до буєрйст. Витривалі бує
ристки.

БУЄРНИЙ, а, е. Прикм. до буєр. На легкій дорозі з хоро
шим буєрним ефектом стає не так важливо, наскільки гос
тро йти в лавірування (із журн.); Буєрний спорт.

БУЖ, а. ч. Медичний інструмент, що має форму вузького 
стрижня або трубочки, для розширення трубчастих органів 
людського організму (сечовивідного каналу, стравоходу та ін.) 
при дослідженні або лікуванні. Останнім часом бужі поча
ли використовувати також для введення в сечовивідний ка
нал лікарських речовин (з наук.-попул. літ.); Еластичний 
буж; Циліндричні бужі.

БУЖАНЙ, ан, мн. Стародавнє східнослов’янське пле
м’я. У верхів'ях Західного Бугу і правих приток верхньої 
течії П рип’яті жили дуліби, або волиняни (вони ж бужа- 
ни) (з наук, літ.); Питання про походження, розселення, 
звичаєвість полян, древлян, бужан та інших племен по
сідають у  “Повісті временних літ ” значне місце (з наук.- 
попул. літ.).

БУЖЕНИНА, и, ж. Особливим способом приготовлена 
свинина. Буженину подають на стіл з відвареною картоп
лею (з наук.-попул. літ.).

БУЖЕНИНКА, и, ж. Пестл. до буженйна. Неймовір
ний, давно забутий запах буженинки, баличку, реберець 
лоскотав ніздрі і судомив шлунок (із журн.).

БУЖУВАННЯ, я, с., мед. Дія за знач, бужу вати. Через 
5-7 діб після травми розпочинають бужування стравоходу 
для'запобігання його рубцевим стриктурам (з наук.-попул. 
літ.); У перші тижні після виписки з лікарні хворі повинні 
періодично робити пальцеве бужування ануса для зміцнен
ня слизової, її стійкості до травматизації і для попере
дження рубцевого звуження ануса (з навч. літ.).

БУЖУВАТИ, ую, уєш, недок., що, мед. Уводити буж в 
органи трубчастої форми з діагностичною або лікувальною 
метою. Досить часто набряк поширюється на всю уретру, 
у  таких випадках наступає затримка сечі і хворих дово
диться бужувати (з наук. літ.).
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БУЗ, у, ч., діал. Бузок. Корінно тхне у  травні над бузалт, 
Садок нап ’явсь білизною квіток (М. Хвильовий); Навколо 
цвів мигдаль і буз... (О. Олесь).

0  Як (мов, ніби і т. ін.) пуп (діал. буз) [той] див. пуп.
БУЗА1 , й, ж. На Кавказі, в Криму — легкий хмільний на

пій із проса, гречки, ячменю. А татари співали, кричали.. і 
смоктали з бурдюків п 'яну бузу та кумис (3. Тулуб).

БУЗА2, й, ж., розм. Бешкет, безладдя, скандал. [ Ду д а  р:] 
Візьмемось до роботи! [З у б ч е н к о:] Ну, глядіть. Щоб не 
було бузи (І. Микитенко).

БУЗДИГАН, а, ч. Залізна булава. Скочив [воєвода] до 
першого — дісталось буздиганом одному й другому, а одно
му товаришеві так, що вже хліб не їстиме (М. Гру шев
ський).

БУЗИМОК, мка, ч., БУЗІВОК, вка, ч. Однорічне теля; 
назимок. — Хоч сердься, хоч ні, а я звеліла забити рябого 
бузимка, заколоти чорного кабанця (І. Нечуй-Левицький); 
Невеликий статечний пастушок з гідністю погнав дві ко
рови, телицю та бузимки (М. Стельмах).

БУЗИНА, й, ж. 1. Кущ або деревце родини жимолосте
вих з чорними або червоними ягодами. Дід насадив і калину, 
і бузину, і рожу гожу (Марко Вовчок); Молода галузь роз
квітлої бузини завітала в кімнату і розлила там свої пахо
щі (В. Підмогильний); А вздовж тину, за старою повіт
кою, росли великі кущі смородини, бузини і ще якихось не
відомих рослин (О. Довженко).

2. збірн. Ягоди цієї рослини. Дівчина .. зварила кисіль з 
бузини та яблук (О. Донченко).

БУЗИНІВКА, и, ж. Настоянка на бузині. Міцна бузинів- 
ка.

БУЗИННИК, у, ч. Кущі бузини, бузинові зарості. Медже 
зупинилася у  кущах бузинника (3. Тулуб); Вони .. крізь гус
тий бузинник продерлися до огорожі (Ю. Смолич).

БУЗИНбВИЙ, а, е. Прикм. до бузина. Калиновий цвіт і 
бузиновий розпускавсь там [у гаю] у  два рази більш і дужіш 
[дужче] (Марко Вовчок); Плахти аж горять, нитки виваре
ні в соняшниковому цвіті, бузиновій ягоді, вільховій корі 
(К. Гордієнко); Над білими кетягами бузинового квіту пур
хали .. ясно-жовті іволги (В. Дрозд); // Вигот. з ягід бузини. 
За столом сиділа Якимова сестра Тетяна — школярка — і 
старанно виводила на великому аркуші бузиновим чорнилом 
(А. Головко); Бузиновий кисіль.

БУЗІВОК див. бузимок.
БУЗКОВИЙ, а, е. 1. Прикм. до бузок. Добре йому впали у  

пам я т і.. І той вечір весни молодої, і навіть та квіточка 
бузкова (Марко Вовчок); Сидить Ольга на лавочці під бузко
вим кущам (А. Шиян).

2. Такого кольору, як квіти бузку; ясно-ліловий. Горять, 
міняться на очах сині, зелені, бузкові, оранжеві й буршти
нові легкі осяйні хмарини (В. Козаченко); Місто, оповите 
легким бузковим серпанком, лежить, мов на долоні (з газ.).

БУЗбВИЙ, а, е, діал. Прикм. до буз; бузковий. Червоний 
мак на синім тлі, На чорній грядці кущ бузовий (М. Риль
ський).

БУЗбК, зку, ч. 1. Густий чагарник родини маслинових із 
великими волотями різнокольорових запашних квітів. Вор
кувала Горлиця у  садку, У куточку тихенькому, на бузку 
(Л. Глібов); Кругом хати росли кущі бузку та густі вишні 
(І. Нечуй-Левицький).

2. Квіти цієї рослини. Марійка побачила маленького хлоп
чика з таким великим букетом бузку, що за ним майже хо
валось його обличчя (О. Донченко).

БУЗУВІР, а, ч. Людина, яка виявляє крайню релігійну не
терпимість до інакодумців, жорстоко переслідує їх; запек
лий фанатик. На прю! Без ляку і зневіри — За правду, волю, 
за наш край! Перелили вже бузувіри Скорботи чашу через 
край (М. Старицький); // перен. Взагалі зла, жорстока люди
на; мучитель, гнобитель, недолюдок. — Наштовхали й мені 
боки оті бузувіри та п янюги (І. Нечуй-Левицький); // Ужи
вається як лайливе слово. — А ти чого, бузувіре, тут у  сінях 
кадиш? (Панас Мирний).

БУЗУВІРІВ, рова, рове. Прикм. до бузувір. Бузувірова 
лайка.

БУЗУВІРКА, и, ж. Жін. до бузувір. — У! якби я піймала 
отту бузувірку, я б їй голову відтяла, щоб не кидала матері 
(Г. Квітка-Основ’яненко).

БУЗУВІРСТВО, а, с. Релігійний фанатизм; жорстокість 
на ґрунті релігійної нетерпимості. Ще за часів бузувірства 
Для богів — людей вбивали (Леся Українка); // перен. Бузу
вірський вчинок; жорстоке ставлення до кого-, чого-небудь.
— Боже, який жах! Яке бузувірство! — прошепотіла Янка 
і з плачем уткнулася Добрині в плече (В. Малик); — Ясна 
річ, ні ти, ні хлопець на таке бузувірство не важилися б 
(Ю. Мушкетик).

БУЗУВІРСТВУВАТИ, ую, уєш, недок. Діяти дуже жор
стоко, робити бузувірські вчинки.

БУЗУВІРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бузувір. Бузувірська 
секта; И Власт, бузувірові; дуже жорстокий. У деяких ста
родавніх народів існував бузувірський звичай спотворюва
ти обличчя військовополонених і злочинців: їм відрізували 
носи, губи, вуха (з наук.-попул. літ.).

БУ ЗЬК б, а, Б У ЗЬбК , зька, ч., діал. Лелека. На одній 
сіножаті й віл пасеться, і бузько жаби ловить (Номис); 
Заклекотів запізнений бузько на сусідовій хаті (І. Франко); 
Серед забав, навіяних спілкуванням дітей з природою, зу
стрічаємо поширені по всій території України звернення 
до дощику, до бузька, равлика та ін. (з наук.-попул. літ.); 
* У порівн. Критикували [Дарка з Ориською] у  ньому [Кос
тику] все: і його розгойдану ходу, і його довгі, як у  бузька, 
ноги, і його широкі, як лопати, долоні (Ірина Вільде).

Б У ЗЬ бК  див. бузькб.
БУЙ, я, ч. Плавучий знак для позначення мілизни, під

водних каменів, рибальських сіток і т. ін. Вихор пливе до бо
нової загороди, ясно розрізняє металеві буї на якорях (В. Ку
чер); Далеко за коліном, біля Кресу, блимав на воді буй 
(із журн.).

БУЙВІЛ, вола, ч. 1. Велика свійська парнокопита жуйна 
тварина родини порожнисторогих з великим тулубом і ко
роткою шиєю. Скриплять татарські гарби, запряжені буй
волами і верблюдами (О. Стороженко); Чорні важкі буйво
ли, ліниво ремигаючи, лежали в загородах у  теплій багнюці 
(О. Гончар); Протягом століть людина вперто намагалася 
одомашнити й буйволів (із журн.); Буйвіл належить до не
вибагливих і корисних тварин (із журн.).

2. перен., лайл. Людина великого зросту і значної ваги.
— Хто просив пана втручатися? — з люттю обернувся 
Манцевич. — Я  б і сам упорався з цим буйволом [Андрієм] 
(3. Тулуб).
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БУЙВОЛЕНЙ, яти, с. Теля буйвола. Через ЗО хвилин після 
народження буйволеня вже стало на ноги (із журн.); У Ки
таї наводилося перше у  світі клоноване буйволеня (з газ.).

БУЙВОЛИЦЯ, і, ж. Самка буйвола. Я  спробував почуха
ти випукле тім’я, над яким круто згиналися роги, але буйво
лиця невдоволено крутнула головою (із журн.).

БУЙВОЛОВИЙ, а, е. Прикм. до буйвіл./4 біля амазонки 
лежить широкий пас із вичинбареної шкіри буйволової 
(Н. Королева); Після снідання Ант одягнув широкий пояс, 
почепив до нього з лівого боку набитий стрілами ремінний 
тул, з правого — ніж, взяв у  руки зроблений з буйволової 
кості лук, попробував тятиву (С. Скляренко); Дмитро 
Вишневецький уперше наказав робити козацькі човни з буй
волових шкір, аби можна було легко їх переносити (з наук, 
літ.); За часів Б. Хмельницького кулі носили в сап ’янових га
манцях, порох — у  порохівницях, круглих або роблених з буй
волових рогів (із журн.).

БУЙВОЛЙ, яти, с. Те саме, що буйволеня.
БУЙВОЛЯКА, и, ч., розм. Збільш, до буйвіл. Величезний 

буйволят.
БУЙВОЛЯЧИЙ, а, е. Те саме, що буйволовий. Вони [яни

чари] закривалися міцними щитами з дерева та буйволячих 
шкур (В. Малик); Є луки з буйволячих рогів і їх теж мало 
хто спроможний зігнути (П. Загребельний).

БУИКбВИЙ, а, е. Стос, до буйка, пов’язаний з ним. Буй- 
ковий трос.

Буйкова стйнція див. станція.
БУЙНЕНЬКИЙ, а, е, поет. Пестл. до буйний 1. Там

стоять хатки тихенькі, Вільно дихають там груди, Віють 
вітри там буйненькі (Леся Українка).

БУЙНЕНЬКО, поет. Приел, до буйнёнький. Квіточці 
радію, Травам і стеблині, Що зросли буйненько В лузі, на до
лині (з народної пісні).

БУЙНЕСЕНЬКИЙ, а, е, поет. Пестл. до буйнёнький.
Плач же, серце, плачте, очі, Поки не заснули, Голосніше, 
жалібніше, Щоб вітри почули, Щоб понесли буйнесенькі 
(Т Шевченко).

БУЙНИЙ, а, е. 1. Який виявляється з великою силою; силь
ний, навальний. Вітре буйний, вітре буйний! Ти з морем го
вориш, Збуди його, заграй ти з ним (Т. Шевченко); Весна 
прийшла в Донбас рання, буйна, дружна (В. Собко).

2. Який дуже сильно розрісся; пишний, розкішний. Мо
лоді буйні верби вже поросли тут подекуди по леваді (І. Не- 
чуй-Левицький); Поет поправив своє буйне волосся і почав 
(Леся Українка); Буйна рослинність, затіняючи собою воду, 
не давала їй добре прогріватися (О. Донченко).

3. Великий розміром. Ці скіпки дрібні, беріть оці буйніші 
(Сл. Гр.); Прийнявся Півень жито розгрібать І буйні зерна 
вибирать (Л. Глібов); Буйні краплі поту котилися з-під ру
дої шапки по його чолу й падали на землю, як горох (М. Ко
цюбинський); Вони [листи] були писані.. енергійним, твер
дим, буйним почерком (Леся Українка).

4. перен. Невгамовний, нестримний. Буйна фантазія мо
лодого письменника .. знаходить широкий простір у  тій 
першій Франковій повісті (М. Коцюбинський); Було чути, 
я к .. заходились вони [Настя і Соня] од буйного, шаленого, 
нестриманого реготу (С. Васильченко); Схвильований і не в 
силі стримати буйну радість, — обличчя ажрозпливлося в 
усмішці, — погладив рукою кулемет (А. Головко); Вони по
любляли Юрка за товариську вдачу, за буйний, але завжди

справедливий норов (М. Стельмах); Повиростали [Данько 
та Вутанька] буйні обоє, голосисті та непосидющі... (О. Гон
чар); // Норовистий (про тварин). Корова була буйна, насилу 
з нею справлявся кривий Андрійко (М. Коцюбинський); 
// Який виявляє велике збудження, вирує; неспокійний. Ар
лекін з трояндою в руці Йде серед буйного карнавалу (М. Риль
ський); — Батько! Батько наш! — ревнув у  радісній нестя
мі буйний, розхмелілий натовп (О. Гончар); // Бурхливий 
(про потік, хвилі і т. ін.). Сильне море! зберися на сил і!.. 
Розжени свої буйнії хвилі (Леся Українка).

0  Обливатися (умивйтися, з а л и в а т и с я , о б с и п а 
тися і т. ін.) І обмитися (умитися, залйтися, рідше об- 
сйпатися і т. ін.) [гіркйми (гарячими, буйними і т. ін.)] 
слізьмй (сльозами, сльозою) див. обливйтися.

БУЙНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до буйний 4. Моло
дість — буйність, а старість не радість (Номис); [П а н ь - 
ко:] То-то й є, молодість, буйність! Гай, гай!Хто з нас не 
має на собі гріха! (І. Франко); В долині ріка гучлива, повна 
буйності й поспіху (І. Кириленко).

БУЙНІТИ, іє, недок. Пишно рости, розквітати; буяти. 
Буйніє дружне поле, пахне материнка, полинець (К. Гор
дієнко); * Образно. Це дуже добре, коли минуле зникає і на 
його місці буйніє сучасне (Ю. Смолич).

БУЙНІШ АТИ, ає, недок. Ставати буйнішим. Вогонь буй
нішав, та пожежі, либонь, ніхто й не гасив (О. Ільченко).

БУЙНО. Присл. до буйний 2, 4. Тепер наче осіла [церк
ва] — зовсім і не видно її з-за лип, що кругом так буйно роз
рослись (Панас Мирний); Щоб зерно зійшло, почало буйно 
зростати, воно повинно впасти на родючий ґрунт (Ю. Шов- 
копляс); [Д. Ж у а н:] Чи маю я зложити вам під ноги свою 
так буйно викохану волю? (Леся Українка); — Не даймо 
втекти, не даймо! — буйно гримів Хома (О. Гончар).

БУЙНОГРЙВИЙ, а, е, поет. Який має пишну гриву. Ех, 
і коні, скачуть коні, Буйногриві скакуни (М. Шеремет); 
* Образно. Віє вітер буйногривий, Ще й чуприну розвіва 
(з народної пісні).

БУЙНОЗЕЛЕНИЙ, а, е. Який вирізняється яскравим 
зеленим кольором. Стрімка ракета майже безшумно роз
тинає блакитні хвилі Дніпра і летить між його буйнозеле- 
ними берегами вниз за течією (із журн.); Із віконець цієї 
хатинки малий Тарасик уперше побачив широкий світ — 
чи буйнозелений, чи сніжно-білий (із журн.); Буйнозелений 
ліс.

БУЙНОЛИСТИЙ, а, е. Який має велике, пишне листя. 
Махорка вже вистигла, стояла буйнолиста (О. Десняк); 
Неначе у  разках намиста, стоїть калина буйнолиста 
(М. Терещенко); Юнак чув сумовитість та тугу в тому 
бентежному гомоні, а уява малювала буйнолисту крону, що 
прагнула в блакитну прірву дивокола і безсила була осягну
ти волю (О. Бердник).

БУ Й бК , йка, ч. Зменш, до буй. Сарай був невисокий і за
харащений усякою всячиною — старими буйками, безліччю 
якорів (О. Ільченко); Запливати за буйок категорично забо
ронено.

БУЙРЕП, а, ч., мор. Трос, яким буй з ’єднується із яко
рем. Буйок із буйрепом скидають у  воду до віддачі якоря 
(з наук.-техн. літ.); Під час віддачі якоря з буєм буйреп пови
нен бути рознесений шлагами по палубі чи витравлений за 
борт (з навч. літ.).
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БУЙСТВО, а, с., рідко. Буяння. /  ночі сині напівтони 
Цвітуть під буйством завірюх (А. Малишко); Якщо Помпеї 
загинули від буйства природних стихій, то у  Прип’яті сти
хією виявилась самовпевненість обмежених людей (з газ.).

БУЙСТВУВАТИ, ую, уєш, недок., рідко. Поводитися 
нестримано; бушувати, бешкетувати. Холодне полум’я буй
ствувало скрізь (з газ.).

БУК, а, ч. 1. Листяне дерево родини букових із гладкою 
сірою корою і міцною деревиною. На горі між буком чорніє 
подекуди сосна, а над струмком стоять горіхи (М. Коцю
бинський); Голі вузлуваті горіхи та буки переплутувалися 
гіллям (3. Тулуб).

2. діал. Ціпок, палиця, кий. Чого просьба не докаже, то 
докажуть буки (Номис); Я з  п 'ющими за пліт не виливаю, З 
їдцями їм, для бійки маю бук (І. Франко).

0  Без палиці (без бука) і не підступбй (заст. ані при
ступ) див. підступйти.

Н У К А Н Ь ^, а, ч„ іст. Те саме, що флібустьєр 1. Ка
пітан Генрі Морган, що прославився як найвдаліший і най- 
жорстокіший буканьєр Карибського моря, пройшов шлях 
від рядового матроса до людини, наближеної до англій
ського монарха (із журн.).

БУКАРКА, и, ж . Маленький зеленувато-синій жучок 
родини довгоносиків. Листя плодових дерев пошкоджу
ють різні шкідники: гусениці багатьох метеликів, сірий 
бруньковий довгоносик, казарка, букарка (з наук.-попул. літ.).

БУКВА, и, ж. 1. Письмовий знак, що позначає звук або 
сполучення звуків мови; літера. Писар переписав свій утвір 
церковними буквами (І. Нечуй-Левицький); Софія схопила 
книжку, розгорнула її раптово, не читаючи, дивилась на 
букви (Леся Українка).

2. перен. Суто формальне значення, зміст чого-небудь. 
— Нам просто важко повірити тільки букві вашого наказу 
(Іван Ле); Буква закону.

А  (1) Велика (рідко заголовна) буква (літера) — гра
фічний знак — буква більшого розміру й особливої форми, 
з якої починається текст, речення, пишуться власні назви 
і т. ін.; протилежне м а л а  б у к в а  ( л і тера ) .  Книжкова 
мініатюра в Україні XIV-XVI cm. збагатилася не тільки 
чисто художньо. В ній з \явились жанрові мотиви із введен
ням в ініціали (заголовні букви) зображень людей, що пере
дають місцевий типаж і побут (з наук, літ.); З великої бук
ви пишуться імена людей, по батькові, прізвища, псевдо
німи, прізвиська (з навч. літ.); Власні назви звичайно означа
ю т ся на письмі написанням з великої літери (з навч. літ.); 
(2) Мала буква — графічний знак, буква звичайного роз
міру; протилежне в е л и к а  б у к в а  ( л і тера ) .  Мала буква 
пишеться також після знака питання й знака оклику, якщо 
вони не закінчують речення (з наук, літ.); Присвійні прикмет
ники пишуться з малої букви, якщо мають у  своєму складі 
суфікс -ськ- чи входять до складу фразеологічних одиниць 
(з навч. літ.).

0  (3) Від букви до букви — від початку до кінця; все. — А 
хто ж працює в колгоспі? — цікавився Артьомов, перечи
туючи від букви до букви кожен папірець (С. Чорнобри
вець); Впйсаний в істбрію золотими літерами (буквами) 
див. впйсаний; Впйсувати / вписати в істбрію золотйми 
літерами (буквами) див. впйсувати; Впйсуватися в іс
тбрію золотйми літерами (буквами) див. впйсуватися;
(4) Мёртва буква — те, що не використовується, зали

шається без застосування (перев. про закон, постанову і т. ін.). 
Народ висуває завдання величезної політичної ваги: доби
тися того, щоб наука у  нас не лишалася мертвою буквою 
або модною фразою (із журн.); Досвід перекладачів тієї до
би не може залишатися мертвою буквою для наших днів 
(із журн.).

БУКВАЛІЗАЦІЯ, і, ж. Буквальне розуміння або тлума
чення чого-небудь. Парадоксальність спілкування побудо
вана на буквалізацїіметафори (з наук, літ.); // Повернення 
чому-небудь його буквального змісту як мистецький при
йом. До семантичних перетворень відносять такі різнови
ди, як подвійна актуалізація, буквалізація значення, народ
но-етимологічні переосмислення внутрішньої форми та де
які інші (з наук, літ.); Реклама про свіжорозлите пиво — то 
жарт із буквалізацією ідіом (з газ.).

БУКВАЛІЗМ, у, ч. Формальне слідування чому-небудь, 
суворе дотримання зовнішнього аспекту справи. Раціона
лізм опонує ірраціоналізму, примітивний буквалізм — ме- 
тафоризму та алегоризму (з публіц. літ.); // У перекладаць
кій практиці — сліпе копіювання слів оригіналу. При від
творенні етнамовної специфіки словесних образів за допо
могою калькування треба бути дуже обережним, щоб не 
допустити буквалізму й зберегти мовну природу перекладу 
(з наук, літ.); Серед перекладачів були такі, що тяжіли до 
буквалізму, проте переважна більшість інтерпретаторів 
ставилася до оригіналів вільно, вдаючись до надмірних від
хилень від тексту (з наук.-попул. літ.).

БУКВАЛІСТ, а, ч. Той, хто схильний у своїй діяльності 
до буквалізму; формаліст. Насправді Вишенський був су
цільним, навіть фанатичним традиціоналістом і букваліс- 
том, зовсім байдужим до гуманістичного й суспільного 
відлуння його релігійних переконань (з наук, літ.); Перекла- 
дачі-буквалісти є несвідомими спотворювачами оригіналу 
(з наук.-попул. літ.).

БУКВАЛІСТКА, и, ж. Жін. до букваліст. Що ж Ви та
ка буквалістка? Невже Ви не знаєте про таке поняття, як 
“умовність ”? (із журн.2*

БУКВАЛІСТСЬКИЙ, а, е. Стос, до буквалізму. У стат
ті обстоюється теза про незадовільність буквалістського 
прочитання паскалівських “Думок " і пропонується мето
дологічна основа для коректного філософського тлумачен
ня ідейної спадщини французького мислителя (з наук.-по
пул. літ.); Сліпого копіювання оригіналу, буквалістського 
перекладу слід уникати (із журн.).

БУКВАЛЬНИЙ, а, е. 1 . Який точно відповідає якому-не- 
будь текстові, розмові та ін.; дослівний. Стрічаються та
тарські вислови і фрази, які в буквальному перекладі зву
чать доволі чудно (М. Коцюбинський); Переможець отри
мує титул Кисей, що в буквальному перекладі означає свя
щенний (із журн.).

2. Прямий, не переносний. Вітри такі, що в буквальному 
значенні сього виразу — стріхи зривало (Леся Українка); 
Міфічна дійсність у  дорефлексивному світосприйнятті є 
справжня дійсність, не метафорична і не символічна, а 
буквальна, в яку спонтанно вірять і сприймають як очевид
ність (з наук, літ.); У художніх текстах Олеся Гончара за
фіксовано влучне поєднання в одному стійкому виразі як 
буквального, так і переносного значень (з наук.-попул. літ.).

У прямому (звичайному, буквальному і т. ін.) розумін
ні [цьбгб слбва] <У прямбму сенсі> див. розуміння.
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БУКВАЛЬНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до буквальний.
Творчість великого письменника зобов 'язує добиватись най
більшої точності перекладу, але тут нема місця букваль
ності тупого суконного підрядника (О. Кундзич); Виділення 
основних комунікативно-функціональних типів речень пи
тальної модальності Шунтується на встановленні бук
вальності сприйняття комунікативної інтенції мовця 
(з наук. літ.).

БУКВАЛЬНО. Присл. до буквальний. Він [Козаков] був 
вухом і оком полку і розумів це майже буквально (О. Гон
чар); А що, як все те, що він [Донець] говорить, треба розу
міти прямо, буквально? (І. Багряний); // Уживається як під
силювальне слово у знач, п р я м о ,  п р о с т о .  Ворог не шко
дував нічого. Він кидався в атаки буквально по власних тру
пах (О. Довженко); До кінця роботи залишилися вже букваль
но хвилини (В. Собко).

БУКВАР, я, ч. Книжка для початкового навчання грамо
ти. Заробила Чи то позичила вдова Півкопи тую на буквар 
(Т. Шевченко); Найбільше подобається Катрусі новий бук
вар (О. Донченко).

БУКВАРИК, а, ч. Зменш, до буквйр. Послав учора тися
чу своїх буквариків у  славний Київ Чалому, щоб розповсю
джував на користь недільних шкіл (Василь Шевчук).

БУКВАРНИЙ, а, е. Прикм. до буквар. Ще до завершен
ня букварного періоду першокласники навчилися розказува
ти прослухані казки, інсценувати казки, визначати пози
тивних і негативних героїв (з наук.-попул. літ.).

БУКВЕНИЙ, а, е. Прикм. до буква 1. Сьогодні вже п я- 
тирічні малюки починають писати друковані літери, і як
що дитина не уловлює буквеного складу слова, то вона не 
сприймає його звукового образу (з наук.-попул. літ.); Букве- 
не письмо; Н Позначений буквою (буквами). Буквений спів
множник.

БУКВИЦЯ1, і, ж. Багаторічна дикоросла трав’яниста 
рослина родини губоцвітих. Найбільш цікавими дикоросту
чими рослинами є скабіоза кавказька, буквиця великоквіт- 
кова (з наук. літ.).

БУКВИЦЯ2, і, ж., спец. Перша буква початкового слова 
книги, глави, розділу, твору, збільшена за розміром (кеглем) 
порівняно зі звичайною початковою буквою. Митець сам 
виконував буквиці й витворював шрифти, визначав формат 
і площу тексту й полів, підбирав папір і визначав спосіб дру
ку (із журн.).

БУКВОДРУКУВАЛЬНИЙ, а, е, техн. Який відтворює 
текст друкованими літерами, а не умовними знаками. Бук- 
водрукувальний телеграфний апарат.

БУКВОїД, а, ч., ірон. Формаліст, педант, який надає ве
ликого значення дрібницям і за ними не бачить суті. Форма
лістів і буквоїдів ми нелюбимо (з газ.).

БУКВОіДКА, и, ж., ірон. Жін. до буквоїд. Набридлива 
буквоїдка.

БУКВОЇДСТВО, а, с., ірон. Надання переважного зна
чення дрібницям, формальній, зовнішній стороні чого-не
будь; буквальне розуміння, формальне витлумачення чо
гось. Слід пильнувати, щоб уся наукова діяльність не зводи
лася до буквоїдства, до суцільної казуїстики (із журн.).

БУКВОЇДСЬКИЙ, а, е, ірон. Стос, до буквоїдства. У нас 
дуже часто пробують вдаватися до таких буквоїдських 
варіантів тлумачення закону, які часто заперечують на
віть саму ідею тієї чи іншої норми (з газ.).

БУКВОЧКА, и, ж. Зменш, до буква 1. Це був зовсім до
рослий почерк— дуже чіткий, розбірливий, з нахилом уліво і 
кожна буквочка окремо (В. Нестайко); Вхопила аркуш цуп
кого паперу, швидко мережила його зміїстими буквочками 
(П. Загребельний).

БУКЕР, а, ч. Сільськогосподарське знаряддя для розпу
шування ґрунту. Зібрали по дворах, .. у  полі й по луках де
сятків зо два .. букерів, залізних і дерев 'яних борін (Микита 
Чернявський).^

БУКЕРНИЙ, а, е. Прикм. до букер. Перша хвиля україн
ців зробила великий внесок в освоєння віддалених півден
но-західних регіонів Канади, запровадивши букерний про
тиерозійний спосіб оброблення грунту (з наук.-попул. літ.).

БУКЕРУВАННЯ, я, с., спец. Дія за знач, букерувйти. 
Виснажливе букерування.

БУКЕРУ ВАТИ, ую, уєш, недок., що, спец. Обробляти 
букером. Букерувати грунт.

БУКЁТ, а, ч. 1. Пучок зірваних або зрізаних і складених 
докупи квітів. У мене в хаті щодня свіжий букет з літніх 
квіток (М. Коцюбинський); Хтось крикнув: “Букета! ” — і 
цілі пучки квіток полетіли під ноги співачці (Панас Мир
ний); Вона .. квіти якісь знаходила і збирала в букети 
(В. Кучер); * У порівн. Від залітання бомб, розриву мін вода 
з глибин злітала, як букети... (П. Тичина).

2. Сукупність ароматичних і смакових властивостей, ха
рактерних для певних сортів продуктів. Сир має тонкий 
смаковий і ароматичний букет (з наук.-попул. літ.).

3. с. г. Кущик молодих рослин. При першому прориванні 
в букетах лишають по 3-4  рослини і землю навколо них роз
пушують (з наук. літ.).

А  Розбирйти / розібрйти букёти див. розбирйти.
БУКЕТИК, а, ч. Зменш, до букёт 1. —  Оце тобі, Маню- 

ню, букетик, — подав він квітки тітці (М. Коцюбинський); 
М ар'яна вийшла на берег з букетиком.. дозрілих конвалій... 
(Г. Колісник); Дівчина притиснула до грудей букетик тро
янд (з газ.).

БУКЕТИЩ Е, а, ч. Збільш, до букёт 1. Купив хлопець 
неймовірний букетище червоних троянд на довгих стеблах 
(з газ.).

БУКЁТНИЙ, а, е. Стос, до букета. Зрізані вітки ялинки 
використовуються для букетних композицій (із журн.).

БУКЕТУВАННЯ, я, с., с. г. Дія за знач, букетувйти. При
нормальній густоті сходів проріджування (букетування) 
махорки-сіянки провадять тракторними культиваторами 
(з наук. літ.).

БУКЕТУВАТИ, ую, уєш, недок., що, с. г. Проріджувати 
сходи сільськогосподарських культур, щоб у букетах зали
шалося по кілька рослин. Посіви цукрових буряків будемо 
букетувати впоперек рядків (з наук. літ.).

БУКИ, невідм., с., заст. Стара назва літери “б”. У поне
ділок Кирилик уже викрикував на всю хату аз, буки, віди... 
(Панас Мирний).

БУКІНГ-НОТ, у, ч„ БУ КІН Г-НбТА , и, ж., екон. Вид 
контракту з морських вантажних перевезень, за яким чітко 
визначені умови і специфіка перевезення вантажів і поря
док оплати транспортних та інших послуг. Букінг-нот є 
заявкою відправника вантажу для бронювання на судні, яке 
здійснює рейс, місця для певної партії вантажу (з наук.- 
техн. літ.); Букінг-нот повинен містити такі умови переве
зення: найменування перевізника та власника вантажу,
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кількість і рід вантажу, пункти відправлення та призна
чення вантажу, назву судна, намічений час завантаження 
судна, ставку фрахту, умови перевезення — в трюмі чи на 
палубі (з наук.-техн. літ.); Букінг-нота за підписом відправ
ника вантажу надається перевізнику або його агенту і 
скріплена підписом останнього отримує характер угоди 
морського перевезення (з наук.-техн. літ.).

БУКІНГ-НбТА див. букінг-нот.
БУКІНІСТ, а, ч. Фахівець із книжкової торгівлі, який 

скуповує та продає рідкісні й старовинні книжки, а також 
такі, які були в ужитку. Годинами стояв [Карк] біля букініс
та, а недалеко бандурист набринькував про славу України 
(М. Хвильовий); Потім Льова привів до себе букініста й 
продав йому гуртом своє книжкове надбання... (В. Підмо- 
гильний); — Німці усю мою бібліотеку пограбували, а те, 
що з неї осталося, я змушений був перевезти до Києва бу
кіністам (В. Кучер).

БУКІНІСТИКА, и, ж. Торгівля рідкісними й старовин
ними книжками, а також такими, які були в ужитку. Букініс- 
тика перетворюється із хобі на вельми прибутковий біз
нес, адже чималенькі площі книжкового ринку “Петрівка " 
зайняті саме таким товаром (з газ.); Зараз класичні твори 
не видають у  такому обсязі, як раніше, через це й прихо
дить на допомогу букіністика (з Інтернету).

БУКІНІСТИЧНИЙ, а, е. Стос, до букініста і букіністики. 
Вернадський разом з іншими членами комітету із заснуван
ня бібліотеки Української академії наук розшукував у  анти
кварів і в букіністичних магазинах стародруки (із журн.).

БУКЛЕ, невідм., с. Пряжа з вузликами, петельками, по
товщеннями та іншими нерівностями; тканина з такої пря
жі. Колекція весняного одягу знову підтвердила незамін
ність букле, шкіри й кашеміру (із журн.); Тканина букле 
стала візитівкою стилю Шанель (з газ.).

БУКЛЁТ, а, ч. Видання на одному аркуші, складене в не
розрізаний зошит. Випущено два буклети “Т. Г. Шевченко ", 
у  які увійшли твори графіки і живопису (з наук. літ.).

БУКЛЁТНИИ, а, е. Стос, до буклета. Буклетне видан
ня — листове виданця у  вигляді одного аркуша друкованого 
матеріалу, складеного будь-яким способом у  два чи три 
згини (із журн.); Такі функції копіювального апарата, як ав
томатичний вибір паперу, штамп, затирання центру або 
кордонів, зсув зображення, буклетний та журнальний ре
жими, автоматичне масштабування полегшать вашу ро
боту та збережуть ваш час (з мови реклами).

БУКЛІ, ів, мн. (одн. букля, і, ж.). Завиті кільцями пасма 
волосся. Волосся [юнак] мав криваво-червоне, воно спадало 
у  нього повними буклями (з легенди); Очі Щербини стежи
ли за її вже зморшкуватою рукою, що промайнула невлови
мим рухом по товстій буклі (О. Ільченко); — А ти чого не в 
школі, хлопчику? — звернулася до Порфира одна з екс
курсанток, розвезиста тьотя в рудих буклях (О. Гончар).

БУКЛЬОВАНИЙ, а, е. Прикм. до букле. Букльована 
пряжа; Букльована тканина; іі Зробл., пошитий із букле. 
Доповнять ансамбль смугасті фланелеві брюки й твідовий 
чи букльований піджак або штани з накладними кишенями 
та зав ’язками з натурального волокна, а також різнома
нітні куртки (із журн.).

БУКЛЯ див. буклі.
БУКМЁКЕР, а, ч. Той, хто приймає грошові ставки у грі 

в тоталізатор. У всіх країнах легальний податок, який пла

тять організатори спортивних тоталізаторів, йде саме 
на той спорт, на якому заробляють букмекери (з наук.-по- 
пул. літ.).

БУКМ ЁКЕРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до букмекер. Букме
керский бізнес в Україні активно включився у  прогнозуван
ня політичних подій (з газ.).

Букмекереька контбра див. контбра.
БУКОВИЙ, а, е. 1. Прикм. до бук 1. Тільки й чути, як 

тріскаються й падають на землю букові горішки (М. Ко
цюбинський); Смерекові ліси, більш витривалі й невибагли
ві, поросли на місцях давніх букових — де не зборонила їм 
того рука чоловіка (М. Грушевський); Вітер свище, букові 
ліси колише (П. Тичина); За шість місяців буковий гай пло
щею один га виділяє близько трьох тисяч тонн води (з на- 
ук.-попул. літ.); Біля Виноградова височить укрита буко
вим лісом Чорна гора з абсолютною відміткою 568 метрів 
(із журн.).

2. у  знач. ім. букові, вих, мн. Родина рослин, до якої на
лежать дуб, бук, каштан та ін. Крім характерних для родини 
букових бука, каштана, дуба — у  Національному ботаніч
ному саду представлені бруслина і дерен (з наук.-попул. 
літ.).

БУКОВИНЕЦЬ див. буковинці.
БУКОВИНКА див. буковйнці.
БУКОВИНОЗНАВСТВО, а, с. Сукупність наук, які ви

вчають мови, літературу, історію, культуру та побут меш
канців Буковини. Етнографічне буковинознавство, турбу
ючись про відродження прогресивних національних симво
лів, бачить своїм завданням прилучення всіх націй, які жи
вуть у  краї, до прогресивних культурних інновацій при збе
реженні своєї національної ідентичності (з наук, літ.); При 
університеті діє науково-дослідний Центр буковинознав- 
ства, який підтримує зв 'язки з науковими і культурними 
осередками діаспори (із журн.).

БУКОВИНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до буковйнці та Буко
вина. Вже синіми хмарами підпирали крайнебо буковинські 
верхи (М. Коцюбинський).

БУКОВЙНЦІ, і в , ж  (одн. буковйнець, нця, ч.; буковин
ка, и, ж.). Жителі, уродженці Буковини. Привітним буко
винцям я завжди готова служити словом і ділом (Леся 
Українка); Австріяки окопалися уздовж Дністра, рибалили, 
спостерігали за росіянами за рікою, яка перешкоджала 
брататися, а вечорами кохалися з молодими буковинками 
(Р. Андріяшик); Тим часом коваль пояснював своєю рідною 
говіркою, що він буковинець родом, а працює тут у  камено
ломнях барона Штрайха (О. Гончар).

БУ К бЛ И , ів, мн., іст. Селяни і раби, учасники повстан
ня в Єгипті у другій половині II ст. проти римських рабов
ласників. Назва бутлів походить від назви місцевості в дель
ті Нілу — Буколїї, де в той час скупчувалися селяни-втікачі 
(з наук.-попул. літ.).

БУ КбЛІКА , и, ж., літ. Жанр поезії, що ідеалізовано 
описує пастуше і сільське життя на лоні природи. Лише 
третина творів зі збірки Феокрита насправді є буколіками, 
тобто сільськими елегіями (з наук, літ.); Спокійні заняття 
Вергілія буколіками у  своєму маєтку були перервані конфіс
кацією селянських земель на користь ветеранів Гая Юлія 
Цезаря (з наук.-попул. літ.).

БУКОЛІЧНИЙ, а, е. 1 . літ. Прикм. до букбліка. Заро
дження та ідейні особливості буколічної поезії часто по-
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в 'язують з епохою стрімкого заселення давніми греками 
міст; поява віршів буколічного змісту стала немовби вира
зом ностальгічних спогадів і жалів за перевагами спокійної 
та щасливої атмосфери сільського життя (з наук.-попул. 
літ.).

2. перен. Занадто чуттєвий, сентиментальний. Теплий 
осінній день ласкаво світив на цю групу, а різнобарвні дере
ва обступили її, мов рамкою. Ця буколічна сцена сподоба
лась мені (із журн.).

БУКРАНІЙ, ю, ч. Поширений у греко-римському мис
тецтві орнамент у вигляді голів рогатих биків, з’єднаних 
рівномірно розвішаними гірляндами квітів та плодів. Ціка
вою є знахідка золотої пластини зі штампом схематичної 
голови бика з великими рогами. Це своєрідний букраній, 
який вводить нас у  коло культу бика ( із журн.).

БУКРАНібН, у, ч. Те саме, що букраній. Букраніон не
рідко застосовувався для оздоблення античних споруд, а 
згодом і як декоративний мотив у  європейському зодчестві 
Нового часу (з наук.-попул. літ.).

БУКС див. буксус.
БУКСА, и, ж., зал. Чавунна або сталева лита коробка, в 

якій обертається вісь колеса вагона. Край вагона ходить за
лізничник, Букси молотком перевіря (М. Шеремет).

БУКСЙР, а, ч. 1. Судно або машина, що тягне за собою 
або штовхає інше судно чи машину. Якби ще годину паро
ход [пароплав] побув у  дорозі, то вже б його ніякі буксири 
не врятували (Леся Українка); Все далі відпливає буксир, 
відпливають баржі (А. Шиян); Чотири річкові теплоходи в 
супроводі потужного буксира перетнули Чорне море (з газ.).

2. Канат або трос для буксирування. Мотор .. завернув 
до лівого берега, ведучи на буксирі невеличкого човна 
(М. Трублаїні).

0  Брати / взяти на буксир див. брати.
БУКСИРНИЙ, а, е. Прикм. до буксир. Катя побачила 

десь унизу.. буксирний пароплав, що тягнув за собою довгу 
валку барж (Н. Забіла); Боцман Смола стояв на юті з бук
сирним кінцем і пильно стежив за командирським містком 
(Д. Ткач).

БУКСИРОВАНИЙ, а, е. Дієпр. пас. до буксирувати.
Буксирування повинно виконуватися механічним транспорт
ним засобом без причепа і з технічно справними зчіпними 
пристроями як у  буксированого кимось транспортного за
собу, так і у  транспортного засобу, що буксирує (з наук.- 
техн. літ.).

БУКСИРУВАЛЬНИЙ, а, е. Стос, до буксирування, при
знач. для нього.Буксиру вальний трос.

БУКСИРУВАЛЬНИК, а, ч. Судно чи інший транспорт
ний засіб, признач, для буксирування. Буксирувальник зо
бов'язаний буксирувати судно або інший плавучий об'єкт 
на певну відстань чи протягом відповідного часу для вико
нання якогось маневру (з наук.-техн. літ.); Ніхто не моро
чився із лагодженням автомобіля — викликали на допомогу 
буксирувальника і поїхали до найближчої станції техогляду 
(з газ.).

БУКСИРУВАННЯ, я , с . Д і я  за знач, буксирувати.
КрАЗ-260 годиться для перевезення вантажів і людей, бук
сирування різноманітних причіпних систем на будь-яких 
дорогах (із журн.).

БУКСИРУВАТИ, ую, уєш, недок., що. Тягти за собою 
або штовхати (судно, машину і т. ін.). А от як бочку буксиру

вати, я вже не знаю (М. Трублаїні); Ведена вилка заднього 
колеса служить водночас і віссю колеса, тому буксирувати 
“Запорожець "звичайним способом неможливо (з навч. літ.); 
При тумані й негоді забороняється буксирувати транс
порт (з газ.).

БУКСИРУВАТИСЯ, ується, недок. Пас. до буксирувйти.
На ділянках, де рух вітрильних суден під вітрилами заборо
нений, судна повинні рухатися на веслах або буксируватися 
(з навч. літ.); Механічний транспортний засіб з несправним 
рульовим керуванням або таким, що не діє, повинен букси
руватися лише за виконання вимог Правил дорожнього руху 
(з мови документів).

БУКСИРЧИК, а, ч. Зменш, до буксйр. Буксирчик відчай
душно гудів, щоб йому звільняли воду (з газ.).

БУКСОВИЙ, а, е, зал. Прикм. до букса. Він підрахував, 
що ремонт буксових підшипників прискориться вп ятеро 
(О. Донченко).

БУКСУВАННЯ, я, с. Дія за знач, буксувати. Якщо одне 
з ведучих коліс загальмувати, то друге колесо може обер
татись із подвійною швидкістю. Таке небажане явище на
зивається буксуванням (з навч. літ.).

БУКСУВАТИ, ує, недок. Обертатися, ковзаючись на міс
ці (про колеса). Ревуть на всі Городища .. мотори ванта
жівок та автобусів, буксують колеса в грузькому піску 
(В. Яворівський); // Стояти на місці, не рухатися внаслідок 
того, що колеса, обертаючись, ковзаються на місці (про ма
шину). Буксують машини, засівши в багно (І. Нехода); * Об
разно. Несподівані сюжетні ходи динамізують авторську 
розповідь у  романі Ю. Мушкетика “Яса ", яка подекуди до
сить відчутно починає буксувати на місці (з наук.-попул. 
літ.); Новий закон про соціальне забезпечення населення бук
сує, а в глибинці він узагалі майже не діє (з газ.).

БУКСУС, у, рідко БУКС, у, ч., бот. Те саме, що самшйт. 
Буксус здавна вважається однією з найкращих декоративних 
рослин для огорож і бордюрів (з наук.-попул. літ.); Наш бук
сус став би справжньою прикрасою для міста (із журн.); 
Саджанець буксу.

БУКЦИНА, и, ж. Давньоримський духовий інструмент 
з дуже вигнутим металевим рогом та невеликим розтрубом. 
У Давньому Римі хриплим ревом букцини подавали сигнал до 
початку битви (з наук.-попул. літ.).

БУЛАВА, й, ж. 1. Кулясте потовщення на кінці палиці. У 
великій.. хустці на голові Мотря була схожа на довгу швай
ку з здоровою булавою (І. Нечуй-Левицький).

2. іст. Палиця з кулястим потовщенням на кінці, яка ко
лись використовувалася як військова зброя. З наскоку тріс- 
нув [Турн] булавою По в ’язах, великан упав (І. Котлярев
ський); Ось налягли здобичники, тісною каблучкою здушили 
чумаків, вимахують ножами та булавами... (М. Коцюбин
ський); Бабуся відчинила комору, де береглись.. шаблі, спи
си, булави й інша холодна зброя (М. Старицький); Нащадки 
козаків не забули, як тримати булаву, варити куліш, скака
ти на коні (з газ.); // Така ж палиця як символ влади. До бу
лави треба й голови (прислів’я); От неначе перед моїми 
очима Богдан Хмельницький з золотою булавою вступає в 
Корсунь (І. Нечуй-Левицький); Сагайдачний любив популяр
ність і частенько сидів із голотою, бо розумів, що без голо
ти на Січі не довго втримаєш у  руках булаву (3. Тулуб); 
Атрибутом гетьманської влади була булава (з навч. літ.);
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Пан міністр, ступивши зі столу, вручив нововибранаму геть
ману клейноди військові — печать і булаву (із журн.).

Приймати / прийняти корбну (булаву і т. т.) див. 
приймати.

БУЛАВКА, и, ж., розм. Те саме, що ш пйлька 2. Сагайда 
відстебнув на грудях булавку, і роздерта гімнастьорка ро
зійшлася на дві поли (О. Гончар); // Довга голка з прикрасою 
на головці як предмет жіночого туалету. Бере [гетьман Ско
ропадський] жінчині від капелюха булавки та махає (Остап 
Вишня).

БУЛАВКОВИЙ, а, е, розм. Прикм. до булйвка. Серед 
ранніх ознак вживання наркотичних речовин можна від
значити коливання розміру зіниць (зіниці різко розширені 
або звужені до булавкової головки) та кольору шкіри (різко 
бліда, сірувата) (із журн.).

БУЛАВОПОДІБНИЙ, а, е. Подібний до булави, який 
має форму булави. Булавоподібна рослина.

БУЛАВОЧКА, и, ж., розм. Зменш, до булйвка. * У по- 
рівн. — А тюленів бачиш? Тільки далеко-далеко, маню- 
ні-манюні, як булавочки (О. Донченко).

БУЛАНЖЕРЙТ, у, ч. Мінерал із класу складних суль
фідів, який трапляється у вигляді голчастих кристалів або 
волокнистих агрегатів і має колір від сріблясто-сірого до 
чорного. На поверхні буланжерит нестійкий і переходить у  
церусит та оксид стибію (з наук. літ.).

БУЛАНЖЙЗМ, у, ч., іст. Рух у Франції в кінці XIX ст., 
метою якого було встановлення військової диктатури. Бу
ланжизм був сплавом націоналістичних реваншистських 
ідей із лозунгами боротьби проти фінансових і промисло
вих магнатів, чиї інтереси захищав корумпований уряд і 
парламент (з наук. літ.).

БУЛАНИЙ, а, е. Світло-рудий (про масть коня). Сідлай 
коня вороного, а під себе ще буланого (П. Чубинський); Па
рубок, спершись на буланого молодого коника,.. хитав тіль
ки головою і тоді поривався йти (В. Винниченко); Н у  знач, 
ім. булйний, ного, ч. Кінь такої масті або взагалі кінь. Попе
реду війська на буланім виступає отаман, сам Максим За
лізняк (з переказу); Того ж таки дня запріг він буланого в 
санчата й повіз жінку кататися (М. Коцюбинський).

БУЛАТ, ч ., заст. 1. род. у. Високоякісна міцна сталь 
особливого гарту з узорчастою поверхнею. Стьогнув [Пал- 
лант] ще Турна через лоб, Но Турн байдуже, не скривився, 
Бо, бач, булатом ввесь обшився І  був, як в шкаралупі боб 
(І. Котляревський); Ох, ти серце, моє серце молодецьке, Що 
булату ти твердіше, міцніше каменю! (Л. Первомайський); 
За часів Каролінгіву Західній Свропі виготовляли добрі ме
чі з так званого булату (із журн.).

2. род. а. Сталевий клинок, меч; взагалі зброя. Хочеш, 
мила, знати, хто в нас дзвонарі? Кулі та булати, шаблі та 
гармати (П. Загребельний).

БУЛАТНИЙ, а, е. Прикм. до булйт 1; // Зробл. з булату. 
Булатними шаблями глибоку яму копали (з думи); Короле
вичі порадились між собою, здвигнули плечима, припоясали 
булатні мечі, сіли на своїх вірних коней і роз "іхалися (з ле
генди).

А  Булйтна сталь див. сталь1.
БУЛДЙМКА, и, ж., заст. Вид старовинної рушниці. 

Наклали [волонтери] повні гамазеї Гвинтівок, фузій без пру
жин, Булдимок, флинт і яничарок (І. Котляревський); В нас, 
окрім пістолів, були булдимка та флінта... (Ю. Мушкетик).

БУЛДЙМОК, мка, ч., заст. Те саме, що булдимка. Біля 
боку висіла шабля в срібній піхві, а за плечима матлявся 
булдимок (О. Стороженко).

БУЛЁ, невідм., ч., іст. Державна рада в давньогрецьких 
містах-державах, яка відповідала за найважливіші політич
ні справи. У відомих нам джерелах відсутній повний пере
лік повноважень буле (з наук, літ.); Буле поділявся на 12 комі
сій, кожназяких щорічно протягом одного місяця (30-35 днів) 
була головною і утримувалася за рахунок держави (з наук.- 
попул. літ.).

БУЛЕВТЁР1Й, ю, ч., іст. У Стародавній Греції — місце 
засідань буле. В елліністичній архітектурі часто викорис
товувались перистильні двори (обмежені з усіх боків коло
нами), за периметром яких розташовувались окремі примі
щення як, наприклад, булевтерій у  Мілеті (з наук.-попул. літ.).

БУЛИЖНИЙ, а, е. Зробл. з булижнику. Під Тзна дорога 
до підприємства і на території була булижна (з газ.).

БУЛЙЖНИК, ч. 1 .род. у, тільки одн. Середньої величи
ни круглий камінь твердої породи, що використовується як 
будівельний матеріал перев. для брукування вулиць. І  не 
тільки асфальт, але і звичайний сірий булижник почав 
блискати й переливатися в срібних ромбиках віддзеркале
ного сонця (М. Хвильовий); Тепер з нашої засідки, яку на 
розі будинку ми обладнали з булижнику, обаполів і землі, 
видніються гострі шпилі костьолів, черепичні покрівлі й 
висока вежа ратуші (Є. Доломан); Під ногами — сіра бру
ківка. Та сама бруківка, з якої колись виламувався булижник— 
найперша зброя пролетаріату (М. Руденко).

2. род. а. Окремий камінь. Зненацька розпачливе: “Коза
ки! ” — і всі починають утікати... Хоча не всі. Дехто вико
лупує булижника з бруківки (П. Загребельний).

БУЛИЙ, а, е, діал. Колишній. На булих товаришок — 
сільських дівчат і спідлоба не поглянула [Мася] (А. Свидниць- 
кий); Підбились ми, дастьбі булої сили, — Розгублена в до
розі зниклих літ... (М. Старицький).

БУЛІМІЯ, ї, ж., мед. Відчуття сильного голоду, що супро
воджується різкою слабкістю, утратою свідомості, болями 
під грудьми. Булімія характеризується чергуванням періодів 
переїдання з намаганням запобігти збільшенню ваги шляхом 
прочистки системи травлення (з наук.-попул. літ.); Булімія 
і анорексія офіційно визнані хворобами X X  ст. (із журн.); 
* Образно. Думки плуталися, троїлися, переполовинювали
ся, мовби змішані масло, варення, сало і шоколад у  шлунку 
хворого на нестримну булімію черевоугодника (із журн.).

БУЛІНЬ, я, ч., мор. Тонкий рослинний чи синтетичний 
трос, ушитий усередину шкаторини вітрила, який служить 
для регулювання її довжини і профілю вітрила. Булінь вико
ристовується для прив 'язування кінця мотузки до якоїсь 
опори (з навч. літ.).

БУЛІТ, у, ч., спорт. У грі в хокей — штрафний удар, який 
відбиває лише воротар без захисників. На чемпіонаті світу 
з хокею збірна України обіграла Польщу в серії булітів 
(з газ.).

БУЛКА, и, ж. 1. Хліб з білого пшеничного борошна. — Од
ному залюбки житній хліб, а другому — булку подавай (Па
нас Мирний); Виходжу від нього та й іду через склепок із 
булками (Л. Мартович); В залі першої-другої класи — бу
фет: дві-три сосиски, три-чотири булки (М. Хвильовий); 
— Вам булку подати з маслом чи коржики? (Іван Ле); Чого 
варті пишна булка або рум ’яна паляниця (А. Дімаров).
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2. діал. Дерев’яна куля; рід гри з такою кулею. Учора я 
дививсь, як хлопці Гуляли на толоці.., в дучку булку заганяли 
(Є. Гребінка).

(1) Французька (рідше міська) булка (булочка) — не
велика біла булка подовженої форми. Приходить батько, 
обвантажений двома фабричними серпами, новою косою і 
ще якимись пакуночками. Володько дістає своє— велику, за 
три копійки, французьку булку (У. Самчук); Крайнев мазав 
дірчасті кружечки французької булки маслом (В. Собко); 
Відразу в руках у  неї, відкіля не візьмися, виявилася чашечка 
кави й апетитна міська булочка (із журн.).

БУЛЛА, и, ж. Папська грамота, послання. — Ми роз- 
рішаємо гріхи Святою буллою сією (Т. Шевченко); [ Дон 
Жуан: ]  Декрет від короля... і папська булла... Мені про
щаються усі злочини і всі гріхи... (Леся Українка); Осто
ронь сидів кардинал, нещодавно посланий до Каффи з пап
ською буллою (3. Тулуб); Майже 500років тому Папа Рим
ський Григорій XIII видав буллу, за якою наступний після 
4 жовтня день був оголошений 15 жовтня (із журн.).

БУЛОЧКА, и, ж. Зменш, до булка 1. Купи лишень їй 
кав ’яру солоного та булочку, нехай вона поїсть (Г. Квітка- 
Основ’яненко); На понеділок пані загадала другу роботу: 
пекти булочки до чаю (Панас Мирний); На свято Андрія 
дівчата випікали спеціальні “ворожильні ” булочки (із журн.).

Віденська здоба (булочка) див. здоба1; Французька 
(рідше міська) булка (булочка) див. булка.

БУЛОЧНИЙ, а, е. Прикм. до булка 1. На хлібокомбінаті 
було збудовано склад безтарного зберігання борошна, бу
лочний та кондитерський цехи, експедицію (з газ.); Булочні 
вироби; Ну знач. ім. булочна, ної, ж. Крамниця для торгівлі 
хлібом. У центрі Києва залишилася лише одна булочна 
“Український хліб" (з газ.).

БУЛОЧНИК, а, ч. 1. Власник булочної або торговець 
булками. Всі цікаво стежать через плечі одно одному, а бу
лочник весело трусить торбу, щось приговорює й підно
сить її дівчині (В. Винниченко); Бальзак, який завжди був у  
боргах, завинив чималі гроші й булочникові, що постачав 
йому свої вироби (з наук.-попул. літ.).

2. Пекар, що випікає булки. Булочник пече булочки, аби 
збільшити особисте багатство і в результаті примножує 
добробут суспільства (з наук.-попул. літ.); Булочник запро
шує покуштувати маленьких булочок з хрестом із крему. В 
Англії ці булочки споживають напередодні Великодня 
(із журн.).

БУЛОЧНИЦЯ, і, ж. Жін. до булочник. Серед великих 
майстрів образотворчого мистецтва небагато імен, так 
само широко відомих, як ім 'я Рембрандта Харменса ван 
Рейна. Син мірошника і булочниці став неперевершеним 
майстром портретного живопису (з наук.-попул. літ.).

БУЛЬ, ю, ч. Стиль французьких меблів XVII-XVIII ст. з 
мідними та бронзовими інкрустаціями. Розкішні палацові 
меблі з інкрустацією епохи Людовика XIVбули також відо
мими під назвою меблів у  стилі буль за іменем майстра А. Бу
ля (з наук.-попул. літ.).

БУЛЬБА, и, ж. 1. М’ясисте потовщення на коренях або 
взагалі на підземній частині рослини. У бульбах картоплі 
багато крохмалю й цукру, а також значна кількість білка 
(з наук, літ.); Бульби характерні для небагатьох рослин, 
наприклад для картоплі (з навч. літ.).

2. Те саме, що бульбашка 1. Лій у  казані клекотить, 
шкварчить, здіймає бульби (Панас Мирний); Коли тим ро
гом садонути в воду — вискакують рясні бульби й харак
терний звук... (І. Багряний); * Образно. Він [Степан] вмить 
запалав, ніби її пришпилька проколола мильну бульбу його 
міркувань (В. Підмогильний); * У порівн. Туман надувся, як 
бульба, піднявся над водою і луснув на тисячу клаптиків 
(О. Донченко).

3. діал. Картопля. У діброві бики стадами ходять, шкоду 
страшенну роблять по полю. На самій бульбі люди тисячні 
шкоди понесли (І. Франко); Копала [Санда] бульбу.., а далі 
встала й понесла недалеко коло хати сполоскати її (О. Ко- 
билянська); Яциха чекала на Яцка з вечерею. — Бульба пере
кипіла, діти зголодніли, — говорила, вибігаючи за ворота, — а 
його нема (Б. Лепкий); Удосвіта мати варила бульбу в мун
дирах... (В. Дрозд); На одну сотку слід висаджувати 
500-600 бульб вагою 50-80 грамів (з газ.).

БУЛЬБАСТИЙ, а, е, діал. Схожий формою на бульбу 
(у 3 знач.). Інколи Леус повертав голову, і тоді перед Чума
ком хитався його широкий засмаглий лоб.., бульбастий ніс, 
поритий глибокими старечими порами (Ю. Збанацький).

БУЛЬБАШКА, и, ж. 1. Водяний або мильний пузир; буль
ба (у 2 знач.). А надворі дощик іде, аж бульбашки дмуться 
(Сл. Гр.); Його з непоборною силою тягне знизу наверх, як 
ті бульбашки повітря, що з дна криниці тиснуться вгору 
(І. Франко); Січе дощ. Бульбашками береться поверхня во
ди (А. Шиян); При певній температурі з наближенням до 
поверхні об'єм бульбашок різко зростає (з наук.-попул. 
літ.); Мильні бульбашки, наповнені воднем, швидко зліта
ють угору (з навч. літ.); Лід затріщав під вагою одягнених у  
броню лицарів. І  тільки бульбашки на темній воді вказували 
місця, де вони каменем ішли на дно (із журн.).

2. рідко. Порожниста кулька. У термометрі.. скляна ду
дочка з бульбашкою на кінці (Сл. Гр.).

0 Лопатися / лопнути, як (мов, ніби і т. ін.) мйльна 
булька (бульбашка, бйнька і т. ін.) див. лбпатися; 
(1) Мйльна бульбашка (булька) — що-небудь ненадійне, 
несправжнє, нереальне або тимчасове, нетривке. — А що ж 
діяти? — розпалився Калиновський. — Невже всі наші по
станови — фікція, мильна бульбашка? (3. Тулуб); — Вихо
дить, по-баглаєвому, що ти випадково сидиш на культурі, 
що всі зусилля твої— мильні бульбашки (О. Гончар); Шість 
років Марченко дув мильну бульку. Таку, як ото дмуть діти. 
Тільки діти дмуть для забавки, а він тією булькою замилю
вав усім очі . . І  от булька лопнула (Ю. Му шкетик); Пускйти / 
пустйтн бульки (бульбашки і т. ін.) див. пускйти.

БУЛЬБАШКОВИЙ, а, е. Прикм. до бульбашка. Буль- 
башкове утворення; * Образно. Починаючи із 70-80-хроків 
XXст. статус наймасовіших мистецтв почали переймати 
естрада та “бульбашкові" телесеріали (з наук.-попул. 
літ.); // Який використовується для створення бульбашок. 
Новий бульбашковий механізм пральної машини створює в 
два рази більше бульбашок, що покращує прання (з наук.- 
попул. літ.).

А  Бульб а пікова кймера див. кймера.
БУЛЬБИТИСЯ, биться; мн. бульбляться, недок. Утво

рювати бульбочки, бульби (про рослини).
БУЛЬБОВИЙ, а, е. Прикм. до бульба 1. Цикламен — це 

багаторічна бульбова рослина з розеткою шкірястих оваль
них листків (із журн.).
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БУЛЬБОПЛІД, лоду, ч. Рослина з їстівними бульбами. 
Під бульбоплоди передпосівну культивацію провадять зна
ряддями без полиць на глибину до 16-18 см (з наук, літ.); На
віть Папа Римський благословив цей смачний бульбоплід — 
картоплю (із журн.).

БУЛЬБОПОДІБНИЙ, а, е. Подібний до бульби; який 
має форму бульби. Бульбоподібний ніс.

БУЛЬБОУТВОРЕННЯ, я, с. Утворення бульб. Фосфор
но-калійні добрива впливають на процеси бульбоутворення 
(з наук. літ.).

БУЛЬБОЦИБУЛИНА, и, ж. Видозмінений підземний 
пагін у деяких рослин, зовні схожий на цибулину, але за бу
довою подібний до бульби. Після посадки бульбоцибулин 
одночасно з ростом квітконосів починають утворюватися 
нові бульбоцибулини (з наук, літ.); Усі листкові луски у  бульбо
цибулини сухі, а запасні поживні речовини відкладаються у  
м'ясистій стебловій частині (з наук, літ.); Непоправно 
шкодить природі те, що квітки виривають із ґрунту разом 
з бульбоцибулинами (з газ.).

БУЛЬБОЦИБУЛИННА, и, ж. Зменш, до бульбоцибу- 
лйна. Білі квіти, білі бульбоцибулинки через кілька днів бу
дуть у сміттєвому контейнері і ніколи не проростуть ніж
ним цвітом весни (із журн.).

БУЛЬБОЧКА, и, ж. Зменш, до бульба. Внесення міне
ральних добрив прискорило утворення бульбочок (з наук.- 
попул. літ.); Кореневі бульбочки гадючника звичайного вжи
вають сирими з медом по три рази на день... (із журн.); 
Сталь кипіла бурхливо, весело, бульбочками (В. Собко).

БУЛЬБОЧКОВИЙ, а, е. Прикм. до бульбочка. Бульбоч
кові бактерії.

БУЛЬ-БУЛЬ, виг. Звуконаслідування, що відтворює зву
ки при виливанні рідини (з пляшки, графина і т. ін.). Пере
хилив її [пляшку] в рот і закляк. Було чути тільки “буль- 
буль ” (В. Винниченко).

БУЛЬВАР, у, ч. Обсаджена деревами широка алея посе
редині вулиці в місті; вулиця з такою алеєю. Бульвар серед 
міста з рядом голих тополь, що біліли на осінньому небі 
(М. Коцюбинський); На вулицях завжди тонули в тумані 
міські ліхтарі, і мені зовсім не хотілось іти на бульвари 
(М. Хвильовий); Широкі прямі вулиці.. кучерявляться чу
довими бульварами (Остап Вишня); Новини падають на 
заюрмлені паризькі бульвари (з газ.).

БУЛЬВАРНИЙ, а, е. 1. Прикм. до бульвар. Я .. скочив з 
місця за нею, але вона [Саня] вже зникла за бульварним на
товпом (Б. Антоненко-Давидович).

2. перен. Розрахований на міщанські смаки і вподобання. 
За довгі роки блукань, зазнавши стільки пригод, що їх стало 
б на добрий десяток бульварних романів, він зробився відо
мим не одному десятку контррозвідок (О. Довженко); Пре
са не має жодних табу; розповіді про дивовижні вечірки 
трапляються і в бульварних часописах, і в “Нью-Йорк Тайме " 
(із журн.); Радий, що газета у  гонитві за “жовтою касо- 
вістю” не стала ганятися за бульварними сенсаціями 
(з газ.).

БУЛЬВАРЧИК, а, ч. Зменш, до бульвар. Посеред вулиці 
тягнувся бульварчик, і видно було порожні лави (В. Винни
ченко).

БУЛЬВАРЩИНА, и, ж., збірн., зневажл. Бульварна лі
тература. Рік за роком, сезон за сезоном поширюючи свою й 
закордонну бульварщину, займаємося найтяжчим лиходій

ством — псуванням смаку населення (з газ.); Про бульвар
щину та бульварні видання думали і говорили минулого 
тижня гості популярної телевізійної програми (з газ.).

БУЛЬДЕНЕЖ, у, ч. 1. Садова декоративна рослина роди
ни жимолостевих з великими кулястими суцвіттями білих 
квіток. Зеленими живцями розмножують бульденеж, смо
родину (з наук. літ.).

2. Квіти цієї рослини. Трепетною рукою сувора панна 
стискала білоцвітний кетяг бульденежу (О. Ільченко).

БУЛЬДбГ, а, ч . І .  Порода собак із великою тупою мор
дою, широкими грудьми та короткими товстими лапами. 
Стегнові кістки англійського бульдога і російського хорта 
містять найменшу кількість кальцію і найбільшу кількість 
фосфору (з наук. літ.).

2. Собака цієї породи. Почувши гавкіт, я обернувся і по
бачив, як на мене біжить злющий бульдог (із журн.); * У по- 
рівн. Кілька броньовиків .. мчаться балкою. Тупорилі, мов 
бульдоги, вони гасають попід самим лісом, наче обнюхують 
його (О. Гончар).

3. Невеликий короткоствольний револьвер з набоями ве
ликого калібру. У п ятигранний барабан бульдога Ніяк не 
влазив погнутий набій (М. Бажан).

БУЛЬДбЖ ИЙ, а, е. 1. Прикм. до бульдог 1,2. Бульдожа 
лапа; И Власт, бульдогові (у 1,2 знач.), такий, як у бульдога. 
Бульдожий прикус — варіант прикусу, при якому не тільки 
різці, а й клики нижньої щелепи помітно виступають напе
ред, за лінію різців (з наук.-попул. літ.).

2. перен. Масивний, грубий. На мене дивилось з мольбер
та тяжке, мускулясте, округле, бульдожого вигляду облич
чя з тяжким міцним носом і сивою чуприною (У. Самчук).

БУЛЬДОЗЕР, а, ч. Землерийно-транспортна машина, що 
складається з трактора, механізму керування і робочого 
знаряддя для різання і розрівнювання ґрунту. Де піски дріб
ні течуть, Бульдозер, мов господар, ходить (М. Риль
ський); Бульдозери згортали до рукотворного урвища за
лишки блоків, плиток, скла... (А. Крижанівський); Скрепери 
і бульдозери використовують для спорудження земляних 
гребель (з наук. літ.).

БУЛЬДОЗЕРИСТ, а, ч. Водій бульдозера. Бульдозеристи 
зняли багатометровий шар ґрунту і проникли до багатих 
покладів мінеральних солей (з газ.).

БУЛЬДОЗЕРНИЙ, а, е. Стос, до бульдозера. Бульдозер
ний ніж; // Признач, для бульдозера. Бульдозерне обладнан
ня.

БУЛЬЙОН, у, ч. Чистий відвар з м’яса без овочів і прип
рав. По хвилі сторож приніс у  бляшаній мисці бульйон і два 
шматки м ’яса (І. Франко); Юшок тоді не подавали, але 
кожне м ’ясо плавало в бульйоні, в якому воно варилося 
(3. Тулуб); Курка в бульйоні — це і перша, і друга страва 
(із журн.); * Образно. Гірські річки розбавляли солоний 
океанський бульйон (із журн.).

БУЛЬЙОННИЙ, а, е. Прикм. до бульйон. Бульйонний 
запах; Н Признач, для споживання бульйону (про посуд). 
Прозорі супи подають у  бульйонних чашках, тарілках 
(з навч. літ.).

Бульйонні кубики див. кубик.
БУЛЬЙОНОВИЙ, а, е. Те саме, що бульйонний. Буль

йоновий порошок.
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БУЛЬЙбНЧИК, у, ч. Зменш, до бульйон. — А мама все 
нам дає супчик та супчик та бульйончик (І. Нечуй-Левиць- 
кий).

БУЛЬК, виг. 1. Звуконаслідування, що відтворює звук від 
сплеску рідини, коли в неї щось падає. Закрутить тебе, за
вертить, бульк— і нема чоловіка (Остап Вишня); — Не під
ходьте до води, а то бульк і каюк на віки вічні (В. Собко).

2. Уживається як присудок за знач, булькати і булькну
ти. А тато отако здригнулися й у  воду — бульк (Ю. Мушке- 
тик).

БУЛЬКА, и, ж. Порожниста, наповнена повітрям водя
на, мильна і т. ін. кулька; пухир. Важка мережа тонула в 
воді, тільки зверху вискакували бульки (І. Нечуй-Левиць- 
кий); Дощ укрив бульками став... (М. Рильський); * У по- 
рівн. Великі банькаті очі, наче дві блакитні бульки, .. запа
морочливо озирались навколо (О. Донченко).

0  Витріщити (вивалити, вирячити, вилупити, вйба- 
лушити і т. ін.) / витріщати (вивалювати, вирячати, ви
луплювати, вибалушувати і т. ін.) очі (баньки, рідко 
булькй) див. витріщати; Лопатися / лопнути, як  (мов, 
ніби і т. ін.) мйльна булька (бульбашка, банька і т. ін.) 
див. лопатися; Мйльна бульбашка (булька) див. буль
башка; Пускати / пустйти булькй (бульбашки і т. ін.) 
див. пускати.

БУЛЬКАННЯ, я, с. Дія за знач, булькати і звуки, утво
рювані цією дією. З яру витікає світловодий крижаний ру
чай і з бульканням .. вливається в рукав (О. Донченко); Він 
чув шарудіння дощу в траві.., булькання гірського струмоч
ка (Н. Рибак).

БУЛЬКАТИ, ає, недок. Утворювати короткі й часті звуки 
під час виливання або витікання крізь вузький отвір, а та
кож при кипінні (про рідину). Розмова стихла, чутно було 
тільки, як працювали молоді щелепи та булькало вино при 
наливанні у  склянки (М. Коцюбинський); В їдальні вже ки
пів і булькав самовар (В. Підмогильний); Здавалось, десь 
булькає вода (М. Хвильовий); В степу все було тихо й спо
кійно, тільки булькав куліш у  казані та цвірчали коники 
(3. Тулуб); 11 перев. безос. Видавати звуки, схожі на ті, що 
утворюються при переливанні або кипінні рідини. Десь в 
глибинах землі, наче в череві великої тварини, щось важко 
сопло, булькало (П. Колесник); В грудях його [пілота] все 
зловісніше булькало, хрипіло. Рожева піна виступила на зу
бах (Ю. Бедзик).

БУЛЬКАТИЙ, а, е.розм. Те саме, що банькатий. Карно, 
хоч і непоказний з себе.., з товстими оддутими губами, з 
сірими, як у  кота, булькатими очима .. Зате смілий, мет
кий, проворний (Панас Мирний); Іноді з води витикається 
манісінька гостра голівка, й невеликі булькаті очі із жахом 
стежать за кожним рухом хлопця (С. Черкасенко); Позу
ючи, повнощокий булькатий Хома надимався ще більше, 
“аби бути страшнішим ” (О. Гончар).

БУЛЬКАЮЧИЙ, а, е. Який булькає. Через те, що мене 
завсіди зустрічають радісно та з вдячно простягненою 
рукою, я почуваю себе незвичайно затишно в сій вічно за
тягнутій блакитним присмерком кімнаті, з булькаючим 
чайником у  кутику (В. Винниченко).

БУЛЬКІТ, коту, ч. Дія за знач, булькати, булькотати 1 і 
звуки, утворювані цією дією. Усе це з плачем викрикнула 
Маланка Андрієві в спину при булькоті горнятка (М. Коцю

бинський); Талі й дощові води з шумом, шипінням і дзвінким 
булькотом поспішали до річки (В. Козаченко).

БУЛЬКНУТИ, не, док. 1. Однокр. до булькати. Лома- 
чевський кинув жабу в воду; жаба булькнула й сховалась 
(І. Нечуй-Левицький); Дмитро простягнув чашечку під кран, 
крутнув. Кран безвольно булькнув (А. Крижанівський).

2. розм. Упасти з бульканням. Зірвавшись з-під ноги, по
котився вниз і дзвінко булькнув у  річку камінець (В. Коза
ченко).

БУЛЬКОТАННЯ, я, с. Дія за знач, булькотати і звуки, 
утворювані цією дією. Та її слова заглушила розбита об од
вірок пляшка, .. булькотання (Г. Косинка); Йому неприємно 
було.. слухати замість членоподібної людської мови нероз
бірливе булькотання, яким схвильований Павлущенко про
бував до нього озватись (О. Гончар).

БУЛЬКОТАТИ, очу, очеш, БУЛЬКОТІТИ, очу, отйш, 
недок. 1. Підсил. до булькати. Горілка з пляшок булькотіла, 
Ніхто ні каплі не пролив (І. Котляревський); Сало шипіло, як 
змія, булькотало, кувікало, як свиня в тину (І. Нечуй-Левиць
кий); Десь булькотіло: водяна твар жила своїм нічним 
життям (М. Хвильовий); Ярина .. принесла й поставила 
на стіл горнці, в яких парувало смажене м ’ясо, казанок, у  
якому булькотіла юшка (С. Скляренко); Булькоче, пріє каша 
в казані (А. Малишко).

2. перен., розм. Невиразно говорити; бурмотати. Портьє 
булькотів щось грізно по-мадярськи (І. Франко).

БУЛЬКОТІННЯ, я, с. Дія за знач, булькотіти і звуки, 
утворювані цією дією. Чути, як вода з булькотінням ціди
ться в горлянку (Ірина Вільде); І  враз до його [Філона] вух 
долинуло якесь булькотіння (Ю. Мушкетик); Пан Луцик .. 
хотів кричати, але натомість вирвалося лише нерозбірливе 
булькотіння (Ю. Винничук).

БУЛЬКОТІТИ див. булькотати.
БУЛЬМАСТЙФ, а, ч. 1. Порода службових собак, отри

мана шляхом схрещування бульдога і мастифа. Бульмас- 
тиф дуже спокійний, уважний, недовірливий до сторонніх, 
має почуття власної гідності (з наук.-попул. літ.); Бульмас- 
тиф був виведений у  середині X IX  cm. у  Великобританії 
(з наук.-попул. літ.).

2. Собака цієї породи. Бульмастиф люто кидався на за
горожу і аж заходився від гавкоту (з газ.).

БУЛЬТЕР’бР, а, ч. 1. Порода собак, отримана шляхом 
схрещування бульдога і білого англійського тер’єра. Буль- 
тер ’єр — відома бійцівська порода собак, яка прославилася 
мертвою хваткою (з наук.-попул. літ.).

2. Собака цієї породи. Пишаються своїми вихованцями 
господарі бультер ’єрів та ердельтер ’єрів (з газ.).

БУМ1, БУМ-БУМ, виг. 1. Звуконаслідування, що відтво
рює звук від пострілу, удару дзвона, барабана і т. ін. Глухо і 
спроквола загув на нижній палубі барабан — бум-бум, бум- 
бум! (В. Малик); Матвій означив одразу, що стріляють 
“з орудій ”. Бум! Бум! Бум! (У. Самчук).

2. Уживається як присудок за знач, бумкати.
0  (1) Ні бум-бум, ірон.: а) (перев. зі сл. н е  з н а т и ,  не 

р о з у м і т и  і т. ін.) зовсім нічого. 'Ти хоч трошки по-на
шому кумекаєш чи зовсім ні бум-бум? ” (Григорій Тютюн
ник); б) нічого не розуміти, не знати, не розбиратися в чо- 
му-небудь. — А старий ваш — як? Він же, по-моєму, в ав
томатиці ні бум-бум? (І. Муратов).
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БУМ2, у, ч. 1. Різке короткочасне зростання попиту на 
які-небудь товари, послуги і т. ін., яке супроводжується збіль
шенням цін на них, зростанням виробництва, торгівлі і т. ін. 
Чимало викликає дум Книжковий бум (А. Крижанівський); 
Після великого буму попит на штучні тканини почав спада
ти (з наук.-попул. літ.); Чим же пояснити астрологічний 
буму наш час? (з газ.).

2. Період швидкого економічного зростання країни в ці
лому або окремих галузей, регіонів і т. ін. Удаваний будівель
ний бум стримує розвиток соціальної сфери (з газ.).

3. Штучно створюване надмірне пожвавлення, галас на
вколо будь-якого заходу, події, діяча і т. ін. А мені так не хо
четься, от їй-богу, не хочеться ніякого з приводу мого 
60-ліття буму (О. Вишня); Бум і галас, що їх зчинили навко
ло продажу акцій телекомунікаційного холдингу, стали на
слідком боротьби фондових спекулянтів, а не стратегіч
них інвесторів (з газ.).

БУМ3, а, ч. Те саме, що колода (див. колбда1 3). Вправи 
на бумі.

БУМАГА, и, ж., заст., рідко. Ділове письмове повідом
лення, розпорядження або інший офіційний документ. На 
Щуку хтось бумагу в суд подав (Л. Глібов); На другий день ле
тіла од предводителя до губернатора бумага (Панас Мирний).

БУМАЖКА, и, ж., розм., заст., рідко. Зменш, до бума
га. Було, писар, коли тільки побачить, що суддя у  колегію 
йде, зараз і ховаусі бумажки (Г. Квітка-Основ’яненко).

БУМАЖНИК, а, ч., заст. Кишеньковий портфельчик 
для паперових грошей і документів. їх руки розщібували 
шинель, шукаючи.. тільки бумажники з документами (В. Ел- 
лан-Блакитний); Бумажник з документами й цінними но
татками та ніж вона сунула за пазуху сорочки (Ю. Смо- 
лич).

БУМАЗЁЙНИЙ, а, е, заст. Прикм. до бумазёя. Бумазей
на тканина; // Зробл., пошитий із бумазеї. Юра, загорнувши 
бумазейного блазня в газету, запхнув його під пахву і пішов 
до Любченків на гостину (М. Бажан).

БУМАЗЕЯ, ї, ж., заст. Ворсиста бавовняна тканина; 
байка. Халат з бумазеї.

БУМ-БУМ див. бум1.
БУМЕРАНГ, а, ч. 1. Метальна зброя, що має форму зі

гнутої палиці, яка сама повертається до того, хто її кинув. 
Дивні заплутані фігури, які описує бумеранг у  повітрі, мо
жуть здивувати кожного (з наук.-попул. літ.).

2. перен. Те, що повертається назад (перев. про які-не
будь зловмисні дії); відплата, кара. Війна має властивість 
бумеранга (О. Гончар); Бумеранг жорстокості повернеть
ся до тих, хто заощаджував час на вихованні синів чи до
ньок (із журн.).

3. у  знач, присл. бумерангом. Повертаючись назад від
платою, карою. Подорожчання перевезень може бумеран
гом ударити по споживчих цінах (із журн.); Несплата за 
комунальні послуги повернеться бумерангом проти самих меш
канців столиці (з газ.).

БУМЕРАНГОВИИ, а, е. Стос, до бумеранга. У Брисбені 
знаходиться одне з найбільш своєрідних підприємств Ав
стралії — бумерангова фабрика (із журн.); Бумеранговий 
роликовий конвеєр.

БУМКАННЯ, я, с. Дія за знач, бумкати і звуки, утворю
вані цією дією. Оркестр .. негайно вирушив вітати й собі

революційне робітниче подружжя і служити йому рохкан
ням валторн та бумканням барабанів (Ю. Смолич).

БУМКАТИ, аю, аєш, недок. Видавати, утворювати глухі 
звуки. В хаті бумкав бубон, бряжчали цимбали (Ю. Смо
лич).

БУНА, и, ж. Гідротехнічна споруда, розміщена перпен
дикулярно до берега, яка запобігає його розмиванню. Спе
ціалісти радять стримувати водну стихію бунами — ка
лі яними або бетонними смугами, які видаються в море 
метрів на 60 (з наук.-попул. літ.); Бетонна стінка і буна від
діляють пляж від Херсонеса Таврійського (із журн.).

БУНГАЛО, рідше БЁНГАЛО, невідм., с. У тропічних 
країнах — легка будівля з верандою за містом. Пропонуємо 
вам незабутній відпочинок у  бунгало вілли “Едем “з і  червня 
до 10 вересня (з мови реклами); Співачка, навіть не заходя- 
чи в номер, тут же переїхала в бунгало на березі, де й про
вела свою міні-відпустку (з газ.).

БУНДА, и, ж., діал. Рід верхнього одягу. На нім був ко
роткий кожушок без рукавів, так звана бунда (І. Франко); 
— Скидай свою бунду! — крикнув на зарослого чоловіка 
Славко (Л. Мартович); Еволюцію крою безрукавних кожуш
ків можна простежити від примітивноїбунди до сучасно
го кептаря (з наук.-попул. літ.).

БУНДЕСВЕР, у, ч. Збройні сили Німеччини. Згідно з но
вою концепцією бундесвер має намір відігравати актив
нішу роль на європейській і міжнародній арені, що повинно 
спричинити ще більше зростання впливу Німеччини на єв
ропейські процеси (з газ.).^

БУНДЕСВЕРІВСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бундесвер. Бун- 
десверівська форма.

БУНДЕСРАТ, у, ч. Орган представництва земель у Ні
меччині. За словами самих німців, бундесрат — це “парла
мент управлінців ". У жодній іншій країні світу немає пала
ти парламенту з такими рисами (з наук.-попул. літ.); 
Склад бундесрату формується з представників земельних 
урядів, які обираються земельними парламентами (з газ.).

БУНДЕСТАГ, у, ч. У Німеччині — найвищий представ
ницький орган влади. Сьогодні в бундестазі повинно відбу
тися голосування щодо запропонованої урядом нової редак
ції закону про імміграцію (з газ.).

БУНДЙЗМ, у, ч., іст. Ідеологія та політична платформа 
бундівців. Бундизм відкидає асиміляцію як засіб для розв я- 
зання єврейської проблеми (з наук, літ.); Утворений розрив 
між сіонізмом і бундизмом динамічно став заповнюватися 
новими партіями (з наук. літ.).

БУНДІВЕЦЬ, вця, ч., іст. Член Бунду — політичної пар
тії, що об’єднувала єврейських робітників і ремісників за
хідних областей Російської імперії і діяла з 90-х років XIX ст. 
до 40-х років XX ст. Поступовий перехід бундівців на пози
ції радянської влади багато в чому був зумовлений ілюзіями 
про можливість її демократизації шляхом участі в роботі 
Ті органів (з наук, літ.); Бундівці негативно зустріли Перший 
Універсал Центральної Ради (з наук.-попул. літ.).

БУНДІВСЬКИЙ, а, е, іст. Прикм. до бундівець. На ос
нові використання архівних джерел, документів досліджу
ється становлення бундівських організацій в Україні на
прикінці X IX — на початку X X  ст. (з газ.).

БУНДЮ ЧИТИСЯ, чуся, чишся, недок. Поводитися бун
дючно, чванливо. [ Микола : ]  Він живе тілько тут, бач, 
возний — так і бундючиться, що помазався паном (І. Котля
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ревський); — Ти гляди мені, жени коні під самісінький ґа
нок: треба бундючиться! — навчав отець Харитін погони
ча (І. Нечуй-Левицький); Кричав [Гаркун], лаявся, бундю
чився, викривлявся і весь час коверзував Петренками, як сам 
хотів (В. Винниченко); Він [пан Купа], запорожець колиш
ній, бундючиться, величається .. супроти простих людей 
(О. Ільченко); * Образно. За хвилину на Хаблаковім ст олі.. 
бундючилось чорнильне приладдя з білого мармуру... 
(В. Дрозд).

БУНДЮЧНИЙ, а, е. 1. Надмірно чванливий, пихатий. 
Випало йому [Т. Шевченкові] сидіти за столом поруч яко
гось бундючного пана (з переказу); Не вподобала й Мотря 
Явдохи. Вона здалася їй гордою, бундючною, недоступ
ною... (Панас Мирний); На якусь мить в ін .. бачив перед со
бою тільки бундючного вояку (Іван Ле).

2. Дуже багатий; пишний, розкішний. — Не хотів я 
справляти бундючного весілля, а воно таки само справи
лось! (І. Нечуй-Левицький); Чи варто ж їй справляти іме
нини? Та ще такі бундючні, на все село? (І. Рябокляч).

3. Пишномовний. Демагоги виголошують гучні промови, 
та водночас уважно стежать за тим, яке враження їх 
бундючні слова справляють на слухачів (Ю. Шовкопляс).

БУНДЮЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до бундючний 1. 
Перед загибеллю гордість буває, а перед упадком — бун
дючність (Біблія. Пер. І. Огієнка); — Випиймо, о. Мойсей, 
за вічну пам'ять шляхетського польського гонору! За їх 
бундючність давню! (І. Нечуй-Левицький); Він захлинався 
від радості, маючи нарешті змогу потішитись над бун
дючністю своячки (Н. Рибак); Всі вимагали покласти край 
усім цим міщанським змаганням з бундючності й велелюддя 
застіль (із журн.).

БУНДКЗЧНО. Присл. до бундючний. Не те за панщини 
було! Там кожний пан ступав так бучно І  відзивався так 
бундючно, Немов король (І. Франко); От глитай. Обідрав
ши побожно На селі усіх бідних людей, Він живе так бун
дючно, вельможно (В. Самійленко); Ротмістр, який стояв 
над купою риби, взявся в боки й бундючно скинув догори го
лову (П. Панч); Маєвський не говорив, а промовляв голосно й 
бундючно, немов справдешній мітинговий оратор (Ю. Шов
копляс).

БУНКЕР, а, ч. 1. Ємність для зберігання і перевантажен
ня сипких матеріалів. Сонце припікало, ячмінь був сухий.., в 
бункер текло золоте зерно (Ю. Збанацький); Подрібнений 
колчедан подається стрічковим транспортером у  бункер 
(з навч. літ.); У нижньому ярусі млина стояв бункер для зме
леного борошна (із журн.); Під бункер одна за одною підхо
дять автомашини, які вивозять хліб у  засіки. Дві-три хви
лини витрачається на завантаження кожної (з газ.).

2. Спеціально обладнане підземне укриття. Розпатла
ний сивогривий художник сів на нарах, спросоння здивовано 
оглядаючи бійців, що заповнили бункер (О. Гончар); Адже 
після оцих довгих гудків попередньої тривоги щохвилини 
можна ждати інших, коротких, знервованих, полохливих, 
коли здається, ніби сирени захлинаються, і коли кожен 
знає, що тепер треба бігти в бункер (П. Загребельний).

БУНКЕРНИЙ, а, е. Прикм. до бункер. Із збірного залізо
бетону зроблений ливарний двір і опори піддоменника, бун
керна естакада (з газ.); Виноградні лози навпроти бункер
них печер були скошені кулеметами, наче косами (О. Гон
чар).

БУНКЕРУВАЛЬНИЙ, а, е. Стос, до бункерування, при
знач. для бункерування. Бункерувальний причал.

БУНКЕРУВАЛЬНИК, а, ч. 1. Робітник, який обслуговує 
бункер. При вивантаженні щебеню 46-річний бункеруваль- 
ник був смертельно травмований люком вагона (з газ.); Бун- 
керувальник доменних печей.

2. Судно, признач, для постачання інших суден паливом. 
Швартування суден до бункерувальника під час проведення 
бункерувальних робіт не дозволяється (з наук.-техн. літ.).

БУНКЕРУВАННЯ, я, с. Дія за знач, бункерувйти. У ро
боті розроблено систему підтримки прийняття рішень 
для планування процесів бункерування суден в умовах неви
значеності (з наук, літ.); Портовий нагляд повинен бути 
поінформований щодо повної готовності судна до бункеру
вання (з наук.-техн. літ.); Бункерування зерна.

БУНКЕРУ ВАТИ, ую, уєш, недок., що. Засипати в бун
кер. Екіпаж судна, яке бункерують, має вжити додатко
вих заходів щодо пильності (з наук.-техн. літ.); Бункерувати 
щебінь.

БУНКЕРУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок. 1. Поповнюва
ти запаси палива (на судні). — Механік каже, що пального 
не вистачить, доведеться по дорозі бункеруватися 
(із журн.).

2. Пас. до бункерувати. Флот тепер мусив бункерува
тися за світовими цінами, а пропускна спроможність ук
раїнських портів перевищувала зовнішньоторговельні мож
ливості країни (з газ.).

БУНТ1, у, ч. Стихійне повстання, заколот. Мезептій їх 
тіснить.., На чинш нікого не пускає, Готові зараз бунт під
нять (І. Котляревський); Багато тоді лягло правих і винува
тих, поки той бунт замирили... (Панас Мирний); Коронний 
гетьман Потоцький бив на гвалт про новий бунт... (М. Гру- 
шевський); Так сказав Теодор: це радість бунту проти ло
гіки (М. Хвильовий); — Були, значить, ці полтавські бун
ти... Чого вони були, то вже кожний знає... (В. Винничен
ко); * Образно. Він хоче придушити в собі несподіваний 
бунт думок, що його викликав робітник-сусіда (А. Шиян).

(1) Хол ёрш бунтй, іст. —  заворушення в Росії на почат
ку XIX ст. у зв’язку з епідемією холери. Приводом до холер
них бунтів стали заходи царського уряду для боротьби з хо
лерою (карантин, збройні кордони, заборони пересування 
тощо) (з наук, літ.); (2) Чумний бунт, іст. — повстання в 
Москві у вересні 1771 р., причиною якого було тяжке стано
вище міського населення, що погіршилось у період епідемії 
чуми.

БУНТ2, а, ч. Зв’язка, сувій, пачка або тюк якихось мате
ріалів. Укладають тютюн в бунти зразу ж після зв ’язуван- 
ня (з наук, літ.); Суттєві відмінності цимбалів від гусел по
чинаються від наявності бунтів струн і способу їх на
тягування (із журн.).

БУНТАР, я, ч. Підбурювач до бунту, учасник бунту; бун
тівник. Микола, замість панського лану, вийшов на своє по
ле: він стрівся з людьми і тих намовив жати своє жито .. 
Од того часу пан мав на прикметі Миколу й звав його бун
тарем (І. Нечуй-Левицький); // Непокірлива, схильна до 
бунту людина. Промчався цей мрійник і бунтар — М. Хви
льовий — в магічно-таємничих “арабесках”, спалахнув 
яскраво і химерно огнецвіт його фантазії (з наук.-попул. 
літ.); Слова пісні “Як засядем, браття, коло чари " створив 
буковинський поет-бунтар Юрій Федькович (із журн.).
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БУНТАРКА, и, ж. Жін. до бунтйр. Дорога бунтарка, 
вона зовсім не знала, що бунт проти других насамперед є 
бунт проти самого себе (В. Винниченко).

БУНТАРСТВО, а, с. Виявлення непокори, виступ проти 
пригнічення. Пан староста зводять мене випитати тіль
ко про ті незаконності і бунтарства, про які там стоїть у  
реляції (І. Франко); 11 Непокірливість, схильність до бунту, 
протесту. Може, тоді й запало вперше в його [Т. Шевченка] 
душу зернятко бунтарства, непокірливості лихій долі 
(О. Іваненко); М. Семенко своїм безоглядним бунтарством 
у  поезії спонукає до пошуків, до виразної індивідуалізації 
свого поетичного “я " (з наук.-попул. літ.).

БУНТАРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бунтар. Навіть дивно, 
як у  цьому [дідовому] кряжистому тілі вміщуються два 
протилежні світи: то лагідний і тихий, як рівна надвечірня 
година, то гострий, мов бунтарський ніж (М. Стельмах); 
// Власт, бунтареві; пройнятий бунтарством. І  хто це їх під- 
штовхав, хто їх бунтарським духом обвіяв? (Б. Лепкий).

БУНТІВЛИВИЙ, а, е. Схильний до бунту, бунтарства. 
Ми вже ходили раз боронити турка од його бунтівливого 
холопа — білого арапа (з переказу); * Образно. У Тису всі 
річки течуть, Що в горах починають путь, Весною шумні й 
бунтівливі, А влітку — ясністю щасливі... (М. Рильський); 
Зухвалі, бунтівливі [Максимові] думки, що зародилися були 
ще в дитинстві, раптом вибухнули тепер (І. Багряний).

БУНТІВЛЙВІСТЬ, вості, ж. Властивість за знач, бун
тівливий. Бунтівливість студентства.

БУНТІВЛИВО. Присл. до бунтівливий. Захопившись 
шуканням, вона [Тося] люто, бунтівливо розкидала одіж і 
брудну білизну, що жужмом лежала у  якимсь кошику (М. Ів- 
ченко).

БУНТІВНЙЙ, а, є. Пройнятий бунтарством; бунтівниць
кий. — Де ти нині, бунтівний, неспокійний Грицю? (О. Берд
ник).

БУНТІВНИК, а, ч. Те саме, що бунтар. — Запріть браму! 
Всім по двадцять п ’ять [гарячих], а сьому старому бунтів
никові кілько влізе (І. Франко); Ігуменя виголошувала прок
ляття на голови бунтівників, що палять і громіять маєт
ки та хутори (А. Шиян); 1904 року перебуваючи на військо
вій службі, Данило Михайлович Щербанівський відмовився 
стріляти по “бунтівниках ” і дивом уник трибуналу (з газ.).

БУНТІВНЙЦЬКИЙ, а, е. Прикм. до бунтівник. Я .. без 
боязні вкладав у  шершаві, вузлуваті, небезпечні бунтівницькі 
руки шматочки святого хліба (Ю. Мушкетик); // Власт, 
бунтівникові; пройнятий бунтарством. Він [новий канди
дат] представлявся виборцям. Промовляв .. Правдиві бун
тівницькі речі про нужду, та біду, та насильства (І. Фран
ко); Та вдарив бунтівницький клич У хмари ком ’яні... (М. Риль
ський).

БУНТІВНИЦЯ, і, ж. Жін. до бунтівнйк. Молода поете- 
са-бунтівниця.

БУНТІВНИЧИЙ, а, е. Те саме, що бунтівницький. — Ви
скажіть сьому зухвальцю... Коли він складання віршів Бун
тівничих не покине, То в тюрму його закину (Леся Україн
ка); * Образно. Де над полками сонце бунтівниче, Над тан
ками пожарів ожеред — Там битва йде (А. Малишко).

БУНТІВНЙЧІСТЬ, чості, ж. Властивість за знач, бун- 
тівнйчий. У повісті Г. Хоткевича “Камінна душа " харак
тери чоловіків здебільшого показані у  протиставленні гу
цульських рис (бунтівничість, рішучість, воля) загальнона

ціональним (певна терплячість, очікування, пристосування) 
(з наук.-попул. літ.).

БУНТІВНЙЧО. Присл. до бунтівнйчий. Намагаючись 
не розплющувати очі, режисер бунтівничо мотнув головою 
(із журн.).

БУНТЛЙВИЙ, a, рідко. Те саме, що бунтівлйвий. Ось
він, цей бунтливий віршописець з Вільна, Неспокійно зво
дить голову худу (М. Бажан).

БУНТЛИВІСТЬ, вості, ж., рідко. Властивість за знач, 
бунтлйвий. Вроджена бунтливість.

БУНТЛЙВО, рідко. Присл. до бунтлйвий. Бунтливо по
водитися.

БУНТУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. Чинити бунт, повстан
ня; брати участь у бунті. Не село бунтувало, а тільки при
відці (М. Коцюбинський); Стоять заводи та шахти німі 
(бунтуєробітництво) (А. Головко); Uрозм. Виявляти вели
ке незадоволення або неспокій, роздратування, протест. 
[ Од а р к а : ]  Та що скоїлося, скажи ти мені? Чого ти так 
бунтуєш та вбиваєшся? (Панас Мирний); * Образно. Коні 
сердито іржуть. Вони десь бунтують у  стайні, б ’ють зем
лю ногами, роздувають од гніву ніздрі (М. Коцюбинський); 
Розумієш, мій інтелект буде бунтувати (О. Бердник).

2. кого, що. Підбурювати до бунту. До міста доніс пан, 
що має в селі такого чоловіка, що громаду бунтує (Б. Леп
кий); // Підбурювати проти кого-небудь. [ Рябина : ]  Ти смі
єш іще мою дитину проти мене бунтувати? (І. Франко).

3. кого, що, перен. Хвилювати, бентежити. А тільки бар
ва їх [розмов], мелодія раптова тепер, як і тоді, мені бун
тує кров (Леся Українка); Зелений плав, сон, дзвін... Бунтує 
душу... Скільки сонця, праці, втіхи! (К. Гордієнко).

0  Хвилювйти (бентежити, бунтувати) кров див. хви
лювати.

б у н т у в Ат и с я , уюся, уєшся, недок. Те саме, що бун
тувати 1. Параскіца — тиха, покірлива, сумирна — почина
ла бунтуватись кожним своїм фібром проти невірної долі 
(М. Коцюбинський); Марія не була б сама собою, якби не 
бунтувалася проти авторитетів (з наук.-попул. літ.); * Об
разно. Серце [Тасі] бунтувалося й кричало без слів, без зву
ків (Л. Дмитерко).

БУНЧУЖНИЙ, рідко БУНЧУЧНИЙ, ного, ч., іст. Ви
борна особа, яка мала один із найвищих військових чинів в 
Україні у XVII-XVIII ст. — охоронець бунчука і командир 
частини козацького війська. Попереду бунчужний ніс бун
чук, а слідом з шапками під пахвою ішли полковники (П. Панч); 
Всі повернулися, дивляться. Виходить з гетьманським бун
чуком бунчужний (О. Корнійчук); При гетьмані була гене
ральна старшина: обозний, осавули, бунчужний, хорунжий, 
писар, суддя (з газ.).

(1) Генеральний бунчужний (рідко бунчучний) — го
ловний охоронець символу гетьманської влади (бунчука), 
який під час війни за дорученням гетьмана командував 
окремими козацькими частинами та виконував певні дип
ломатичні функції. Носити перед гетьманом бунчук та бу
ти радником гетьмана під час походів — було найголов
нішим обов’язком генерального бунчужного (з наук. літ.).

БУНЧУК, а, ч. 1. іст. Булава з металевою кулькою на 
кінці і прикрасою-китицею з кінського волосу; в давні часи 
широко застосовувалася в Туреччині, Польщі, Росії (як 
ознака влади козацьких отаманів) і в Україні (як ознака вла
ди гетьманів). Не хотілось в снігу, в лісі, Козацьку громаду З
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булавами, з бунчуками Збирать на пораду (Т. Шевченко); 
На одній стіні [у покої] висіли військові добутки: то доро
гий турецький запоясник, то шабля, то бунчук... (Д. Мордо- 
вець); Попереду [сотні] один козак високо тримав над голо
вою бунчук... (Ю. Мушкетик); На майдан перед січовою 
церквою виносили козацькі клейноди — хоругви, бунчуки, 
котли, булаву — і старшина кланялася панству, просила 
увільнити від виконання обов’язків (із журн.); Головними 
військовими клейнодами були хоругва, бунчук, печатка з 
гербом (з газ.).

2. У деяких військових оркестрах шумовий музичний ін
струмент (із дзвіночками), прикрашений волоссям із кін
ських хвостів. Грати на бунчуку.

БУНЧУКбВИЙ, а, е, іст. 1. Прикм. до бунчук. Бунчуко
вий держак був дерев’яним, а куля — металевою або золо
тою (з наук.-попул. літ.); На Січі бунчукове оздоблення ви
готовляли з білого кінського волосся та червоних мотузок 
(із журн.).

2. у  знач. ім. бунчукбвий, вого, ч. Те саме, що бун
чужний. У руках Сомко держить золоту булаву Богданову; 
над ним розпустили хорунжі і бунчукові військову корогов і 
бунчук (П. Куліш); // Почесне звання, яке українські гетьма
ни спочатку надавали синам генеральної старшини та пол
ковників, а пізніше — відставним полковникам і полковій 
старшині. Бувають військові, значкові, І  сотники, і бунчуко
ві (І. Котляревський).

Д  Бунчукове товарйство див. товарйство; Бунчуко
вий товариш див. товйриш.

БУНЧУЧНИЙ див. бунчужний.
БУПР, у, ч., заст. Скорочення: будинок примусових ро

біт. — Роздеру йому пащеку аж до вух! Нехай тоді беруть 
мене до бупру... (Я. Качура).

БУПРІВСЬКИЙ, а, е, заст. Прикм. до бупр. Тюремний 
чиновник, заповнюючи анкету Левка Скрипника, поцікавив
ся, чи не є він часом родичем відомого наркома Миколи 
Скрипника. Щоб остаточно з ’ясувати ситуацію, бупрів- 
ське начальство під розписку відпустило Левка на відвідини 
наркома (із журн.).

БУР1, а, ч. Інструмент для буріння свердловин у ґрунті та 
різних гірських породах. Цим буром можна за 5 секунд зро
бити яму завширшки 1 метр (з публіц. літ.); Бур, пройшов
ши 160 метрів, не виходить з піщаного шару (із журн.).

БУР2 див. бури.
БУРА, й, ж., хім. Натрієва сіль борної кислоти. У борних 

озерах, сполучених із термами, завжди відкладається бура 
(з наук. літ.).

БУРАВ, а, ч., рідко. Те саме, що свёрдло. Отвори в де
рев ’яних стінах роблять за допомогою буравів різних діа
метрів (з навч. літ.); * Образно. Холодно стає Чайчисі, мо
роз кам ’янить на її обличчі сніжинки, буравами всвердлю- 
ється в кості (М. Стельмах).

БУРАВИТИ, влю, виш; мн. буравлять; недок., що, рідко. 
Те саме, що свердлйти. Гуділа машина, включена в елек
тричний струм, свердлик буравив порожнє повітря (С. Ту- 
дор); * Образно. Важкі думи буравили мозок Храпчука (С. Жу- 
рахович).

БУРАВИТИСЯ, виться; мн. вляться; недок., рідко. Пас. 
до буравити. Плити досить легко ріжуться і буравляться, 
внаслідок чого менше зношуються інструменти (з наук.- 
техн. літ.); Уже працює 10 німецьких, створених за надани

ми шахтою технічними умовами, бурових верстатів, яки
ми щомісяця буравляться до 5 км підземних дегазаційних 
свердловин довжиною до 300 м, діаметром 150 мм (з на- 
ук.-техн. літ.).

БУРАВЛЕНИЯ, я, с., рідко. Дія за знач, бурйвити. Пер
ші дві фази дослідження припускають проведення сейсміч
ного аналізу й буравлення двох свердловин протягом трьох 
років (з наук, літ.); Уже розпочато роботи з буравлення 
шпар для визначення причини підтоплення будинків — це 
може бути як колектор, так і ґрунтові води (з газ.).

БУРАВЧИК, а, ч., рідко. Зменш, до бурйв; свердлик. Для 
свердління невеликих отворів користуються буравчиками 
(з навч. літ.); * У порівн. Розумні очі господаря впиваються, 
мов гострі буравчики, у  відвідувача (А. Шиян).

БУРАН, у, ч. Завірюха, метелиця в степу при сильному 
вітрі і низькій температурі повітря. Ще з того ж вечора, по 
заході сонця, пішов сніг з вітром, зірвався буран (В. Коза
ченко); Часто сніг, супроводжуваний буранами й хуртови
нами, іде по кілька днів підряд (з навч. літ.); * Образно. За 
бурями, за грозами, буранами — я чую: суд вершиться над 
тиранами! (П/Гичина).

БУРАННИЙ, а, е. Прикм. до буран. Був тільки океан 
розвированого снігу, .. завивання буранної степової ночі 
(О. Гончар).

БУРАТ, а, ч. Машина для просіювання сипких матеріалів 
крізь сито, натягнене на барабан, що обертається. Бурат 
призначений для просіювання борошна та видалення з ньо
го феромагнітних домішок (з наук.-техн. літ.).

Б У Р Б б Н 1, а, ч„ розм., заст. Брутальний, зарозумілий, 
неосвічений правитель; // Взагалі брутальна, некультурна 
людина. Хотілося [Миколі Миколайовичу] подратувати 
Никанора Петровича, до якого він ставився трохи іроніч
но, вважаючи його в глибині душі за обмеженого реакціоне
ра й бурбона (Б. Антоненко-Давидович); —  Але вас приму
шу бути вчителем, а не бурбоном (Ю. Збанацький).

БУРБЙН2, у, ч. Американське віскі. Бурбон названий за 
однойменним округом в американському штаті Кентуккі, 
де цей напій вироблявся з 1789 року (із журн.); Основна від
мінність бурбону від європейського віскі полягає в тому, що 
бурбон виробляється з кукурудзи, а не з ячменю або жита, і 
витримується в спеціальних діжках (з Інтернету).

БУРГ, у, ч., іст. У середньовічній Західній Європі — на
зва укріплених, надійно захищених замків. Іван Остапович 
був гарний верхом на коні,.. неначе пишний середиьовіковий 
лицар серед чорного задимленого німецького бургу (Леся 
Українка).

БУРГГРАФ, а, ч., іст. У середньовічній Німеччині — 
посадова особа, що здійснювала адміністративне, судове і 
військове керівництво в місті. Бургграф Мейсинський Бур- 
хард.. дав слово честі, що з Заубушем нічого не станеться, 
коли він вийде з церкви (П. Загребельний).

БУРГОМ ІСТЕРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бургомістр. 
Бургомістерський наказ.

БУРГОМІСТР, а, ч. 1 . Голова міського самоуправління в 
деяких країнах Західної Європи. Ластівка забула полетіти 
у  вирій. Осінь, холоднеча, а ластівка — ще в Кельні, ї ї  ловило 
все місто. Сам бургомістр... (П. Загребельний).

2. іст. Голова міської управи в Україні та Росії до XX ст. 
І  кого тільки тут не було: .. ратмани, бургомістри, судді
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(3. Тулуб); Він призначив себе на бургомістра самочинно 
(В. Собко).

БУРГУНДЕЦЬ див. бургундці.
БУРГУНДКА dueL бургундці.
БУРГУНДСЬКИЙ, а, е. Стос, до бургундців і Бургундії. 

З такими кубками можна ходити до криниці, а не до бур
гундського вина (І. Кочерга); Хазяїн кафе з добрим бургунд
ським черевом і пухкими чернечими руками ніжно взяв з ру
ки Остюка належну йому кількість сантимів і з побожніс
тю провів Остюка до дверей (Ю. Яновський); Після довгих 
переговорів, трати часу й зусиль йому насилу вдалося вмо
вити їх задовольнитися одною бургундською провінцією 
(П. Загребельний).

БУРГУНДЦІ, ів, мн. (одн. бургундець, дця, ч.; бур
гундка, и, ж.). Народність, що населяє історичну область 
Бургундію на сході Франції. У середовищі французів швид
ко нівелюються такі групи французької етнонації, як бур
гундці, гасконці, провансальці та ін. (з газ.); У середні віки 
бургундець не вважав себе французом (з Інтернету).

БУРДА, й , ж ., розм. Каламутна, несмачна рідка страва 
або напій. Часом то був “борщ ", часом взагалі якась бур
да... (І. Багряний); Подали вечерю — якусь бурду з мерзлих 
буряків (Ю. Збанацький); На ранок прийшов наглядач, при
ніс .. по мисці бурди (А. Дімаров).

БУРДЁЙ, БУРДІЙ, ю, ч., діал. 1. Житло, викопане в зем
лі; землянка. Окрім хати, що стояла недалеко панського 
дому, мали ще тут два бурдеї (О. Кобилянська); Такі зем
лянки .. були розкидані скрізь по запорізьких займищах і на
зивалися бурдеями (П. Панч); Надвечір стрілець Коструба 
зайшов у  свій бурдей під Греготом (Р. Іваничук); // Благень
ка хата; халупа. Зайдімо в бурдій; подивимось, як воно тут 
в школярській стації(А. Свидницький); На гиблому грунті 
якоюсь купиною стоїть не то хатка, не то старий бурдей 
(М. Стельмах); Поряд з багатими ґраждами існували курні 
хати — бурдеї, які складалися з сіней і кімнати (з наук.-по- 
пул. літ.).

2. Те саме, що бордель. Ну, і була [Сусана] в бурдеї, але 
потому вони законно звінчались (М. Коцюбинський); Он чо
ловіки — так ті в бурдей, А жінці варто оступитись, то 
гріх від Бога й від людей (Л. Костенко).

БУРДІЙ див. бурдёй.
БУРДбН, а, ч., муз. 1. Неперервний і незмінний за висо

тою звук відкритих струн щипкового і смичкового інстру
ментів, басових трубок волинки та ін. Низькі протяжні зву
ки волинки називаються бурдонами, вони звучать безперерв
но, як гармонійний фон до мелодії (із журн.).

2. Нескорочувані пальцями під час гри струни щипкових 
і смичкових музичних інструментів.

3. Басовий регістр органа. Басовий бурдон має приблизно 
1,5 м завдовжки і звучить на квінту нижче (з наук.-попул. 
літ.).

БУРДбННИЙ, а, е, муз. Прикм. до бурдбн. Характер
ним у  грі на флоярі є видобування одночасно голосом бур- 
донного тону (баса, гука) (з наук.-попул. літ.).

БУРДКЖ, а, ч. Мішок із цілої шкури тварини для збе
рігання або перевезення вина, води і т. ін. Взяв Єссей осла, 
наладованого хлібом, та бурдюк вина, та одне козля, і по
слав через сина свого Давида до Саула (Біблія. Пер. І. Огієн- 
ка); За сотні кілометрів у  бурдюках зогріту воду привозили 
до табору (Іван Ле).

БУРДЮЧНИЙ, а, е. Прикм. до бурдюк. У змазаний вер
шковим маслом сотейник викладіть шар мамалиги, на неї 
покладіть шар бринзи або бурдючного сиру, накрийте ма
малигою, посипте тертою бринзою й зверху покладіть 
шматочки свіжого вершкового масла (з навч. літ.); Відмін
ною рисою грузинського столу є часте вживання сирів ви
ключно розсольного типу, що виготовляються в основному 
глечиковим та частково бурдючним способами (з газ.).

БУРЁ, невідм., с. Старовинний французький народний 
танець XVII ст. дво- або тричасткового розміру з чітким, 
часто синкопованим ритмом. Танцювати буре.

БУРЕВІЙ, ю, ч. Дуже сильний вітер; ураган. Іде із лісу — 
Буревій! — І  сосни на узліссі стогнуть (М. Хвильовий); Зи
ма не хотіла поступатися весні, враз розлютувалася буре
віями та метелицями (В. Минко); Величезні дерева геть із 
корінням повивертало — якийсь буревій, чи що? (з наук.-по
пул. літ.); * Образно. Вперед назустріч гніву блискавиць, 
Нас не злякають люті буревії, Перед грозою не впадемо 
ниць (Л. Дмитерко).

БУРЕВІЙНИЙ, а, е. Прикм. до буревій. Буревійними но
чами стогони й квиління чути (У. Самчук).

БУРЕВІСНИЙ, а, е. Який віщує бурю. П. Тичина вво
дить в українську лірику пейзажі буревісної природи, які 
символізують соціальний протест (з наук. літ.).

БУРЕВІСНИК, а, ч. 1. Великий морський птах родини 
альбатросових із чорно- або буро-білим оперенням і довги
ми вузькими крилами. Немов шалені, то припадали до 
хвиль, то шугали вгору прудкі буревісники (Ю. Збанацький); 
Трапляється, що гігантські буревісники нападають на пін
гвінів (із журн.); * Образно. Різко крикнули кларнети радіс
тю буревісників (В. Підмогильний); * У порівн. Любили лю
ди цього юнака, мов буревісник бурю (М. Хвильовий).

2. перен. Провісник бурі. Мчать [блискавиці] поспіль, 
нестримно, навально посилають народам Європи червоних 
своїх буревісників: визволення близьке! (О. Гончар); В особі 
О. Олеся поєднувалися дві натури: першого буревісника 
України в XX  ст., який кликав грози та провіщував відро
дження народу, і останнього славетного поета кохання, 
останнього короля в царстві нашої інтимної лірики (з на
ук.-попул. літ.).

БУРЕВІСНИКОВІ, вих,л#«. Родина морських птахів ря
ду буревісникоподібних. Буревісникові зустрічаються біля 
берегів та над поверхнею всіх океанів, проте переважно в 
Південній півкулі (з наук.-попул. літ.); До буревісникових 
належать численні види птахів переважно середнього роз
міру (із журн.).

БУРЕВІСНИКОПОДІБНІ, них, мн. Ряд довгокрилих і 
короткохвостих морських птахів, які мають довгий гакопо- 
дібний дзьоб із двома трубкоподібними отворами на верх
ній частині, через які вони виділяють морську сіль і шлун
кові соки. За особливу будову дзьоба буревісникоподібні 
отримали назву “трубконосі" (з наук.-попул. літ.).

БУ РЕЛ бМ , у, ч. 1. Сильний вітер (ураган), що ламає де
рева в лісі. Тільки не бурелом — артилерійським опієм пова
лені дерева (А. Головко); Гучно б'ють об скелю громи, Хо
дять лісом буреломи (Л. Дмитерко); Лісівники підрахували: 
тільки за десять років буреломи знищили близько 21 мільйо
на кубометрів деревини (з навч. літ.).

2. Повалені бурею дерева. Звір сховався в нетрі темні, 
в непролазні буреломи (М. Бажан); Раз у  раз дорогу заго
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роджу вав бурелом. Б ійц і.. справно перескакували по сто
літніх повалених деревах (О. Гончар); Ведмідь глянув на 
нього чорними ґудзиками очей, зігнувся, став на чотири ноги 
і погупав з малиннику в хащу бурелому (К. Гриб); І там, де 
вітри проносяться, залишаються буреломи — дика і страш
на картина спустошення (з навч. літ.).

БУРЕЛбМ НИЙ, а, е. 1. Стос, до бурелому. Прийнято 
рішення про розробку бурелом них насаджень власними си
лами лісогосподарських підприємств (із журн.); З метою 
контролю за заготівлею деревини при розробці буреломних 
площ проводяться роботи з відмежування пошкоджених 
ділянок, визначення їх площі, обліку деревини, яка підлягає 
вирубці (з газ.).

2. перен. Неспокійний, швидкий, мінливий. Багато до
водилося чути про те, що і в нашому буреломному двад
цять першому столітті морями та річками ходить кора
бель, що є точною копією тих козацьких чайок, на яких ще 
п ’ять століть тому здобували українські козаки свою вій
ськово-морську славу (із журн.).

БУРЕМНИЙ, а, е. 1. Прикм. до буря 1; який буває під 
час бурі. І  радісним буремним громом спадають з неба 
блискавиці (В. Стус); Не заспокоювались стривожені думи, 
як не може одразу заспокоїтись море, розбурхане буремни
ми вітрами (А. Шиян); // 3 бурею, бурями; буряний. Мина
ла довга, виснажлива буремна ніч (О. Гуреїв); // Неспокій
ний, розбурханий (про море, річку і т. ін.). За галявиною 
вдалині ще вищі шеренги відрогів, які нагадують буремне 
море, що в пориві піднялось до самого неба і раптом за- 
кам ’яніло (П. Воронько).

2. перен. Сповнений подій, тривог, хвилювань. — Тут 
пройшло моє босоноге дитинство і моя буремна юність 
(О. Довженко); Українська нація знала не один буремний пе
ріод національно-визвольної боротьби (із журн.).

БУРЕТ, у, ч. Шовкова одноколірна важка тканина без 
блиску, яка відрізняється грубою жорсткою нерівною по
верхнею. Серед тканин, заборонених до ввезення в Австрію, 
є велюр, плюш, трикотажні тканини, букле, крім тканин 
на шовковій основі (у тому числі бурет) (із журн.).

БУРЕЦЬ див. бурці.
БУРЖУА, невідм., ч. Представник класу буржуазії. Сло

вом, матеріальний стан мого героя нижче нормального, 
коли взяти до уваги бюджет нашого сучасного буржуа чи 
то курс червінця і особливо той факт, що Іван Іванович лю
дина мало не з вищою освітою (М. Хвильовий); Буржуа 
плюється, коли бачить щось, що його непокоїть, що приму
шує мислить... (В. Винниченко).

БУРЖУАЗІЯ, ї, ж. Суспільний клас, що отримував при
бутки з власних торговельних або промислових підпри
ємств. Не розгинаючись, гехкає молодий Цимбал. Здається, 
вся його лють на світову буржуазію .. повернулась тепер у  
роботу (О. Гончар).

БУРЖУАЗНИЙ, а, е. Прикм. до буржуазія; // Власт, 
буржуазії. Пропорція [челяді і хазяїв] цілком законна і у  вся
кому разі нічого не має спільного з буржуазними замашка
ми (М. Хвильовий); Любов до свого народу не може прини
зити людини, вважатися буржуазним пережитком (з газ.); 
// Який характеризується панівною роллю буржуазії, здій
снюється в інтересах буржуазії. Англія почала будувати 
суспільство буржуазної демократії ще у  XVIII cm. (з наук, 
літ.); Вважалось, що парламентаризм є негативним яви

щем, вигаданим для захисту реакційної сутності буржуаз
ного суспільства (з наук.-попул. літ.).

Буржуазна революція див. революція.
БУРЖУАЗНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, бур

жуазний. Буржуазність моралі.
БУРЖУЙ, я, ч., розм. Те саме, що буржуй. — Ліворуція 

[революція], бабо, повстання, та й квит. Ідемо буржуїв би
ти (М. Хвильовий).

БУРЖУЙКА1, и, ж., розм. Жін. до буржуй. Варварі Пи- 
монівні теж небезпечно лишатися в домі: кожної хвилини 
можуть прийти й по неї, як по хазяйку, чи пак буржуйку, 
що не сплатила замість хворого чоловіка накладеної кон
трибуції (Б. Антоненко-Давидович).

БУРЖУЙКА2, и, ж., розм. Невелика залізна грубка. Біля 
лежанки дошки обвуглені, тут стояла буржуйка у  холодні 
зими (В. Дрозд); Ми самі їздили в ліс, рубали дрова, обігріва
ли буржуйками приміщення (із журн.).

БУРЖ УЙСЬКИЙ, а, е, розм. Прикм. до буржуй; // На
лежний буржуєві, буржуям. Семен Кушніренко порадив їй 
[Варварі] триматися в ці небезпечні дні подалі від буржуй
ського дому (Б. Антоненко-Давидович).

БУРЗЕРОВІ, вих, мн. Родина дводольних рослин, яка 
складається з листопадних перистолистих дерев та чагар
ників, що ростуть перев. у тропіках. Бурзерові — досить ве
лика родина (близько 20 родів і 600 видів), види якої пошире
ні у  всіх тропічних областях Землі (з наук, літ.); Більшість 
бурзерових слугує для отримання цінних ефірних олій, смол і 
бальзамів (з наук.-попул. літ.).

БУРИ, ів, мн. (одн. бур, а, ч.). Народність у Південній 
Африці, нащадки європейських (головним чином голланд
ських) колоністів. —  Скажу тобі по секрету: я вчора був у  
Трансваалі, хотів битись з бурами (І. Нечуй-Левицький); У 
Південній Африці є області, населені вихідцями з Голландії, 
так званими бурами (з навч. літ.).

БУРИДАНІВ, нова, нове: 0  Буридйнів осёл (віслюк) 
див. осёл.

БУРИЙ, а, е. Темно-коричневий із сіруватим або черво
нуватим відтінком. Бурою гадюкою в ’ється по степу шлях 
битий (Панас Мирний); Не було замість серця ні жарин, ні 
попелу, а був тільки .. дим, густий, бурий, гнітючий дим 
(В. Винниченко); Бура перекопська рівнина лежить між  
морями, як величезний, вигорілий на сонці полігон (О. Гон
чар); Ярами бурими, гнідими Тумани впали, поповзли (М. Він- 
грановський); І  коли людина не хоче вкоротити собі віку, во
на ніколи не нап ’ється тієї бурої каламуті, що недавно на
зивалася чистими водами Дністра (із журн.).

Д  Буре вугілля див. вугілля.
БУРИЛЬНИЙ, а, е. Признач, для буріння. Семена Голу- 

баря цього року перевели в бурильники, дали в руки буриль
ний молоток (Іван Ле); У кінці X IX  cm. в Бориславі почали 
будувати бурильні установки для глибинного видобування 
нафти (з наук.-попул. літ.).

БУРИЛЬНИК, а, ч. Робітник, що бурить свердловини і 
шпури. Бурильник був одягнутий, як на свято, в новий тем
но-синій костюм і блискучі черевики (Д. Ткач); Д ії геологів 
та бурильників іноді відбуваються в умовах деякої геологіч
ної невизначеності (із журн.).

БУРЙЛЬНИЦЯ, і, ж. Жін. до бурйльник. Бригада бу
рильниць.
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БУРЙМА, и, ж. Український народний масовий танець, 
що виконується у швидкому темпі. Під буриму, гуцулку; ко
ломийку, вальс ноги самі йшли в танок (із журн.).

БУРИМЁ, невідм., с. Вірші на задану тему. Зазвичай бу
риме — це забавні чотиривірші, але це можуть бути і сер
йозні філософські вірші (з навч. літ.); 11 Літературна гра, яка 
полягає у складанні віршів на задані рими (перев. гуморис
тичних). Пропонуємо зіграти в буриме (із журн.).

БУРИТИ1, рить, недок., діал. Литися, сильно текти. Бу
рить, як з барила (Сл. Гр.).

БУРИТИ , рю, риш, недок., що, діал. Хвилювати. Всі 
живемо боротьбою, Всім хитрий демон часто бурить кров 
(І. Франко).

БУРИТИ, рю, рйш, недок., що. Свердлити ґрунт або гір
ську породу спеціальним інструментом. Там, де немає ба
лок і ярів, бурять свердловини, щоб використати на службу 
врожаєві і підземні води (з наук. літ.).

БУРИТИСЯ, риться, недок., діал. 1. Хвилюватися. — А 
тут з усіх боків вісті, що народ по селах буриться, варти 
стоять і не пускають нікого (І. Франко).

2. перев. безос. Збиратися на бурю (у 1 знач.). Хмарить
ся, буриться, — дощ буде... (Сл. Гр.); Небо бурилося, грізно 
гурчало, хмурилося (К. Гордієнко).

БУРИТИСЯ, буриться, недок. Пас. до бурйти. В камін
ному урвищі на скелі рудного пласта бурився шпур для за
ряджання бурки (Іван Ле).

БУРІННЯ, я, с. Дія за знач, бурйти. [Ч о р н о л і с:] Я  до
повів про підгрунтові води. Але вони примусили мене про
довжувать буріння (Л. Дмитерко); Перспективу дальшого 
піднесення видобутку нафти створює буріння нових екс
плуатаційних і глибоких розвідувальних свердловин (з на- 
ук.-попул. літ.); Нині в акваторіях Чорного й Азовського 
морів пошукове буріння проводить тільки одна плавуча 
установка (з газ.).

Д  (1) Турбінне буріння — вид буріння, при якому заглиб
лення свердловини здійснюється турбобуром; (2) Шнекове 
буріння — обертове буріння з використанням лопатевого 
різця і вилученням із забою породи шнеком.

БУРІСТЬ, рості, ж. Якість за знач, бурий. Буре небо дає 
їм [кучугурам] свою бурість, вогневий палевий полиск 
(О. Гончар).

БУРІТИ, іє, недок. Ставати бурим; набувати бурого ко
льору. Під час сушіння м якоть різаних овочів швидко буріє 
(з наук, літ.); // Виднітися, виділятися бурим кольором. 
Де-де буріє останнє просо і пізня гречка спіє (Сл. Гр.).

БУРКА1 , и, ж. Повстяний безрукавний плащ або накид
ка з козячої вовни (перев. на Кавказі). Цупко в бурку завер
нувшись, Захріп старий (І. Котляревський); Голений хурман 
в широкій бурці .. взяв з рук моїх чемодан (М. Коцюбин
ський); Бурка з кращого, крамного сукна на передньому 
[вершнику] давала знати, що то був .. якийсь пан (М. Гру- 
шевський); Помітила я одного чоловіка в чорній бурці (А. Ши- 
ян); Українська закарпатська чуга нагадує кавказьку бурку 
(з наук.-попул. літ.).

БУРКА2, и, ж. Вузький отвір, який висвердлюють у гір
ських породах і наповнюють вибуховою речовиною для ви
садження їх у повітря. Стоколос показував місце кожної 
бурки, напрям свердла, глибину шпуру, найвигіднішу для ви
бухової дії (Ю. Яновський); Доводилося бурити в гарячому

шлаку, закладати в бурки вибухові патрони (з наук.-попул. 
літ.).

БУРКАЛО, а, ч. і с., розм., рідко. Той, хто бурчить. На
бридливе буркало.

БУРКАТИ1, аю, аєш, недок., що і без дод., розм. Говорити 
уривчасто і невиразно; бурмотати, мурмотіти. Мотя тіль
ки іноді сердито буркала йому у  відповідь якесь слово (В. Ко
заченко); * Образно. Тут, коло його ніг, колисалися хвилі й 
буркали щось сумне (О. Кобилянська); Десь за Дніпром, поза 
білою тучею, Буркає грім дідуганом столітнім (Я. Шпор- 
та).

БУРКАТИ2, аю, аєш, недок., кого, що, рідко. Те саме, що 
будйти 1. — Так спи ж дома, Меджиде, — Ми буркать не 
будем (П. Гулак-Артемовський).

БУРКИ, рок, мн. Теплі високі чоботи, здебільшого з пов
сті або фетру на шкіряній підошві. В чоловічому пальті, в 
ганчір ’яних бурках, у  шапці з вухами, вона [дружина] рубає 
дрова (І. Багряний).

БУРКІТ, коту, ч. Дія за знач, буркотати, буркотіти і зву
ки, утворювані цією дією. Іноді тут [у домі], як в казані, ки
пить, клекоче, і співи йдуть, і сварки, і такий крик та бур
кіт (А. Свидницький); — Ну, здорові були, орли!.. Сірий го
мін, зітхання й невиразний буркіт у  відповідь (І. Багряний).

БУРКІТЛИВИЙ див. буркотлйвий.
БУРКІТЛИВІСТЬ див. буркотлйвість.
БУРКІТЛИВО див. буркотлйво.
БУРКНУТИ, ну, неш, док., що і без дод. Однокр. до 

буркати1. — Мовчала б, коли сказати не вмієш, — буркнув 
сердито Карно Петрович (М. Коцюбинський); Сердюк щось 
буркнув, і Криленко, не розібравши що, поставив чайника 
на столик і поліз на горове ліжко (М. Хвильовий); — Ціан- 
калій, — буркнув Соломон коротко. Максим здивовано свис
нув (І. Багряний); Дядя Михайло пильно подивився на нас і 
щось буркнув собі під ніс (Л. Смілянський).

БУРКОТАННЯ, я, с. Дія за знач, буркотати і звуки, 
утворювані цією дією. Він висловлював своє вдоволення глу
хим буркотанням: — А так, так, так! Так йому треба 
(І. Франко); Буркотання голубів.

БУРКОТАТИ, очу, очеш, БУРКОТІТИ, очу, отйш, недок. 
1. що і без дод. Говорити тихо і невиразно. — Ви, діточки 
(до мене та до Катрі), не слухайте, що стара буркоче 
(Марко Вовчок); Чоловічий голос щось буркотить та бур
котить, а жіночий озветься словом та й пустить срібний 
сміх на дорогу (М. Стельмах); // Говорити невиразно і сер
дито, висловлюючи невдоволення ким-, чим-небудь; бурча
ти. Буркотів [Щука] собі під ніс, лаючи козаків (О. Сторо
женко); Олівець був короткий, списаний... Оксентій, бурко
чучи, послинив його (Ю. Смолич).

2. Утворювати одноманітні, приглушені, схожі на буль
кання звуки; дзюрчати (про річку, струмок і т. ін.). Приток 
води далеко десь рвав греблі, і хвилі буркотіли, розливаю
чись по долині (О. Стороженко); По шляху біжать жваві 
струмочки — крутяться, підстрибують, танцюють, весе
ло про щось буркочуть (С. Васильченко).

3. Воркувати (про голубів). Голуб в 'ється круг неї [прин
цеси] і буркоче (Леся Українка); По покрівлі сарая бігали су
сідові голуби і приємно буркотали (М. Хвильовий); * Образ
но. Моя мила, милесенька, Голубка сивесенька, Усю нічку 
буркотала, Мені спать не давала (П. Чубинський).
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БУРКОТІННЯ, я, с. Дія за знач, буркотіти і звуки, утво
рювані цією дією. Марту розважало його [Давида Семено- 
вича] буркотіння (В, Підмогильний); Ласточкін подзвонив 
і за хвилину почув за дверима сердите буркотіння Уласа 
Уласовича (Ю. Смолич); А Кушнір, десь у  темряві, продов
жував своє голубине буркотіння (М. Стельмах).

БУРКОТІТИ див. буркотйти.
БУРКОТЛИВИЙ, рідше БУРКІТЛИВИЙ, а, е. 1. Схиль

ний буркотати, бурчати; який буркоче, бурчить (про людину). 
Налинуть до тебе Гості говірливі, Веселі, співочі, Ніжно- 
буркотливі (П. Куліш); Він завжди був трохи грубуватий і 
буркотливий (О. Довженко); — Лежи тихо! Чого крутиш
ся! їй [дитині] і там добре, — підійшла буркітлива Тайфіде 
(3. Тулуб); // Який виражає незадоволення. Випускає [жаба] 
з себе згуки, раз жалібні.., то знов сердиті, буркотливі 
(М. Коцюбинський).

2. Який часто воркує, любить воркувати (про голубів). — Чи 
бачили сивую голубку?.. Яка вона? — Сиза, сиза, буркотли
ва (П. Чубинський).

БУРКОТЛИВІСТЬ, рідше БУРКІТЛИВІСТЬ, восггі, ж. 
Абстр. ім. до буркотлйвий, буркітливий. Надмірна бур
котливість може викликати невдоволення навколишніх 
(із журн.).

БУРКОТЛИВО, рідше БУРКІТЛИВО. Присл. до бур
котлйвий, буркітлйвий. За вікном буркотливо перекочує 
свої хвилі старий Дніпро (із журн.); “А кого тут взагалі 
можна помітити, якщо всі тільки те і роблять, що нама
гаються протиснутись між цими лавками? " — буркотли
во вимовив співрозмовник (з газ.).

БУРКОТУН, а, ч. Той, хто завжди бурчить. Якою оман
ливою буває людська зовнішність! Він спочатку не злюбив 
був оцього буркотуна, а виявилось, що це добросердечна, 
душевна людина (Ю. Збанацький); Не перевелися буркоту
ни і сьогодні: і те їх не влаштовує, й інше (з газ.).

БУРКОТУХА, и, ж. Жін. до буркотун. Ріка, як і раніш, 
невдоволено буркотіла, але стару буркотуху ніхто не слу
хав (із журн.).

БУРКУН*, а, ч. Те саме, що буркотун. У запічку буркун 
бурчить (Сл. Гр.); [ Х и м к а : ] Я  вам не пара... У мене є свій 
буркун дома (Панас Мирний); Він скоріше нагадував собі 
генерала у  відставці, буркуна, невдоволеного і примхливого 
(Н. Рибак).

БУРКУН2, у, ч. Рід трав’янистих рослин родини бобо
вих. Квітли жовтим цвітом буркуни (В. Козаченко); На 
піщаних площах вирощують буркун і з гектара одержують 
до 300 центнерів зеленої маси (з наук, літ.); У народній ме
дицині буркун застосовують проти закупорки кровоносних 
судин (із журн.); Он там під кущиками буркуну застиг бо
ровик (з газ.).

БУРКУНЕЦЬ, нцю, ч. Зменш, до буркун2. — Вибирай
те буркунець. Чуєте, як пахне? — показує [жінка] гіллясту 
билину з яскраво-жовтими квіточками (Микита Черняв- 
ський).

БУРКУН-ЗІЛЛЯ, я, с. Народна назва буркуну білого. В 
огороді буркун-зілля по тичині в ’ється (П. Чубинський); 
Сіно таке слизьке, гладеньке, так гарно пахне, що кортить.. 
зворушити мертве стебло і пустити з неволі придушений 
там дух материнки, горошку та буркун-зілля (М. Коцю
бинський).

БУРКУНбВИЙ, а, е. Прикм. до буркун2. Буркуновий 
цвіт.

БУРЛАК, а, ч. 1. заст. Те саме, що бурлака 1. У неділю 
багацький син На конику грає, — Бурлак бідний напас воли.. 
Та з плугом рушає (з народної пісні).

2. іст. У давнину — робітник, що разом з іншими тягнув 
линвою річкове судно вгору проти течії. * У порівн. Бійці 
тягнули за собою норовистих коней силоміць, як бурлаки 
баржу (О. Гончар).

БУРЛАКА, и, ч. 1. заст. Людина без постійної роботи і 
постійного місця проживання. Нема в світі так нікому, як 
бурлаці молодому, що бурлака робить, заробляє, аж піт очі 
заливає, а хазяїн його лає (Сл. Гр.); Ой талане, талане!.. Чи 
ти в полі, чи ти в гаї.. З бурлаками гуляєш? (Т. Шевченко); 
Михайло Качан — сирота, бурлака, голий, як бубон (І. Ми- 
китенко); У многих [багатьох] прокинулись інстинкти пра- 
дідів-бурлак... (В. Винниченко).

2. заст. Кріпак, який втік від свого пана. Бурлаки розка
зали про все своє горе, розказали, як вони втекли з села од 
пана, як бідували (І. Нечуй-Левицъкий).

3. розм. Одинокий, неодружений чоловік; парубок. Так 
до віку бурлакою й зоставсь наш Гриць (Марко Вовчок); Як 
же він сам бурлакою зостався б? Ні зварити, ні випрати 
нікому (А. Головко); Того ж вечора затривожилося серце 
молодого бурлаки... (М. Стельмах).

БУРЛАКУВАННЯ, я, с. Дія за знач, бурлакувати. Про
бували вони удвох співати своєї єдиної бурлацької, згадуючи 
бурлакування по Дону та по Каховських степах запорозьких 
(О. Довженко); [Л і к а р:] Думаєте, добро яке з того бурла
кування? де там! Старий кавалер, то так, все одно, як 
старий собака {Леся Українка).

БУРЛАКУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. заст. Не мати по
стійної роботи і постійного місця проживання; бути бурла
кою (у 1 знач.). Йому [Миколі] так огидло бурлакувать, так 
забажалось осістись і оселитись на одному місці (І. Не- 
чуй-Левицький); 3 тих пір я знову бурлакую, перебираю
чись з міста до міста (із журн.).

2. розм. Бути одиноким, несімейним. — Ти б одружився, 
сину!.. Другі твоїх літ дітками любуються, а ти усе бурла
куєш! (Панас Мирний); Сам собі їсти варить, сорочки пе
ре... бурлакує старий причуда (С. Васильченко).

БУРЛАЦТВО, а, с. 1. Збірн. до бурлака і бурлйк; бурла
ки. То наступало парубоцтво: шевчики, кравчики... гончарі 
і зо всякого ремесла бурлацтво (Г. Квітка-Основ’яненко); 
Озирнувся — вже бурлацтво воли випрягає (П. Куліш); До 
пізньої осені кипів Базавлук буйним і бучним життям низо
вого бурлацтва (3. Тулуб).

2. Те саме, що бурлакування. — Остобісіло вже мені 
те бурлацтво, — сказала Марія і задумалась (І. Нечуй-Ле- 
вицький).

БУРЛАЦЬКИЙ, а, е. Прикм. до бурлака і бурлйк. Силу 
ж панів перебила Голота бурлацька, Та не хтіла [хотіла] в 
одно стати Старшина козацька (з думи); Перед його очи
ма носилося господарське щастя: весела жінка, щебетливі 
дітки, своє господарство .. ззаду визирала бурлацька, неволь- 
ницька доля без ласки, без привіту, серед чужих, нерідних 
людей (Панас Мирний); У пісні шелестіла тирса, шуміло 
військо, кипіла сила бурлацька... (І. Багряний); Художник 
працював, сидячи в самій сорочці навпроти вузького, заїра-
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тованого вікна. Підтяжки, мов бурлацькі лямки, оперізува
ли йому плечі (О. Гончар).

БУРЛАЧКА, и, ж. Жін. до бурлака 1 і бурлак 1. В корч
мі служила за наймичку стара баба, бурлачка з Подільської 
губернії (І. Нечуй-Левицький).

БУРЛЁСК, у, ч., літ. Жартівливе змалювання в знижено
му, пародійному тоні тем і образів, про які звичайно прий
нято говорити поважно. І. Котляревський додержує вста
новлених теорією правил бурлеску (з наук. літ.).

БУРЛЁСКА, и, ж. Музична п’єса жартівливого, іноді 
грубувато-комічного змісту. * Образно. Усе життя дівчини 
свято, бурлеска, трагедія (з газ.).

БУРЛЕСКНИЙ, а, е, літ. Прикм. до бурлеск. Поети-ро- 
мантики не завжди могли відірватися від бурлескного на
шарування в зображенні картин природи і народного жит
тя (з наук, літ.); Бурлескна література; // Власт, бурлеску. 
Цей вертеп — це одна сатира, бурлескний образ України. 
Талановита отся бурсацька голота, їй-богу, талановита 
(Б. Лепкий).

БУРЛЕСКНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, бур- 
лёскний. Стилістика роману, яка повинна була відобрази
ти поєднання двох стихій — полум яності і радісності, на
гадує й бурлескність традиції Котляревського, в якого сміх 
проривається крізь загати суму і трагедії (з наук, літ.); Гру- 
буватість і ніби навіть бурлескність, пародійність деяких 
місць у  Гребінки пояснюється тогочасним розвитком ук
раїнської літературної мови (з наук, літ.); Бурлескну поему 
Г Нарбут передав без сліду бурлескності (із журн.).

БУРЛИВИЙ, а, е. 1. Який бурлить, бушує; бурхливий 
(у 1 знач.). Перед ним .. розгорнулась горяна місцина.., я к .. 
велетенські хвилі бурливого моря (І. Нечуй-Левицький).

2. перен. Неспокійний, невгамовний. Її [Докії] чоловік 
був пияк і марнотратець, був бурливий мужик, що у  хвилях 
лютості хапав і за барду (сокиру), а вона чулася слабою і 
гризлася будучністю своєї одинокої дитини, доньки своєї 
Парасинки (О. Кобилянська); В неладі хатньому почува
ється якась бурлива нетерплячка (Леся Українка); Видно, 
що й цей фотель, після випитих чарок та ще в жарку літню 
днину, вколисав бурливого царя до спокійного сну (Б. Леп
кий).

БУРЛИВІСТЬ, вості, ж. Абстр. ім. до бурливий. Бурли
вість гірської річки.

БУРЛИВО. Присл. до бурливий. Кохання заворушилось 
в його душі бурливо та шумливо (І. Нечуй-Левицький).

БУРЛИТИ, йть, недок. Бурхливо, з шумом текти. Чути, 
щось гуде, клекоче, бурлить, страшніше самого грому 
(Г. Квітка-Основ’яненко); Бурлила річка, котячи повні бере
ги темно-жовтої, каламутної води (І. Франко); Бурлить у  
тілі кров: — Вперед, вперед! — нас кличе знов (М. Гірник).

БУРЛІННЯ, я, с. Дія за знач, бурлйти і звуки, утворюва
ні цією дією. Найпродуктивнішими є проточні печі з прис
троєм для бурління скломаси, без виробного басейну (з на- 
ук.-попул. літ.); * Образно. У бурлінні передвиборчих при
страстей не видно сенсу історичної дії — лише голий бю
рократичний розрахунок (з газ.).

БУРЛб, а, с„ діал.: 0  Збивати (бити) / збити бурлб див. 
збивати.

БУРМА, и, ж. Порода короткошерстих кішок. Бурма — 
це порода короткошерстих кішок, тому іноді в літературі 
її можна зустріти під назвою бурманської короткошер

стої (з наук, літ.); Бурми мають свої особливості та потре
бують індивідуального підходу до харчування, догляду, 
утримання, виховання і, нарешті, до виведення та вирощу
вання кошенят (з наук.-попул. літ.); Бурма — кішка з душею 
собаки (із журн.).

БУРМАНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бурма. Результатом 
експериментальної програми виведення стало прийняття 
стандарту та визнання в 1936 р. бурманської породи (з на
ук. літ.); Мордочки бурманських кішок дуже виразні за ра
хунок округлих широко відкритих очей жовтого кольору, 
що виражають то цікавість, то обожнення, то тихий 
спокій, але ніколи — агресію або істеричність (із журн.).

БУРМИЛО, а, ч. 1. Жартівлива назва ведмедя. Узяв бур
мило діда і поніс у  зворину (з переказу); Хотів [Данило] тим 
криком більше наполохати звіра [ведмедя]. Бурмило й справді 
заплигав, як кінь на галопі (М. Трублаїні).

2. перен. Про неповоротку людину; тюхтій, вайло. От 
таким-то бурмилом у  сільській роботі був і наш Іван Лінюх 
(І. Франко); Лишив коток якийсь бурмило серед шосе (А. Кри- 
жанівський).

БУРМИСТЕР, тра, ч., іст. Те саме, що бургомістр 1, 2.
— А от як, — каже сотник Юско. — їздив наш бурмистер 
до князя Ромодановського з грошима у  московську казну; 
аж чує, що князь у  Зінькові (П. Куліш); В часи губернатор
ства Кшемуського містечко Лисянка розрослося до город
ка, дістало магдебурзьке право й почало обирати своїх бур
мистрів і войтів (М. Старицький); Бурмистер здригнувся. 
Визирнув із вікна й побачив облиту місяцем постать, що 
стояла на лискучому від світла бруці (Валерій Шевчук); 
Посади членів міських магістратів — війта (голови місько
го управління), бурмистра і райців — були виборними (з на
ук. літ.); Після скасування Січі в 1775 р. полковник Павло Ру
денко правив за пана-маршалка у  Новомосковському повіті 
Катеринославської губернії. Потім він був за бурмистра в 
Полтаві (із журн.).

БУРМ ИСТЕРСЬКИЙ, а, е, іст. Прикм. до бурмйстер.
Зрозуміло: кожен боїться за свій прибуток. Бо братство 
пива наварить і пустить його дешевше, ніж по бурмистер
ських шинках (3. Тулуб); Райці розглядали апеляції від бур
мистерського та війтівського урядів, справи опіки над си
ротами, щодо міської скарбовості, заборгованості місту, 
справи про добрий порядок міста щодо міщан і цехів тощо 
(з наук. літ.).

БУРМІСТР, а, ч. 1. іст. Те саме, що бургомістр 2. “Чим 
він досі Був у  нас? Цехмістром! Тепер його за заслугу Вибе
рім бурмістром/"  (І. Франко).

2. іст. За часів кріпацтва — керуючий поміщицьким 
маєтком або староста, призначений поміщиком із селян. — А 
хто це такі гайдаї? — знову запитав я. — Ти й цього не 
знаєш? Погоничі волів. Будемо чумаками. Славне життя... 
Ні тобі управителів, ні тобі старостів та бурмістрів... 
Вольнії, як птахи (Ю. Мушкетик); Зі скасуванням кріпац
тва слово “бурмістр ” швидко вийшло з ужитку, але найма
ні управителі та прикажчики продовжували робити свою 
справу (з наук.-попул. літ.).

3. У Польщі — голова виконавчої влади в сільсько-місь
ких гмінах. Після місцевих виборів у  Польщі бурмістром 
Згожельця став пан Рафаіл Гроніч. Нова міська влада поль
ського міста прийняла рішення поглибити співпрацю з Мир
городом і встановити з ним партнерські відносини (з газ.).
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БУРМ бСИТИСЯ, ошуся, осишся, недок., розм. Обра- 
жатися, насуплюватися. Діти усміхаються до неї [Марії], 
удавано бурмосяться, безжурно позують (В. Яворівський).

БУРМОТАННЯ, я, с. Дія за знач, бурмотати і звуки, утво
рювані цією дією. Своєрідна, що нагадує булькіт води, що 
переливається, пісня тетерука, так зване бурмотання, бу
ває чутна вже з початку березня (із журн.); З динаміка 
крізь тріск почулося якесь невиразне бурмотання, яке ніхто 
з присутніх не зрозумів (з газ.).

БУРМОТАТИ, очу, очеш, БУРМОТІТИ, очу, отйш, не
док., що. Говорити невиразно, нечітко; бурчати. — Співав 
мій Шпак, співав, Аж покіль всіх порозганяв, — Ніхто і слу
хати не хоче, Тікає геть та ще й бурмоче (Л. Глібов); Почав 
[Грицько] щось сам собі бурмотати, наче спросоння (Панас 
Мирний); Він бурмотів невиразні пояснення свого вчинку 
(В. Підмогильний); Дядько .. Софрон .. бурмотів: — Ага .. 
Так, так (В. Винниченко); Гук іноді зупинявся, нахилявся.., 
щось бурмотів (О. Бердник).

БУРМОТІННЯ, я, с. Дія за знач, бурмотіти і звуки, утво
рювані цією дією. А звіддалік доносилось лише неясне бур
мотіння (С. Журахович); Рано-вранці в лісі лунає багатого
лосе бурмотіння: це самці-тетереви своєрідно “співають " 
(з навч. літ.); Найважчим для сприйняття здавався ек
страординарний стиль, оскільки диякон, намагаючись скон
центруватися на суті, переходив на бурмотіння, з якого 
важко що можна було зрозуміти (з газ.).

БУРМОТІТИ див. бурмотати.
БУРНИЙ, а, е. 1. Розбурханий, бурхливий. І  хатки, садки, і 

річка чорна та бурна— все почервоніло, неначе кров 'ю залите 
(Панас Мирний); Мореплавець море синє, Море бурне пере
плив (М. Рильський); Прийшла весна.. Прилетіла, як щаслива 
доля, припливла веселими, бурними потоками (О. Довженко).

2. перен. Насичений подіями, сповнений хвилювань; не
спокійний, бентежний. [ Я р о с л а в : ] /  мушу знов трудити 
хвору ногу І  брати меч, як в они бурні дні (І. Кочерга).

БУРНО. Присл. до бурний. Чорний дим встеляв Холодні 
води, бурно закипілі (М. Бажан).

БУРНОНІТ, у, ч. Мінерал із класу сульфосолей, тем
но-сірого кольору, непрозорий. Бурноніт сталево-сірого 
кольору, який іноді наближається до свинцево-сірого або 
залізно-чорного, має сильний металевий блиск (з наук.-по- 
пул. літ.).

БУРНУС, а, ч. 1. Плащ із каптуром із цупкої вовняної ма
терії, що носять араби. Тут були і араби в різнокольорових 
бурнусах, і крикливі греки з квітчастими хустками на голо
вах, і мовчазні турки в чалмах (Р. Іваничук).

2. заст. Просторе жіноче пальто з широкими рукавами. 
Мотря жваво й боязко озирнулася навкруги і замотала по
лою бурнуса (С. Добровольський); — Ви як сюди потрапи
ли? — поглядаю на молодицю, на їїоблізлий плисовий бурнус 
(Є. Доломан); // Різновид плаща або накидки. А та стоїть 
собі під тином Та вовну білую пряде На той бурнус йому 
святешний (Т. Шевченко); Напнувши на плечі бурнуси, вони 
[Марта й Степанида] позабирали ті книжки під пахви й ви
несли з хати, так що й наймички навіть того не бачили 
(І. Нечуй-Левицький).

БУРОВЙЙ, а, є. Стос, до буріння; признач, для нього. 
Йдемо, а за нами ростуть по трасі бурові вишки (П. До- 
рошко); // Який працює на бурінні. Операція буріння сверд
ловин може здійснюватися при поверхових системах роз

робки з бурового горизонту спеціальними буровими верста
тами (з наук.-попул. літ.); Буровий майстер.

БУРОВЙК, а, ч. Фахівець із буріння. Буровики Прикар
паття навчилися бурити свердловини різного призначення, 
до малих та великих глибин, проходити гірські породи з 
нормальними чи аномально високими або аномально низьки
ми пластовими тисками, за підвищених або дуже високих 
пластових температур (із журн.).

БУРОЗЁМ, у, ч. Бурий лісовий або степовий грунт. Гір
ська зона Карпат укрита переважно бурими лісовими ґрун
тами, або буроземами (з наук. літ.).

БУРОЗЕМНИЙ, а, е. Прикм. до бурозём. В Україні є по
над ї ї  млн га дерново-підзолистих, буроземних, сірих опід- 
золених ґрунтів і чорноземів опідзолених з підвищеною кис
лотністю (з наук. літ.).

БУРОЗУБКА, и, ж. Маленька тварина родини земле
рийкових із червоно-бурими зубами. Бурозубка альпійська 
належить до землерийок-бурозубок, що одержали свою 
назву завдяки каштановому кольору верхівки зубів (з наук, 
літ.); Типових високогірних видів тварин у  Карпатах лише 
два — бурозубка альпійська і полівка снігова, що мешкають 
на висотах 1650-2000 м (з наук, літ.); На території Голо- 
сіївського лісу мешкають близько ЗО видів ссавців, в основ
ному дрібних: кріт звичайний, бурозубка звичайна, полівка, 
білка (з наук. літ.).

БУРСА1, и, ж. 1. Чоловіча духовна школа у XVIII — се
редині XIX ст. А сина.., сина дав [сотник] У бурсу в Київ обу- 
чатись (Т. Шевченко); Тепер вони згадували, як колись обоє 
вчились у  бурсі (Д. Мордовець); Таж ти міг цілу бурсу з вог
нем пустити (Б. Лепкий).

2. Гуртожиток при такій школі. — А де ж ми поставимо 
нашу школу? .. Для неї треба цілого будинку, навіть кілька 
будинків, бо, певно, буде там і бурса (3. Тулуб); Школа була 
рівночасно бурсою, жили в ній бідні студенти... (з наук.-по
пул. літ.).

3. діал. Юрба, гурт. Чимала бурса косарів пішла, — чи не 
на Дін (Сл. Гр.); // Табун, зграя. Від Різдва до Водохреща 
вовки бурсами бігають, лютують (Сл. Гр.).

4. жарг. Будь-який навчальний заклад (школа, коледж, 
університет і т. ін.). Нестигла на третю пару до своєї бурси 
(Є. Кононенко).

БУРСА2, и, ж., анат. Навколосуглобова слизова сумка. 
Мета роботи — засвоїти топографічну анатомію ліктьо
вого суглобу, зв 'язки, слизової бурси (з навч. літ.); Більш роз
чинні нефторовані препарати мають властивість менше ви
кликати атрофію тканин, тому їх застосовують для ін ’єк- 
ц ій у м ’які тканини (бурси і сухожильні піхви) (з наук. літ.).

БУРСАК, а, ч. Вихованець бурси (див. бурса1 1). Попен- 
ко розказує про своїх знайомих бурсаків, про їх завзяття, 
про п яницькі бенкети (Панас Мирний); Вигравали музики. 
Вище за коней злітали на прудких ногах козаки, на них 
заздрими очима дивилися бурсаки, висипавши із Братського 
монастиря (П. Панч); Музично-пісенні композиції побуту
вали в Україні здавна: на ярмаркових та вертепних виста
вах, в інтермедіях, які розігрували ще бурсаки (із журн.).

БУРСАКУВАТИ, ую, уєш, недок., розм. Навчатися у 
бурсі (див. бурса1 1); бути бурсаком. Взяли з нею [з жінкою] 
розгін у  житті такий, що ніяк зупинитись не можем, ко
чуємо та кочуємо, хлопці, козаки мої, в четвертій вже 
школі бурсакують... (О. Гончар).
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БУРСАЦТВО, а, с. Збірн. до бурсак. А музика реве, грає, 
Людей звеселяє, А із Братства те бурсацтво Мовчки вигля
дає (Т. Шевченко)^

БУРСАЦЬКИЙ, а, е. Прикм. до бурса1 1 і бурсак. [ П а 
ла ж к а:] Не видно, щоб тобі багато доставалося бурсаць
кої каші: чоловіком би був (Панас Мирний); Він розповідав.. 
про кумедні бурсацькі пригоди (О. Ільченко).

БУРСАЧЙЩЕ, а, ч., розм. Збільш, до бурсак. Кремезний 
бурсачище.

БУРСАЧНЯ, і, ж., збірн., зневажл. Бурсаки. Бурсачня 
розсипалась уже по засну лих улицях села і дала собі волю 
(С. Васильченко).

БУРСИТ, у, ч., мед. Запалення бурси (див. бурса2). При 
гнійному бурситі визначаються симптоми гнійного запа
лення — різка болісність, набряклість та гіперемія шкіри 
(з наук, літ.); Профілактика бурситу.

БУРСОГРАФІЯ, ї, ж., мед. Рентгенологічне досліджен
ня синовіальної сумки суглоба після її штучного контрасту
вання. Для точного розпізнавання бурситів деяких лока
лізацій іноді застосовують бурсографію (з наук. літ.).

БУРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бури. Іде собі чоловік спо
кійно, тихо, побалака з сусідом про врожай, про бурську 
війну,.. і на душі спокійно (В. Винниченко); Журнал “Нива " 
друкував малюнки боїв бурських інсургентів проти англій
ського війська (Ю. Смолич).

БУРТ, у, ч. 1. Найпростіший тип сховища сільськогоспо
дарської продукції (коренеплодів, зерна і т. ін.), яка укла
дається на поверхню землі або в неглибокий котлован і по
кривається шарами соломи і землі. Максим звернув ліворуч, 
обходячи завод віддалік .. повз покинуті, занедбані бурти 
погнилих буряків (І. Багряний); По півкілометра бурти кар
топлі... (П. Дорошко); На току лежали великі бурти зерна 
(з газ.).

2. Невеликий горбок, насип, підвищення. — Не любиш 
мене, а я візьму з горя та й утоплюся в оцім багнищі, — ска
зав Іван і так химерно одійшов, а потім розігнався, щоб 
плигнути з буртів, що Лукина знехотя вдержала сльози й 
несамохіть подивилась на його (І. Нечуй-Левицький).

БУРТА, и, ж., діал. Бурт (у 2 знач.). Біжить вона [вода] з 
крутих бурт у  глибокі долини (Панас Мирний).

БУРТАСИ, ів, мн. Плем’я, яке жило на берегах Волги. 
Молодий князь добре пам ’ятав, що хозари і буртаси майже 
знищили флот русичів у  913 році, а в 944році не пропустили 
його батька, князя Ігоря, на Каспій (з наук, літ.); Усю тор
гівлю тримали в своїх руках завойовницькі тюркські дер
жави: в гирлі Ками — болгари, далі на південь — буртаси, 
над Каспійським морем — хозари (з наук. літ.).

БУРТИК, а, ч. Зменш, до бурт. Невисокий буртик.
БУРТОВИЙ, а, є. Прикм. до бурт 1. Температуру в кага- 

ті перевіряють буртовими термометрами (з наук. літ.).
БУРТОНАКРИВАЧ, а, ч., с. г. Машина або пристрій для 

накривання землею буртів бульбоплодів, буряків, силосу 
і т. ін. Буртонакривач вийшов із ладу.

БУРТОУКЛАДАЛЬНИЙ, а, е. Признач, для укладання 
буртів (у 1 знач.). Буртоукладальна машина.

БУРТОУКЛАДАЛЬНИК, а, ч. Машина для укладання 
коренеплодів у бурти (у 1 знач.). При здійсненні механізова
ного вивантаження цукрових буряків на приймальних пунк
тах буртоукладальниками водій зобов язаний встановити 
автомобіль на буртоукладальник, загальмувати його та

вийти з кабіни (з наук, літ.); Працювати на буртоукладаль- 
нику.

БУРТУВАННЯ, я, с. Дія за знач, буртувати. Викопану 
картоплю вивозять до місця буртування (з наук. літ.).

БУРТУВАТИ, ую, уєш, недок., що. Складати в бурти 
(у 1 знач.). Буряк, як вони його там буртували в лихої годи
ни, запрівся (Григорій Тютюнник).

БУРУВАТИ, ує, недок. Шумно клекотати; вирувати. Де 
по весні вода бурує, там буде яма (Сл. Гр.); * Образно. Крик 
перекидався з вулиці на вулицю, і за якийсь час бурувало вже 
все містечко (П. Панч); Все навкруги бурувало життям і 
щастям (О. Гончар).

БУРУВАТИЙ, а, е. Злегка, трохи бурий. Помідори зби
рають, коли плід має бурувате або жовтувате забарвлення 
(з наук, літ.); Бурувате або зелено-буре забарвлення добре 
приховує ящірку серед каміння і трави (з навч. літ.).

БУРУВАТІСТЬ, тості, ж. Якість за знач, буруватий. У 
ґрунтах Радехівського природного району буруватістьу гу
мусово-акумулятивному горизонті при первинному обсте
женні не відзначалася (з наук, літ.); У лісостепу України бу- 
руватість є однією з найбільш поширених і шкодочинних 
хвороб у  розсаднику (з наук.-попул. літ.).

БУРУЛЕЧКА, и, ж. Зменш, до бурулька. Тоненька бу- 
рулечка.

БУРУЛЬКА, и, ж. Крижинка, що утворилася при сті
канні рідини і має форму загостреної донизу палички. — Я  
перетворю тебе на крижану бурульку, — пообіцяв Мороз 
(з казки); Бурульки, що знай кругом бряжчали, Уже зовсім 
пообпадали (Є. Гребінка); На вусиках у  Чупринівського та
нули дрібненькі льодові бурульки (Я. Гримайло); Паморозь 
бралася бурульками кришталевої солі (Р. Іваничук); * У по- 
рівн. Серце Мишунине розтоплювалось, як крижана буруль
ка (Ю. Яновський).

БУРУЛЬКОВИЙ, а, е. Стос, до бурульки. У статті 
описано процес виробництва льоду за бурульковою техно
логією в льодогенераторах з горизонтальними насадками 
(з наук. літ.).

БУРУН, а, ч. Навальна піниста хвиля. Вже не хвилі, а бу
руни вставали на морі, високі, сердиті, з білими гребнями 
(М. Коцюбинський); 3 гір спадає водопад, буруни скажено 
стрибають по камінню (О. Донченко); Насупило, Дніпро 
поворонів, Накрила греків піна бурунів (Л. Костенко); Боро
тьба за швидкість — це передусім боротьба з опором 
хвиль, який і породжує гальмівний бурун (із журн.); * Образ
но. З долин, з узлісь — бурун пісень, Розливно кров збудилась 
давня (В. Еллан-Блакитний).

БУРУНДІЄЦЬ див. бурундійці.
БУРУНДІЙКА див. буру нд їй ці.
БУРУНДІЙСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бурундійці та Бу

рунді. Тисячі діточок разом із матусями, яких привабила 
пропозиція бурундійського президента зробити початкове 
навчання безкоштовним, заполонили місцеві школи (з газ.).

БУРУНДІЙЦІ, ів, мн. (одн. бурундієць, йця, ч.; бурун- 
дійка, и, ж.). Корінне населення Бурунді. Через злидні бу
рундійці заробляють менше одного американського долара 
в день (з газ.).

БУРУНДУК, а, ч. Дрібний гризун родини білячих, який 
має вздовж спини п’ять чорних смуг на жовто-вохристому 
фоні. У своїй норі міцно спав бурундук (М. Трублаїні); У лісі
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не змогли б без сосни перезимувати білки, бурундуки, шиш
карі (із журн.).

БУРУНДУКбВИЙ, а, е. Прикм. до бурундук. Унизу під 
ногами чавкало болото, а вище так позаростало кущами, 
що доводилося безперервно .. плигати через уламки старих 
дерев, провалюватись ногами в листя та старі бурундукові 
нори (М. Трублаїні).

БУРУНДУЧЕНЯ, яти, с. Маля бурундука. Кумедне бу- 
рундученя.

БУРУНДУЧИХА, и, ж. Самка бурундука.
БУРУНДУЧбК, чка, ч. Зменш.-пестл. до бурундук. А

бурундучок з жалем і страхом дивився, як двоногий розбій
ник грабував його комору, і не міг зарадити (І. Багряний).

БУРУНИСТИЙ, а, е. Який своєю формою, виглядом, 
властивостями і т. ін. скидається на бурун. Ми знов випливли 
на плесо.., по якому навіть гуляли бурунисті хвилі (В. Не- 
стайко).

БУРУНИТИ, ить, недок. 1 .щ о і без дод. Здіймати на воді 
хвилі, буруни; хвилювати. — Вітер шугав, як навіжений, 
бурунив воду і сіяв густим холодним дощем (Д. Ткач); * Об
разно. — Знаю, знаю, де в молодих хлопців бурунить! — ве
село підхопив слідчий (О. Бердник).

2. Те саме, що бурунитися. Внизу сирени рев і море буру
нить (П. Тичина).

БУРУНИТИСЯ, иться, недок. Здійматися хвилями, бу
рунами. Важка вода в гнилому м о р і.. клекотіла, вирувала, 
бурунилась (Д. Ткач); Весело бурунились бурчаки (Ю. Зба- 
нацький).

БУ РУННИЙ, а. е. Прикм. до бурун. І  ось реве бурун ний 
лан Рабом вітрила і бусолі (С. Маланюк).

БУРУНбВИЙ, а, е. Те саме, що бурунний. Бурунове мо
ре. ,

БУРХАН, а, ч., рел. Ідол у монголів-буддистів. Крім ме
талевих і кам яних, у  Монголії поширені також бурхани, 
мальовані на шкірі, папері і тканині (з наук.-попул. літ.).

БУРХАННЯ, я, с. Дія за знач, бурхати. Мій крок загу
бивсь у  бурханні негоди (Леся Українка); Він .. зачаровано 
вдивлявся в каламутне бурхання води (Іван Ле).

БУРХАТИ, ає, недок. Діяти, виявлятися з великою руй
нівною силою (про стихійні явища — вогонь, воду, вітер 
і т. ін.); бушувати. І вітри зачали [почали] бурхати, Аж чов
ни на морі тряслись (І. Котляревський); Вода бурхала коло 
самісінького порога (І. Нечуй-Левицький); Вогонь бурхав, 
скаженів, мов лютий звір, кидався на все, що могло горіти, 
вихоплювався там, де його й не сподівались (М. Коцюбин
ський); * Образно. Над панським палацом бурхало, стуго
ніло полум ’я людського гніву (К. Гордієнко).

БУРХЛЙВИЙ, а, е. 1. Який бурхає, бушує. Жде спрагла 
земля плодотворної зливи, І вітер над нею гуляє бурхливий 
(І. Франко); Над тим бурхливим морем .. лунав протяглий 
жалібний спів (М. Коцюбинський); За вікном надворі бур
хлива негода зимова (Іван Ле); Як темне паліччя у  воді, в 
бурхливому вирі десь на лісосплаві, так вони [птахи] у  висо
кості нуртують, ходять кругами, змішуються, пірнають- 
зринають у  небесній своїй круговерті (О. Гончар).

2. Дуже швидкий; нестримний (про розвиток, зростання 
чого-небудь). І  Шевченко жив і творив в епоху бурхливого 
розвитку стилів і жанрів літератури (з наук.-попул. літ.).

3. перен. Сповнений подій, хвилювань; неспокійний. За
хотілось бурхливого життя. Мене вже давно тягло повчи-

телювати в робітничих центрах (С. Васильченко); Він [пись
менник] ніколи не напише роману з сучасного бурхливого .. 
життя (М. Хвильовий).

4. перен. Який виявляється з великою силою; дуже силь
ний, палкий (про почуття та їх вираження). Мовчазні, по
хмурі, ніби й не прихильні до Мухтарова, люди схопилися з 
лав і бурхливою овацією покрили його слова (Іван Ле); Все, 
що було найкраще в його душі, Маша сколихнула, пробудила 
своїм бурхливим освідченням (О. Гончар).

БУРХЛИВІСТЬ, вості, ж. Абстр. ім. до бурхливий. 
Бурхливість його настрою на хвилинку зійшла на бічні про
стори, завдяки цій же самій жінці (Т. Осьмачка).

БУРХЛИВО. Присл. до бурхливий. Кзил-Су реве в ка
мінних берегах, бурхливо несе потік свій у  скелях, пробиває 
підземні ходи (Іван Ле); Бурхливо і стрімко несе ріка свої 
весняні води (із журн.); Втрату матері хлопець переживав 
бурхливо і гостро (І. Сенченко).

БУРХНУТИ, ну, нёш, док., розм. 1. Швидко рушити впе
ред. І грає, і піниться синєє море, Хтось човен на море пус
тив. Бурхнув він по хвилі, ниряє на волі (С. Гребінка); // На
вально ринути. Двері в келію неначе рвонулись і одскочили, 
неначе в двері бурхнула буря... (І. Нечуй-Левицький); * Об
разно. Злива спогадів, вир думок, калейдоскоп облич бурхну
ли на нього (І. Багряний); 11 перев. безос. Хлинути (про ріди
ну). Бурхнуло з неба, мов із бочки (І. Котляревський).

2. кого, що. Із силою кинути; шпурнути. Вона сеє зачула, 
Рученьками сплеснула; Рученьками сплеснула, В Дунай зілля 
бурхнула (П. Чубинський); // Линути (рідину). Отець Тара- 
сій .. без сорому взяв пляшку, бурхнув рому в стакан (І. Не
чуй-Левицький); * У порівн. Я  кидаюсь, ніби хто бурхнув на 
мене відро холодної води (С. Васильченко).

БУРХНУТИСЯ, нуся, нёшся, док., розм. Швидко кину
тися. — Бурхнувсь у  воду, щоб утопиться, — плаваю, як цу
рупалок (О. Стороженко).

БУРХОТАТИ, оче, БУРХОТІТИ, тйть, недок. Підсил. 
до бурхати. Зривається буря від краю до краю, Бурхочуть 
навколо вали (П. Грабовський).

БУРХОТІТИ див. бурхотати.
БУРЦІ, ів, мн. (одн. бурець, рця, ч.), заст. Бакенбарди. 

Нас впустив лакей з здоровими бурцями на щоках (І. Не
чуй-Левицький); Льова мовчки закурив і глибоко замислив
ся, пальцями лівої руки нервово шарпаючи кінчики бурців 
(В. Підмогильний).

БУРЧАК, а, ч. Дзюркотливий, стрімкий потік води. — Я  
поки що шургну у  бурчак та поплаваю (Марко Вовчок); 
Навколо в бурчаках пінилась і клекотіла вода (В. Козачен
ко); * У порівн. Ні, Марко не такий. Він, як бурчак, рвав би 
каміння, рив береги, з корінням вивертав би дерева (М. Ко
цюбинський).

БУРЧАННЯ, я, с. Дія за знач, бурчати і звуки, утворювані 
цією дією. Вона чула від тітки здебільшого саме бурчання 
та гримання і мало, дуже мало коли зазнавала жалування 
(Б. Грінченко); Стара була дуже рада і виявляла це бурчан
ням (М. Коцюбинський); Щовечора [кіт] викликав її [кішеч
ку] під вікном чи прохливим нявканням, чи з невдоволеним 
бурчанням (В. Підмогильний); З-під ковдри прозвучало не- 
вдоволене бурчання (Ю. Шовкопляс); По бурчанню в живо
ті він [робітник] чує, що вже швидко мусить бути полуднє 
(І. Франко); Дід .. прислухається до задумливого бурчання 
водоспаду (О. Ільченко).
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БУРЧАТИ, чу, чйш, недок., розм. 1 .що і без дод. Говори
ти невиразно, нерозбірливо. Гапка й собі бурчала щось під 
носом (І. Франко); // Докучливо висловлювати своє невдо
волення чим-небудь, дорікати комусь. Молодицям вся нево
ленька: У колисці дитина кричить, На припічку та горщик 
біжить, У запічку свекруха бурчить (з народної пісні); Та 
вже й убралась того дня панночка хороше! А стара супить
ся та все бурчить (Марко Вовчок); [ Рябина : ]  Ніхто до 
мене слова не промовить.., навіть жінка не говорить, або 
бурчить, або лає (І. Франко); — Ех, свинство! — бурчить 
якось злісно Іван (В. Винниченко); І  довго ще бурчав ста
рий, пораючись у  себе на дворі (3. Тулуб); Дунда знову баб- 
рався коло якогось житва .. й сердито бурчав: — Ганчірки 
всякі (Б. Антоненко-Давидович); * Образно. Зима іти не хо
че, На весну щось бурчить (М. Рильський).

2. Те саме, що буркотбти 2; // безос. Утворювати пере
ливчасті звуки низького тону (при переміщенні їжі в шлун
ку). У животі в матушки Раїси приємно бурчало від ситої 
м 'ясної вечері (О. Донченко); Найголосніше бурчить у  жи
воті, — чухаючи в потилиці, сказав Мечик (О. Бердник); 
Богдан священнодіяв над стравою: йому хотілося продов
жити сам процес їди, бо потім все одно бурчить у  животі, 
ніби й не їв (Р. Іваничук).

БУРЧЛЙВИЙ, а, е, розм. Який бурчить. Вона жила зі 
старою, завжди хворою, бурчливою матір ’ю (У. Самчук); 
Вона не була крикливою, ні навіть бурчливою, навпаки — 
розмовляла упівголоса, з притиском, крізь зуби (Р. Федорів).

БУРЧЛЙВІСТЬ, вості, ж., розм. Властивість за знач, 
бурчлйвий. Внаслідок проведеного лікування у  стані хво
рих відбувалися певні зміни: зявлявся замаскований, моно
тонний сумний настрій, замість подразливості з ’являлась 
бурчливість (з наук.-попул. літ.); Мені завжди здавалось, 
що та бурчливість — напускна, тимчасова (з газ.).

БУРШ, а, ч., іст. У Німеччині — студент, який належав 
до однієї зі студентських корпорацій. [Л і к а р:] Ще в мене 
був один товариш, чистий німецький бурш (Леся Українка); 
— Чорт йому.., оцьому дурному буршеві, котрий тут не
відомо звідки взявся (О. Ільченко).

БУРШТИН, у, ч. 1. Скам’яніла викопна смола хвойних 
дерев (перев. жовтого кольору різних відтінків), що вико
ристовується для виготовлення прикрас, мундштуків для 
куріння і т. ін.; янтар. Знаходив застосування в медичній 
практиці і бурштин (з наук.-попул. літ.); Охоче носили мод
ниці протягом віків намисто з бурштину (із журн.); * У по- 
рівн. Чиста рідина світиться проти свічки, як бурштин, 
золотистими переливами (П. Колесник); Марія повертала
ся додому знеможена, але золота, наче вилита з бурштину 
(В. Яворівський).

2. Виріб із цієї смоли. Хрестів усяких, дукатів.., бур
штинів разками... та чого у  неї не було! (Г. Квітка-Основ’я- 
ненко); Блимали нанизані на ремінці персні і обручки, пала
ли жаровнями миски шліфованих, але не оправлених бур
штинів, коралів, рубінів (3. Тулуб).

3. перен. Те, що кольором, блиском, прозорістю нагадує 
таку смолу. Підводна красуня косу має чистого золота, очі 
найкращі агати, тіло барви бурштину (У. Самчук).

БУРШ ТИНбВИЙ, а, е. 1. Прикм. до бурштйн; // Зробл. 
з бурштину. В світлицю, подзвонюючи бурштиновим на
мистом, увійшла Плачиндиха (М. Стельмах); Бурштинові

намистини не були рідкістю, бо бурштин добувався в се
редній течії Дніпра (з наук.-попул. літ.).

2. Який має колір бурштину; прозоро-жовтий. В повітрі 
дощ, і гречка пахне тепло, Немов розлився бурштиновий 
мед (М. Рильський); Заходиш на веранду — аж на плечі то
бі нависає [виноград] синьо-сизими та бурштиновими гро
нами (О. Гончар); І  дикі бджоли з грушевих урочищ у  дупла 
дбають бурштиновий мед (Л. Костенко); Тьмяно виблис
кують на смарагдовому килимі моху бурштинові опеньки 
(із журн.).

БУРШТИНбВО. Присл. до бурштинбвий. У палаці роз
цвітали різнокольорові вогні, ліхтарики висіли навіть на 
старих яблунях. Кора однієї тріснула наморозі, і застиглий 
сік бурштиново яскравів у  їхньому світлі (з легенди).

БУРЯ, і, ж. 1. Навальний вітер з дощем, грозою, а взим
ку — зі снігом. Заревіла престрашенна буря, шумить під 
небесами (Г. Квітка-Основ’яненко); В темний вечір сиджу я 
в хатині, Буря грає на Чорному морі (Леся Українка); Наші 
діди були чабани і виганяли товар на вигін, а біля підбитого 
бурею дуба грали на сопілках (М. Хвильовий); Минулася бу
ря — і сонце засяло, Веселка всміхнулась в ясних небесах 
(М. Рильський); Якщо конюшина стоїть надто прямо — це 
віщує наближення бурі (із журн.).

2. перен. Явища, події, що викликають глибокі потрясіння 
в житті людини, суспільства. Воєнна буря закрутила, Ла
тинське серце замутила, Завзятість всякого бере (І. Котля
ревський); Іще люблю я до безумства наші українські степи, 
де промчалась синя буря громадянської баталії (М. Хвильо
вий); А життєві бурі вриваються у  плин життя раптово, 
жорстоко, безжально (О. Бердник); Ісус цілком свідомий 
того, яку страшну бурю судилося йому здійняти у  світі 
(із журн.).

3. перен. Глибоке хвилювання. Ти не знаєш, яка в душі 
моїй буря, Маріє!.. (В. Сосюра); Звичайні слова: "Умене є 
дочка, моя дочка ”, — здіймали в грудях солодку бурю 
(В. Дрозд).

4. чого, перен. Дуже сильне, бурхливе виявлення чого-не
будь. Буря оплесків розірвала тишу (В. Владко); — Друзі! 
Одне це слово, одне це — перекладене дівчиною— звертан
ня викликало серед румунів бурю радості (О. Гончар).

А  (1) Магнітна (геомагнітна) буря — короткочасна різ
ка зміна магнітного поля Землі, пов’язана з утворенням і 
розвитком сонячних плям. Встановлено, що багато явищ 
на Землі — полярні сяйва, геомагнітні бурі й умови чутнос
ті радіостанцій пов 'язані з сонячною діяльністю (з наук.- 
попул. літ.); Ослаблений організм особливо чутливий до 
магнітних бур (з газ.); (2) Чбрна буря — шквалистий сухий 
вітер (перев. в степу, пустелі), що переносить на далеку від
стань велику кількість пилу, піску та вивітреного поверхне
вого ґрунту; пилова буря. Над відкритими степами півдня 
проносились страхітливі чорні бурі (О. Гончар); Дніпров
ська вода йде в посушливі степи. Тепер тут не будуть 
страшні ні чорні бурі, ні вітри-суховії, які завдавали великої 
шкоди степовому землеробству (з газ.).

0  (3) Буря в склянці (заст. у шклянці) водй — супереч
ки, тривоги з дріб’язкових, не вартих уваги питань. Мені 
часто різні наші громадські рухи, спори, толки, антагоніз
ми та симпатії видаються бурями в шклянці води (Леся 
Українка); Він був настільки переконаний у  своїй роботі, в її 
меті, що бурі у  кабінеті шефа інституту вважав бурями у
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склянці води (Н. Рибак); Після виступу деякі керівники до
сить високих рангів прагнуть перевести нашу позицію на 
“бурю у  склянці води " (з газ.); (4) Я к (мов, ніби і т. ін.) 
буря понесла кого, що — хто-, що-небудь дуже швидко, 
нестримно побіг, помчав. Води напившися з ясного джере
ла, Вертаються вони [коні] під поклики пастуші, І  хитро 
щуляться у  перволітків уші... Хвилина — і табун мов буря 
понесла (М. Рильський).

БУРЙК, ч. 1. род. а. Городня овочева однорічна або бага
торічна рослина родини лободових з коренеплодами тем
но-червоного з синім відтінком або білого кольору. Він [на
ставник] пантрував, щоб сапальниці не лінувались та добре 
обгортали землею кожний буряк (М. Коцюбинський); Все 
навкруги — високі трави вздовж дороги, ниви жовтіючої 
пшениці й жита, оксамитний килим проса, зелено-голуба 
смуга соковитих буряків — якось заспокійливо впливало на 
дітей і дорослих (К. Гриб).

2. род. а. Коренеплід цієї рослини, що вживається як їжа 
або корм для худоби. Візьми ж, моє серце, начисть картоп
лі на борщ та накриши буряків (І. Нечуй-Левицький); От 
коли ви ще до нас приїдете, то якось би наперед дали зна
ти. Щоб мені червоного буряка де знайти, бо без буряка не 
можна, то не борщ (Б. Антоненко-Давидович); * У порівн. 
Молодиця почервоніла, наче буряк, гнівні іскорки заграли у  
запалих очах (Панас Мирний).

3. род. у, збірн. Коренеплоди цієї рослини, що є сирови
ною для промисловості; площі посівів. Буряк рясно поле 
вкрив (М. Хвильовий); Це на якійсь глухій станції у  вагон 
увалилася ціла юрба дівчат. Либонь, з буряків (А. Головко); 
Цього року знову довели нам план по буряку (Р. Федорів); 
Інститут вивчав способи зберігання буряку, механізації об
робки буряку, боротьби з різними шкідниками, способи ви
робництва експортного цукру, нові способи фільтрації, 
кристалізації цукру та ін. (з наук. літ.).

(1) Кормовий буряк — сорт буряка, коренеплоди якого 
використовуються для відгодівлі худоби. Кормовими буря
ками цілу зиму годує [Штефан Бараба] двоє поросят (Р. Фе
дорів); Кращими коренеплодами є кормові напівцукрові бу
ряки, морква (з наук, літ.); (2) Столбвий буряк — сорт бу
ряка, коренеплоди якого використовуються для приготуван
ня їжі. У столових буряках перед вживанням слід зрізати 
нижню частину коренеплода (із журн.); (3) Цукровий бу
р я к — сорт буряка з білуватими солодкими коренеплодами, 
які використовують як сировину для виготовлення цукру. 
— Дядьку, як роблять цукор? — питає Андрій .. — Везуть 
білі буряки, що звуться цукровими, — почав пічник, — на за
вод везуть (В. Барка); Гайдучок на правлінні затвердив, де і 
що буде сіятися. Він найбільше клопотався цукровими бу
ряками (Б. Харчук); Стосовно сільського господарства, то 
тут обоє 'язковаму страхуванню наразі підлягають лише 
цукрові буряки та зерно (з газ.).

0  Наздогад (навдогад, розм. надогад) буряків [, щоб 
дали капусти (рідко коли моркви трёба)] див. наздогад.

БУРЯКІВНЙК, а, ч. Фахівець із буряківництва. Буряків
ники чекають 12- і 18-рядних валок точного висівання 
(з газ.).

БУРЯКІВНЙЦТВО, а, с. Вирощування буряків із про
мисловою метою. Донедавна буряківництво в Україні було 
однією з провідних галузей сільського господарства (з газ.).

БУРЯКІВНЙЦЬКИЙ, а, е. Стос, до буряківництва. Склад
не становище спостерігалось восени зі збором цукрових бу
ряків у  традиційно буряківницькій Рівненській області 
(з газ.).

БУРЯКІВНЙЦЯ, і, ж. Жін. до буряківнйк. Ранком по 
всій плантації замерехтіли білі хустки буряківниць (з газ.).

БУРЯКІВНЙЧИЙ, а, е. Те саме, що буряківницький.
Сімя була не з багатих: батько працював ковалем, а мати — 
в буряківничій ланці (із журн.); Україна тимчасово вилучила 
з режиму вільної торгівлі з рядом держав деякі види своєї 
буряківничої продукції (з газ.); Завершуються остаточні 
підрахунки підсумків буряківничого виробництва за поточ
ний рік  (з газ.).

БУРЯКбВИЙ, а, е. 1. Прикм. до буряк. Гуде над буряко
вими плантаціями літак, оббризкуючи буряки хімікаліями 
від довгоносика і совки... (Остап Вишня); 11 Вигот. з буряків. 
— Неначе хто помочив пальці в буряковий квас та лапнув 
тебе за щоку? — спитав Мина насмішкувато (І. Нечуй-Ле- 
вицький); Сахароза, або буряковий цукор, належить до гру
пи дисахаридів (з навч. літ.); // Який пошкоджує буряки. Бу
ряковий довгоносик.

2. Який має колір буряка; темно-червоний із синюватим 
відтінком. Любила [Кошицька] при малюванню .. підміню
вати фарби. Замість бурякового обрамовання [обрамуван
ня] дасть синє (І. Франко); Давид дивився, як молоток та 
молот місили червоний шмат заліза. Вже буряковий він, 
темніший (А. Головко); Біля кринички товпилися мальви: 
червоні, білі, бурякові, рожеві (з газ.).

0  Умиватися буряковим розсблом див. умивйтися.
БУРЯКОВЙННЯ, я, с., збірн., рідко. Те саме, що буря- 

чйння. Які були волики, на завод узяли буряковиння звозити 
(Д. Мордовець).

БУРЯКОВІТИ, і'є, недок. Ставати темно-червоним із си
нюватим відтінком. Сіверська бачила, як буряковіє обличчя 
“культурного працівника " і крапельки поту виступають на 
гладенькому чолі (В. Дрозд); Від такого зухвальства Ігна- 
тьєв на мить занімів.., і його синювато-бліде обличчя знову 
стало буряковіти {В. Собко).

БУРЯКОЗБИРАЛЬНИЙ, а, е. Признач, для збирання 
буряків. Одним із головних чинників ефективної і безпере
бійної роботи бурякозбиральної техніки під час польових 
робіт є вчасне і правильно проведене технічне обслугову
вання та відповідне регулювання машин (з наук.-техн. літ.); 
У конструкціях бурякозбиральних комбайнів найбільшого 
поширення набули різальні апарати роторного типу 
(із журн.).

БУРЯКОЗБИРАННЯ, я, с. Викопування і вивезення з 
поля буряків. Розпочався сезон бурякозбирання та цукрова
ріння (з газ.).

БУРЯКОКОМБАЙН, а, ч. Машина для викопування цук
рових буряків, очищення їх від землі й обрізування гички. 
Українська промисловість виробляє в достатній кількості 
трирядкові бурякокомбайни (з наук. літ.).

БУРЯКОКОПАЛЬНИЙ, а, е. Признач, для викопування 
коренеплодів буряка. Бурякокопальна машина.

БУРЯКОКОПАЧ, а, ч. Знаряддя для викопування буря
ків. На бурякокопач налипла земля.

БУРЯКОМЙЙКА, и, ж. Прилад, машина для очищення 
і миття буряків на цукрових заводах. Біля бурякомийки було 
досить брудно.
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БУРЯКОМЙЙНИЙ, а, е. Признач, для очищення і миття 
коренеплодів буряка. Бурякомийний пристрій.

БУРЯКОНАВАНТАЖУВАЧ, а, ч. Знаряддя для наван
тажування буряків. Маневрений буряконавантажувач Дні
пропетровського комбайнового заводу має великий попит 
не тільки в нашій країні, а й  за кордоном (з газ.).

БУРЯКООЧЙСНИК, а, ч. Прилад, машина для очищен
ня буряків. Новенький бурякоочисник.

БУРЯКОПІДІЙМАЛЬНИЙ, а, е. Признач, для підкопу
вання коренеплодів буряка. Бурякопідіймальний причіп.

БУРЯКОПІДІЙМАЧ, а, ч. Знаряддя для підкопування 
цукрових буряків. Застосування бурякокомбайнів і буряко
підіймачів зменшує затрати ручної праці (з наук. літ.).

БУРЯКОРАДГбСП, у, ч., іст. Радгосп, який вирощував 
цукрові буряки. Бурякорадгоспи виростили високий уро
жай бурякового насіння (з газ.).

БУРЯКОРІЗКА, и, ж. Знаряддя для різання, подрібнен
ня буряків. Бурякорізка ручна призначена для подрібнення 
кормових коренеплодів (буряка, моркви, картоплі) при від
годівлі худоби власниками невеликих підсобних господарств 
(з наук.-техн. літ.).

БУРЯКОСІЙНИЙ, а, е. Який займається сіянням буря
ку. Бурякосійне господарство.

БУРЯКОСІЯЛЬНИИ, а, е. Признач, для сіяння буряку. 
Бурякосіяльний агрегат.

БУРЯКОСІЯННЯ, я, с. Сіяння буряку. Райони буряко
сіяння.

БУРЯКОСУШИЛЬНИЙ, а, е. Признач, для обсушуван
ня коренеплодів буряка на цукрових заводах.

БУР’ЯН, у, ч. Трав’янисті рослини, що не культивуються 
людиною, але ростуть у посівах культурних рослин, а та
кож на необроблюваних землях. Почнуть кущі [винограду] 
бур яном заростати — знов сапа в роботі, знов мозолі на 
руках (М. Коцюбинський); Глибокі ущелини й урвище зарос
ли бур'яном і полином (О. Донченко); Бур'яни завдають 
сільському господарству величезної шкоди (з наук, літ.); Во
лошка як бур 'ян була занесена в Європу й Азію разом із жи
том (із журн.); * Образно. Як парость виноградної лози, 
Плекайте мову, Пильно й ненастанно Політь бур 'ян. Чис
тіша від сльози Вона хай буде (М. Рильський); — Може, се
ред ваших людей і небагато того сміття-бур 'яну, та тіль
ки заважає він... (Остап Вишня); Словесні бур'яни найчас
тіше проростають у  тих передачах, які транслюються 
без попереднього запису в студії (із журн.); * У порівн. Па
ліїв війни проклятих ми навік безжально скосим, ми підко
сим, як бур'ян (П. Тичина); Він [дурень] розповсюджений, 
як бур 'ян. Він скрізь (О. Довженко).

Д  (1) Карантинні бур’яни — особливо шкідливі для 
сільського господарства рослини, до яких належить поли
нолиста амброзія, степовий гірчак, дзьобатий паслін і т. ін. 
На насінних ділянках не повинно бути амброзії та інших ка
рантинних бур’янів (з наук, літ.); Зернові відходи, в яких є 
насіння карантинних бур 'янів, перед згодовуванням треба 
ретельно розмелювати і запарювати для позбавлення їх 
життєздатності (з наук.-попул. літ.); Велику шкоду каран
тинні бур'яни завдають сіножатям та пасовищам (з на
ук.-попул. літ.).

БУР’ЯНЕЦЬ, нцю, ч. Зменш, до бур’ян. Над бомбовими 
кратерами зеленіли пагінці трав і бур'янцю (І. Багряний);

Стежечки дбайливо прометені, земля між квітами на клум
бах просапана, бур'.янець виполений (В. Кучер).

БУРЯНИЙ, а, е. 1. Прикм. до буря 1. Знявся раптовий 
буряний вітер (А. Шиян); і І Який буває під час бурі. Надво
рі бушувала буряна злива (В. Козаченко).

2. Сильний, бурхливий, нестримний. Нам треба буряного 
льоту — Грими ж, фанфар мідяний тон! (В. Еллан-Блакит- 
ний); Останні його слова потонули в буряних оплесках (В. Ку
чер); Зненацька хлинула коротка буряна злива (із журн.); 
// перен. Неспокійний, тривожний. Розгорталися буряні по
дії (О. Донченко); Пейзаж у  неї виходив не спокійний, без
хмарний, а тривожний, буряний (М. Руденко); Вона [Люба] 
й не хуліганка, вдача в неї така, буряна (Ю. Мушкетик).

БУР’ЯНИНА, и, ж. Одна рослина бур’яну. Ніде не видно 
було ні бур 'янини (І. Нечуй-Левицький); Діти почали собаку 
дражнити, кидали на неї то сіном, то бур 'яниною (з газ.).

БУР’ЯНИНКА, и, ж. Зменш, до бур’янйна. Жодної 
бур 'янинки в полі не знайдете (Остап Вишня).

БУР’ЯНИСТИЙ, а, е. Засмічений бур’яном. Виспівує ко
са, і лягає за Петром глибокий слід — .. валок густої, бур 'я- 
нистої, переплетеної берізкою та заквітчаної ромашкою 
трави (М. Олійник); Неподалік дороги, підминаючи високу, 
бур'янисту гичку.., повз комбайн (В. Дрозд).

БУР’ЯНЙЩ Е, а, с. Збільш, до бур’ян. Максим звернув 
ліворуч, обходячи завод віддалік,.. через страхітливі бур 'я- 
нища пустирів (І. Багряний).

БУРЯНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до буряний 2. Чи 
можна .. припустити, що цю буряність його творчого 
темпераменту Іван Франко дістав готовою при самому 
народженні? (П. Тичина).

БУР’ЯНІТИ, іє, недок. Заростати бур’яном. Город бур 'я- 
ніє(Сл. Гр.).

БУРЯНО. Присл. до буряний 2. Дивився ліворуч, дивився 
праворуч і бачив: скільки сягав погляд, вода йшла буряно, 
несамовито, перетявши шлях до його мети (І. Багряний); 
Нашорошилось небо буряно І  погрозами загуло (В. Симо
ненко).

БУР’ЯН бВ И Й , а, е. Прикм. до бур’ян. На горизонті 
відходило шосе в степову бур'.янову безвість (М. Хвильо
вий); І молодим телячим баритоном як шарпоне німу ту 
бур 'янову тишу, аж луна поміж будівлями, за муром, у  саду 
(А. Головко); Улянка придивилась — це було бур 'янове на
сіння (Є. Гуцало).

БУР’ЯНУВАТИЙ, а, е. Те саме, що бур’янйстий. Бур 'я-
нувате сіно (Сл. Гр.).

БУР’ЯНЧИК, у, ч. Зменш, до бур’ян. Біля воріт виріс 
невеликий бур 'янчик.

БУР’ЯНЮКА, и, ж. Те саме, що бур’янйще. Густа 
бур 'янюка.

БУРЯТ див. буряти.
БУРЯТИ, ів, мн. (одн. бурят, а, ч.; бурятка, и, ж.). На

род, що становить корінне населення Бурятії. Рудим, на
приклад, був Чингісхан, чимало рудих серед баргузинських 
бурятів (із журн.).

БУРЙТКА dueL буряти.
БУРЯТСЬКИЙ, а, е. Прикм. до буряти і Бурятія. Ша

ман одягнувся в національний бурятський костюм і дістав 
культовий бубон (із журн.); Тепер же та сама громадська 
думка перенесла свої симпатії на такі націоналізми, як та
тарський, бурятський чи якутський (з газ.).
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БУРЯЧАНКА, и, ж., розм. Те саме, що бурячйха. Не 
любив [батько] політики. Хутенько наливав усім бурячанку 
(Б. Харчу к).

БУРЯЧЙННЯ, я, с. Бурякова гичка, ботвина. Бурячиння 
було високе й лапате (Остап Вишня).

БУРЯЧЙХА, и, ж., розм. Самогон, вигот. із буряку. Три
мала мати до дня видачі тієї державної милостині кілька 
яєць на яєчню і пляшку бурячанки (з газ.).

БУРЯЧЙЩЕ, а. 1. ч. Збільш, до буряк 2. Вирвали буряк! 
Не буряк, а бурячище (М. Стельмах).

2. с. Поле, з якого зібрані буряки. Зернові культури, по
сіяні на бурячищі, дають майже такі самі врожаї, як на 
чорних парах (з наук. літ.).

БУРЯЧКОВИЙ, а, е. 1. Прикм. до бурячок. У меню рес
торану навіть назви нетипові: “овочевий салат із майоне
зом " для жінок і “бурячковий салатик із солоним огірком " 
для чоловіків (із журн.).

2. Те саме, що буряковий 2. Від озера наближається 
мати, а з нею молода повновида молодиця .. в бурячковій 
спідниці (Леся Українка); Обличчя поважного чоловіка на
лилося бурячковим багрянцем (О. Бердник).

БУРЯЧНИЙ, а, е. Те саме, що буряковий 1. Вивчено 
вплив різних факторів на розвиток шкідливих організмів і 
розроблено наукові засади керування санітарним станом 
бурячного поля для нових умов господарювання (з наук, літ.); 
Собівартість виробництва цукру з тростини значно ниж
ча від бурячного цукру (із журн.).

БУРЯЧбК, чка, ч. Зменш, до буряк 2. Усі їли мовчки. 
Шестірний цідив юшечку, одгортав бурячки, цибулю, кріп 
(Панас Мирний); Кожен бурячок, кожну цибульку сама во
на поклала в землю (М. Коцюбинський).

БУС, а, ч., розм. Мікроавтобус, автобус. Апаратуру те
пер збирають централізовано, і торгівля уже йде на буси і 
трейлери (з газ.).

БУСЕЛ див. бусол.
БУСИ, бус, мн., рідко. Те саме, що намйсто. Антося .. 

брязкала разками простих бусів [бус] на шиї (І. Нечуй-Ле- 
вицький).

БУСИДО, невідм., с., іст. Середньовічний кодекс пове
дінки японських самураїв. Бусидо засноване на силі переко
нання, загальної думки, прикладу, виховання, традицій і силі 
морального авторитету окремих осіб, відмічених у  серед
ньовічній історії Японії {з наук.-попул. літ.); Бусидо ніколи 
не фіксувалося у  вигляді офіційного документа (із журн.).

БУСЙНА, и, ж., рідко. Одна намистина. Димчасто-си
ню прозору бусину було подаровано Е. Гофману на Манілі 
під час навколосвітньої подорожі (із журн.).

БУСЙНКА, и, ж., рідко. Зменш, до бусйна. — Бабуню, 
ось бусинка-пронизка з міді, колись давно-предавно якась 
ваша родичка загубила, а вий досі не підібрали (С. Гуцало); 
* Образно. Шарко дивився на нього бусинками своїх очей 
(П. Панч).

БУСІ, невідм., дит. Падати, упасти.
БУСЛЕНЙ, яти, с. Маля бусла. Біле бусленя.
БУСЛЙНИЙ, а, е. Прикм. до бусол, бусел. Знявши шап

ку, вклонився [Григорій] Катрі, дітям,.. груші, хаті, гнізду 
буслиному (Василь Шевчук).

БУСЛЙХА, и, ж. Самка бусла. Гніздо лаштує [бусол], 
буслиху кличе (А. Малишко).

БУСЛЙЧИЙ, а, е. Те саме, що буслйний. На багатьох 
дубах чорніли буслячі гнізда (Ю. Мушкетик).

БУСОЛ, БУСЕЛ, сла, ч. Те саме, що лелёка. З низин ле
тіли в село бусли (М. Коцюбинський); Колись-то захотів 
[Карпович], Щоб бусол на стовпі у  нього жив (М. Риль
ський); Бусел у  своїм гнізді, як сторож вірний, калатає 
(М. Шеремет); * У порівн. Полем, де свиню підлітком пас, 
походжав [Петруня], наче бусол (В. Дрозд).

БУ С бЛ Ь, і, ж. Геодезичний прилад для вимірювання 
азимутів. Каюмов глянув у  бусоль — степ курить (В. Ку- 
чер).

БУСОЛЬНИЙ, а, е. Прикм. до бусоль. Бусольна зйомка 
дозволяє отримати контурний план місцевості, але тепер 
як самостійна зйомка практично не застосовується (з на
ук.-попул. літ.).

БУСТЕР, а, ч., спец. Допоміжний пристрій для підви
щення сили та швидкості дії основного механізму. Бустер 
застосовується в авіації для управління швидкісними літа
ками (з наук.-попул. літ.).

БУСТЕРНИЙ, а, е, спец. Стос, до бустера. Встановлю
ється бустерний циркуляційний насос, що підвищує ефек
тивність осадження металу (з наук.-попул. літ.).

БУСТРОФЕДОН, у, ч., лінгв. Спосіб письма, при якому 
перший рядок пишеться справа наліво, другий — зліва на
право, третій — знову справа наліво і т. д. Інколи, особливо в 
Борисфені та Ольвії у  VI cm. до н. е., застосовувався бус
трофедон (з наук. літ.).

БУСТРО Ф ЕДбН Н ИЙ , а, е, лінгв. Прикм. до бустрофе- 
дбн. Уціліла ваза з написом справа наліво та римський 
стовп, надписаний бустрофедон ним способом (з наук.-по
пул. літ.); Бустрофедонним способом користувалися в крит
ському, хетському, південноаравійському, етруському та 
давньогрецькому письмі ( із журн.); // Написаний бустрофе
доном. Ще в глибокій давнині в Перу існувало своєрідне ма- 
люнкове письмо, сліди якого збереглися в Андах, для доказу 
неєвропейського походження перуанської давньої писемно
сті вчені наводять зразки саме андського бустрофедонно- 
го письма ( з наук. літ.).

БУСУРМАН, БУСУРМЕН, а, ч. 1. заст. Людина іншої 
віри (перев. про магометанина). Хто не знає “Мекки ”, куди 
збиралось з цілого повіту панство, як на Магометову моги
лу бусурмани з цілого світу? (Панас Мирний); — Три роки 
вибув я на каторзі турецькій.. Покалічено тоді мене добре. 
А надто годували погано бусурмени: цвілими сухарями та 
смердючою водою (Б. Грінченко); Бусурман ступив, хита
ючись, вперед І  впав лицем в шорсткий намет (М. Бажан).

2. Уживається як лайливе слово. — Ходив на той куток, 
батько посилали до одного чоловіка. Тогобіцькі парубки 
погнались, ледве втік. — От бусурмени! (М. Кропивниць- 
кий);— Ванюшко, що ж це ти, бусурмане, цураєшся дядька 
Ларивона? ..То ти казав, що я тобі за батька рідного був, а 
це й писати лінуєшся (В. Логвиненко); Кого ставлю перед 
світлі читацькі очі — бусурмана, вовкулаку, виродка? 
(В. Дрозд).

БУСУРМАНКА, БУСУРМЕНКА, и, ж., заст. Жін. до 
бусурман, бусурмен 1. [Настя : ]  Я  прикинусь туркенею, 
прикинусь бусурманкою, а таки знайду свою дочку (І. Не- 
чуй-Левицький); Ти, дівчино, бусурманка, чи що? (3. Ту- 
луб).
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БУСУРМАНСЬКИЙ, БУСУРМЁНСЬКИЙ, а, е, заст. 
Прикм. до бусурман, бусурмён 1. Весь мир [світ] християн
ський і бусурманський (П. Чубинський); — Легше в бусур
манській землі зогнити, ніж у себе дома, в панській неволі, 
пропасти... (Панас Мирний); Там за морем геть лежало 
Бусурменське господарство (Леся Українка); Згадував [Анд
рій] розповіді батька про страшний бусурманський край, 
забриніли в пам ’яті пісні сліпих бандуристів про тяжку 
турецьку неволю (Р. Іваничук).

БУСУРМЕН див. бусурман.
БУСУРМЕНКА див. бусурмйнка.
БУСУРМЁНСЬКИЙ див. бусурманський.
БУТ1, у, ч., буд. Будівельний камінь, що використовуєть

ся перев. для фундаменту. Для мурування вживали в основ
ному бут (рваний камінь) на глині (з наук, літ.); Курган як 
архітектурна пам ятка зберігся, і його можна оглянути, 
оскільки гробницю обклали бутом (з наук.-попул. літ.); По
дрібнений у  бункері, бут завдяки власній вазі падає вниз, на 
стрічку конвеєра (із журн.).

БУТ2, у, ч., діал. Молода зелена цибуля. Він і веде нас до 
себе на город молодий бут поливати (Д. Мордовець).

БУТ3, а, ч., іст. У часи набігів ординців — бранець, сило
міць навернений у мусульманство. З літопису Самійла Ве- 
личка відомо й про винищення Сірком кримських бутів — 
обусурманених українців, які не захотіли повертатися в 
Україну (з наук. літ.).

БУТА, й, ж., діал. Пиха. Бута хоче прута (прислів’я); 
— Я .. не гірший шляхтич, як той, що в позолоченій кареті 
на війну виїжджає. Ніхто не сміє мене зневажати. Такий 
сміливий виступ зробив на панів враження. Така самопев- 
ність і шляхетська бута усім подобалась (А. Чайковський).

БУТАДА, иу ж. 1. заст. Фраза, слово, сказані в гніві. 
Якусь бутаду пробурмотів із роздратуванням (з газ.).

2. У XVI-XVII ст. — назва веселого танцю, невеликого 
імпровізованого балету або пізніше — інструментальної 
фантазії. Для бутади типовими є чергування пісні й танцю 
(з газ.).

БУТАДІЄН, у, ч„ хім. Органічна сполука, ненасичений 
вуглеводень — безбарвний газ, що легко полімеризується, 
утворюючи каучукоподібні речовини з характерним непри
ємним запахом. Бутадієн легко окиснюється повітрям з 
утворенням пероксоводневих сполук, що прискорюють по
лімеризацію (з наук, літ.); Полімеризація бутадієну здій
снюється за наявності каталізатора (з навч. літ.).

БУТАДІЄНОВИЙ, а, е, хім. Прикм. до бутадієн. Бута
дієновий запах; // До складу якого входить бутадієн. Цеглу, 
як і черепицю, обробляють зануренням у  спеціальний роз
чин. При будівництві потім використовують бутадієновий 
клей (з навч. літ.).

Д  (1) Бутадієновий каучук — ненасичений синтетич
ний каучук, який одержують полімеризацією бутадієну. 
Першим синтетичним каучуком, який почали застосовува
ти в промисловості, був бутадієновий синтетичний каучук 
(з наук.-попул. літ.); Бутадієновий каучук має добру водо- і 
газонепроникність (з навч. літ.).

БУТАДібН, у, ч., фарм. Лікувальний препарат знеболю
вальної, жарознижувальної та протизапальної дії. Бутадіон 
пригнічує судинні запальні процеси (з наук. літ.).

БУТАДібНОВИЙ, а, е, фарм. Стос, до бутадіону; по
в’язаний з ним. Надмірне споживання бутадіону може

викликати так звані бутадіонові виразки (з наук.-попул. 
літ.); // До складу якого входить бутадіон. При лікуванні за
хворювань вен нижніх кінцівок застосовують бутадіонову 
мазь (з навч. літ.); Бутадіоновий гель.

БУТАМІД, у, ч., фарм. Лікувальний препарат, який за
стосовують при цукровому діабеті. Для інсулінозалежних 
бутамід — незамінний засіб (з наук. літ.).

БУТАМІДОВИЙ, а, е, фарм. Прикм. до бутамід. Бута
мідовий вплив.

БУТАН, у, ч., хім. Вуглеводень парафінового ряду, який 
міститься у нафті, природних газах і застосовується як па
ливо. Нормальний бутан та ізобутан мають однакову фор
мулу, але різну будову і властивості (з наук.-попул. літ.); У 
тих місцевостях, куди не підведено природного газу, широ
ко використовують пропан та бутан (з газ.).

б у т Ан о в и й , а, е, хім. Прикм. до бутан. Пропан-бутан — 
це суміш пропанових і бутанових фракцій (з наук.-попул. 
літ.); Стандартні аварійні установки реагують на 1-5% 
бутанового газу (із журн.); // Який працює на бутані. Бута- 
новий пальник.

БУТАНбЛ, у, ч., хім. Те саме, що Бутиловий спирт (див. 
спирт). Проводячи експеримент, рослинну сировину екс
трагували водою, водно-спиртовим розчином, бутанолом 
та хлороформом (з наук. літ.).

БУТАРА, и, ж. Пристрій або машина для промивання 
пісків розсипних покладів золота, платини, алмазів і т ін. 
Для добування благородних металів з розсипних покладів у  
XIX ст. створюються численні конструкції золотодобув
них машин (наприклад, бутара, вашгерд) (з наук.-попул. 
літ.).

БУТАРНИЙ, а, е. Пов’язаний із застосуванням бутари. 
Раніше олов яну і вольфрамову руду добували старовинним 
бутарним способом (з навч. літ.).

БУТАФбР, а, ч. Особа, яка відає в театрі бутафорією, а 
також майстер, який виготовляє бутафорію. Червоний мі
сяць зійшов низько над степом. Наче якийсь чудний бута
фор вирізав його з червоного паперу й випустив на небо, за
бувши позолотити (Ю. Яновський ); В Одеському театраль
ному художньо-технічному училищі навчаються майбутні 
гримери, бутафори (з газ.).

БУТАФОРІЯ, ї, ж. 1. Зроблені з легких і дешевих мате
ріалів копії справжніх речей (меблів, посуду і т. ін.), що ви
користовуються в театрі як предмети сценічного інтер’єру. 
Тисячі анемічних надломлених людей дивилися на бутафо
рію минулої епохи (М. Хвильовий); Постановка інтермедії 
навряд чи потребувала декорацій та якоїсь бутафорії {з на
ук. літ.); // перен. Оманлива видимість, фальш, розраховані 
на зовнішній ефект. Багато дечого в їхньому домі держиться 
вже лише на бутафорії (Ірина Вільде); Без опори на фольк
лор українська естрада приречена на хуторянство, що є 
бутафорією національного мистецтва (з газ.).

2. Копії наявних у продажу товарів, спеціально виготов
лені для обладнання вітрин, реклами і т. ін. Бутафорія у  
вміло оздоблених вітринах іноді має дуже правдоподібний 
вигляд (з газ.).

БУТАФбРНИЙ, а, е. Те саме, що бутафорський. Зупи
нившись над великим столом з бутафорним полем, вони 
[студенти].. розглядають муляжну пересічену місцевість з 
мініатюрними горбами (О. Гончар).
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БУТАФбРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бутафбрія. Його де- 
бют на сцені відбувся під гуркіт не бутафорських, а справж
ніх гармат у  грозові дні громадянської війни (Л. Дмитерко); 
Снігуронька дістала бутафорську бороду й приміряла мені 
(із журн.).

БУТЕЛЬ, тля, ч. Велика пляшка. Внесла [господиня] здо
ровий бутель рому (І. Нечуй-Левицький); У моїх хазяїв 
стоять десятки букетів, вино у  великих відерних бутлях і в 
пляшках (М. Коцюбинський); Під комином стояли обплете
ні лозою бутлі (М. Трублаїні).

БУТЁЛЬКА, и, ж., діал. Пляшка. Тисячі бутельок [для 
бенкету] виставляли рядочками (О. Стороженко); — І  не за
будь про бутельку коньяку (І. Франко).

БУТЕН, у, ч., хім. Те саме, що бутилён. Бутен та його 
ізомери використовують як паливо (з навч. літ.).

БУТЁНОВИЙ, а, е, хім. Прикм. до бутен. Удосконален
ня технології бімодальноїполімеризації спричинило розроб
лювання оптимального варіанта бутенового співполімеру 
(з наук.-попул. літ.).

БУТЕРБРбд, а, ч. Шматочок хліба з маслом, ковбасою, 
шинкою, сиром, ікрою і т. ін. На столах з ’явились чай, бу
терброди, цукерки (М. Трублаїні); Згадав [Іван], що у  кише
ні куртки є бутерброд з сиром (О. Бердник).

БУТЕРБРбДИК, а, ч. Зменш, до бутерброд. Під час пе
рерви можна з Тсти маленький бутербродик (з газ.); Бу
тербродик із осетриною.

БУТЕРБРбДНИЙ, а, е. Стос, до бутерброда. Бутер
бродні вироби не можуть довго зберігатися, тому їх готу
ють безпосередньо перед реалізацією (з навч. літ.); // При
знач. для бутербродів. Бутербродне масло.

БУТИ, men. ч. усіх осіб одн. і мн. має форму є, яка може 
опускатися, рідко єсть, заст. 2 ос. одн. єсй, 3 ос. мн. суть; 
мин. ч. був, була, було; мн. були; майб. ч., З ос. одн. буде; 
наказ, сп. будь; недок. 1. Існувати. Був собі колись-то 
якийсь-mo маляр... (Г. Квітка-Основ’яненко); Грає кобзар, 
виспівує— Аж лихо сміється... ‘‘Була колись гетьманщина, 
Та вже не вернеться " (Т. Шевченко); // тільки І ос. мн., у  
знач. виг. Уживається як найкоротший традиційний тост 
при чаркуванні. — Будьмо! — привітався перший Процен
ко, беручи у  руку чималу чарку з горілкою (Панас Мирний); 
— Ну, будьмо, — сказав Карно Цар, — раз ми земляки, зна
чить — пиймо! (Ю. Яновський).

2. Уживається для позначення наявності кого-, чого-не
будь десь, у когось. У Франка є прекрасна річ — лірична 
драма “Зів 'яле листя " (М. Коцюбинський); Була собі на 
всьому господарстві одна кобилка (М. Стельмах); 11 безос. 
Землі у  нас було сім чи сім з половиною десятин (О. Довжен
ко); 11 безос., розм. Уживається при наближеному визначен
ні кількості, ваги, віддалі і т. ін. Розглянувшись уважно, 
Остап зміркував, що звідси до Кишниці, де стояв вітряк 
Якимів, буде верст з тридцять (М. Коцюбинський).

3. Перебувати, знаходитися де-небудь. За Прутом була 
Туреччина (М. Коцюбинський); Молодь вся була на полі, Бо 
якраз настали жнива (Леся Українка); Десантні групи вже 
були тут, неподалік, за спинами у  розвідників (О. Гончар).

4. перев. мин. або майб. ч.,у кого, рідко до кого. Приходи
ти, приїздити куди-небудь, до когось; відвідувати кого-, 
що-небудь. Попрощавсь Кармель із дружиною, чули това
риші, що промовив він до дружини: “Буду до тебе " (Марко 
Вовчок); [Ру ф і н:] От як? Ти був у  Секста? (Леся Україн

ка); [ З а в і р юх а : ]  Дорога на Чигирин є навпростець ко
ротка. За ніч ми будем там (Л. Дмитерко).

5. Трапитися, статися. — Та не дуже ж то й заснула од 
думок та гадок, що з нею завтра буде! (Г. Квітка-Основ’я
ненко); — Маріє! — наблизився Свирид до неї й узяв за руку. 
— Скажи мені, що з тобою було? (М. Коцюбинський); 
// Наставати (про час, пору року, погоду і т. ін.). Поки, каже, 
доїдемо, то і день буде (Г. Квітка-Основ’яненко); Була вес
на, море було спокійне і синє, небо — так само, сонце обли
вало помаранчеві сади по горбах (М. Коцюбинський); // чому. 
Що-небудь неодмінно трапиться, настане. Школярочка іде у  
перший клас. Вже скоро бути бабиному літу (Л. Дмитерко).

6. перев. мин. або майб. ч., кому, розм. Діставатися, випа
дати на долю кого-небудь (перев. про покарання за прови
ну). — Якби ти знала, що мені вчора було за те, що з тобою 
ходила гойдатися до Ривки... (Леся Українка); — Що буде, 
як то кажуть, громаді, те й бабі... (П. Козланюк); // безос. 
Було їй уже за той модний передчасний хвіст [зачіску], кри
тикували на шкільних.. зборах (О. Гончар).

7. перев. майб. ч., безос., розм. Вистачати. Буде з мене, 
поки живу, і мертвого слова, Щоб виливать журбу, сльози 
(Т. Шевченко); Виходить тоді отаман сам з пущі і промов
ляє до неї: “Віддай, пані, гроші! Пожила ти у  золоті, у  роз
коші, буде вже з тебе — дай іншим! " (Марко Вовчок); За
пасу на три дні буде (М. Рудь).

8. за ким, розм. Перебувати у шлюбі з ким-небудь (про 
жінку). — Мамо моя! — плаче [Наталя], — не губіть мене, 
молодої, не топіть за Гурчем. Луччемені вмерти, як за ним 
бути! (Марко Вовчок).

9. тільки майб. або мин. ч., з кого, розм. Стати ким-не
будь, перев. набувши певних знань, рис і т. ін. — Віддай, — 
каже, — твою дочку за мого сина, то побачиш, яка з неї бу
де невсипуща хазяйка (О. Стороженко); — Не нами сказано: 
терпи, козаче, — отаманом будеш (А. Головко).

10. Уживається як зв’язка у складеному присудку (форма 
теп. ч. є, є с т ь часто опускається). Чого ж тепер заплакав 
ти? Чого тепер тобі, старому, У цій неволі стало жаль — 
Що світ зав 'язаний, закритий! Що сам єси тепер мос
каль..? (Т. Шевченко); Не писав до Вас, бо був слабий 
(М. Коцюбинський); Сценарій “Звенигори " був написаний 
письменником Йогансеном (О. Довженко); // безос. Неспо
кійно було в селі (М. Коцюбинський); На Монастирській 
слобідці без суду, без слідства .. було розстріляно групу 
старих матросів та робітників (О. Гончар); 11 тільки мин. 
ч., безос., розм. У поєднанні з інфін. уживається для під
креслення доцільності якої-небудь дії в минулому. [ М о л о 
д и й  х л о п е ц ь : ]  Було їм [переможцям] про славу наших 
предків заспівати, щоб знали силу нашого народу! (Леся 
Українка).

11. тільки майб. ч. У поєднанні з інфін. уживається як до
поміжне дієслово для творення майбутнього часу. Так! Я  бу
ду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії 
таки сподіватись, Буду жити! — Геть думи сумні! (Леся 
Українка); За те, що жили ми в цей зоряний час, нам 
заздрити будуть нащадки (В. Сосюра).

12. тільки мин. ч. У поєднанні з особовими формами мин.
ч. дієслів уживається як допоміжне дієслово для творення 
давноминулого часу. Віл щось почав був говорить, Да судді 
річ його.. перебили (Є. Гребінка); Лукаш нахиляється.., зна
ходить вербову сопілку, що був кинув, бере її до рук і йде по
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білій галяві до берези (Леся Українка); Піп колись був роз
сердився на дідових батьків, і як у  них народився хлопець, 
то й назвав його Македоном (І. Сенченко).

13. тільки було, у  знач. част. Уживається при дієсловах 
мин. ч. для вираження дії, яка почалася, але не здійснилася.
— Ви, діточки, поскучайте за братиком, — почала було ма
ти, та голос ввірвавсь і замер (Марко Вовчок); Хотів було 
гукати [Ладим] на допомогу: задубілий язик не поверта
ється (В. Кучер).

14. тільки було, у  знач. вставн. сл. Уживається при вира
женні нерегулярно повторюваної дії у знач, ч а с о м ,  і нод і .  
Було, роблю що, чи гуляю, чи Богу молюся, Усе думаю про 
його [нього] (Т. Шевченко); І  не доїм, і не досплю; Усе, було, 
тружусь, роблю (Л. Глібов).

15. тільки буде, безос. пред., розм. Уживається у знач, 
д о с и т ь ,  годі .  Нешвидко встав старший та й каже: 
“Ще, може, хоче хто сказать? " “Не треба! буде! і так го
же! ” (Панас Мирний); Нарешті Чугайстер знемігся. — Бу
де, не можу... (М. Коцюбинський).

(1) Будьте вибачні (вибачними), заст. — вибачайте.
— Частуйтеся і будьте вибачними, якщо неповний лад на 
вдовиній бесіді буде (Леся Українка); Несподівано господар 
запитав: — Будьте вибачні за цікавість: ви діток маєте? 
(М. Олійник); (2) Бути (бувати) у службі, заст. — служити 
за наймом. Хто у  службі не бував, той і нужди не видав 
(прислів’я); [ Горно  в:] Доки цей дід ще не був у  службі, то 
прозивався Ворона, а як здобув міліцієнного [міліцейського] 
чина [чину], так став вже прозиватись Воронов! (М. Кро- 
пивницький); (3) Бути в збитку — зазнавати матеріаль
них втрат. — Ставай до мене в підмайстри .. В збитку не 
будеш, бо жодного дня не сидітимеш без роботи (3. Ту
луб); (4) Бути в зборі — повністю, у повному складі збира
тися де-небудь (про певне коло людей). Волость уся в зборі: 
старшина, писар, староста, судді, соцькі (Панас Мирний); 
Коли Яресько примчав на майдан, повстанське військо було 
вже в зборі (О. Гончар); (5) Бути в одвіті, заст. — відпо
відати за кого-, що-небудь. — Ланочку, — зітхнувши важ
ко, вимовив він, — хай уже я один в одвіті буду... (Панас 
Мирний); Сам [Мельхіседек] інколи давав про себе взнаки, 
запитуючи: а що ж Запорожжя?! Так наче він, зовсім уже 
старий чоловік, міг бути в одвіті за Січ (Г. Колісник); 
(6) Бути в погорді у  кого і без дод., рідко — бути зневаже
ним ким-небудь. [Р і ч а р д:] Моя скульптура в погорді, мов 
розвінчана цариця... (Леся Українка); (7) Бути в пошані — 
шануватися, цінуватися людьми. Освіта особливо цінува
лась серед запорожців, і люди письменні тут завжди були у  
великій пошані (С. Добровольський); Серед оточення чоло
віка відчуває [Барбара] себе чужою. Проте, мабуть, пори
вається шукати щирість у  цьому ж середовищі, де щи
рість ніколи не була в пошані (М. Малиновська); (8) Бути в 
претензії на кого, рідко до кого — почувати або виявляти 
незадоволення ким-, чим-небудь; ображатися. Пані Турков- 
ська не була в претензії на князя (Леся Українка); Ніякий ви
нахідник не здатен вигадати таких формулювань, які увіч
нено в цих протоколах. Тим-то ми певні, що читач не буде 
на нас в претензії, коли ми, замість недосконалого витвору 
власної фантазії, подамо один з цих неповторних оригіна
лів (І. Микитенко); (9) Бути в розброді — перебувати в різ
них місцях, розбредатися. [П а р х і м:] Взагалі ж наших то
варишів зовсім мало зосталось дома, всі в розброді, а вони в

селі потрібні (М. Кропивницький); (10) Бути в ужитку — 
уживатися, використовуватися, застосовуватися ким-небудь. 
Борислав хвацько гуторив і грецькою, й латинською, й фря- 
зькою, й готською мовами, що були в ужитку в тих варвар
ських тагмах-полках імператора (І. Білик); Постоли були в 
ужитку до початку X X  cm. (з наук.-попул. літ.); (11) Бути 
замужем — перебувати у шлюбі (про жінку); бути одруже
ною. Я  тепер уже замужем. Уже і дитина є... (Панас Мир
ний); Пані Бажаєва — збідніла дворянка, вдова, була заму
жем двічі (Леся Українка); Борозна .. наздоганяв Нелю. Він 
знав, що вона була замужем, її заміжжя виявилося невда
лим (Ю. Мушкетик); (12) Бути (лишатися) в резерві — не 
використовуватися зараз або не бути задіяним, бути в запасі 
на випадок необхідності. [Ря ж е н ко:] Стоп. Тут лягайте. 
Будете в резерві на всякий випадок, а я з хлопцями зайду з 
того боку, вдаримо в потилицю (І. Микитенко); — Полков
ник Ничипір на цей раз лишається з січовиками в резерві 
(Іван Ле); (13) Бути (лишатися, зоставатися і т. ін.) / ли
шитися (зостатися) на хазяйстві — хазяйнувати, господа
рювати, поратися, порядкувати, доглядати що-небудь у дво
рі чи в хаті. Сама вона була на хазяйстві; паніматка пі
шла.., а дочці наказала всякої роботи: і масло бити, і сме
тану збирати, і сир відігрівати (А. Свидницький); Зоста
лася генеральша сама собі на хазяйстві (Панас Мирний);
(14) Бути на бюлетені — мати узаконений дозвіл лікаря на 
звільнення від роботи через хворобу. Поки я на бюлетені, 
приходьте щовечора з Санею до мене (Ю. Шовкопляс);
(15) Бути на останніх днях — чекати народження дитини 
найближчими днями. Вона була на останніх днях і болісно 
очікувала народин. Мої батьки заспокоювали молоду жінку 
(із журн.); (16) Бути наскінчу, діал. — наближатися до кін
ця, закінчуватися. Лютий був наскінчу (А. Свидницький); 
(17) Бути (перебувати) на утриманні в кого, чиєму — не 
маючи власних засобів для існування, жити, харчуватися у 
кого-небудь; утримуватися. Вони [брати] були пізніше на 
утриманні в простого селянина (І. Франко); Рано втратив
ши батьків, майбутній письменник Андрій Чайковський пе
ребував на утриманні родичів у  селі Гординя Симбірського 
повіту (з навч. літ.); Якщо ж особа, яка мала право бути на 
утриманні спадкодавця, фактично цим правом не скорис
талася, то вона позбавляється можливості претендувати 
на спадщину як утриманець (з мови документів); (18) Бути 
(перебувати) під впливом кого, чого, чиїм — зазнавати 
впливу кого-, чого-небудь; робити що-небудь, зважаючи на 
дії, думки певної особи або на певні обставини. Вася Дер
кач був-таки темний, як гудрон, і перебував під впливом 
своєї двоюрідної бабусі (В. Нестайко); Хоче вгадати, з чи
його це голосу донька заспівала. Зрештою дивуватися нічо
му — всі Бабаніни шептуни, а Марія — в їхніх руках, повніс
тю під їхнім впливом (М. Слабошпицький); (19) Бути (пе
ребувати) під наглядом — ставати об’єктом спостережен
ня, контролю (перев. з боку влади). [Н е ч а й:] Я  певен, що 
за вашою квартирою стежить охранка, адже ви під суво
рим наглядом (Л. Смілянський); Під наглядом поліції Шев
ченко був до кінця свого життя (з наук.-попул. літ.); 
(20) Бути (перебувати) під судом — звинувачуватися в 
якому-небудь злочині; бути підсудним. Порох таки його 
до'іхав своїми ябедами, — він тепер був під судом, без місця 
(Панас Мирний); — А хтось з вашої рідні був коли-небудь 
під судом? (М. Стельмах); (21) Бути (перебувати) / пробу
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ти під слідством (заст. в слідстві) — бути притягненим до 
судового розслідування у зв’язку з підозрою у причетності 
до злочину. Він колись був під слідством: розбалакався з од
ним пацієнтом, а той написав на нього донос. Ледве викру
тився, бідолаха (3. Тулуб); Вас викликано на офіційну роз
мову, і тут немає Миколи Тихоновича, а є прокурор. — Про
бачте, — підхопився з стільця Масло. — Я  цих тонкощів не 
знаю. Не був ніколи п ід .. слідством (А. Хижняк); Так в слід
стві близько року я пробув (І. Франко); (22) Бути (перебу
вати, стояти і т. ін.) в опозиції до кого — чого — протидія
ти, чинити опір кому-, чому-небудь, не погоджуватися з чиї- 
ми-небудь поглядами, діями і т. ін., протиставляючи їм свої. 
Чимало греко-католицьких священиків перебували в опози
ції до влади, а проти окремих Ь них було розпочато кримі
нальну справу (з наук, літ.); (23) Бути прбти кого, чого — не 
схвалювати, не підтримувати кого-, чого-небудь, заперечу
вати щось. Ти в принципі проти довгих листів — правда ж? 
То я вже скінчу (Леся Українка); Майор Яцуба, як голова 
батьківського комітету, до останнього моменту був кате
горично проти хмільних напоїв на шкільному вечорі (О. Гон
чар); (24) Бути (служити) тлом кому, чому, для кого — чого — 
перебуваючи на задньому плані, робити кого-, що-небудь 
особливо помітним, виразним. Лиця та вбрання робітни
ків, що виходили з робітень, якнайповніше підходили до то
го окружения [оточення], якому тлом служили брудні, .. 
пообдирані стіни фабричних будинків (І. Франко); Букви бу
ли великі, гострі, писані уставом, деякі виведені подвійни
ми лініями. Тлом для них був прозорий, східний орнамент 
(К. Гриневичева); (25) Бути спокійним за кого — що, заст. 
про кого — що — не хвилюватися за кого-, що-небудь; бути 
певним у кому-, чому-небудь. Він знав, що говорив поміж 
людьми і Денис, але про Дениса він був спокійний (І. Не- 
чуй-Левицький); Після другого одруження, хай на бого
мільній до фанатизму, але бездоганно чесній Лізі, він міг би 
бути спокійним за свої права батька, та ці права були в 
нього відібрані мстивою природою (М. Стельмах); За них 
Черниш був спокійний. Непокоїли його інші, такі, як рядо
вий Ягідка (О. Гончар); (26) Бути / стати порукою в чому— 
ручатися за кого-небудь, служити гарантією чого-небудь; з 
повною відповідальністю запевняти кого-небудь у чомусь. 
[ П а р х і м (радісно):] Бери млина, єй-богу, бери! П'ятде
сят карбованців дай громаді наперед, і я тобі порукою, що 
діло буде в твоїх руках (М. Кропивницький); Вчасно розпо
чата справа створення спеціалізованих систем дистанцій
ного навчання для підвищення кваліфікації фахівців право
охоронних органів стане порукою її успішного розвитку 
(із журн.); (27) Бути (стояти) / стати на перешкоді кому і 
без дод. — заважати, перешкоджати кому-небудь. — Мене, 
братці, не беріте з собою, — прохав він товаришів, — мені 
перебито обидві ноги, я й в дорозі, й вдома буду тільки на 
перешкоді... покиньте мене краще тут (М. Старицький); 
Скоро батько у  чому їй на перешкоді стане — чи т аму яр
марку не звелить купувати якої одежини, чи воза не дасть 
поїхати куди — вже Катря просить назад своєї обіцянки 
(Марко Вовчок); (28) Бути у від^ізді — виїхавши куди-не
будь, тимчасово бути відсутнім. І  став Петро збиратись у  
дорогу.. — Ну, все ж одно, Петре, дарма. Сказала ж я тобі, 
що Людмила у  від 'їзді (А. Головко); Пан десь був у  від 'їзді, а 
земля його гуляла під паром (Ю. Хорунжий); Я  чомусь на ту 
вечірку не потрапив — мабуть, куняв на якійсь нараді або

був у  від "їзді (Ю. Мушкетик); (29) Бути у відчаї— дуже пере
живати, відчувати сильний душевний біль, усвідомлюючи 
всю безвихідність становища. Він був, здавалося, у  відчаї, 
та надія не вгасала в ньому (О. Довженко); Не раз він був у  
відчаї, що не може зодягнути її [дружину] по-людськи 
(М. Стельмах); (ЗО) Є колй — достатньо часу для чого-не
будь. Бандуристе, орле сизий! Добре тобі, брате: Маєш 
крила, маєш силу, є коли літати (Т. Шевченко); В неділю 
тієї роботи нема, що в будень. €  коли й є над чим думати 
(Б. Лепкий); Колй є потреба <При потребі> <В разі потрё- 
би> див. потреба; (31) Не бути таємнйцею для кого, кому — 
хто-небудь знає про щось, комусь відомо що-небудь. Прав
да, нікому з “товариства " не було таємницею, що брати 
Калиновичі походили з низького роду (І. Франко); Для нього 
[Врангеля] не є таємницею, чому американці так зацікав
лені в цій операції: з захопленням Кубані вони сподіваються 
заволодіти Північним Кавказом, де найбільше зосереджено 
капіталовкладень їхніх монополій (О. Гончар); Немає (нема, 
не булб) можлйвості див. нема; Нема (не було) й завбду (в 
заводі) див. нема; Нема (немає, не булб, не може бути) 
[ніякого (жодного)] сумніву ([ніяких (жодних)] сумні
в ів ^  див. нема; Нема (немає, не булб) спокою (заст. су
покою) див. нема; Толк буде див. толк; Хай відомо буде 
див. відомо; Як і слід (трёба) булб сподіватися див. слід2.

0 [Аж (і)] нёбу (рідко добові, на добі) [буде (стане)] 
жарко див. жарко; Бувати (рідко бути) / побувати у бу
вальцях див. бувати; (32) Був та загув (поплйв): а) зовсім 
зник, пропав, не стало кого-, чого-небудь. Та й хвацька ж 
то колись була Козацька мати [Січ]!.. Еге! була та поплила 
(П. Гулак-Артемовський); — О, між ними [запорожцями] 
єсть добрі лицарі! — каже Сомко. — Скажи лучче, синку, 
були та загули. Перевелись тепер лицарі в Січі (П. Куліш); 
— Та в тебе і кишені чортма. — Еге! була та попливла.., у  
штанях зосталась (3. Мороз); б) перестав жити, існувати. 
"Да, молодиця, був такий Гармаш. Був та загув. Поминай, 
як звали. Помер тиждень тому " (А. Головко); в) не мав мож
ливості здійснитися (про задум, мрію і т. ін.). Була [в Зару
би] мрія погуляти глибокими снігами, з рушничкою за пле
чима. Була та загула (В. Кучер); (33) Будемо сватами — 
уживається як усталена форма пропозиції під час залаго
дження спільної справи. Наймай [Гафійку], коли люди трап
ляються. Завтра ж одвезеш в Ямище до економа .. Що ж, 
будемо сватами? (М. Коцюбинський); — Ну, скинь іще п'я
тірку, то й будемо сватами. — Циган одразу щиросердно 
посмутнів (М. Стельмах); — Корову ми купимо. Нам не для 
молока, а на заріз. Отож кажіть ділом і будемо сватами 
(з газ.); (34) Будеш знати — уживається для вираження 
погрози кому-небудь. — Чекай, — думав він гірко про бать
ка, — будеш ти знати, як я тобі повішусь... (М. Коцюбин
ський); Будуть (вййдуть) люди <Буде (вййде) людйна> 
див. люди; (35) Будь він (ти, вона і т. ін.) [трйчі] прокля
тий (проклят, проклята) <Будьте [ви] [трйчі] прбкляті>, 
лайл. — уживається як зловісне прокляття і виражає різкий 
осуд і надзвичайне обурення, незадоволення з приводу ко
го-, чого-небудь, а також ненависть до когось, чогось. [Р і - 
ч а р д:] В найтяжчий час мене кумир мій зрадив. Так будь 
він проклятий!.. (Леся Українка); — Ех, — відказав Прохор, 
не тямиш ти, Никаноре, .. та ти й здохнеш у  злиднях, а не 
станеш хазяїном. Швидше підеш у  найми, будь вони про
кляті (І. Микитенко); — Кінчилася світова війна! Стою з
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автоматом на порозі нової епохи й думаю: яку могутню 
темну силу ми перемогли, будь вона проклята! (О. Довжен
ко); Та скрізь — у  мареві маїсових плантацій, У синіх гава
нях, на доках гомінких, Серед шумних будов — лице рабині- 
праці, Скрізь піт, і гніт, і кров, і свист бичів їдких.. О раю, 
проклят будь! Будь проклят, буйний Риме! (М. Рильський); 
Руками власними тюрму творили ми собі одвічну... О, будь
те прокляті, кому назад повернуто обличчя (В. Сосюра); 
Ех, як важко переїздити через оцей міст, будь він прокля
тий! (М. Чабанівський); Сівши навпочіпки, чоловік., тільки 
тепер остаточно відчуває, що темне громаддя в ’язниці, 
будь воно тричі прокляте, залишилося позаду (М. Стель
мах); (36) Будь здоров (здорбвий, здоровёнький) <Будьте 
здорбві (здоровенькі)>: а) уживається як усталена форма 
прощання або рідше вітання при зустрічі з ким-небудь. 
[ К в я т к о в с ь к а : ]  Ну, будь же здоровенька та веселенька 
та нас швидше потіш! (М. Старицький); — Добривечір 
вам!.. Будьте здорові! — сказали бурлаки до хазяїна (І. Не- 
чуй-Левицький); [ К а с с а н д р а : ]  Прощай же, Ономаю! 
[ О н о м а й:] Будь здорова (Леся Українка); Потім він про
стяг Альоші руку. — Будь здоровий, скульпторе (І. Микитен- 
ко); б) (з часткою і) уживається для вираження чиєї-небудь 
безпорадності, безвиході; нічого не можна вдіяти. А що, ду
маю собі, коли не в ті двері? Дадуть по карку, і будь здоро
вий (М. Ю. Тарновський); в) (перев. із словоспол. т а к и й  
( т а к ) ,  що )  уживається для підкреслення чого-небудь, на
голошення на чомусь (перев. позитивному, якісному). А 
рейси такі, що — здоров тільки будь! (С. Олійник); 
(37) Будь лйска (ласкавий, рідше ласкйв) <Будьте лас- 
каві>: а) усталена форма чемного звертання при проханні, 
запрошенні, пропозиції і т. ін.; прошу. — То встань, будь 
ласкав, пане свату (І. Котляревський); — Пустіть, будьте 
ласкаві (Т. Шевченко); Ой ти, милий, чорнобривий, та будь 
же ти ласкав: Та не стреляй [стріляй] моїх утят, як поле
тять на став (П. Чубинський); Левицький потиснув руку 
вродливому молодому моряку з засмаглим обличчям: — Ду
же, дуже приємно! Сідайте, будь ласка (3. Тулуб); — Якщо 
ви хочете йти зі мною, будь ласка (Григорій Тютюнник); 
Він до друга Рогози: — Будь ласкавий, підвези! (С. Олій
ник); — Скажіть, будь ласка, де знаходиться воєнком? — 
зупинив їїПідіпригора (М. Стельмах); б) (тільки зі сл. л а с - 
к а ) усталена форма вираження згоди або чемної відповіді 
на чиї-небудь слова вдячності, пропозиції і т. ін. — Ви не об
ражайтесь, Панасе Івановичу! Трусити, так усіх трусити 
підряд! — О, будь ласка! (А. Головко); [ У ч е н и й  (до Кар
ташова):] Киньмо цю розмову. [ К а р т а ш о в : ]  Будь ласка 
(О. Довженко); (38) Будьмо здорбві! — уживається як тост 
при чаркуванні. О. Хведор знов поналивав горілки в чарки. 
— Будьмо здорові! — промовив він, випив і закусив варенням 
(І. Нечуй-Левицький); (39) Будь пёвний (пёвен) <Будьте 
пёвш>: а) уживається для вираження упевненості в чо- 
му-небудь і переконання когось у безсумнівності, вірогід
ності чого-небудь. — Будь певний, — що можна, все буде 
зроблене (Леся Українка); — Обіцяю вам, що мій допис в де
сятках примірників буде розісланий по всіх газетах, і будь
те певні, що до нього прислухаються (Григорій Тютюн
ник); б) дуже добре, якісно. — Видно, чув Твердоступов, що 
кишинівський поліграфіст Аркадій Соломонович як уже 
щось набере чи зверстає, чи візьме на шпони, то будьте 
певні! (С. Олійник); (40) Будь спокійний <Будьте спокій

ні> — уживається для переконання безпричинності хвилю
вань кого-небудь за когось, за щось; нема чого турбуватися, 
хвилюватися. — Добре, я залагоджу справу, будьте спокій
ні (М. Коцюбинський); Будь спокійний замене, я приїду здо
рова (Леся Українка); — А тепер, кажу, напишу з Дунаю. 
Дивись, кажу, там сама. За мене — будь спокійна (О. Гон
чар); (41) Будьте лю б'язні (заст. милостиві) — форма 
ввічливого прохання або звертання. [Н е о н і л а:] Куди да
лі? [ Боб очк а : ]  Будьте люб 'язні, сюди, Пеоніло Григорівно 
(В. Собко); — Будьте милостиві, скажіть, чи скоро будете 
нам наділяти землю? — Післязавтра почнемо, — обізвався 
довгов'язий вузьколиций пан, .. непевно поглядаючи на хлі
боробів (М. Стельмах); (42) Будь [ти (він, вонб і т. ін.)] не
ладний (рідко неладен) <Будьте [ви] неладні> — ужива
ється для вираження великого незадоволення з приводу чо
го-небудь або несхвалення чогось. — Як наскіпався [Гриць- 
ко] на мене — так куди тобі!.. Будь ти, думаю, неладний!.. 
Взяв шапку — та з шинку, та се прямісінько додому (Панас 
Мирний); — Красиво тоді вийшло, будьте ви неладні! Ці
лий гуртожиток купався, як то кажуть, у  романтиці, а 
мені ніхто й не натякнув (Ю. Яновський); Хай ще одна ду
ша виривається із цього пекла, будь воно неладне (М. Стель
мах); (43) Будь щасливий <Будьте щаслйві>: а) ужи
вається як побажання кому-небудь щастя в житті. — Помо
жи нам, Боже, довести діло до кінця, а ти, дочко, будь 
щаслива й здорова (І. Нечуй-Левицький); б) уживається як 
усталена форма прощання. [Д о л о н:] Я  піду, царівни. Щас
ливі будьте! (Леся Українка); (44) Була не була — ужи
вається для вираження рішучості при ризикованих діях (пе
рев. після певного сумніву або вагання). Смагляве лице 
змигнуло йому назустріч, .. аж випроставсь наш Олекса і, 
ледь усміхнувшись до людей, рушив: була не була! (О. Гон
чар); (45) Булб та сплнлб (спливло) <Що було, те [за во
дою] сплнлб (спливлб)> — давно зникло, пропало, про
йшло, минулося або забулося; чогось вже давно немає. 
[ В а р в а р а : ]Ати держись! Купи собі гітару, ти ж колись 
так грав, що всі дівчата умлівали... [Р о м о д а н:] Що було в 
молодості, т е .. спливло (О. Корнійчук); — Що було, теза  
водою спливло. Почнемо ми з Миколою жити й учитись за
ново (Ю. Збанацький); — Що там старе згадувать! Було, 
та спливло... (І. Рябокляч); (46) Бути (бувати) в хлібосолі з 
ким, рідко — водити компанію з ким-небудь, брати участь у 
взаємному частуванні. Він тепер такий богатир [багатир], 
що ніколи і у  хлібосолі з нами не був (Сл. Гр.); (47) Бути в 
ділі — знаходити своє застосування, використання. — Ці 
апарати три роки тому були в ділі, але недовго послужили, 
не було путнього механіка (Д. Бедзик); (48) Бути (висіти) 
на хвості в кого — наздоганяти кого-небудь. Міліція була на 
хвості у  злодія ( з газ.); (49) Бути високої думки про кого — 
що — схвально, дуже позитивно оцінювати кого-, що-не- 
будь. Надія зрозуміла, що й Микола високої думки про Лебе
дя (Яків Баш); Дядьки-капітани .. були високої думки про 
своє морехідницьке вміння (О. Гончар); (50) Бути в кігтях 
(в пазурах) кого, чого — перебувати в цілковитій залежності 
від кого-, чого-небудь. Він, рудий, казав, що коли б він взнав, 
що там [на звороті малюнка] написано, кому написано, і 
хто намалював перстень, то Бен Сахл був би в його пазу
рах! І  ніколи б не видерся!.. (Ю. Логвин); Мені важко було 
змиритися з тим, що моя сім 'я була в кігтях убожества і 
злиднів ( із журн.); (51) Бути в курсі чого — знати про хід
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якої-небудь справи, про останні факти, досягнення в певній 
галузі і т. ін. Він завжди уважно переглядав цю газету: .. 
тут було багато урядових розпоряджень, а він не хотів бу
ти не в курсі державного будівництва (М. Хвильовий); 
Кортить прочитати газету, щоб бути в курсі світової по
літики (Ю . Яновський); — Тіточко, ви зовсім не в курсі, що 
наймодніше. Мода на “діячок ” вже минула (Ірина Вільде);
(52) Бути владним над собою — уміти зберігати самовла
дання, могти стримувати свої почуття, емоції. Вона все ще 
не владна над собою. Вона зараз візьме свій чемодан і вийде 
на перон, бо відмовитись від мрії неможливо (В. Собко);
(53) Бути в неласці — відчувати на собі чиюсь неприхиль
ність, неприязнь. — Сьогодні він у  неласці, але завтра об
ставини можуть раптом змінитися і він знов з ’явиться у  
столиці, у  вищому світі (3. Тулуб); (54) Бути в одну шуршу 
з ким — поділяти чию-небудь думку, бути заодно з кимсь. 
— Неначе в тюрму запер отой... ваш заступник, чи що... — 
з дитячою безпосередністю переконувала дівчина. — Звіс
но, й мама в одну шуршу з тим інженером: нехай, каже, 
лікується (Іван Ле); (55) Бути в приміту (в примітку) ко
му, заст.: а) помічати що-небудь. Устане ясне сонце і за
йде, і знову устане, а Прісьці і не в примітку (Сл. Гр.); б) бу
ти знайомим. Яке се село? Воно мені не в приміту (І. Котля
ревський); Христя придивилася. Знайома хода, одежа тро
хи в примітку, а парубок наче незнайомий (Панас Мирний);
(56) Бути в своїй льблі, рідко — не втрачати здорового 
глузду, здатності нормально мислити. [В а с и л и н а:] Як ти 
сказала? Чи ти в своїй льолі, дівко! (С. Васильченко);
(57) Бути втямки кому — довго пам’ятатися (перев. про 
покарання).— А вам, Олімпські зубоскалки, Моргухи, дзиґи, 
фіглярки, Березової дам припарки, Що довго буде вам втямки 
(І. Котляревський); (58) Бути в ударі — перебувати в стані 
піднесення, натхнення, мати піднесений настрій. — Мене 
самого назвали лапошником... — Нічого подібного! — рішуче 
заперечив професор, який був сьогодні в ударі і якого через 
те не так легко було вгамувати... (М. Хвильовий); Діденко 
був особливо сьогодні в ударі (А. Головко); А оскільки вона 
була в ударі, оспівуючи свою кохану хімію, то їй міг би поза
здрити сам Шаляпін (Г. Усач); (59) Бути в чинах, розм. — 
займати високу службову посаду. Сьогодні.. заїжджалися 
льотчики з полігона, всі в офіцерських чинах, один, коман
дир, навіть сивуватий уже, з майорськими зірками в пого
нах, а проте всі між собою як рівні (О. Гончар); (60) Бути 
гирею на нозі в кого, кому — обтяжувати кого-небудь 
своєю присутністю, своїми клопотами. Була [Катерина] пе
реконана, що з такими прикметами, як її, не буде нікому ги
рею на нозі, тим паче — в коханої людини (Ірина Вільде); 
(61) Бути (залишатися) самим (сам) собою — поводитися 
природно, щиро, відповідно до своїх звичок, принципів, 
уподобань, не прикидатися кимсь. У будь-якій ситуації на
самперед лишитися людиною, бути завжди самим собою — 
ці настанови батька Марко пам ятатиме до скону (з пуб- 
ліц. літ.); Рильський завжди залишався сам собою, — і в по
ру ластівок, і в пору, коли починається збір винограду 
(з газ.); (62) Бути звёрху — перемагати в чому-небудь. — Та 
вже таки колись правда зверху буде! — думали вони [кріпа
ки] і стали дожидати “слушного часу”... (Панас Мирний); 
Гэловна небезпека полягає не в пасивності народу і не в ба
жанні влади за будь-яких умов залишатися згори — вона 
скрізь хоче бути зверху, а в нав ’язуванні народові ідеології

третьосортної країни ( з газ.); (63) Бути [і] вдома (дома) й 
зймужем — користуватися одночасно усіма вигодами. — Він 
взагалі парубок справний... Тільки його якийсь ґедзь укусив. 
Чули, в нашу бригаду йти не хоче?.. — Може, хоче бути до
ма й замужем? (А. Хорунжий); (64) Бути іншої думки про 
кого — що і без дод. — по-іншому оцінювати кого-, що-не- 
будь, думати інакше про когось, щось. [ Любов: ]  Нам з 
Орестом належить надгорода .. [ Орест : ]  Моя мама і 
Олімпіада Іванівна, здається, зовсім іншої думки (Леся Ук
раїнка); Налетіли [американці] на заводи, коли німців уже 
тут не було. — Промахнулись, виходить, — пожалкував Хо
ма .. Робітники були іншої думки. їх, видно, цей наліт не 
тільки не захоплював, а навіть обурював (О. Гончар);
(65) Бути (іти, крокувйти, перебувйти і т. ін.) в одній ше
рензі з ким — займати однакові позиції з ким-небудь, мати 
той самий рівень порівняно з кимсь, чимсь. М. Садовський 
переборов величезні труднощі і переконливо довів право ук
раїнського театру бути в одній шерензі з уславленими 
театральними колективами Росії і Європи (з публіц. літ.);
(66) Бути на боці чиєму, кого, чого — ставати прибічником 
кого-небудь, підтримувати кого-небудь, поділяти чиїсь дум
ки. Юзбашева партія немов переважала, бо на її боці був 
мулла Асан (М. Коцюбинський); Він знав, на чиєму боці має 
бути (Ю. Мушкетик); (67) Бути на ви, перев. з ким — до
тримуватися поважних взаємин з ким-небудь, коли непри
пустимі й недоречні фамільярність, панібратство і т. ін. Не- 
дивлячись на всі наші пригоди, ми з нею були на ви (У. Сам- 
чук); — Ви з нею ще на ви? Ну от, чудово... (Ю. Винничук); 
(68) Бути на вістрі чого, книжн. — жити інтересами сьо
годнішнього дня, знати й розуміти актуальні проблеми у 
якій-небудь галузі. Все робимо для того, щоб не випадати з 
доленосного часу країни, бути на вістрі його проблем і спо
дівань (з публіц. літ.); (69) Бути на замітці в кого — перебу
вати під особливим наглядом, контролем. Спиняє [німець] 
свій важкий погляд на .. худорлявому плечистому юнакові. 
Він у  нього на замітці (П. Колесник); (70) Бути на обліку — 
кого-, чого-небудь дуже мало. У нас.. кожна краплина [води] 
на обліку (О. Гончар); Чекати бульдозера неможливо, по
чнуться польові роботи, кожні робочі руки будуть на об
ліку (М. Руденко); (71) Бути на прикметі (на примітку ко
го: а) хто-небудь знає про когось, щось, цікавиться ним і мо
же розраховувати на нього. [ Хр а п  ко:] От що, голубко: у  
мене є один чоловік на приміті, певний чоловік. Коли хоч— я 
з ним побалакаю: може, він візьметься [за діло] (Панас 
Мирний); [О х р і м:] Чити підеш за мене, чи, може, у  тебе 
є який другий на прикметі? (М. Кропивницький); Моряк 
мовчки переждав час, потрібний для відповіді на моє запи
тання, і розповідав далі: — У мене є на приміті дубок “ Та
мара ”. Це було колись прекрасне судно (Ю. Яновський); Не 
журіться, ми вам коня добудемо, — на ходу заспокоював 
Блаженко свого командира. — Хаєцький казав, що в нього 
є десь на прикметі... (О. Гончар); б) хто-небудь спостерігає, 
стежить за кимсь, придивляється до когось. Ти людей бун
туєш! — визвіривсь [Петро Глива] на мене. — Демократ! 
Забастовщик.. Ти-и вже давно на прикметі в нас (А. Тес- 
ленко); — Не довіряю. — Я в  тебе на приміті? — .. Батько
ві рідному — і то не вір (Григорій Тютюнник); (72) Бути на 
рахунку: а) (якому) мати певне визнання серед кого-небудь. 
— А посівну провалювати і залишати колгоспників без кус
ка хліба із-за того [через те], щоб ти був на хорошому ра-
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хунку, я не буду (Григорій Тютюнник); — Знаєте, ви заразу 
нового начальника на доброму рахунку (М. Циба); б) (у кого, 
кого) хто-небудь має певні досягнення у чомусь. На рахунку 
в Яшка був не один вправно змонтований шлюз (Л. Дми
терко); На рахунку ентузіаста десятки наукових робіт, а 
також книга про першовідкривачів і здобувачівукраїнсько
го марганцю (з газ.); в) (без дод.) враховується, цінується. 
— Тут кожна секунда на рахунку. Квапитись однак не ква
пився... (І. Нижник); Зараз кожний кваліфікований сімейний 
лікар на рахунку (з газ.); (73) Бути на ти: а) (з ким) перебу
вати з ким-небудь у дружніх стосунках, уникаючи офіцій
ності у звертанні. Тоді ми на ти з ним були. А Марина Пет
рівна теж така тоді приємна до мене була (А. Тесленко); 
б) (з чим) добре розумітися на чому-небудь, досконало зна
ти якусь справу. Знання, уміння, навики, набуті в процесі 
навчання, допоможуть бути з трактором, комбайном, а 
чи ще з якимось реманентом на ти (із журн.); Поїхали хлоп
ці в армію служити... Василь Гончар ніс вахту на Чорному 
морі, Іван Денисюк був на ти з неспокійним ефіром 
(із журн.); Лісничий з флорою і фауною Кончі-Заспи на ти 
(з газ.); (74) Бути (перебувати) в опалі — втрачати 
чию-небудь прихильність, відчувати недоброзичливе став
лення до себе з боку когось, не мати сприяння у чому-не
будь. Ще недавно він був в опалі (О. Гончар); (75) Бути (пе
ребувати, стояти і т. ін.) поза законом — не мати грома
дянських прав, заступництва з боку державних органів. Ми 
стоїмо зараз поза законом (М. Коцюбинський); (76) Бути 
серцем з ким — чим, де — завжди пам’ятати про кого-, 
що-небудь, уболівати за когось, щось. О дальні дні!.. Я  бачу 
вас, я серцем з вами, Ми там ідем такі ясні... (В. Сосюра); 
Крім вищого начальства, маршруту полку ніхто не знав, 
але всі чомусь думали, що йдуть на Прагу. Може, тому, що 
серцем кожен був там, з повсталими чеськими патріота
ми (О. Гончар); (77) Бути (служити) на побігеньках (на 
побіганках): а) (у кого і без дод.) перебувати у залежному 
становищі, виконуючи чиї-небудь незначні, дрібні доручен
ня, роблячи послуги комусь. Не годиться старій людині бу
ти на побігеньках у  молодих (3. Тулуб); Давида Феоктис
товича можна було побачити скрізь: він прислужував ду
хівництву у соборному вівтарі, роздмухуючи кадило, й був 
на побігеньках, виконуючи ті чи ті замовлення окремих свя
щеників (Б. Антоненко-Давидович); б) виконувати несклад
ну роботу. [К и р и л о:] Спершу крамницю мив [Храпко] та 
на побігеньках був, а далі грамоти вивчивсь, у  прикажчики 
посунувсь (Панас Мирний); (78) Бути / стати іграшкою у 
руках чиїх — перебувати в цілковитій залежності від кого-, 
чого-небудь. Вона стала.. іграшкою в чужих руках, і хоч все 
те й робилося із найкращими намірами, але життя їй було 
зламане (Ю. Збанацький); (79) Бути / стати тягарем для ко
го — завдавати кому-небудь клопоту або переобтяжувати 
когось своїми турботами, необхідністю витрат на утриман
ня і т. ін. Одержане завдання не було для нього тягарем, во
но скоріше було йому благословенням і перепусткою в цари
ну бажаних подвигів (О. Гончар); — Із світанком у  город я 
маю податись Жебрати, щоб тягарем не бути тобі і то
вариству (Борис Тен, пер. з тв. Гомера); — Друзі мене кли
чуть в листах, алея поки що не хочу їхати, щоб не стати 
для них тягарем (Григорій Тютюнник); (80) Бути / стати у 
вазі, заст. — завагітніти. На третій годочокя стала у  вазі 
(Ганна Барвінок); (81) Бути (стояти) на твердому [ґрунті] —

мати стійке становище, бути впевненим у собі, у своїх мож
ливостях. — Поки ще змога твоя і поки ще ти на твердо
му, .. Не шукай собі згуби... (М. Зеров); “Всі до партизан
ських загонів, всі на розгром ворога! Смерть німецьким 
окупантам!”.. — Хто підписався? — Підпільний обком. — 
Ну, тоді діло на твердому грунті стоїть (М. Стельмах);
(82) Бути (стояти, опинятися і т. ін.) / опинитися в центрі 
уваги <Бути (ставати) / стати центром увйги> чого, якої— 
вважатися головним, основним, викликати загальний ін
терес. Він нараз почув, що перестав бути центром загаль
ної уваги, і се боляче його діткнуло (Г. Хоткевич); Тарас 
Григорович Шевченко опинився в центрі уваги літератур
ної і мистецької громадськості країни (з наук, літ.);
(83) Бути (стояти) / стати на першому місці: а) мати най
кращі показники в чому-небудь, перевершити усіх інших у 
чомусь. На першому місці в світі з виробництва кави 
стоїть Бразилія (з газ.); б) вважатися для кого-небудь най
головнішим, найважливішим серед усього іншого. У жит
ті Альохіна шахи завж ди стояли на першому місці 
(з наук.-попул. літ.); (84) Бути (триматися, залишатися 
і т. ін.) в тіні: а) не привертати до себе уваги, лишатися не
поміченим. Отаким точнісінько Іван був: усе міг, а три
мався в тіні, щоб люди не подумали чогось (М. Стельмах); 
Фольклористична спадщина Ю. Федьковича не може зали
шатися в тіні, оскільки вона часто стає ключем до розв ’я- 
зання багатьох питань тогочасного фольклорного і літе
ратурного життя західноукраїнських земель (з наук, літ.); 
б) займати другорядне місце. — А ми з Левченком тут ось 
за вами, — сказав він і пожартував до своїх: — Нам із ним 
не звикати бути в тіні (О. Гончар); [Т а р а  с:] Вийшло, що я 
поліз у  князі на чільне місце .. А треба було триматися в 
тіні!.. (Василь Шевчук); Київська держава за перших кня
зів була досить міцно централізована, і віче зостається 
зовсім у  тіні, відіграючи роль хіба що в місцевім житті як 
орган місцевої самоуправи (з наук, літ.); (85) Бути у вигра
ші — мати перевагу, користь; вигравати. — Нам повірять 
маси.. Ізнову тільки ми будемо у  виграші (В. Винниченко); 
Необхідно побудувати в кожному господарстві типові 
гноєсховища і почистити малі річки. У виграші будуть усі: 
земля, ріки, екологія, люди (з газ.); (86) Бути (ходити) у не
славі —  мати погану репутацію. Наш піддружбо хороший, 
пожич [позич] дружбі грошей, бо наш дружба в неславі, йо
го шапка в заставі (Сл. Гр.); (87) В чому (в чім) бути — не 
встигнути переодягнутися. Аж ось заторохтів на дворі 
візок.. Я, в чім була, схопилась до його на візок. Стара мене 
благословляє і його (Марко Вовчок); Голова є див. голова; 
(88) Де вже було, з інфін. — уживається для підкреслення 
неможливості здійснення чого-небудь у минулому; хіба 
можна? Найбільше спокутував Вася свої конокрадські грі
хи боєм .. Де вже було карати людину, про відчайдушну 
хоробрість якої знав увесь полк! (О. Гончар); (89) Добра б 
не було! кому — уживається як проклін з недобрими по
бажаннями. — І  все той навіжений чоловік! — репетує во
на. — Усе він, добра б йому не було! (М. Коцюбинський); 
(90) Є де розвернутися — вільний, просторий, розлогий. 
Будинок вийшов красивий, добротний, є де розвернутися: 
дві кімнати, веранда, кухня (із журн.); Є лій у голові див. 
лій; (91) За будь-здоров — без будь-якої причини, підста
ви; ні за що. А бесіда була, видно, гарячою, бо за якийсь час 
Сперанський кулею вилетів звідти червоний, як рак, і тут-
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таки за будь-здоров вибанітував свого ординарця, який 
перший попався йому на очі (О. Гончар); (92) Здорбв (здоро
венький) був <Здор6ві (здоровенькі) булй> — уживаєть
ся як усталена форма вітання або поздоровлення з чим-не- 
будь. Кирпата свашка — гульку хату! —Добридень, — ска
же, — хліб та сіль! Здоровенькі були з весіллям, свату!.. 
(П. Гулак-Артемовський); Побачив він Лисичку І  зараз обі
звавсь: “Здоровенька була, Лисичко!" (Л. Глібов); — Здоро
ві були, свате! — Яким це побитом? — здивувався Хома 
(М. Коцюбинський); — Степане? Ти? Здоров був! — зачув 
він голос Недайводи (Олесь Досвітній); (93) І близько не 
було — хто-небудь, безсумнівно, був відсутній або не з’яв
лявся чи зник. Позбігалися вже тоді, коли хата надобре го
ріла, а опришків і близько не було (Г. Хоткевич); (94) І в (на) 
думці не було у  кого і без дод.: а) хто-небудь зовсім не мав 
намірів робити щось, не припускав чогось. — Такого нави
гадують, чого й зроду й на думці не було (Г. Квітка-Основ’я- 
ненко); б) хто-небудь навіть не уявляв чогось, не здогаду
вався про щось. — Чи, може, ви гадаєте, що відбудувати 
[парусник] так легко? — У мене і в думці не було, що це та
ка глибока справа (Ю. Яновський); І гадки (д^мки) нема 
(немає, не булб) див. нема; (95) [І] духу не буде чийого, де — 
уживається для вираження категоричного запевнення в то
му, що когось більше не буде де-небудь. А він, виявляється, 
з тих, що тільки й уміють конфліктувати, озлоблювати 
проти нас... Духу ж тепер його не буде в нашому закладі! 
(О. Гончар); І духу нема (немає, не було, не чути і т. ін.) 
див. нема; [І (ні, ані)] копійки [зламаної (мідної, щер
батої)] (шеляга) нема (немає, не було) за душею див. 
нема; (96) [І (ні)] ріски (рісочки, крихти, росйнки і т. ін.) 
в роті не було у  кого — хто-небудь дуже голодний, зовсім 
нічого не їв. [С т а р ш и н а  (дивиться у  вікно):] Еге, вже со
нечко височенько підбилося, а в мене ще й ріски в роті не бу
ло... (М. Кропивницький); — Ні, я так не можу... сили не 
стає... Скільки ж то день морились голодом... а сьогодні й 
рісочки в роті не було (М. Коцюбинський); — Я  не маю ча
су. Бійтеся Бога, люди добрі! Ви вже харчували, а у  мене ще 
й дрібки у  роті не було (Г. Хоткевич); — В мене ж сьогодні й 
росинки ще не було в роті, — сказала Галина Андріївна 
(Є. Кротевич ); Нашвидку перекусивши, бо з самого ранку 
крихти в роті не було, Артем зразу ж пішов з дому (А. Го
ловко); (97) І сліду не було чого — що-небудь зовсім ще не 
існувало перев. задовго до чого-небудь. Літ за півтори 
сотні не тільки цього палацу, а й самих Пісок і сліду не було 
(Панас Мирний); (98) І (та й) був такйй — безслідно, 
швидко щез, зник, пропав. Шурх [Гарасько] поміж соснами — 
і був такий. А я стою — з місця не зрушу (Григорій Тютюн
ник); Ітй (бути, ходйти і т. ін.) на повідку (на пбводі, на 
прнпбні, на прйв’язі і т. ін.) див. ітй; [І] цінй нема (немйє, 
не було) див. нема; Лежати (бути) / лягтй (рідко облягтй) 
на смертній постблі див. лежати; Лиця немй (немає, не 
знати, не було) / не стало див. нема; Лишйтися (оста
тися, бути і т. ін.) з гарбузом див. лишатися; Місця жи
вого нема (немає, не було і т. ін.) див. нема; Мова йде 
(мовиться, була) див. мбва; Моє (твоє, його і т. ін.) [булб] 
зверху див. мій; Наш верх є / буде див. верх; (99) Не буде 
добра з кого — хто-небудь стане непорядним, непутящим. 
Ой, казали мені люде [люди], що добра з тебе не буде (Но- 
мис); (100) Не буде на світі кого — хто-небудь помре. 
— Держись Іванцевоїради, як не буде мене на світі: він те

бе не ошукає (П. Куліш); (101) Не во гнів будь сказано, 
ірон. — уживається для вираження застереження від образи 
або як вибачення за що-небудь неприємне, сказане співроз
мовникові. [П ан  ь ко:] Тепер яку попав, та й жінка. Правду 
кажу? [ К о п и с т к а :] Ні, братику, це не так. Це ти, не во 
гнів будь сказано, трошки брешеш... (М. Куліш); Немає 
(немй, не булб) вгйву див. нема; Немйє (нема, не булб) 
місця див. нема; Немй (немає, не булб) відббю див. немй; 
Немй (немйє, не булб) діла див. немй; Нема (немає, не 
булб) зносу див. немй; Нема (немйє, не булб) зупйну 
(впйну, спйну і т. ін.) див. немй; Немй (немйє, не булб) [і] 
просвітку (просвітлої годйни) див. нема; Немй (немає, не 
булб, не вйдно) [і] кінця-краю (ні кінця ні крйю, кінця, 
краю) див. немй; Немй (немйє, не булб, не вйдно, не стйло 
і т. ін.) і сліду див. немй; Немй (немйє, не булб, не виста- 
чйс, бракує і т. ін.) [одній (третьої, десятої і т. ін.)\ 
клёпки у голові див. немй; Немй (немйє, не булб, не зали- 
шйлося і т. ін.) [ні (і)] нйтки сухбї (рубця сухбго) див. 
немй; Немй (немйє, не булб, не стйло і т. ін.) життя див. 
немй; Немй (немйє, не булб) рйдн див. немй; Немй (немйє, 
не булб) рівного див. немй; Не може бути [й] мови див. 
могтй; (102) Нехйй по тому буде <Та й будь по тбму> 
<Так тому й бути> — уживається для вираження згоди, 
ствердження чого-небудь; та й усе. — Ви знаєте всі старо
давні звичаї і порядки — судіть, як самі знаєте, а моє діло 
махнути булавою, да й нехай по тому буде (П. Куліш); 
— Е-ех, куди нам одбиватися? Рятуйся, хто як зуміє, та й 
будь по тому! (А. Головко); Чим робити на мачушиних 
дітей, звичайно, краще на себе, на своїх дітей. Так тому й 
бути! (А. Головко); Нехйй (хай) буде гречка див. грёчка; 
(103) Нехйй (хай) здорбв (здоровий) буде <Нехйй (хай) 
здорові будуть> — уживається для вираження доброго по
бажання при згадці у розмові кого-небудь приємного, пози
тивного. Дід мій, нехай здоров буде, коли зачина розказу
вать що-небудь таке, що не сам бачив, а чув, то спершу 
скаже: “Коли старі люди брешуть, т о й я з  ними ” (Т. Шев
ченко); — А Зінька ось, здорова хай буде, та вибілить його 
[полотно] гарненько (А. Головко); Не я буду див. я2; Ніде 
(ніяк) [було] повернутися див. повертйтися1; Ногй [нікб- 
ли (більше)] не ступить (не буде) див. ногй; (104) Ногй 
моєї [більше] не буде де — уживається для вираження по
грозливого запевнення у тому, що хто-небудь ніколи не 
прийде до когось або кудись. — Ось заява .. Ноги моєї 
більше у  вашому цеху не буде (В. Собко); — А чим вона [ха
та] тобі погана? Побілимо, приберем — буде не гірша, ніж 
у  людей. Зате оно криниця внизу! Вода як мед. — Пий її сам, 
оту воду! Ноги моєї у  дворі цьому не буде (А. Дімаров); 
Отбж-то (отбж-бо, то ж то, тож-бо) й [вонб] [є] див. воно; 
Проклятий (пёський, чбртів і т. ін.) син буду (будь я) 
див. син; Сидіти (бути) на лйві підсудних (обвинувйче- 
них) див. сидіти; Сідййте (сядьте, сідйй, сядь), гостем 
будете (будеш) (щоб старости  сідйли) див. сідйти; 
(105) Скільки [(що) є (булб)] духу: а) з максимальним на
пруженням, дуже сильно; щосили. Тільки й чути, що корови 
скільки є духу ревуть, затим, що хазяйки не йдуть їх доїти 
(Г. Квітка-Основ’яненко); Дві баби .. лаялися скільки було 
духу, і далеко розносилися їх м іц н і.. голоси (Г. Хоткевич); 
б) дуже швидко, з найбільшою швидкістю. Тікай, щ о .. є ду
ху! (І. Нечуй-Левицький); Марина що є духу біжить лева
дами (Г. Епік); Біжу скільки духу, шпичаки колють у  ноги, я
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падаю, але встаю й ще прудкіше біжу (О. Ковінька); Стбти 
/ ставати (бути) у [великій] пригбді (рідше нагбді) див. 
ставати; Та й буде рёшта! див. рёшта; [Там] вйдно буде 
див. вйдно; Факт [є (лишається)] фактом див. факт1; 
[Хай, нехбй] земля [буде] пухом (пербм, пухкёнькою, 
легкб) див. землй; Хто б там (то) не був див. хто1; 
(106) Ще й звання не булб кого, чого — кого-, чого-небудь 
не існувало або про щось зовсім нічого не відомо. [Г і л ь - 
з е:] Готлібе!.. Твоя жінка — ще Тій звання не було, як я вже 
квартами свою кров проливав за рідний край (Леся Україн
ка); (107) Щоб (бодбй) добрб не булб <Хай добра не буде!> 
кому, лайл. — уживається для вираження великого незадо
волення ким-, чим-небудь з недобрими побажаннями.
— Все перевів, все попсував, бодай йому добра не було, дия
волу (Ю. Збанацький); Щоб (бодбй) тобі (йому, вам і т. ін.) 
[булб] пусто! <Хай тобі (йому, вам і т. ін.) [буде] пусто!> 
див. пусто; (108) Щоб [і] духу не булб чийого: а) ужи
вається для вираження настійної вимоги до кого-небудь не
гайно піти геть звідкись; іди геть звідси. — Геть, щоб духу 
твого не було тут!.. Гнат метнувсь до жінчиної скрині 
(М. Коцюбинський); Карно затявся, як одрізав, щоб кня- 
жевичів і духу не було на весіллі (В. Кучер); б) назавжди, 
безповоротно. Дуже розлютувався цар, як прочитав той 
лист.., зараз-таки звелів .. царицю витурить з свого цар
ства, щоб і духу Тіне було (О. Стороженко); (109) Щоб ногй 
[більше] не булб чиєї, де — уживається для вираження ка
тегоричної заборони кому-небудь з’являтися десь. — Ви 
вже вільні, — перебив його Зарічний. — Як? — А так, що 
йдіть під три чорти і щоб вашої ноги тут більше не було 
(М. Ю. Тарновський); Що б там (то) не булб (не кбштува- 
ло) див. що1; (110) Що буде, те (то) [й] буде <Будь (хай 
буде), що буде> — уживається для вираження рішучості у 
здійсненні чого-небудь небезпечного, ризикованого. Що бу
де, те й буде, а я не покину своєї матері.. ” — думала Мару
ся (І. Нечуй-Левицький); Доктори — пани, а пани завжди 
живуть з мужиків, а дурні мужики завжди терплять пан
ську кривду.. Але годі! Замфір не стерпить... Хай буде, що 
буде... (М. Коцюбинський); Маруся вибігла з лісу. Що буде, 
то буде, але в ліс вона більше не піде (Г. Хоткевич);— А, що 
буде, те й буде! — втішав він сам себе. — Оженюся та й 
усе (Григорій Тютюнник); Щоб я був прбклятий див. я2; 
Що має (маєш, є, булб і т. ін.) сйли (сил, духу) див. мбти2; 
Що не є див. що1; (111) Що (скільки) [є] мбчі <3 усібї 
мбчі> — наскільки можливо; дуже сильно або дуже багато.
— Та деріть дужче! — крикнув що є мочі сам пан сотник 
конотопський (Г. Квітка-Основ’яненко); Випивали скілько 
[скільки] мочі Аж до самої півночі... (І. Манжура); Параска 
так вихваляє його і з усієї мочі тягнеться стати нарівні з 
сином багатого одкупщика (Панас Мирний); (112) Як буде, 
так буде — уживається для вираження рішучості в здій
сненні чого-небудь небезпечного, ризикованого, незважа
ючи ні на що. Думки .. ворушились і розгортались. Згинь! 
Пропади!., як буде, так буде... Що б люди сказали? Люди! 
Вони осудять (М. Коцюбинський); (113) Як є: а) зовсім, аб
солютно, повністю. Вона швиденько схоплюється з ліжка й 
похапцем кидається варити каву — не спало ж дурне хло- 
п я ніченьку як є! (В. Винниченко); — Мабуть, гречку як є 
витовкла? (А. Головко); б) відповідно до реального, дійсно
го, справжнього; без змін, точно. Неволя, злидні, — все як є, 
Читай у  кожній книзі! (І. Багряний); Озерська попадя ..

пропонувала йому цілого червінця, тільки щоб змалював Ті 
як є в дукатах та корсетці (О. Гончар); (114) Якйй [не] є — 
хоч і поганий; хоч який-небудь. Гірко було кидати [хлоп
цям] яке не є, а своє, а йти до чужого, до панського (Панас 
Мирний); — Буде тут, буде ділов [діла]! — покрикує Мина, 
поглядаючи підбадьорливо на нас, хлопчаків. — Які не є, а 
діждемось свого менту [моменту]! (О. Гончар); (115) Як 
[йогб (тут)] бути? — що робити, діяти, чинити? — Вже як 
його бути, й сам не знаю, — признався він якось своїй жінці 
Одарці (О. Довженко); Українські старшини були явно 
спантеличені всім і не знали, на яку ступити, як тут бути, 
чи йти далі на фронт, битися з большевиками [більшови
ками], а чи починати вже тут битися з ось цими (І. Багря
ний); — Листівки вже одержано, як бути? (О. Гончар); Як 
(колй) ббба булб дівкою див. ббба1; Я к (мов, ніби і т. ін.) 
[й] не бувбло (не булб) див. бувбти; (116) Як не є, перев. з 
наступним протиставленням: а) за будь-яких умов, незва
жаючи ні на що. — Он посіяли дві десятини кукурудзи, ро
боти багато, а невістка, як не є, все-таки поміч (С. Олій
ник); — Як там не є, одначе я тут справді відроджуюсь, — 
мовила Тамара. — Цей ваш степ, Заболотний, він має диво
вижну властивість повертати людині щось втрачене, на
півзабуте (О. Гончар); б) враховуючи що-небудь, зважаючи 
на щось; все ж таки. — Виходить, Василю, тут найнявся?.. 
Мірошникуєш? — Ні, даю лад снастям. Як не є, а три віт
ряки (М. Стельмах); Йкось (якось-то) [вонб] буде див. 
вонб; (117) Як там [і] був — ніби так і треба, звично. І  пере
кинулась [фурія] клубочком, Кіть-кіть з Олімпа, як стріла; 
Як йшла черідка вечорочком, К  Аматі шусть — як там бу
ла! (І. Котляревський).

БУТЙК, у, ч. 1. Невелика крамниця з модними дорогими 
товарами. Найближчим часом нова колекція модного одягу 
з ’явиться в деяких київських бутиках (з газ.); Бутики та ка
зино в центрі міста платять високу орендну плату (з газ.).

2. Невелика вузькоспеціалізована фірма з обмеженим ко
лом клієнтів та послуг. Цей бутик подорожей надзвичайно 
популярний V літньому сезоні (з газ.).

БУТИКОВИЙ, а, е. Стос. до бутику. Останнім часом 
трапився просто бутиковий бум винних виробів: ці бутики 
відкриваються один за одним (з газ.); Бутиковий формат; 
// Признач, для продажу у бутиках. Під час складання про
токолів про порушення митних правил обидва чоловіки пе
реконували митників, що “бутиковий " одяг вони везли на 
прохання знайомого з Києва (з газ.).

БУТИЛ, у, ч., хім. Одновалентний залишок — радикал 
бутану. Бутил використовують для виробництва ізоляцій
ного скла (з наук.-попул. літ.).

БУТИЛАЦЕТАТ див. бутилацетати.
БУТИЛАЦЕТАТИ, ів, мн. (одн. бутилацетат, у, ч.), хім. 

Складні ефіри оцтової кислоти і бутилового та ізобутилово- 
го спиртів; безбарвні рідини, які застосовують як розчинни
ки у виробництві лакофарбових матеріалів. Бутилацетати 
використовуються також для синтезу хімічних продуктів 
(з наук.-попул. літ.).

БУТИЛЕН, у, ч., хім. Газ, що являє собою органічну спо
луку; ненасичений вуглеводень. Бутилен застосовується 
як сировина у  виробництві синтетичного каучуку (з наук.- 
попул. літ.).
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БУТИЛЁНОВИЙ, а, е, лсім. Прикм. до бутилён. Бутиле
нові сполуки; // До складу якого входить бутилен. Бутилено- 
вий герметик.

БУТИЛКАУЧУК, у, ч., хім. Синтетичний каучук, який 
широко використовують для виготовлення гумових виро
бів. Бутилкаучук потрібно зберігати у  приміщенні з гар
ною вентиляцією (із журн.).

БУТИЛОВИЙ, а, е, хім. Прикм. до бутил. Сировиною 
для виробництва бутилового регенерату є відпрацьовані 
бутилові діафрагми (з наук. літ.).

Д  Бутиловий спирт див. спирт.
БУТИН, у, ч., рідше БУТИНА, и, ж., діал. Рубання лісу, 

лісорозроблення. Ось він чує, як наближається гуркіт во
зів. Це з Коломиї повертаються порожняком по бутині, ду
має він (Я. Галан); Пішов чоловік заробити взимку на бутин 
до Клумака та й наклав головою (С. Скляренко); Батько 
завсіди вмудрявся приїхати до бутину раніше, більше разів 
одвезти колоди, таму й заробив більше (У. Самчук); — А ка
ліцтво, небоже, де тебе найшло? У бутині? (І. Чендей).

БУТЙН1, у, ч., хім. Вуглеводень, що містить один потрій
ний зв’язок — ізомер бутадієну. Бутин належить до нена- 
сичених вуглеводнів (з наук.-попул. літ.).

БУТЙН2, а, ч. Машина або знаряддя для ущільнення 
ґрунту.

БУТИНА див. бутин.
БУТИРбМЕТР, а, ч. Прилад для визначення жирності 

молока. Бутирометр виготовляють із термостійкого скла 
(з наук.-попул. літ.).

БУТЙТИ, бучу, бутиш, недок., що, буд. Робити бутову 
кладку. Бутити фундамент муру (з газ.).

БУТИФбС, у, ч., хім. Препарат для видалення листя у 
бавовни перед її збиранням. Бутифос дуже ефективний 
для сільського господарства (з газ.).

БУТІННЯ, я, с„ діал. Дія за знач, бутіти. Здавалося, 
двигтить земля від його [тура] бутіння (П. Загребельний).

БУТІТИ, бучу, бутиш, недок., діал. Глухо ревіти. Десь 
ревнула скотина, бугай бутить на все село (Панас Мир
ний); Найчастіше Рудь сікався до великого, мов чорна гора, 
тура, який бутів грізно і потужно (П. Загребельний).

БУТЛЁГЕР, а, ч. Особа, яка здійснює контрабандне вве
зення, продаж та транспортування спиртних напоїв. Під час 
дії сухого закону у  США бутлегери ховали пляшки зі спирт
ними напоями в халявах чобіт (з наук.-попул. літ.); Митни
ки затримали групу бутлегерів (з газ.).

БУТЛЁГЕРСТВО, а, с. Контрабандне ввезення спирт
них напоїв та торгівля ними. Кримінальна економіка має 
місце там, де певні товари або послуги, хоч і заборонені за
коном, проте користуються стійким попитом. Сюди мож
на віднести американське бутлегерство часів сухого зако
ну, розповсюдження наркотиків (з газ.).

БУТЛЁГЕРСБКИЙ, а, е. Стос, до бутлегера і бутлегер
ства. Дозвіл на продаж наркотиків, здійснюваний деякими 
державами, дає їм можливість контролювати наркобізнес 
і позбавляти наркодилерів їх прибутку, оскільки те, що доз
волене, в бутлєгерській формі існувати не може (з наук.- 
попул. літ.); Чикаго — саме те місто, котре уславилося 
своїми бутлегерськими традиціями (із журн.); Незаконним 
бутлегерським промислом займався місцевий житель 
(з газ.).

БУТНИЙ, а, е, діал. Пихатий, чванькуватий. Вона була 
горда і бутна, і її гнало, мов орла, вивинутися у  висоту, і за 
те лежить тепер із розтрісканими крилами і ледве дише! 
(О. Кобилянська); Дившиься Медвідь на тих парубчаків, що 
то таке бутне ходить... (Б. Лепкий).

БУТН ІСТЬ1, ності, ж., рідко. Перебування. [Г али н а :] 
Він знав добре мого покійного батька і приятелював з ним 
ще в бутність свою на роботі в колишній поміщицькій ви
нокурні в нашому селі (Є. Кротевич); Вибірна запорозька 
старшина могла керувати завзятими, волелюбними й запек
лими козаками, хоча й сама бутність її на урядових посадах 
цілком залежала від волі січового товариства (із журн.); 
// Існування. Боже передбачення в Євангелії— це погляду 
нашу бутність (із журн.).

БУТНІСТЬ2, ності, ж., діал. Властивість за знач, бут- 
ний. — Ти гадаєш, що він тебе засватає..? Зараз-таки! — 
розсміялася вона на ціле горло, потрясаючи головою в 
якійсь розбурханій бутності (О. Кобилянська).

БУТНО, діал. Присл. до бутний. По гіллі дерев і між  
листям шолопалися тайком великі боязливі птахи; інші 
сміливіші гойдалися бутно по галуззі (О. Кобилянська).

БУТОБЕТОН, у, ч. Будівельний матеріал, який застосо
вують для укладання фундаменту будинку. Для утворення 
бутобетону до бетонної суміші додають камінь, щебінь, 
залишки цеглин (із жэдэн.).

БУ ТО БЕТбН Н И И , а, е. Зроблений з бутобетону. Забив
ні палі або палі-колони можуть бути бетонними, залізобе
тонними, грунтобетонними або бутобетонними (з навч. 
літ.).

БУТбВАНИЙ, а, е, буд. Дієпр. пас. до бутувйти. Фунда
мент будівлі не дуже якісно бутований: має окремі тріщи
ни (з газ.); // у  знач, прикм. Група реставраторів помиля
ється і ретельно здирає з бутованого каміння побіл (із журн.).

БУТОВИЙ, а, е, буд. Прикм. до бут1. В глибокі траншеї 
вкладали бутовий камінь для фундаменту (В. Кучер); Фун
дамент з бутового каменю; Н Зробл. з буту. У пізньовізан- 
тійський період часто використовувалася бутова кладка 
(з наук.-попул. літ.); // Признач, для добування буту. Буто
вий штрек.

БУТЙН, а, ч. Пуп’янок квітки. Пробиваючи густий на
стил почорнілих за зиму опалих голок, з ’явились перші голу
бі проліски, тягнучись до сонця своїми опуклими бутонами 
(Ю. Збанацький); * У порівн. Вона розцвітала, як бутон на 
сонці (Іван Ле).

БУТОНІЗАЦІЯ, і, jfc. Викидання рослинами бутонів. 
Цвітіння бавовнику починається в середині липня — через 
30-35 днів після початку бутонізації {з наук. літ.).

БУ ТбН Н И Й, а, е. Прикм. до бутбн. У букеті були білі з 
кремовим відтінком багатопелюсткові троянди з багать
ма бутонами, у  яких перші бутонні пелюстки були трохи 
хвилястими (із журн.).

БУТОНЧИК, а, ч. Зменш.-пестл. до бутон. На душі у  ме
не було важко, але раптом я помітила бутончик на білій 
троянді — і він мене розвеселив і підбадьорив (з газ.).

БУТОНЬЄРКА, и, ж. Квітка або букетик квітів, який 
приколюють до вбрання чи всилюють у петельку. Гергардт 
Пешке зодягнутий у  старосвітську чорну пару, з бутоньєр
кою в петельці (Ю. Яновський); Дівчатка .. робили гірлян
ди, бутоньєрки, вінки (О. Іваненко).

БУТС див. бутси.
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БУТСИ, ів, мн. (одн. бутс, а, ч.). Черевики для гри у фут
бол. Одібрав [Вано] у  Рубена Амудар 'яна, воротаря, бутси 
й крикнув: — Біжи додому в шкарпетках! (Остап Вишня); 
// Взагалі грубі черевики. Гриць мовчки зірвав з ніг запилені 
солдатські бутси (О. Гончар).

БУТТбВИЙ, а, е. Прикм. до буття. Кожна елементарна 
частка єднається з вселенським океаном буттєвої дина
міки (О. Бердник); Тон міській культурі, попри всі рецидиви 
язичницького світосприйняття, задавало християнство, 
котре через храм, ікону, слово Боже та книгу впроваджу
вало нову систему буттєвих вартостей (з наук.-попул. 
літ.).

БУТТбВІСТЬ, вості, ж. Абстр. ім. до буттівий. Дотри
мування принципу буттєвості надає можливості окресли
ти особливості відображення у  давньословянській релігій
ності рис суто суспільного, побутового, звичаєвого харак
теру (з наук, літ.); Він загубив і розтратив усі свої слова, 
втратив і свою вагу, свою буттсвість і волю (із журн.).

БУТТЯ, я, с. 1. філос. Об’єктивна реальність, що існує 
незалежно від нашої свідомості; матерія, природа. Люди з .. 
поглядом не крізь пенсне, а крізь сьогоднішній день бачать 
далеко .. Вони мають свою вічну формулу: “Буття визна
чає свідомість...” (Б. Антоненко-Давидович); В отій не
стримності лету, напрузі м ’язів, клекоті крові й таїлася 
вічна суть буття (Ю. Му шкетик).

2. Сукупність умов матеріального життя людини. Жах
ливе буття наштовхувало на розпачливу зневіру (П. Загре- 
бельний); Сьогоднішнє буття середньостатистичного ук
раїнця дозволяє лише мріяти про закордонний відпочинок 
(з газ.).

3. Життя, існування. Поете, тям, зазнати маєш ти Всіх 
мук буття.., За ким дійдеш до світлої мети (І. Франко); Не
вимовне щастя буття переповнює серце Петрові (А. Го
ловко); Інтернет, який ще не так давно був інструментом 
академічних вчених і дослідників, дедалі глибше проникає в 
наше повсякденне життя, охоплюючи практично всі сфери 
людського буття (із журн.).

4. рідко. Перебування. За мого буття там (Сл. Гр.); 
Прийдуть наші люди, щоб розвалити твій дім і загладити 
навіть слід твого буття у  нас (І. Франко).

БУТУВАННЯ, я, с., буд. Дія за знач, бутувати. Бушуван
ня фундаменту котеджу.

БУТУВАТИ, ую, уєш, недок., що і без дод., буд. Уклада
ти спеціальний будівельний камінь (бут) у фундамент. Бу
тувати фасад — досить відповідальна справа (з газ.).

БУТУТ, а, ч. Розмінна монета Гамбії. Чеканка бутута 
розпочалася 1 липня 1971 року (з наук.-попул. літ.).

БУФ, прикм., невідм., театр. Блазенський, комічний. 
Бас буф: Опера буф: Театр буф.

БУФАЛО, невідм, ч. 1. Американський бізон. У заповід
нику свій дім знайшли леви, леопарди, буфало та носороги 
(з наук.-попул. літ.).

2. Прісноводна риба родини коропових, яка за формою 
голови нагадує товстолобика, а тілом — сріблястого карася. 
У виступі на конференції розглянуті особливості росту ве
ликоротого буфало у  водоймі-охолоджувачі Бурштинської 
ДРЕС (з наук, літ.); На відміну від сріблястого карася буфа
ло дуже легко чиститься (із журн.).

БУФЕР, а, ч. 1. Пристрій у вагона, паровоза, автомобіля 
і т. ін. для послаблення сили удару, поштовху. Десь спереду

загудів паровоз, брязнули буфери, і здригнулися вагони 
(А. Головко); Коні харапудилися від гучного чмихання паро
возів, оглушливого гуркоту буферів (В. Канівець); Автомо
більний буфер називається бампером (із журн.).

2. перен. Проміжна ланка, що послаблює зіткнення про
тилежних сил. УXVII столітті Україна була буфером між  
імперськими амбіціями Речі Посполитої, Росії та Туреччи
ни, а згодом, у  XVIII столітті— Австрії та Росії, зазнавши 
на власній долі всі смаки цієї ролі (із журн.).

3. інформ. Поле пам’яті або пристрій для тимчасового 
зберігання даних у процесі обміну між основною і зовніш
ньою пам’яттю комп’ютера. Для полегшення набору довгих 
чисел та фраз можна скористатися буфером обміну 
(з навч. літ.).

БУФЕРИЗАЦІЯ, ї, ж., інформ. 1. Дія за знач, буферизу- 
ватн. Буферизація зменшує кількість фЬичних переміщень 
даних між зовнішніми носіями та оперативною пам ’яттю 
(з наук.-попул. літ.).

2. Спосіб програмування операцій, що використовується 
для компенсації низької або нерегулярної швидкості, з якою 
периферійний пристрій передає або приймає дані. Буфери
зація екрана та клавіатури.

А  (1) Динамічна буферизація — динамічний розподіл 
буферної пам’яті комп’ютера; (2) Прбстб буферизація — 
статичний розподіл буферної пам’яті комп’ютера.

БУФЕРИЗОВАНИИ, а, е, інформ. Дієпр. пас. до буфе- 
рнзуватн. У новій комп ’ютерній платформі буде застосо
вуватися технологія повністю буферизованої  пам ’яті 
(з наук, літ.); Н у  знач, прикм. Міст локальної комп ’ютерної 
мережі може передати майже будь-який захоплений і бу
феризований кадр на всі свої порти (з наук. літ.).

БУФЕРИЗУВАННЯ, я, с., інформ. Дія за знач, буфери- 
зувйтн. Можна заборонити або дозволити буферизування 
завдань (з наук.-попул. літ.).

БУФЕРИЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що, інформ. 
Використовувати ділянки оперативної пам’яті для тимчасо
вого зберігання даних у процесі їх обміну між основною та 
зовнішньою пам’яттю. Сервер автоматично буферизує пе
редачу результатів на клієнтське місце (з наук.-попул. літ.).

БУФЕРНИЙ, а, е. 1. Прикм. до буфер 1, 3. Паровоз за
кашлявся, буферні пружини надулись, завищали (М. Сиро
тюк); Буферний регістр.

2. перен. Який виконує роль буфера (у 2 знач.). Фашисти 
виношували ідею утворення санітарного кордону навколо 
Росії з числа буферних і залежних від рейху держав (з навч. 
літ.).

А  Буферна збна див. зона; Буферна пам’ять див. па
м’ять; Буферний запбс див. запас; Буферний кредит див. 
кредит; Буферний розчин див. розчин1.

БУФЕТ, ч. 1. род. а. Шафа для зберігання посуду, столо
вих предметів, закусок, напоїв. Був зал, в залі — буфет, а в 
буфеті — .. яблука та інше (М. Хвильовий); За ширмою 
праворуч стояло ліжко; буфет, чи, власне, сервант, що 
закривав те ліжко, був застелений вишиваною серветкою 
(В. Підмогильний); Ключа Ганна відшукала на кухні, в шух
лядці старого буфета (В. Козаченко).

2. род. у. Заклад громадського харчування. На одній стан
ції я вискочив, щоб чогось напитись. Хотів піти в буфет, 
випити пива (М. Коцюбинський); // Невеликий ресторан. 
Ясочка сидить в буфеті й куняє. Дехто сидить за столика
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ми, вечеряють, брязкають чарками (С. Васильченко); 
// Стіл або стійка для продажу закусок і напоїв. Біля буфету 
в білій куртці стояв директор чайної, пильнував за поряд
ком (В. Кучер).

БУФЁТИК, ч. \.род. а. Зменш, до буфет 1. Бабусин бу- 
фетик, на поличках якого ховалося безліч всіляких солодо
щів, — одна із найяскравіших згадок дитинства (з газ.).

2. род. у  Зменш, до буфет 2. У затишному театрально
му буфетику точилися жваві розмови (з газ.).

БУФЕТНИЙ, а, е. Прикм. до буфет. В залі станції біля 
невеличкої буфетної вітрини стояв .. залізничник і розгля
дав у  вітрині різні страви (Л. Смілянський); // Наявний у 
буфеті (у 2 знач.). Чинно й холодно підносив льокай заспа
ним пасажирам буфетні продукти (М. Хвильовий); Н у  знач, 
ім. буфетна, ної, ж., заст. Кімната, в якій готують закуски, 
напої та зберігають посуд. Капітан і його провідник зайшли 
до буфетної (О. Полторацький); [Базіль] підвівся і поспішив 
туди, де звик шукати найвищий смисл свого буття, — в бу
фетну (Валерій Шевчук).

БУФЁТНИК, а, ч. Працівник, який обслуговує буфет 
(у 2 знач.). Пухкий буфетник та його .. жінка готуються 
до поїзда (І. Микитенко); Відмахнувся [полісмен] прави
цею, і ствол [пістолета] потонув у  череві буфетника, як у  
діжі з тістом (А. Крижанівський).

БУФЕТНИЦЯ, і, ж. Жін. до буфётник. Буфетниці до
сить жваво торгували (М. Трублаїні); Іван Кирилович при
вітався з буфетницею. Вклонився офіціантці (В. Дрозд); У 
буфеті стаю у  чергу і знічев’я спостерігаю за роботою бу
фетниці (з газ.).

БУФИ, буф, мн. Великі пишні складки на вбранні. Вхо
дить Націєвський, одягнений у  сюртук .. Рукава з буфами 
(І. Карпенко-Карий); Одягалися [гунни] в дивні, з високими 
буфами хітони (Д. Міщенко).

БУФЙН, а, ч. 1. Актор, який виконує комічні ролі в цир
ку, на естраді, в театрі. Буфон розважає публіку в цирках, 
розігруючи різного роду вистави з використанням розва
жальних трюків, кумедних сюжетів (з газ.).

2. перен., книжн. Людина, яка поводиться в товаристві, 
як блазень. Серед приятелів Андрій змалечку виглядав заро
зумілим і пихатим буфоном (із журн.).

БУФОНАДА, и, ж. 1. Манера гри актора, який корис
тується засобами надмірного комізму. Досягнути комічного 
ефекту у  розробленні кожної теми сценаристам допомага
ли карикатура, шарж, бурлеск, гротеск, сатирична листів
ка, плакат, виразна мізансцена, пантоміма, ляльки, буфо
нада (з навч. літ.); // Вистава, побудована на таких засобах. 
Представлена на огляд публіки буфонада як різновид сце
нічного мистецтва не повинна нікого ображати, принижу
вати, порушувати моральні норми (з публіц. літ.).

2. перен., книжн. Недоречне, брутальне блазенство. Що
до програм кандидатів у  депутати, то іноді надто багато 
в них гучних заяв, надто багато обіцянок, таке враження, 
що все це яскрава буфонада (з публіц. літ.).

БУФОНАДНИЙ, а, е. 1. Прикм. до буфонада 1. Буфо- 
надна майстерність.

2. перен. Якому притаманна комічність. Вистава запа
м'яталась своїм неординарним (хай і дещо буфонадним) 
поглядом на історію стосунків Моцарта і Сальєрі (із журн.).

БУФОНАДНІСТЬ, ності, ж. Властивість за знач, буфо
над ннй. Вистава розрахована на дітей: комічність ковбоїв

на рівні клоунади, буфонадність та гротескова пластика 
акторів (з публіц. літ.).

БУФОНАДНО. Присл. до буфонйдний. Він залюбки 
грав жіночі ролі, приміром, буфонадно і водночас надзви
чайно достеменно (із журн.).

БУФЙННИЙ, а, е. 1. Прикм. до буфбн. Лацо — це бу- 
фонний трюк, комічний номер (акробатичний, музичний 
або словесний), включений до основної дії комедії масок 
(з навч. літ.).

2. Те саме, що буфонйдний 2. Глибокі інтелектуальні 
проблеми у  творах “театру абсурду ” розв ’язуються в коміч
них, фарсових, буфонних формах (з навч. літ.); Майже всі 
коментатори творчості Моцарта підкреслюють бурлеск
ний, буфонний характер опери “Чарівна флейта " (із журн.).

БУФТАЛЬМ, у, ч., мед. Патологічне збільшення роз
мірів очного яблука. Буфтальм трапляється найчастіше у  
дітей при вродженій глаукомі (з наук.-попул. літ.).

БУХ, виг. 1. Звуконаслідування, що означає глухий звук 
від удару, падіння, пострілу. Б'ється, стогне, зітхає [море] 
.. Бу-ух!.. бу-ух!.. бу-ух!.. (М. Коцюбинський); Реактор плю- 
вався не весь час, а так: дим, дим, а потім — бух! Викид 
(Ю. Щербак).

2. розм. Уживається як присудок за знач, бухати 1, 2, 
бухнути 1,3 і бухнутися. А баба,.. підійшовши до татари
на, бух йому весь горнець кип 'ятку на голову (з переказу); 
Чабан прокинувся — аж перед ним Гадюка, Він києм бух — і 
витяглась зміюка (Л. Глібов); — Гуляй, душа, без кунту
ша? — Та бух! по столу кулаком... (Панас Мирний); Зарида
ла Катерина та бух йому [батькові] в ноги (Т. Шевченко).

БУХАН, а, ч., розм. 1. Пшенична або гречана хлібина; 
взагалі одна хлібина. Очевидно, всі побували в селі за гай
ком: про це свідчив бухан хліба, цибуля (В. Еллан-Блакит- 
ний).

2. Короткий різкий удар по кому-небудь; стусан, штов
хан, штурхан. Несподівано посипались бухани й зашийники 
на товаришів з усіх боків (С. Васильченко).

0  Давати / дати штовханів (штурханів, стусанів, буха
нів і т. ін.) див. давати; Наїстися буханів див. наїдйтися.

БУХАНЕЦЬ, нця, ч. Зменш, до бухйн 1. — Не хоче киш
ка простого хліба — буханця їй подавай! — жартував дід 
(Панас Мирний); Приносить вона майже завжди молоко 
чи буханець хліба (В. Козаченко); Голову на буханець поклала, 
Задрімала в хліба на щоці (М. Вінграновський); На вирощен
ня пшениці лише для одного буханця витрачається 200 літрів 
води (з газ.).

0  Вліпйтн буханця див. вліплювати; Годувйти бёбеха- 
ми (буханцями) див. годувати.

БУХАНКА, и, ж. Те саме, що бухан 1. Буханку хліба і во
щину Несу опівдні у  курінь (М. Стельмах).

БУХАННЯ, я, с. Дія за знач, бухати 1, 2 і звуки, утворю
вані цією дією. В урочистій тиші чулось лиш бухання моря 
(М. Коцюбинський).

БУХАНЧИК, а, ч. Зменш, до бухан 1. Тамлакоминирізні 
їли [боги], Буханчики пшеничні білі (І. Котляревський); Бу
ханчик хліба на столі лежить та ніж (Марко Вовчок).

БУХАРЕЦЬ див. бухарці.
БУХАРИК, а, ч., жарг. Алкоголік, п’яниця. — Я  подав 

капітану бумаженцію, списуюсь з його корита. Остобісів — 
свиня і бухарик (Ю. Мушкетик).

БУХАРКА див. бухарці.
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БУХАРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бухарці й Бухара. Інколи 
степ оживає, коли наїдуть бухарські каравани на верблю
дах (О. Кониський).

Л  Бухарське хйнство див. хйнство; Бухйрський емірйт 
див. емірйт.

БУХАРЦІ, ів, мн. (одн. бухарець, рця, ч.; бухйрка, и, 
ж.). Мешканці міста Бухари. Тривалі страждання змушу
вали бухарців звертатись до хитрих брехунів, які приїздили 
здалеку і називали себе знахарями (з газ.); // іст. Населення 
Бухарського ханства. Бухарці 1795 року з наказу еміра Мас- 
наура зруйнували мервську Султан-бендську греблю (з навч. 
літ.)%

БУХАТИ, аю, аєш, недок. 1. Видавати глухі, уривчасті 
звуки; стукати глухо, уривчасто. Машина бухає й стогне 
важко, мов велетенські груди в агонії(Леся Українка); Коли 
в картині стріляли гармати, за екраном гучно бухав бара
бан (Б. Антоненко-Давидович).

2. кого, що і без дод. Бити кого-небудь чимсь. Тільки лис 
поліз за курками, а чоловік схопив його за хвіст і ну бухать 
бичем по ребрах (з казки); // Стріляти. Бухає і шарпається 
назад гармата (Ю. Яновський); Охрім Жалій з хлопцями 
бухали козаків з мисливських рушниць (К. Гордієнко).

3. Стрімко вириватися густою масою звідки-небудь. Бу- 
ха од коней пара, біжать кудись люди, а мороз креше 
(М. Коцюбинський); Запалився [Федір], чув, що з нього бу
хає полумінь (В. Стефаник); * Образно. Сила і радість, як з 
вулкана, бухали з нього (Б. Лепкий).

4. кого, що, розм. Кидати з силою, з глухим звуком. — Ба
бусю в яму.., — каже Оленка, показуючи.., як будуть бухати 
бабусю в яму (Панас Мирний).

5. розм. Те саме, що бухатися. Якусь бомагу, підписану 
государем, читають. Читають, читають, а тоді всім, 
хто в світлиці: бухайте на коліна, цілуйте хрест і Єванге
ліє, присягайте (Ю. Хорунжий); Боліла нога, і він [Володи
мир] знову почав її масажувати. Рипів зубами, і цей рип та
ки злякав пацюків. Бухали зі столу й тікали, тарабанячи 
лапками (Валерій Шевчук).

0  Кров ударяє (бухає) / удйрила (забухала) в гблову (до 
голови) див. кров.

БУХАТИ, аю, аєш, недок., жарг. Пити, випивати алкоголь
ні напої, спиртне; пиячити. За що в ін .. її б ’є? Бухати треба 
менше (Б. Жолдак); Баба бухає, як вантажник, зовсім неке- 
рованою стала (А. Кокотюха).

БУХАТИСЯ, аюся, аєшся, недок., розм. Важко, з глухим 
звуком падати. Рада силоміць вдиралася до кімнати, буха- 
лася поруч мами (Ю. Яновський).

БУХГАЛТЕР, а, ч. Фахівець із бухгалтерії (у 1 знач.); 
той, хто здійснює грошовий і матеріальний облік. Дали йо
му місце бухгалтера в сахарні (І. Нечуй-Левицький); Чому 
один брат буває червоний, другий білий, один винахідник, а 
другий просто бухгалтер? (В. Підмогильний); — В Чадаці 
таких бухгалтерів, які йому потрібні для фінансової групи, 
не знайдеш (Іван Ле); Він і фах собі вибрав наймирніший у  
світі: працював бухгалтером (А. Дімаров).

БУХГАЛТЕРІЯ, ї, ж. 1. Теорія і практика обліку грошо
вих та інших господарських операцій; рахівництво. — Яка 
ж у  вас, Боже ж ти мій, професія? — закричав бас. — Ма
буть, якась бухгалтерія?! (Ю. Яновський); “Кваліфікації, — 
думаю собі, — в мене особливої нема, бухгалтерії не знаю, 
що я, — думаю собі, — робитиму” (Остап Вишня).

2. Рахівничий відділ установи, підприємства. Гриць Ка- 
линович був канцеляристом при Львівській скарбовій бух
галтерії (І. Франко); Уїздилися люди, інженери, техніки, 
утворилося господарство, бухгалтерія, канцелярія (Іван 
Ле).

0  (1) Подвійна бухгалтбрія: а) спеціальний метод веден
ня бухгалтерського обліку, при якому облікові операції за
писуються двічі — у прибуток і видаток. Система подвій
ної бухгалтерії дозволяє підтримувати загальний баланс 
рахунків, взятих у  цілому (з навч. літ.); б) (несхв.) прихову
вання реальних прибутків при неповному їх записуванні 
або неправдивому відображенні у бухгалтерському обліку. 
— Я  все перевірив, я все знаю! У вас подвійна бухгалтерія. 
Для держави і для людей одне, для себе інше! (Б. Харчук); 
Ні для кого не є таємницею “подвійна бухгалтерія ”, за якої 
бажання вижити штовхає громадян і власників підпри
ємств на те, щоб приховувати свої реальні прибутки (з газ.).

БУХГАЛТЕРКА, и, ж., розм. Жін. до бухгйлтер. Про
вінційні бухгалтерки не володіють такими професійними 
нюансами, які потрібні g  столиці (з газ.).

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ, а, є. 1. Прикм. до бухгйлтер і 
бухгалтбрія. В с і .. співробітники .. ще сьогодні вдень при
язно розмовляли з ним, а дехто й навіть запобігливо, ша
нуючись перед його бухгалтерською посадою (Б. Антонен
ко-Давидович); В усіх людей є якісь вищі інтереси — у  того 
наука, книжки, скляночки; у  того мистецтво, театр, сла
ва; у  того корона, влада, політика; у  того торгівля, бухгал
терські цифри (В. Винниченко); Він сидів на веранді, густо 
заплетеній крученими паничами, і щось писав у  великій бух
галтерській книзі (Валерій Шевчук).

2. Власт, бухгалтерові, бухгалтерам; ретельний, скрупу
льозний. Надзвичайно важливо з бухгалтерською точніс
тю спланувати кожну екскурсію, тому спеціальна служба 
при в ’їзді до замку ділить туристів на групи і повідомляє 
про їхню кількість працівників палацу (із журн.).

Д  Бухгалтерська звітність див. звітність; Бухгйлтер- 
ський балйнс див. балйнс1; Бухгйлтерський облік див. 
бблік.

б у х г а л т е р у в Ат и , ую, уєш, недок., розм. Працювати 
бухгалтером. — Скажіть мені; чи не знаєте, бува, Григорія 
Петровича Проценка? .. — Знаю, знаю. Він теж по земству 
служить: бухгалтерує у  губернській управі, — одказав 
Книш (Панас Мирний); Брати Молохви бухгалтерують в 
обласних центрах (В. Дрозд).

БУХЙ, виг. 1. Звуконаслідування на означення кашлю, 
перев. сильного. Ще з Америки привіз батько до хати 
тяжкий кашель у  грудях. Такий сухий та задушливий, що не 
давав нам спати по ночах — бухи та бухи (П. Козланюк).

2. розм. Уживається як присудок за знач, бухикати. — Сла
бий був, небога.. Все — кихи та бухи, а далі йумер (Грицько 
Григоренко).

БУХИИ, а, є, жарг. Який перебуває у стані алкогольного 
сп’яніння; п’яний. Мене таксі несло, бухого в дим, а вслід 
мені гарчали херувими (В. Неборак); Підібрали, доставили 
додому, бухий,.. коли повністю до тями прийшов, покаявся 
(А. Кокотюха).

БУХИКАННЯ, я, с., розм. Дія за знач, бухикати і звуки, 
утворювані цією дією. Під якимсь двором чути в юрбі глу
хий з бухиканням голос (А. Шиян); Прокидаюсь рано... Ми
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луюся, стримуючи бухикання: наливається світлом кімна
та... (В. Дрозд).

БУХЙКАТИ, аю, аєш, недок., розм. Сильно кашляти. 
Насилу повертається [Хівря].. по хаті, та тільки кахикає 
та бухикає (І. Нечуй-Левицький); А вночі, як спала [Ма- 
ріка], бухикала так густо, як велика (С. Васильченко); Сів 
[Олександр Михайлович] і довго бухикав у  згусклу, просяк
нуту нерадісними спогадами темряву (А. Дімаров).

БУХИКНУТИ, ну, неш, док., розм. Однокр. до бухйка- 
ти. Іван Іванович.. глухо зі стогоном бухикнув (І. Багмут); Я  
вночі ні разу не бухикнув (М. Стельмах).

БУХКАННЯ, я, с., розм. Дія за знач, бухкати і звуки, утво
рювані цією дією. Наближалися вершники; загула, задвиг
тіла від бухкання копит земля (із журн.); З .. подвір *я доли
нуло глухе бухкання сокири: Родіон рубав на кормокухні дро
ва (Б. Харчук).

БУХКАТИ, аю, аєш, недок., розм. Те саме, що бухати 1,2. 
І  знову глухо бухкають розриви (М. Стельмах); Там, де мли
нок слухняно бухкає, І  від олійні тихий струс... (М. Вінгра- 
новський); Барабани глибинно бухкали, потверджуючи 
древньоіндійський міф, за яким Всесвіт народився з бара
банного бою (В. Дрозд); За ліском бухкали гармати 
(П. Панч).

БУХКОТІТИ, очу, отйш, недок., розм. Підсил. до бухка
ти. У., саду хлопці трусять яблука, вони рясно бухкотять 
об землю (О. Кундзич); Свирид нагнувся, а вона, наче по 
бочці, бухкотіла кулаками по його спині (Панас Мирний).

БУХЛб, а, с., збірн., жарг. Алкогольні напої, випивка. 
Остання сотня баксів таки дочекалася нас, і нам захотіло
ся .. накупити бухла на неї всю (Ю. Андрухович).

БУХНУТИ, ну, неш, док. 1. Однокр. до бухати. Глухо 
бухнули гранати, задрижали береги (П. Воронько); Бухнуло 
серце, гаряче вдарило в голову (А. Дімаров); Подушка знов 
бухнула по спині крайнього старого священика (І. Нечуй- 
Левицький); У клубах морозної пари, що бухнула до покою, 
стояв возний (І. Франко); Хвиля бухнула через двері в хату і 
вдарила в стіни (М. Коцюбинський); Біла пара бухнула до
гори, заклубочилася під низькою стелею (Г. Колісник).

2. що, розм. Линути багато чого-небудь. Євгенію мовби 
води холодної бухнув у  лице [селянин] (І. Франко); — Води з 
цебер бухнула в муку і перевела мені увесь запас (М. Стель
мах); І І Витратити на що-небудь, вкласти у щось дуже бага
то грошей. Більше як 10 000 бухнув я в нього [у титул] 
(І. Франко).

3. розм. Важко впасти. Сусідка трохи не бухнула в воду 
(І. Нечуй-Левицький); Влетіли старі Тимкові і бухнули ко
місарові до ніг (І. Франко).

БУХНУТИ, ну, неш, док., жарг. Однокр. до бухйти. 
Старий, ну, ти вибач, ну, бухнув я трохи забагато (Ю. По- 
кальчук); — Сідаєте на електричку і їдете через Чугуїв до 
Кінцевої.. Якраз до обіду доїдете. В Чугуєві можна бухну
ти (С. Жадан).

БУХНУТИСЯ, нуся, нешся, док., розм. Однокр. до буха- 
тися. Двері хутко одчинилися, і дворецький .. бухнувся пря
мо у  ноги паничеві (Панас Мирний); Бухнувся випал над Со- 
лонським Яром, і раптом село стало мертве (М. Хвильо
вий); 3 тими словами повернувся [Федя] до нас спиною, сер
дито бухнувся на табурет, потягнув до себе книжку (І. Ря- 
бокляч).

БУХТА1, и, ж. Невелика глибока затока. Л ю ди.. посуну
ли до берлин, що стояли в штучній бухті (В. Підмогиль- 
ний); Десятки човнів гуляли по простору Сухумської бухти 
(М. Трублаїні); У вогнях прожекторів видно, як один за од
ним спускаються над бухтою величезні парашути (О. Гон- 
чэр).

БУХТА2, и, ж., мор. Складений кружком канат, трос і т. ін. 
Як смеркло, то Михайло вже з трьома зв 'язківцями ванта
жив у  човен чотири бухти нового кабелю (В. Кучер); Вдень 
завантажували пульманівські вагони бухтами кольорового 
дроту (Є. Доломан).

БУХТІННЯ, я, с. Дія за знач, бухтіти. А слова були ніби й 
словами, а ніби .. просто самим лише .. шамотінням, бух- 
тінням, бухиканням і бубонінням (Ю. Андрухович); Бухтін- 
ня барабану під вікнами позбавляло спокою сусідів (з газ.); 
Сьогодні часто чується незадоволене бухтіння, що уся мо
лодіжна проза неглибока і несерйозна (із журн.).

БУХТІТИ, тйть, недок. 1. діал. Бухати. Бубон, як грім се
ред літа, бухтів (Панас Мирний); Працювали, розмовляли, 
метушились робітники, плюскала вода, бухтіла парова ма
шина (Б. Грінченко).

2. жарг. Говорити, теревенити. Жінки очікують жіночо
го свята і починають заздалегідь бухтіти чоловікам про 
його наближення (із журн.).

3. несхв. Бурчати, виявляючи незадоволення. Карно за
ходиться тихим, щасливим сміхом... — Смішки йому!— по
чинає бухтіти Петро (Г. Колісник); [М а л я в а:] Не бухти. 
Тут справа така, що краще.. не засвітитися, ясно? (Б. Жол- 
дак).

ВАХТОВИЙ, а, е. Прикм. до бухта1. Бухтовий тип бере
га.

БУХТОЧКА, и, ж. Зменш, до бухта1. Володя побачив не
величку затишну бухточку (О. Донченко); 3 порту і з бух
точок виходять ескадри човнів і човників (М. Олійник); 
Прокрадалися [козаки] поміж скелями, шукаючи затишної 
бухточки (С. Тельнюк).

БУЦ, виг. 1. Звуконаслідування, що означає глухий звук, 
перев. від удару рогами. Баси глушать весь звук і на виході 
чути лише глухе “буц-буц-буц " (із журн.).

2. розм. Уживається як присудок за знач, буцати і буца- 
тися. — Баран, баран, буц! (примовка); Джмелі спросоння 
буц! — лобами! Попадали, ревуть в траві (М. Вінгранов- 
ський).

БУЦАННЯ, я, с., розм. Дія за знач, буцати. Ігри політи
ків нагадують тваринне буцання за територію (з газ.).

БУЦАТИ, аю, аєш, недок., кого, що і без дод. Бити, коло
ти рогами. По цвілому законові все ще бродив апатичний 
цап і буцав рогами чорну тінь (П. Панч); // розм. Бити, уда
ряти кого-, що-небудь лобом, головою, ногою. Пам ятаю, 
як батько мріяв виростити з мене спортсмена, як разом 
ходили на стадіон буцати м ’яча (із журн.); Ми дійшли до 
бійки і почали один одного буцати. І  прийшли додому пош
крябаними (з газ.).

БУЦАТИСЯ, аюся, аєшся, недок., розм. Битися, колоти
ся рогами. Він [Бородавка] стоїть, схиливши голову напе
ред, як бик, готовий буцатися (3. Тулуб); // розм. Битися, 
вдарятися лобом, головою об кого-, що-небудь (про люди
ну). Буцався [Григорій] головою в стовпи, пальці рук грузли 
в розмоклій глині (В. Дрозд).
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БУЦЕГАРНЯ, і, ж., розм., заст. Приміщення для тим
часового ув’язнення; холодна, темна. — Увели мене в буце
гарню; дивлюсь.. — в дурня грають (О. Стороженко); Ілько 
хутко після того видужав, одбув строк, вийшов із буцегар
ні... (В. Винниченко).

БУЦЕФАЛ, а, ч. 1. (з великої літери). Дикий кінь, який, 
за легендою, був приручений Александром Македонським і 
довго вірно йому служив. Буцефал .. за все кінське життя 
не знав на собі нікого, окрім того, котрий сміливо злетів на 
необ 'їждженого й полетів уперед, до слави й вічності (Г. Ко
лісник); Коня Александра Македонського звали Буцефал, 
тому що в нього була величезна голова (із журн.).

2. жарт., ірон. Кінь. Цей старий буцефал гарцював на 
пасовиську так, наче ніскілечки не втомився (з газ.).

БУЦИК, а, ч., діал. Коржик. Невістка напече книшів, пи
ріжків, буциків і плескачів (Ганна Барвінок).

БУЦІМ , спол.,розм. 1. порівняльний. Приєднує підрядні 
порівняльні речення, порівняння або звороти; наче, мов, 
ніби. Прокоповичка жалкувала за Балабухою й очевидячки 
одбувала гостя, буцім панщину, сидячи на канапі (І. Не- 
чуй-Левицький); Люди завсігди спішили, буцім гналися од
не за одним (В. Дрозд).

2. з 'ясувальний. Приєднує підрядні з’ясувальні речення. 
— А вночі ляжеш спати, та й привиджується тобі, буцім 
лізе хто, кричить (Панас Мирний).

БУЦІМ , част. власне мод., розм. Уживається для вира
ження ймовірності чого-небудь; наче, ніби, схоже на те, що. 
Дивлюсь: так буцім сова летить лугами, берегами та нет
рями (Т. Шевченко); Анничка буцім не хотіла й упиралась, 
але десятки рук випихали її з тісної юрми (М. Коцюбин
ський).

БУЦІМ ТО1, спол., розм. 1. порівняльний. Те саме, що бу
цім1 1. Кричав [Харон], буцімто навіжений, І  кобенив на
род хрещений, Як водиться в шинках у  нас (І. Котлярев
ський); Він [Харко] так співав, буцімто уся душа його 
слізьми виливалась (Д. Мордовець).

2. з ’ясувальний. Те саме, що буцім1 2. їй [Катрі] здалося, 
буцімто її серце горить-палає (Панас Мирний); Молодий 
агроном.., прикривши долонею рота, удавав, буцімто він 
позіхає (О. Бердник).

БУЦІМТО*, част. власне мод., розм. Уживається у знач, 
частки б у ц ім . Балабуха буцімто читав і не обзивався 
(1. Нечуй-Левицький); Князь Костянтин буцімто погрозив 
королеві війною (Р. Іваничук); Цей венеціанець, якого звали 
Ромберті, написав про вас, що ви не любите і навіть буцім
то не вмієте їздити верхи на коневі (П. Загребельний); 
Заїжджі гості розповідали, що в графа інших дітей нема й 
він буцімто пообіцяв разом із рукою доньки віддати май
бутньому зятеві й свою волость (І. Білик).

БУЦКАТИ, аю, аєш, недок., кого, що і без дод., розм. Те 
саме, що буцати. Ходить, як овечка, а буцкає, як баран (Но- 
мис).

БУЦМАТИИ, а, е, діал. Повнощокий, повновидий. Я  га
дав собі, що повернете з Криворівні таким буцматим та 
здоровим, а Ви... ще гірше кашляєте... (М. Коцюбинський); 
Це був буцматий хлоп 'як, дуже схожий на свою чорняву 
матір, тільки що очі були батьківські — сині-сині, як во
лошки на далекій Україні (С. Тельнюк).

БУЦНУТИ, ну, неш, док., кого, що і без дод., розм. Од- 
нокр. до буцати. І  баран буцне, як зачепиш (Номис); Якийсь

індивід буцнув мене головою (А. Крижанівський); Загатний 
буцнув ногою двері (В. Дрозд); Голову [Рубан] набичив низь
ко, здавалося, збирається когось буцнути (Ю. Мушкетик).

БУЦНУТИСЯ, нуся, нешся, док., розм. Однокр. до б^- 
цатися. Буцнулись так, що аж .. гулі на лобах понабігали 
(Сл. Гр.); Матвій мусить сливе голову нахиляти, щоб не 
буцнутись об одвірок (У. Самчук); Ми з Толею так і кинули
ся. Аж лобами буцнулися (І. Рябокляч).

БУЧА, і, ж., розм. 1. Великий крик, галас, тривога. На 
розі біля магазину господарчих товарів — знов натовп, 
шарварок, буча (О. Гончар).

2. Сварка, колотнеча. Добра та ладу не було, а були тіль
ки бучі, колотнеча та сваволя (Панас Мирний); Якуступли- 
вий муж, для спокою в хаті не починав [суддя] ніколи бучі 
(О. Маковей); Я .. мусила виконати їїрозказ, коли не хотіла 
викликати своєю впертістю гіркої бучі дома (О. Кобилян- 
ська); // Битва, бійка або заколот. І  закипів Дніпро! Такої бучі 
не бачили ще воїни могучі (П. Тичина).

Збивати (зчиняти, забивйти і т. ін.) І збйти (зчинйти, 
забйти і т. ін.) бучу див. збивати; (1) Зчинялася (здіймй- 
лася, збивалася і т. ін.) / зчинйлася (здійнялася, збйлася 
і т. ін.) буча: а) починалася сварка, колотнеча. На другий 
день, після появи цього вовкуватого Санька, раним-рано в 
камері зчинилась велика буча (І. Багряний); б) починалася 
битва, бійка, заколот. Його займали хмари — ся неспокійна 
небесна людність, за якою він стежив .. Часом здіймались 
там бучі, народні повстання (М. Коцюбинський).

БУЧАРДА, и, ж. Металевий молоток із пірамідальними 
зубцями, який використовують каменярі та скульптори при 
оброблюванні кам’яної породи для надання каменю мальов
ничої шорсткості. Одне з призначень бучарди — оброблю
вання декоративної штукатурки (з наук.-попул. літ.).

БУЧАРДНИЙ, а, е. Прикм. до бучйрда. Бучардні зубці; 
Н Який працює за принципом бучард або з їх використан
ням. У каменеобробному виробництві бучардні верстати 
використовують з 50-х років X X  cm. (із журн.).

БУЧЕННЯ1, я, с., буд. Дія за знач, бутйти. Бучення фаса- 
ду.

БУЧЕННЯ2, я, с., техн. Дія за знач, бучити. Бучення 
тканини.

БУЧИЛЬНИЙ1, а, е, буд. Признач, для бучення (див. бу
чення1). Бучильна яма.

БУЧИЛЬНИЙ2, а, е, техн. Признач, для бучення (див. 
бучення2). У посібнику викладено прийоми герметизації 
бучильного котла (з наук.-техн. літ.); Бучильний етап ви
робництва.

БУЧЙЛЬНИК, а, ч., техн. Апарат для бучення (див. бу
чення2). Дезінфекційний бучильник.

БУЧИНА, и, ж. 1. діал. Бук. Тужив, гукав.. голуб на бу
чині. Зажурився мій миленький по своїй дівчині (з народної 
пісні).

2. Збірн. до бук. Перші дотики осені торкнулися гір і 
лісів, а листя бучини загорілося (У. Самчук); Стежка заво
дила все глибше в гори. Густішала бучина,.. з ущелин повія
ло мрячною прохолодою (Р. Іваничук); Білокорі берези, рідко 
розкидані поміж бучиною, здавались йому живими поста
тями (з газ.).

БУЧИТИ, чу, чиш, недок., що, техн. У текстильному, па
перовому, шкіряному та інших виробництвах — очищати 
різними способами сировий матеріал від бруду і жиру, го
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туючи його для подальшого оброблювання. Перед фарбу
ванням тканину бучать (з газ.).

БУЧЛЙВИЙ, а, е, діал. Неспокійний, тривожний. Який 
учорашній день був для неї тихий та радісний, такий сьо
годні бучливий та непривітний (Панас Мирний).

БУЧНЙЙ, а, ё. 1. Велелюдний, розкішний, пишний. Жи
ла вдова коло бучного міста, де бучнії будинки висилися 
(Марко Вовчок); Балабушиха .. не звеліла справляти сіль
ського бучного весілля з музиками й танцями (І. Нечуй-Ле- 
вицький); — До чого такий бучний похорон, з вінками, з 
промовами? (М. Коцюбинський); // Урочистий, піднесений 
(про мову, стиль). Бучний, бравурний стиль Рубенса мав 
своїм вихідним джерелом мистецтво XVII століття 
(П. Тичина).

2. Галасливий, гучний, шумний. Перед його [Грицька] 
очима виводила [думка] обстави городського життя, буч
ного, шумливого, клопітливого (Панас Мирний); До танцю 
вітер грає, І  свище, і луна... Гей-гей, якплига човник! Весела 
ніч, бучна! (Леся Українка); Бучними, масовими були свята 
Коляди, Лади, Ярила, Купайла (з наук.-попул. літ.).

БУЧНІСТЬ, ності, ж. Абстр. ім. до бучнйй. Тихо й про
щально Ягничів погляд обіймав судно і схвильованих на ньо
му людей. Оце воно — проводжання. Не бучністю, не про
мовами доймає тебе, не парадною вишикуваністю екіпа
жу.. . (О. Гончар); Бучність гулянки.

БУЧНО. Присл. до бучнйй. Гучно, бучно, — а п ’яти мерз
нуть (прислів’я); Колись ті бенкети цілими тижнями тяг- 
лися, широко та бучно справлялися (Панас Мирний); Бучно 
їх у  шахти виряджали (М. Терещенко); Бучно й рішуче вва
лилися вони [старшини] до .. суду (3. Тулуб); Н у  знач. пред. 
Поглядав я на улицю. Бучно було всюди (С. Руданський).

БУЧбК, чка, ч. 1. Зменш, до бук. На горі був один бучок, 
що стояв, може, років із двадцять (з переказу); Ой убили 
Миколайка під зеленим бучком (Сл. Гр.); Хилилися до річи
ща тонкі верби, їжачилися нескинутим листям молоді дуб
ки й бучки (І. Чендей).

2. Кийок, палиця з бука. Мирон починає рахувати, цю
каючи за кожним разом бучком о землю (І. Франко).

БУША, і, ж., спец. Циліндрична посудина для соління 
риби.

БУШ ЕЛЬ1, я, ч. Міра об’єму сипких тіл і рідини у систе
мі англійських та американських мір, яка дорівнює приб
лизно 35 куб. дм. На зернових біржах американського Се
реднього Сходу кожен піднятий вгору палець означає 5000 бу
шелів (з газ.).

БУШ ЕЛЬ2, шля, ч., діал. Бусол. Здалека чується — кле
коче орел, лопотить своїм носом бушель (Панас Мирний).

БУШЛАТ, а, ч. Різновид верхнього одягу — сукняна курт
ка (перев. у моряків). На тілі діряві, затерті, брудні реш
тки пальт та арештантських бушлатів... (В. Винничен
ко); Опуклі груди його під бушлатом облягав смугастий 
матроський тільник (Ю. Смолич); У бушлаті, ватяних 
штанах і чоботах, відпочиває.. міцно складений, сильний і 
владний чоловік (Р. Іваничук).

БУШЛЯ, і, ж., діал. Чапля. Ласуха Бушля до Рибок.., 
Крива і одноока, Не здужала бродить глибоко За Рибами в 
ставок (Л. Боровиковський); У воді [степового озера] стир
чали .. попелясті бушлі (П. Панч); А тут летіла бушля — ве
лика довгонога і довгошия птаха, що любить ховатися по
під очеретом (Григорій Тютюнник).

БУШМЕН див. бушмени.
БУШ МЁНИ, ів, мн. (одн. бушмен, а, ч.; бушмёнка, и, 

ж.). Група племен, що живе в Південній Африці. Я  справді 
танцював дикий танець.. бушменів з пристрасними викри
ками без якого-будь сенсу, аби тільки висловити своє вдово
лення (У. Самчук); Феноменальна витривалість мисливців 
спостерігалася у  первісних племен зулусів та бушменів 
(з навч. літ.); Колір шкіри бушмена був дійсно не чорним, а 
абрикосовим (з газ.); Стара бушменка довго ще з ’являлась 
йому у  страшних снах (з газ.).

БУШ МЁНКА див. бушмени.
БУШ М ЁНСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бушмени. У Півден

ній Африці залишки буиіменських племен займаються мис
ливством (з наук.-попул. літ.); Бушменський вождь, який 
носить у  заплічній торбині щелепу своєї безталанної дру
жини, бачить бога, а отже, перебуває на вершині блажен
ства (із журн.).

БУШ ПРИТ див. бугшпрйт.
БУШУВАННЯ, я, с. Дія за знач, бушувати. На тлі неви

сокого полум'я виразно було видно, як вони [люду],розтяг
нувшись у  живий ланцюг, кидаються на вогонь і в бушуван
ні іскор намагаються забити його, затоптати (О. Гон
чар); Романтичну поезію А. Міцкевича, В. Жуковського, .. 
Т. Шевченка єднає така знаменна деталь: кожна балада 
починається бушуванням стихій, які потім стихають, щоб 
рельєфніше виявилася людська драма (В. Русанівський).

БУШУВАТИ, ую, уєш, недок. 1. Бурхливо, навально 
виявляти яку-небудь дію, силу, перев. руйнівну. І  від бурі, 
що бушує, і від гром у.. шум такий і грохот, що страшно і 
згадати!.. (Г. Квітка-Основ’яненко); Море бушує, і ревуть 
хвилі, й лізуть на берег (М. Коцюбинський); В Японському 
морі бушує тайфун (О. Довженко); Від сонячної Одеси до 
далекої заполярної каторги бушує смерч (І. Багряний); 
* Образно. У грудях бушувало серце (Іван Ле); Ціла буря бу
шувала в душ і.. Сокола (В. Собко).

2. Поводитися нестримано, перев. виявляючи гнів, роз
дратування; бешкетувати. — Ви бушуєте, поки нема мого 
Антося, ахай-но приїде, то дасть він вам гарту! (А. Свид- 
ницький); Отець Андрій підняв руку та йому [панові]: — Бу
шувати в моїй хаті не годиться (Марко Вовчок); Там [по 
селах] бушували загони монголів, рабуючи та мордуючи лю
дей (І. Франко); За столом, підігрітий хмелем, бушує Ла- 
ріон Денисенко (М. Стельмах).

БУЙН, а, ч. , розм., рідко. Розбишака, бешкетник. І  дійсно, 
через тиждень Ілько вже сидів у  камері “срочних ” між .. 
дрібними злодіями і буянами (В. Винниченко); — Ви диви
тесь на цих непоправних буянів як на вчених і нешкідливих, 
ба й безгрішних молодиків, а їх потрібно так притиснути, 
щоб з них аж юшка потекла (М. Сиротюк).

БУЙНИТИ, ню, ниш, недок., розм., рідко. Бешкетувати, 
сваритися. Він все буянив, колотився, скандалячи з своїми 
сусідами в кутку, в якому сидів (І. Багряний); * Образно. 
Чуєте? Буянить вода. З плескотом, з присвистом туркоче 
під вербами (В. Близнець).

БУЯНІТИ, іє, недок., рідко. Те саме, що буяти 2. Лукаш 
пристарів, садок його буяніє, а материна могила уросла 
густою травою зеленою (Марко Вовчок); На узліссі на ча
тах стояв кремезний гіллястий дуб-віковик, а далі починав
ся видолинок, де буяніла свіжа трава (О. Копиленко); Вес-
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на з кожним днем буяніє й рветься до мене у  вікна (М. Ів- 
ченко).

БУЙННЯ, я, с. Дія за знач, буяти. А тепер — в буянні 
стихії, серед.. язиків вогню, ввижалось йому нове дивне ви
діння (О. Ільченко); То був квітень, то було цвітіння. Пару
вання та буяння сил (М. Рильський); Поле, поле, тепле і ши
роке. Журавлів співучий рівний клин Та гречок буяння густо- 
соке На роздоллі райдужних долин (А. Малишко); А кінь під 
ним — що вітрове буяння: Він за верстою рвав нову версту 
(М. Руденко); * Образно. А щоб котра [думка] не полетіла, 
приборкали усім їм крила — тепер буянню їх кінець!.. (Леся 
Українка).

БУЙТИ, яє, недок. 1. Виявлятися на повну силу, найпов
ніше, інтенсивно. Навколо буяло кохання сестри і заливало 
його, як море (В. Підмогильний); В горах пишно буяла весна 
(Я. Качура); Там наша молодість буяє На перелогах і ланах 
(Л. Дмитерко); На Землі буяло багате, розмаїте життя 
(О. Бердник).

2. Пишно, розкішно рости, розростатися. Над ворітьми 
темна дрібнолиста груша.. буяє (Марко Вовчок); Лиш одна 
кропива та гірчиця.., пустивши глибше в землю свій вере
тенистий корінь, буяли та розросталися (І. Франко); Степ 
буяв та сміявся цілі дні круг мене (В. Винниченко); На галя
вині буяла блискуча, соковита трава (О. Гончар); * Образ
но. Молодь поетична давно вже у  нас росте, давно цвіте, 
буяє (П. Тичина).

3. перен. Бути неспокійним; вирувати, бушувати. І  по сей 
день з душею кров буяє, Мов хвиля на морі, що вітер пори
ває (П. Куліш); То був якийсь блискучий карнавал, червона 
оргія буяла на просторі (Леся Українка); Навколо буяла юр
ба. Стогін, постріли, зойки, благання, лайки й накази — все 
злилося в строкатий хаос (3. Тулуб).

4. Вільно носитися, літати; ширяти. Легкі метелики, як 
відірвані квіти, буяли у  повітрі (Н. Кобринська); * Образно. 
Вона думкою буяла вже по тому новому розкішному світі 
(Леся Українка).

БХАГАВАН, а, ч. В індуїстській релігії— універсальний 
Бог для кожної людини, незалежно від того, хто як його на
зиває. В санскриті немає слова “Бог ”, а використовується 
слово “бхагаван " (з навч. літ.).

БХАКТІ, невідм., с. Релігійна течія в індуїзмі XII-XVII ст., 
що проголошувала рівність людей перед Богом і заперечу
вала поділ їх на касти. Ідея бхакті — це ідея любові до Бога 
(із журн.); // ч і ж. Прихильник цієї течії. Стати бхакті у  
кришнаїтів — це бути відданим послушником бога Кришни 
(із журн.).

БЮВАР, а, ч. Папка або портфель для зберігання пошто
вого та промокального паперу, конвертів, кореспонденції. 
Ти .. почала щось черкати олівцем по моєму бюварі (Леся 
Українка); Андрій Григорович знову розклав газети, бювар, 
книжки.. йумочив перо в чорнило (В. Винниченко); Валене 
протяг руку до невеликого бювара (В. Собко).

БЮ ВАРНИЙ, а, е. Стос, до бювара. Після закінчення 
громадянської війни на фабрику завезли нове обладнання, 
стали випускати цигарковий та бюварний папір (з газ.).

БЮВЁТ, у, ч. Будівля над мінеральним джерелом, облад
нана для пиття лікувальних мінеральних вод. Трускавець- 
кий бювет мінеральних вод славиться не тільки як місце 
споживання “Нафтусі”, це також осередок культурного 
життя міста (із журн.); У лютому 1917 р. було спорудже

но питний бювет та п 'ять лікувальних ванн, які поклали 
початок славетному Миргородському курорту (з газ.); 
// Колонка, де набирають питну воду. Чимала частина під
земних вод у  містах забруднена, що, безумовно, потрібно 
враховувати при розміщенні бюветів (із журн.); Важливо, 
щоб біля бювету була довідка про вміст у  воді тих чи інших 
хімічних елементів та бактерій (з газ.).

БЮ ВЁТНИЙ, а, е. Прикм. до бювёт. Бюветний ком
плекс споруд.

БЮ ГЕЛ ЬГбРН , а, ч. Духовий мундштуковий музичний 
інструмент. Хоча бюгельгорн і називають рогом, за формою 
він більше нагадує трубу (із журн.); За допомогою бюгель- 
горнів із клапанами можна виконувати хроматичну гаму 
(з газ.).

БЮДЖЕТ, у, ч. Кошторис прибутків і видатків держави, 
підприємства на певний період. Держава прагне до збалан
сованості бюджету України (Конституція України); При
буток є одним із джерел формування бюджетів різних рів
нів (з навч. літ.); Інформація, створена на кошти державно
го бюджету, є державною власністю (з мови документів); 
Через державний бюджет перерозподіляється від трети
ни до половини валового національного продукту (із журн.); 
// Сума прибутків окремої особи або родини на певний час. 
Тепер нараз .. бачить [праля] недобори в своїм бюджеті 
(І. Франко); Словом, матеріальний стан мого героя ниж
чий нормального, коли взяти до уваги бюджет нашого су
часного буржуа... (М. Хвильовий).

А  Баланс держйвного бюджёту див. баланс1.
БЮ ДЖ ЁТНИЙ, а, е. 1. Прикм. до бюджёт. Бюджетний 

розподіл: Н Стос, до бюджету, передбачений, запланований 
бюджетом. Неконтрольоване зростання бюджетних ви
трат призвело до величезної заборгованості (з газ.).

2. Який фінансується з коштів державного бюджету. В 
Україні перелік бюджетних установ та організацій за
тверджує Верховна Рада України (з наук. літ.).

А  Бюджётна класифікація див. класифікація; Бкщжёт- 
на систёма див. систёма; Бюджётне фінансування див. 
фінансувйння; Бюджётний дефіцит див. дефіцит; Бкщжёт- 
ний рік див. рік; Бюджётш ресурси див. ресурс.

БЮ ДЖ ЁТНИК, а, ч., розм. 1. Працівник бюджетної сфе
ри або організації. Максимальне наповнення бюджету не
обхідне для своєчасної виплати і підвищення зарплати бюд
жетникам (з газ.); Об 'єктом постійної уваги повинно бути 
поліпшення матеріального добробуту пенсіонерів і бюд- 
жетників (з газ.).

2. Студент, навчання якого оплачує держава. У вищих на
вчальних закладах доцільніше збільшувати відсоток бюд- 
жетників (з газ.).

БЮ ДЖ ЕТОУТВбРЕННЯ, я, с. Формування бюджету. 
Торгівля як провідна галузь народного господарства має ви
конувати роль економічного двигуна, підтримувати віт
чизняного товаровиробника, забезпечувати бюджето- 
утворення та громадський добробут (із журн.); Треба зро
бити бюджетоутворення прозорим, щоб кожний платник 
податків міг проконтролювати витрати його “кровно за
роблених" і переданих на загальне благо грошей (з газ.); 
Стягування податків на місцевому рівні є серйозним резер
вом у  процесі бюджетоутворення приморських міст і се
лищ (з газ.).
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БЮДЖЕТОУТВбРЮВАЛЬНИЙ, а, е. Який сприяє фор
муванню, поповненню бюджету. Якщо регіон бюджето- 
утворювальний, то зрозуміло, що він має віддавати части
ну доходів у  центральний бюджет (із журн.); Представни
ки місцевої влади здебільшого вважають за краще піклува
тися насамперед про інтереси бюджетоутворювальних 
підприємств (з газ.).

БЮДЖЕТУВАННЯ, я, с. Процес розроблення, форму
вання бюджету. Одним з елементів управлінського обліку, 
який зараз усе частіше впроваджується в роботу вітчиз
няних підприємств, є бюджетування (з навч. літ.); Роль 
бюджетування в діяльності підприємства насамперед по
лягає в тому, що воно сприяє росту ефективності викорис
тання ресурсів та витрат (із журн.).

БЮКС див. бюкса.
БЮКСА, и, ж., БЮКС, а, ч. Тонкостінна склянка зі щіль

ною кришкою, яку використовують в аналітичній практиці 
для зважування і висушування проб матеріалів. Тримати 
бюкси можна сухими тканинними рукавицями (з наук.-по- 
пул. літ.).

БЮЛЕТЁНИТИ, ню, ниш, недок., розм. Те саме, що 
Бути на бюлетёш (див. бути). Сьогодні зайшов до неї [лі
карки]. “Жучок, — кажу, — у  вухо заліз. Можете витягти?.. 
Витягніть,— кажу, — або бюлетень дайте. Буду бюлете- 
нити, поки жучок сам із вуха вилізе... " (О. Гончар); Під час 
епідемії грипу у  великих містах бюлетенять тисячі осіб 
(з газ.).

БЮЛЕТЕНЬ, я, ч. 1. Коротке офіційне повідомлення у 
пресі, по радіо, телебаченню про важливі події, які мають 
суспільне значення. Ми на відпочинку. Стежимо за інфор
маційними бюлетенями (В. Кучер).

2. Складова частина назви деяких періодичних видань. В 
Інституті української мови НАН України відновлено ви
дання лексикографічного бюлетеня (із журн.).

3. розм. Те саме, що Листбк непрацездатності (див. 
листбк2). Я  і Лесь прикриваємося щитами у  вигляді лікар
няних бюлетенів... (А. Крижанівський).

4. Біржовий огляд цін на товари, цінні папери і т. ін. Пе
ред придбанням нового комп 'ютера спеціалісти радять озна
йомитися із щоденним бюлетенем цін на комп 'ютерну та 
офісну техніку (з газ.).

Бути на бюлетені див. бути.
Д  (1) Вйборчий бюлетёнь -  документ передбаченої за

коном форми, виданий виборцеві при проведенні виборів, з 
прізвищами кандидатів, які балотуються. У більшості кра
їн, у  тому числі в Україні, використовують лише офіційні 
виборчі бюлетені (з наук. літ.).

БЮРГЕР, а, ч. 1. заст. У Німеччині та деяких інших 
країнах Західної Європи — мешканець міста, городянин. 
Він [Гоферт] — професор математики, він — поважний 
бюргер, він — кандидат на славу знаменитості (В. Винни
ченко); Кожен при зустрічі на вулиці привселюдно вітав йо
го, звертаючись до старого в третій особі, як до доброго 
бюргера й поважного вченого (Н. Королева); Майже в усіх 
селах зустрічали бійці земляків і землячок, що батракували 
в бюргерів (О. Гончар).

2. перен. Обиватель, міщанин. Примхи розбещеного, его
їстичного бюргера.

БЮ РГЕРСТВО, а, с., збірн. 1. Жителі західноєвропей
ського середньовічного міста. Із розвитком просвітницької

ідеології бюргерство в Німеччині XVIII cm. поступово ста
вало політично свідомим та ідеологічно активним (з навч. 
літ.).

2. Середній прошарок міського населення (головним чи
ном ремісники й купці). Соціальна структура європейсько
го середньовічного міста включала верхівковий прошарок 
патриціату, середній — бюргерства і нижчий — плебсу 
(з наук. літ.).

БЮРГЕРСЬКИЙ, а, е. Прикм. до бюргер. Хома навіз на 
вогневу бюргерських качок, запевняючи, що всі вони дикі 
(О. Гончар); Складні колізії політичного й соціального жит
тя ганзейських міст чіткіше вимальовуються при дослі
дженні постанов пап і церковних соборів, актів перегово
рів і угод між містами і територіальними князями, бюр
герських листів з переліком вимог на адресу магістрату 
(з наук, літ.); // Власт, бюргерам. Бюргерські звичаї.

БКЗРГЕРША, і, ж., розм. Жін. до бюргер. Дівчатка роз
повідали, як мінялись на очах, добрішали гладкі бюргерші 
залежно від просування вперед радянських військ (О. Гон- 
чар).

БЮРЕТКА, и, ж., техн. Скляна трубочка з позначеними 
на ній поділками. Біля кожної з печей стояли високі скляні 
бюретки (М. Руденко).

БЮРКО, а, с., зах. Те саме, що бюрб 3. Співробітники 
при своїх бюрках мовчки кінчають кождий [кожен] свою ро
боту (І. Франко); Поставлю свічку на бюрко і вийму з шух
ляди щоденник... (М. Коцюбинський); Лист той був замк
нений у  мене в бюрку (О. Кобилянська); Розкривалося таєм
ниче стареньке таткове бюрко, а там все не переводилися 
смачненькі несподіванки (з газ.).

Б Ю Р б, невідм., с. 1. Назва керівного органу організації, 
установи. Бюро Відділення літератури, мови та мистец
твознавства НАН України.

2. Назва деяких установ або їх відділів, контор. В бюро 
перепусток сива жінка перевірила їхні документи (В. Ку
чер); У центрі усього заводського життя, звичайно, кон
структорське бюро (з наук.-попул. літ.); Бюро погоди реєс
трує усі випадки виникнення грозових вихорів (з навч. літ.); 
Виникла ідея створити бюро, яке б задовольняло потреби 
наших і західних фірм (з газ.).

3. Різновид письмового стола з висувною кришкою і 
шухлядами для паперів; конторка. Склавши всі газети на 
бюро.., ми з дружиною знову вирядились у  справах (Олесь 
Досвітній); На мене холодно дивилися пластикове бюро, 
райдужні вітражі... (А. Крижанівський).

(1) Адрёсне бюрб — установа, у якій ведеться реєстрація 
жителів певного міста й видаються довідки про місце їх 
мешкання. — А де вона живе? — спитав зраділим голосом 
Максим. — А на це вам дасть відповідь адресне бюро 
(Н. Рибак); (2) Бюрб (будйнок) [дббрих] пбслуг — заклад 
для побутового обслуговування громадян. — Ми не бюро 
послуг, що працює на замовлення пацієнтів, — ображено 
сказав лікар (Г. Усач); У селищі Новопсков буде збудовано 
будинок добрих послуг, автобусну станцію, кінотеатр, 
кілька магазинів (із журн.); Планується подальша підтрим
ка мережі консультаційних бюро для населення і створення 
Бюро послуг для громадськості щодо захисту довкілля 
(з газ.); (3) Бюрб знйхідок — установа, відділ, куди прино
сять знайдені речі для повернення їх власникам. У бюро 
знахідок — чималій кімнаті з полицями уздовж стін — чер
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гував лейтенант міліції (В. Собко); (4) Бюрб раціоналіза
ції й винахідництва — технічна служба на підприємстві, в 
установі, яка займається розглядом поданих раціоналіза
торських пропозицій і впровадженням їх у життя. Робіт
ник, який прагне втілити в життя раціоналізаторську 
пропозицію, повинен подати свою пропозицію до бюро ра
ціоналізації і винахідництва заводу (з навч. літ.); (5) Бюрб 
технічної інвентаризації (БТІ) — державне підприємство, 
яке здійснює реєстрацію об’єктів нерухомого майна, що є 
власністю юридичних або фізичних осіб. Бюро технічної 
інвентаризації реєструє житлові та нежитлові будинки, 
земельні ділянки, дачі, садові будинки, гаражі, квартири 
багатоповерхових будинків (з наук, літ.); (6) Експёртне 
бюрб — структурний підрозділ біржі, що здійснює техніч
ну експертизу товарів, які будуть виставлені на торгах. 
Експертне бюро на біржі організується для визначення ек
спертної оцінки умов купівлі-продажу товарів, консульта
цій з технічних, вагових, габаритних та інших характерис
тик товарів, що реалізуються (з наук.-попул. літ.); (7) Ма
шинописне бюрб — відділ установи або підприємства, де 
відбувалося друкування рукописних матеріалів, а також 
приміщення цього відділу. Документи на розмноження пе
редаються у  машинописне бюро чи у  розмножувальний цех 
разом із замовленням (з мови документів); (8) Політйчне 
бюрб — керівний партійний орган, який обирається на Пле
нумі ЦК і спрямовує діяльність партії в період між плену
мами; політбюро. Політичне бюро ОУН опублікувало в Бер
ліні декларацію, де йшлося про ворожість акта Рейху що
до самої ідеї української державності (з наук.-попул. літ.).

БЮРЙВИЙ, а, е, зах. Конторський. Целя пригадала собі 
факт з перших тижнів своєї бюрової служби (І. Франко); 
Маючи доволі своєї власної бюрової праці.., я не хотів зай
матись справами переважно дрібними (О. Кобилянська).

БЮРОКРАТ, а, ч. 1. Службова особа, яка на шкоду спра
ві та інтересам громадян неухильно дотримується форма
льностей у роботі. — Вреднючий дід. Документа захотів на 
коня. Ну, не бюрократ?.. (М. Стельмах); Аж не вірилось, що 
така молода і, сказати б, цілком сучасна дівчина вже 
встигла стати такою бездушною. А в інституті сама ж, 
певно, обурювалась бюрократами, їхньою черствістю... 
(О. Гончар); Справжній бюрократ не любить, коли хтось в 
його оточенні міркує не так, як він (з газ.).

2. Представник бюрократичної системи управління; 
урядовець. Весело регочучись, колишній бюрократ миттю 
вирішує справу... (О. Бердник); Адміністративно-командна 
система так влаштована, що за всіх часів, віянь високопо
ставленому бюрократу завжди забезпечений високий 
життєвий рівень (з газ.).

БЮРОКРАТИЗАЦІЯ, ї, ж. Дія за знач, бюрократизувй- 
ти і бюрократизуватися. Бюрократизація науки спричи
няє такі деформації, які обмежують простір діяльності 
дослідника (із журн.).

БЮРОКРАТИЗМ, у, ч. 1. Канцелярщина, нехтування сут
тю справи заради дотримання формальностей. — Нам по
трібна жива справжня робітнича допомога, а не мертвий 
бюрократизм (М. Івченко); — Ні бюрократизму — ось на
ше з тобою гасло, Куцеволе, еге ж? (О. Гончар); У якому 
боргу має бути перед людьми суспільство, що дійшло вже, 
здається, до межі бюрократизму і чиновницької байду
жості? (з газ.).

2. Система управління, що характеризується неуважним 
ставленням до інтересів і потреб простих людей, канцеляр
ськими методами роботи, тяганиною, формалізмом, кар’єриз
мом, прагненням до привілеїв і т. ін. та спирається на касту 
урядовців. Абсолютизація державної форми власності з її 
жорсткою ієрархічною структурою управління є однією з 
головних передумов посилення позицій бюрократизму 
(з наук, літ.); Бюрократизм — це не виконання влади, а само
владдя (із журн.).

БЮРОКРАТИЗОВАНИЙ, а, е. Який є наслідком бюро
кратизації. За соціальним походженням члени адміністра
ції, котра здійснювала щоденне управління в Україні XIX cm., 
головним чином були бюрократизованими дворянами 
(з навч. літ.); Бюрократизоване суспільство.

БЮ РОКРАТИЗОВАНІСТЬ, ності, ж. Властивість за 
знач, бюрократизбваний. Бюрократизованість та корум- 
пованість влади є найбільшою перешкодою для запуску на
ціональної моделі розвитку економіки (із журн.); Чимало 
нарікань забудовників викликають надзвичайні бюрокра
тизованість, складність та обтяжливість землевідвідно- 
го процесу (з газ.).

БЮРОКРАТИЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., що. Ро
бити бюрократичним, насаджувати бюрократизм. Якщо 
процес підготовки наступного політичного покоління бю
рократизувати, то це покоління не матиме креативного, а 
значить і конкурентоспроможного характеру (із журн.).

БЮРОКРАТИЗУВАТИСЯ, уюся, уєшся, недок. і док. 
Ставати, робитися бюрократичним або бюрократом. Учені 
вважають, що Академія наук не повинна бюрократизува
тися, у  її лавах не повинно бути місця відвертим кар ’єрис- 
там (із журн.); Багато років народ був відчужений від 
участі в управлінні державними і суспільними справами, а 
представницькі органи відтіснив апарат, який все більше 
бюрократизувався (з газ.).

БЮ РОКРАТИЧНИЙ, а, е. Прикм. до бюрократ і бюро- 
кратйзм. Прийде час, і справжній хазяїн.. змете всі туманні 
непорозуміння й бюрократичні інстанції між соняшником і 
сонцем (М. Стельмах); Успішний розвиток економіки по
требує докорінної перебудови старого бюрократичного 
механізму (з газ.); // Власт, бюрократові, бюрократам. — Да
вайте заглянемо в суть справи. Інакше буде бюрократична 
тяганина, за яку нас ніхто не похвалить (Микита Черняв- 
ський); Держава має відмовитися від бюрократичного 
контролю над процесом інвестування (з публіц. літ.); Якщо 
не виправляти схиблення в будь-якій соціальній системі, 
структура найчастіше перетворюється на бюрократичну 
і тоталітарну (із журн.).

БЮРОКРАТИЧНО. Присл. до бюрократйчний. Будь- 
який уряд, перш ніж вмирає політично, вмирає бюрокра
тично, якщо не вміє підпорядкувати апарат своїм ідеям 
(з газ.).

БЮ РОКРАТІЯ,!, ж. 1. Система державних інститутів і 
посад, а також професійно зайняті управлінською діяльніс
тю особи, яким притаманні властивості бюрократизму 
(у 2 знач.). Надто знайомою є ситуація, коли відомства від- 
футболюють вирішення питання одне одному — надто 
живучою є бюрократія (з газ.).

2. збірн. Бюрократи (у 2 знач.). Досвідчена шведська бю
рократія пронумерувала, зареєструвала і ввела до комп 'ю- 
терноїсистеми дані про всіх громадян (з газ.); Бюрократія —
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як багатоголова гідра: на місці відрубаної голови одразу ж  
виростає нова (з газ.).

БЮРОКРАТКА, и, ж. Жін. до бюрокрйт. Міністерська 
бюрократка.

БЮСТ, а, ч. 1. Верхня частина людського тіла до пояса. В 
човні сидів літній чоловік; світло від сірника ореолом обку
тувало його бюст (Олесь Досвітній); // Жіночі груди. Олек
сандр Іванович мимоволі помітив, що бюст у  дружини пе
редчасно обважнів і взагалі з ’явився нахил до небажаної 
зайвої огрядності (Б. Антоненко-Давидович); Біля метро 
підхопив пишноволосу русяву білозубу кралю, .. бігцем оки
нув її високий бюст.., відчувши якусь магнетичну привабли
вість (О. Бердник).

2. Скульптурне зображення людини до пояса. Орест 
уміщує бюст під рослиною (Леся Українка); Мій герой іде 
до бюста .. і задумливими очима дивиться на свого, як ка
же він, “ватажка "... (М. Хвильовий); Два бюсти —рядом: 
Гус великий, Пророк землі — Сковорода (А. Малишко).

БЮСТГАЛЬТЕР, а, ч. Предмет жіночої білизни, який 
підтримує груди. В коридорі різко загупотіли кроки .. Паля 
Степанівна прожогом засунула за бюстгальтер листа 
(Б. Антоненко-Давидович); Вузький бюстгальтер стягував 
її груди (Б. Харчук); — Манько, кінчай базар, у  секцію Люб

ки підкинули безрозмірні імпортні бюстгальтери (А. Кри- 
жанівський).

БЮ СТИК, а, ч., розм. 1. Зменш, до бюст. Бюстик дівчи
ни був обтягнутий модною майкою (з газ.); У парку стоїть 
бронзовий бюстик поета (із журн.).

2. Зменш, до бюстгальтер. Одягти на пляж бюстик з 
великими малиновими трояндами на чашечках — це розпи
сатися у  цілковитій відсутності естетичного смаку 
(з газ.).

БКЭСТОВИЙ, а, е. Стос, до бюста; // Признач, для бюста 
(у 1 знач.). Бюстовий крем; Н Який має величину верхньої 
частини тіла до половини людського зросту. У магазині ме
не вразила пара бюстових манекенів (з газ.).

БЯЗЕВИЙ, а, е. Прикм. до бязь. Бязеві сувої; II Зробл., 
вигот. із бязі. Він [білий стяг] був зроблений з кількох сол
датських бязевих рушників (Ю. Смолич); Ситцеві сукні, бя
зеві сорочки і блузи, сатинові сарафани — легкі і досить 
практичні (із журн.).

БЯЗЬ, і, ж. Густа бавовняна тканина. Всі, хто йшов укло
нитися султанові, несли дарунки. Дамаські шовки і єгипет
ські полотна, індійські шалі й муслін, грецьку бязь .. — не 
було кінця щедрим дарункам (П. Загребельний).



ПОКАЖЧИК СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ

А1
а
0  Від а до я (до зет) див. а1 (1)
АБЕТКА
абёткою
За абеткою див. абетка (1)
АБЁТКбВИЙ
абёткбвому
В абетковому (алфавітному) порядку 

див. порядок 
АБЙЩО 
абищо
0  Хай (нехай) йому (їй, їм і т. ін.) 

всячина (абищо) див. всячина
АБІССЙНСЬКИЙ
абіссйнський
А Абіссінський колодязь див. колодязь
а б 6 ‘
абб
О Абб ... абб див. або1 (1)
АБОНЕМЕНТ
абонемёнт
А Міжбібліотечний абонемент див. 

абонемент (1)
АБОНЕНТСЬКИЙ
абонёнтська
А Абонентська заборгованість див. 

заборгованість
АБОРДАЖ
абордйж
Брати / взяти на абордаж див. брати

( 13)
АБОРТЙВНИЙ
абортйвні
А Абортйвні засоби див. засіб
АБРЕВІАТУРА
абревіатура
А Літерна абревіатура див. абревіату- 

ра(1)
А Поскладова абревіатура див. абре

віатура (2)
АБСОЛЮТЙВНИЙ
абсолютйвне
А  Абсолютйвне вживання слів див. 

уживання

АБСОЛЮТНИЙ
абсолютна
Абсолютна більшість див. більшість (1) 
А Абсолютна вага насіння див. вага1 
А Абсолютна величина числа див. 

величина
А  Абсолютна вологість повітря див. 

волбгість
А Абсолютна ідея див. ідея 
А Абсолютна істина див. істина 
А Абсолютна монархія див. монархія 
А Абсолютна температура див. тем

пература 
абсолютний
А Абсолютний нуль температури див. 

нуль
0  Абсолютний (повний) нуль див. нуль 
А  [Абсолютний] поріг відчуття див. 

поріг
А Абсолютний слух див. слух 
А Абсолютний чемпіон див. чемпібн 
АБСОЛЮТНО 
абсолютно
А Абсолютно чорне тіло див. тіло
АБСТРАКТНИЙ
абстрйктна
А Абстрактна лексика див. лексика
АБСУРД
абсурду
Доходити / дійтй до абсурду див. 

доходити
0  Театр абсурду див. театр
а в Ал ь н и й

авйльний
А Авйльний кредит див. кредит
АВАНГАРД
авангйрді
В авангарді див. авангард (1)
АВАНСОВАНИЙ
авансбвана
А Авансбвана вартість див. вартість 
авансбваний
А Авансбваний капітал див. капітал
АВАНСОВИЙ
авйнсовий
А Авансовий звіт див. звіт

АВАРІЯ
авйрію
Терпіти аварію див. терпіти
Авгіїв
йвгієві
0  Авгієві стайні (конюшні) див. стайня
а в е р Аж н и й

аверйжний
А Аверйжний строк див. строк
АВІАМОДЕЛЬНИЙ
авіамодбльний
Авіамодельний спорт див. спорт
АВІАЦІЙНИЙ
авіаційна
А Авіаційна ббмба див. бомба (1)
АВРАЛ
аврйл
0  Оголосити (підняти) аврйл див. ого

лошувати
АВСТРАЛОЇДНИЙ
австралбїдна
А  Австралоїдна рйса див. рйса1
АВТОБУС
автббус
Санітйрна машина сСанітйрний автб- 

бус> див. машина
АВТОЗАПРАВНИЙ
автозапрйвна
Автозапрйвна стйнція (АЗС) див. 

стйнція
АВТОКЕФАЛЬНИЙ
автокефйльна
Автокефальна церква див. церква
АВТОМАТ
автомйта
Поливйти / полити з автомйта (з куле

мета, з міномета і т. ін.) див. поли
вйти

АВТОМАТИЗОВАНИЙ
автоматизбвана
А Автоматизбвана інформаційна сис

тема див. система
А  Автоматизбвана система управлін

ня (керувйння) див. система
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автоматизоване
Автоматизоване робоче місце див. місце
АВТОМАТИКА
автоматика
Д  Протиаварійна автоматика див. 

автоматика (1)
АВТОМАТИЧНИЙ
автоматйчна
Д  Цифрова автоматйчна телефонна 

станція див. станція
АВТОМОБІЛЬ
автомобіль
Арештовувати / арештувати судно 

(літак, автомобіль) див. арешто
вувати (1) 

автомобіля
Д  Суха вага мотора (автомобіля) див. 

вага1
АВТОПІЛбТ
автопілоті
0 На автопілбті див. автопілот (1)
АВТОРИТЕТ
авторитёт
Кримінальний авторитет див. автори

тет (1)
0 Підмочувати (хитати) / підмочйти 

(розхитати) репутацію (авторитет) 
див. підмочувати

0 Піднімати (підіймати) / підняти 
(підійняти) престйж (авторитет) 
див. піднімати

Ав т о р с ь к и й
авторська
Д  Авторська школа див. школа 
Авторське
Д  Авторське право див. право 
Д  Авторське свідоцтво див. свідоцтво 
авторський
Д  Авторський аркуш див. аркуш (2) 
Авторський примірник див. примірник 
Авторський (творчий) концерт (вечір) 

див. концерт
АГЕНТ
агент
Д  Холодильний агент див. агент (1)
АГЕНТУРНИЙ
агентурна
Д  Агентурна розвідка див. розвідка1
АГЛОМЕРАТ
агломерйт
Д  Офлюсований агломерат див. агло

мерат (1)
Аг н е ц ь
агнець
0 Агнець Божий див. агнець (1)
0 Як агнець див. агнець (2)

АГОНІЧНИЙ2
агонічна
Д  Агонічна лінія див. лінія
АГРАРНИЙ
агрйрна
Столйпінська аграрна реформа див. 

реформа
АГРЕГАТНИЙ
агрегйтний
Д  Агрегатний стан див. стан3
АГРЕСЙВНИЙ
агресйвна
Д  Агресйвна вода див. вода
АГРОПРОМИСЛОВИЙ
агропромислбвий
Д  Агропромислбвий комплекс див. 

комплекс
а д Ам
Адйм
0  Як Адам і бва в раю див. Адам (2) 
Адама
0  Від Адама див. Адам (1)
АДАМІВ
адймова
Д  Адамова голова див. голова 
адймове
0  Адамове реберце див. реберце 
Д  Адамове яблуко див. яблуко 
Адймові
0  Адамові діти див. діти1 
адймові
0  Адамові слізки див. слізка
АДГЕЗЙВНІСТЬ
адгезйвність
Д  Адгезйвність тромбоцитів див. ад

гезйвність (1)
а д ц іс Он ів

аддісбнова
Д  Аддісбнова хвороба див. хвороба
АД’ЄКТЙВНИЙ
ад’єктивне
Д  Ад’єктйвне словосполучення див.

словосполучення
ад’єктйвний
Д  Ад’єктйвний прйсудок див. прйсудок 
ад’єктивні
Д  А д’єктивні займенники див. за

йменник
АДИТЙВНИЙ
адитйвна
Д  Адитйвна теорія чйсел див. тебрія
АДІАБАТНИЙ
адіабйтний
Д  Адіабатний процес див. процес

АДМІНІСТРАТЙВНИЙ
адміністратйвний
Адміністратйвний раж див. раж 
адміністратйвним 
Адміністратйвним порядком <В ад- 

міністратйвному порядку> див. по
рядок

адміністратйвному
Адміністратйвним порядком <В ад

міністратйвному порядку> див. 
порядок

АДРЕСА
адрёса
Д  Адреса електронної пошти Е л е 

ктронна адреса> див. адреса (2) 
Зворотна адреса див. адрёса (1) 
адресою
0  Не за адресою див. адреса (4)
0  Помилятися / помилйтися адресою 

див. помилятися 
адрёсу
0  На адресу див. адреса (3)
АДРЕСНИЙ
адрёсне
Адресне бюро див. бюро (1) 
адресний
Адресний стіл див. стіл1
АЕРОДИНАМІЧНИЙ
аеродинамічна
Д  Аеродинамічна труба див. труба
АЕРОЛОГІЧНИЙ
аерологічна
Д  Аерологічна обсерватбрія див. об

серваторія
АЖУР1
ажурі
0  У [повному] ажурі див. аж$ф* (1)
АЗ1
йзй
0  Від аза до іжиці див. аз1 (1) 
азй
0  Ні аза див. аз1 (3) 
азів
0  3 азів див. аз1 (2)
АЗАРТ
азйрт
0  Спортйвний азарт див. азарт (1)
АЗАРТНИЙ
азйртні
Азартні ігри див. гра
А з б у к а
йзбука
Д  Азбука Морзе див. азбука (1)
Д  Німа азбука див. азбука (2)
Д  Нотна азбука див. азбука (3)
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АЗБУЧНИЙ
азбучна
О Прописна (азбучна) істина див. істина
АЗОНАЛЬНИЙ
азональна
Д  Азональна рослинність див. рос

линність
АЗбТИСТИЙ
азотиста
Д  Азотиста кислота див. кислота
АЗОТНИЙ
азбтна
Д  Азбтна кислота див. кислота
АКАДЕМІЧНИЙ
академічна
Академічна відпустка див. відпустка 
Академічна година див. година1 
Академічна заборгованість див. за

боргованість 
академічний 
Академічний рік див. рік 
Академічний словник див. словник 
АКАДЕМІЯ 
акадбмія
Академія мистецтв див. академія (1) 
[Національна] академія наук див. 

академія (2)
а к Ац ія

акація
Д  Біла акація див. акація (1)
Д  Жовта акація див. акація (2)
АКОМОДАЦІЯ
акомодйція
Д  Акомодація ока див. акомодація (1)
АКбРД1
акбрд
Д  Акорд струн див. акорд1 (1)
Д  Альтербваний акорд див. акорд1 (2) 
Брати / взяти акорд див. брати (1)
0  Завершальний (останній) акорд див. 

акорд1(3)
АКбРДНИЙ2 
акбрдна
Д  Акордна система оплати [праці] 

див. система 
акбрдний
Д  Акордний податок див. податок
АКРЕДИТОВАНИЙ
акреднтбвана
Акредитована особа див. особа 
акредитбваний
Д  Акредитбваний інвестор див. ін

вестор

АКРЙДА
акрйдами
0  Живитися акрйдами і дйким мёдом 

див. живйтися 
АКРИДИ 
акрйдами
0  Живйтися акрйдами і дйким мёдом 

див. живйтися 
АКРЙЛОВИЙ 
акрйлова
Д  Акрйлова кислота див. кислота
АКСІОМАТЙЧНИЙ
аксіоматйчний
Д  Аксіоматйчний мётод див. мётод
АКТ
акт
Акт ревізії див. акт (2)
Д  Дільчий акт див. акт (4)
Д  Нормативний акт див. акт (5) 
Терористичний акт див. акт (3) 
акти
Акти цивільного (громадянського) 

стану див. акт(1)
АКТЙВ2
актив
0  Записати на свій рахунок (до свого 

актйву, в свій актйв) див. запйсу- 
вати 

актйви
Д  Заморожені актйви див. актйв2 (1) 
Д  Ліквідні актйви див. актйв2 (2)
Д  Матеріальні актйви див. актйв2 (3) 
Д  Mёpтвi актйви див. актйв2 (4)
Д  Неліквідні актйви див. актив2 (5)
Д  Нематеріальні актйви див. актйв2 (6) 
Д  Нефінансові актйви див. актив2 (7) 
Д  Фінансові актйви див. актйв2 (8)
Д  Чйсті актйви див. актйв2 (9) 
актйву
0  Записати на свій рахунок (до свого 

актйву, в свій актйв) див. запйсу- 
вати

АКТИВАЦІЙНИЙ
активаційний
Д  Активаційний аналіз див. аналіз (2)
АКТЙВНИЙ1
актйвне
Д  Актйвне вйборче право див. право 
актйвний
Д  Актйвний словнйк див. словнйк 
актйвні
Д  Біологічно актйвні речовйни див. 

речовина
Д  Біологічно актйвні точки див. точка
АКТИВНИЙ2
актйвний
Д  Актйвний баланс див. баланс1 (1)

актйвні
Д  Актйвні операції банку див. операція
АКТИВОВАНИЙ
активоване
Д  Активоване вугілля див. вугілля
АКТИНІЧНИЙ
актинічні
Д  Актинічні промені див. промінь
АКТОВИЙ
йктовий
Актовий зал див. зал
АКТУАЛЬНИЙ
актуальний
Д  Актуальний сйнтаксис див. сйнтак- 

сис
АКУЛА
акула
Акула пера див. акула (1)
Д  Колюча акула див. акула (2)
АКУМУЛЯТОР
акумулятор
Д  Свинцёво-кислбтний акумулятор 

див. акумулятор (1)
АКУРАТ
акурат
0  В акурат див. акурат (1)
АКУСТИКА
акустика
Д  Фізіологічна акустика див. акусти- 

ка (1)
АКУСТЙЧНИЙ
акустйчна
Д  Акустйчна бомба див. бомба (2)
АКУ СТОЕЛ ЕКТРЙЧНИЙ
акустоелектрйчний
Д  Акустоелектрйчний ефёктбмв. ефёкт
АКЦЕСОРНИЙ
акцёсорний
Д  Акцёсорний договір див. договір
АКЦІОНЕРНИЙ
акціонерна
Д  Акцюнёрна страхова компанія див.

компанія
акціонбрне
Д  Акцюнёрне товарйство див. това- 

рйство 
акціонерний
Д  Акцюнёрний банк див. банк1 (1)
Д  Акцюнёрний капітал див. капітал
Акція1
акції
0  Акції ідуть (підвйщуються, під

німаються і т. ін.) / пішлй (підвй- 
щилися, піднялйся і т. ін.) [вгору] 
див. акція1 (1)

0  Акції падають / упали див. акція1 (2)
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акцій
Д  Контрольний пакет акцій див. пакет
АЛГОРЙТМ
алгоритмів
Д  Теорія алгоритмів див. теорія
АЛЕАТбРНИЙ
алеаторна
Д  Алеаторна операція (договір, уго

да) див. операція
АЛЕГРО
алегро
Д  Сонатне алегро див. алегро (1)
АЛІЛОВИЙ
аліловий
Д  Аліловий спирт див. спирт
АЛІЛУЯ
алілуя
0  Співати алілуя див. співати
АЛІФАТЙЧНИЙ
аліфатичні
Д  Ациклічні (аліфатичні) вуглеводні 

див. вуглеводні
АЛІЦИКЛІЧНИЙ
аліциклічні
Д  Аліциклічні вуглеводні див. вугле

водні
АЛКОГбЛЬНИЙ
алкогольні
Спиртні (алкогольні, хмільні) напої див. 

напій
а л л Ах

Аллах
0 Аллах з ним (з нею, з тобою і т. ін.) 

див. Аллах (1)
0  Аллах його (тебе, їх і т. ін.) знає 

див. Аллах (2)
Аллаху
0  Одному Богу (Аллаху) відомо див. 

відомо
АЛФАВІТ
алфавіт
Д  Кирилівський алфавіт див. алфавіт

(2)
алфавітом
За алфавітом див. алфавіт (1)
АЛФАВІТНИЙ
алфавітному
В абетковому (алфавітному) порядку 

див. порядок
АЛЬБбМ
альббм
Музйчний альббм див. альббм (1)
АЛЬБУМІН
альбумін
Д  Чорний альбумін див. альбуміни (1)

АЛЬБУМІНИ
альбумін
Д  Чорний альбумін див. альбуміни (1)
АЛЬВЕОЛЯРНИЙ
альвеолярні
Д  Альвеолярні звуки див. звук
АЛЬДЕГІД
альдегід
Д  Бензойний альдегід див. альдегіди

( 1)
Д  Мурашиний альдегід див. альде

гіди (2)
АЛЬДЕГІДИ
альдегід
Д  Бензойний альдегід див. альдегіди

( 1)
Д  Мурашиний альдегід див. альде

гіди (2)
АЛЬПІЙСЬКИЙ
альпійська
Альпійська гірка див. гірка 
Д  Альпійська (кельтська) раса див. 

раса1
Д  Альпійська фіалка див. фіалка 
альпійські
Альпійські стрільці див. стрілець
АЛЬТЕРНАТЙВНИЙ
альтернативна
Д  Альтернативна енергетика див. 

енергетика
Д  Альтернативна служба див. служба 
альтернатйвне
Д  Альтернатйвне зобов’язання див.

зобов’язання
альтернатйвні
Д  Альтернатйвні вйбори див. вйбори 
Д  Альтернатйвні судження див. су

дження
АЛЬТЕРбВАНИЙ
альтербваннй
Д  Альтербваннй акорд див. акорд1 (2)
АЛЬТбВИЙ
альтовий
Альтовий голос див. голос
АЛЬФА
альфа
0  Альфа і омега див. альфа (1) 
альфи
0  Від альфи до омеги див. альфа (2)
АЛЮР
алюр
0  Алюр три хрестй див. алюр (1)
АМБІЦІЯ
амбіцію
0  Ударитися (полізти, впасти іт. ін.) в 

амбіцію див. ударятися

АМБРОВИЙ
амброве
Д  Амброве дерево див. дерево
АМБРОЗІЙНИЙ
амброзійний
Д  Амброзійний полінбз див. полінбз
АМБУЛАТОРНИЙ
амбулатбрна
Амбулаторна картка див. картка 
амбулаторний
Амбулаторний хворий див. хворий
АМЕРИКАНСЬКИЙ
американський
Д  Американський сомик див. сомик 
американські
Американські гірки див. гірка
АМІД
аміди
Д  Аміди кислот див. аміди (1)
Д  Аміди металів див. аміди (2)
АМІДИ
аміди
Д  Аміди кислот див. аміди (1)
Д  Аміди металів див. аміди (2)
АМбРФНИЙ
аморфний
Д  Аморфний вуглець див. вуглець 
амбрфні
Д  Амбрфні (ізолюючі) мови див. мова
Ам п е л ь н и й

ймпельні
Д  Ампельні рослйни див. рослйна
АМУР
Амура
0  Стріла Амура (Купідона) <Амурова 

(Купідбнова) стріла> див. стріла 
амури
0  Крутйти амури див. крутйти
АНАГАЛАКТИЧНИЙ
анагалактйчні
Д  Анагалактйчні туманності див. 

туманність
АНАЛІЗ
аналіз
Д  Активаційний аналіз див. аналіз (2) 
Д  Гібридологічний аналіз див. аналіз

(3)Д  Дистрибутйвний аналіз див. аналіз
(4)

Д  Екзистенціальний аналіз див. ана
ліз (5)

Д  Кількісний аналіз див. аналіз (6)
Д  Кластерний аналіз див. аналіз (7)
Д  Компонентний аналіз див. аналіз (8) 
Д  Краплйнний аналіз див. аналіз (9) 
Д  Математйчний аналіз див. аналіз (10)
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Л  Мікрохімічний аналіз див. аналіз (11) 
Л  Пробірний аналіз див. аналіз (12) 
Психологічний аналіз див. аналіз (1)
Л  Рентгенівський аналіз див. аналіз

( 13)
Л  Рентгеноструктурний аналіз див. 

аналіз (14)
Л  Спектральний аналіз див. аналіз (15) 
Л  Якісний аналіз див. аналіз (16) 
аналізу
Л  Хроматографічний метод аналізу 

див. метод
АНАЛІТИЧНИЙ
аналітйчна
Д  Аналітйчна геометрія див. геометрія 
Д  Аналітйчна хімія див. хімія 
аналітйчні
Д  Аналітйчні мови див. мова
АНАМОРФбТНИЙ
анаморфотна
Д  Анаморфотна оптика див. оптика
АНАТОМІЧНИЙ
анатомічний
Анатомічний препарат див. препарат 
Д  Анатомічний театр див. театр 
АНАТбМІЯ 
анатомія
Анатомія людйни див. анатомія (1) 
Анатомія рослйн див. анатомія (2) 
Анатомія тварйн див. анатомія (3)
Д  Патологічна анатомія див. анатомія

(4)
Д  Топографічна анатомія див. анато

мія (5)
АНАФЕМА
анйфемі
Віддавати (піддавати) / віддати (під

дати) анафемі див. віддавати 
анйфему
Проголошувати (оголошувати і т. ін.) / 

проголосйти (оголосйти і т. ін.) 
анафему див. проголошувати

АНАФІЛАКТЙЧНИЙ
анафілактйчний
Д  Анафілактйчний шок див. шок
АНГЕЛ
йнгел
Ангел-хранйтель (ангел-охорбнець) 

див. ангел (1) 
ангела
0 День ангела (янгола) див. день
АНГЛІЙСЬКИЙ
англійська
Д  Англійська сіль див. сіль 
Англійський костюм <Англійська 

кофточка (сорбчка)> див. костюм

англійський
Англійський костюм <Англійська 

кофточка (сорбчка)> див. костюм 
Англійський парк див. парк 
Д  Англійський ріжок див. ріжок 
АННАЛИ 
аннйлах
0  Залйшйтися в анналах див. залиша

тися 
аннйли
0  Входити / увійтй в історію (уроч. в 

аннали) див. входити
а н н іб Ал ів

аннібйлова
0  Аннібалова клятва див. клятва
АНОМАЛІЯ
аномйлія
Д  Магнітна аномалія див. аномалія (1)
АНОМАЛЬНИЙ
аномйльна
Д  Аномальна зона див. зона
АНТАЦЙДНИЙ
антацидні
Д  Антацйдні засоби див. засіб
АНТЕНА
антена
Д  Рамкова антена див. антена (1)
АНТИВІРУСНИЙ
антивірусна
Антивірусна програма див. програма
АНТИДЕМПІНГОВИЙ
антидемпінгове
Д  Антидемпінгове мйто див. мйто
АНТИДІАБЕТЙЧНИЙ
антидіабетйчні
Д  Антидіабетйчні засоби див. засіб
АНТИМбНІЯ
антимонії
0  Розводити антимонії (антимонію) 

див. розводити 
антимбнію
0  Розводити антимонії (антимбнію) 

див. розводити 
АНТИФАШЙСТСЬКИЙ 
антифашйстський 
Антифашйстський (народний) фронт 

див. фронт 
АНТбНІВ 
антбнів
Д  Антбнів вогонь див. вогонь
АНТРбПНИЙ
антрбпний
Д  Антрбпний прйнцип див. прйнцип
АПАРАТ
апарйт
Д  Апарат Морзе див. апарат (3)

Д  Вестибулярний апарат див. апарат
(4)

Д  Дифузійний апарат див. апарат (5) 
Командно-адміністратйвний апарат 

див. апарат (1)
Д  Проекційний ап ар ат ів , апарат (6) 
Розумовий апарат див. апарат (2)
Д  Спуски йй апарат див. апарат (7)
Д  Терковий апарат див. апарат (8)
Д  Фотографічний апарат див. апарат

(9)
АПАРАТНИЙ
апаратна
Д  Апаратна сумісність див. сумісність 
апарйтне
Д  Апаратне забезпечення див. забез

печення
АПЕТЙТ
апетйт
Вовчий апетйт див. апетйт (1) 
Наганяти / нагнати апетйт (апетйту) 

див. наганяти 
апетйту
Наганяти / нагнати апетйт (апетйту) 

див. наганяти
АПОКРЙНОВИЙ
апокрйнові
Д  Апокрйнові залози див. залоза
АПОПЛЕКСИЧНИЙ
апоплексйчнпй
Д  Апоплексйчний удар див. удар
АПбСТОЛ
апостолів
Діяння апостолів див. діяння
а п о с т о л Ат

апостолйт
Апостолат мирян сСвітський апосто

л а м  див. апостолат (1)
АПТЕКА
аптйці
0  Як в аптеці див. аптека (1)
0  Як (мов, ніби і т. ін.) баран в аптеці 

див. баран (2)
АПТЕКАРСЬКИЙ
аптёкарський
Аптекарський сад (город) див. сад 
аптйкарські
Д  Аптекарські терезй див. терезй
АРАБСЬКИЙ
арйбськпй
Д  Арабський кінь (скакун) див. кінь
а р Ап

арйпа
0  Брати / взяти на арапа див. брати 

(87)
0  На арапа див. арап (1)
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АРБІТРАЖ
арбітраж
Л  Валютний арбітраж див. арбітраж

( 1)
АРБОВІРУСНИЙ
арбовірусні
Л  Арбовірусні хвороби див. хвороба
АРГбНОВИЙ
аргонова
Л  Аргонова трубка див. трубка
АРЕАЛЬНИЙ
арейльна
Д  Ареальна лінгвістика див. лінгвіс

тика
АРЕНА
арёни
0 Зійти зі сцени (з арени) див. сходити
АРЕШТ
арешт
Брати / взяти під варту (під арешт) див. 

брати (24)
АРЁШТНИЙ
арёштний
Арёштний дім див. дім
АРЕШТОВУВАТИ
арештовувати
Арештовувати / арештувати судно 

(літак, автомобіль) див. арешто
вувати (1)

АРЕШТУВАТИ 
арештує йти
Арештовувати / арештувати судно 

(літак, автомобіль) див. арешто
вувати (1)

АРИСТОКРАТ
аристокрйт
0  Аристократ духу див. аристократ (1)
АРИФМЕТЙЧНИЙ
арифметична
Д  Арифметична прогресія див. про

гресія
а р іАд н и н
арійднина
0 Аріаднина (провідна) нитка див. 

нитка
АРКА
йрка
Тріумфальна арка сТріумфальні ворб- 

та> див. арка (1)
АРКАН1
аркйн
0 Петля (аркан) на шию див. петля 
аркйні
0  Як (мов) на аркані див. аркан1 (1)

АРКУШ
йркуш
Д  Авторський аркуш див. аркуш (2)
Д  Друкований (друкарський) аркуш 

див. аркуш (3)
Д  Обліково-видавничий аркуш див. 

аркуш (4)
Д  Паперовий аркуш див. аркуш (5) 
Температурний аркуш (лист) див. 

аркуш (1)
Д  Титульна сторінка <Тйтульний ар- 

куш> див. сторінка
Д  Умовний друкований (друкар

ський) аркуш див. аркуш (6)
Д  Фізичний друкований (друкар

ський) аркуш див. аркуш (7)
Ар м ія

йрмії
Генерал армії див. генерал
Іти (ставати) до лав армії див. іти
йрмій
Група армій див. група 
йрмія
Діюча армія див. армія (1)
Радянська армія див. армія (2)
Трудова армія див. армія (3) 
Українська повстанська армія див. 

армія (4)
Червбна армія див. армія (5)
АРМОКАМ’ЯНЙЙ
армокам’яні
Д  Армокам’яні конструкції див. кон

струкція
АРОМАТЙЧНИЙ
ароматичні
Д  Ароматичні вуглеводні див. вугле

водні
АРТЕЗІАНСЬКИЙ
артезійнський
Д  Артезіанський колодязь див. коло

дязь
АРТЕРІЯ
артйрія
Д  Сонна артерія див. артерія (1)
АРТИКУЛЯЦІЙНИЙ
артикуляційна
Д  Артикуляційна база див. база (4)
Ар ф а

йрфа
Д  Еолова арфа див. арфа (1)
АРХЕЙСЬКИЙ
архёйська
Д  Архейська ера див. ера
АРХІВ
архів
0  Здавати / здати в архів (до архіву) 

див. здавати

архівів
0  Витягати / витягти з архівів див. ви

тягати 
архіву
0  Здавати / здати в архів (до архіву) 

див. здавати
АРХІВОВАНИЙ
архівбваний
Д  Архівбваний файл див. файл
АРШЙН
аршин
0  Аршин у плечах див. аршин (1)
0  Міряти однією міркою (на одну 

мірку, на один аршин і т. ін.) див. 
міряти

0  Міряти / приміряти на свій аршин 
(своєю міркою, на свою мірку і т. ін.) 
див. міряти

0  На один аршин (копил) див. аршин
(2)

0  Під аршин див. аршин (3)
0  Поставити під аршин див. поставити1 
0  Як (мов, ніби / ш. ін.) аршин (па

лицю, багнета) проковтнув див. 
проковтнути

АСАМБЛЕЯ
Асамблёя
Генеральна Асамблея Організації Об’

єднаних Націй див. асамблея (1) 
Парламентська Асамблея Ради Європи 

див. асамблея (2)
АСЕРТОРЙЧНИЙ
асерторйчне
Д  Асерторйчне судження див. су

дження
АСЕСОР
асёсор
Колезький асесор див. асесор (1)
АСИМІЛЯЦІЯ
асиміляція
Д  Прогресивна асиміляція див. аси

міляція (1)
Д  Регресивна асиміляція див. аси

міляція (2)
АСКОРБІНОВИЙ
аскорбінова
Д  Аскорбінова кислота див. кислота
АСОЦІАТЙВНИЙ
асоціативна
Д  Асоціативна пам’ять див. пам’ять
Аспідний
йспідний
Д  Аспідний сланець див. сланець
Ас т м а

йстма
Д  Бронхіальна астма див. астма (1)
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АСТРАЛЬНИЙ
астрйльне
Д  Астральне тіло див. тіло
АСТРОЛОГІЧНИЙ
астрологічні
Д  Астрологічні таблиці див. таблиця
АСТРОНОМІЧНИЙ
астрономічна
Д  Астрономічна година див. година1 
астрономічний 
Д  Астрономічний рік див. рік 
астрономічні
Астрономічні числа (цифри) див. число
АСТРОНОМІЯ
астрономія
Д  Нейтринна астрономія див. астро

номія (1)
Д  Позаатмосферна астрономія див. 

астрономія (2)
Д  Позагалактична астрономія див. 

астрономія (3)
Д  Радіолокаційна астрономія див. 

астрономія (4)
Д  Сферична астрономія див. астроно

мія (5)
АСТРОФІЗИКА
астрофізика
Д  Ядерна астрофізика див. астрофізи-

ка (і) 
а тАк а
атака
Д  Лобова атака див. атака (1)
Д  Психічна атака див. атака (2) 
атаку
Іти (зводитися, кидатися і т. ін.) / піти 

(звестися, кинутися і т. ін.) в атаку 
див. іти

Стримувати (здержувати) / стримати 
(здержати) атаку (наступ) див. стри
мувати

АТАКУВАТИ
атакувати
0 Атакувати в лоб (в лоба) див. ата

кувати (1)
АТЕЛЬЄ
ательє
Телевізійне ательє див. ательє (1)
АТЕСТАТ
атестат
Атестат зрілості див. атестат (1)
АТЛАНТЙЧНИЙ
атлантйчннй
Д  Атлантичний період див. період
АТЛЕТИКА
атлётика
Д  Важка атлетика див. атлетика (1)
Д  Легка атлетика див. атлетика (2)

АТМОСФЕРА
атмосфёра
0  Атмосфера розжарюється / розжа

рилася див. атмосфера (1)
0  Атмосфера розрядилася див. атмо

сфера (2)
0  Згущується (згущається) / згустилася 

атмосфера (ніч) <3густйлися тіні> 
див. атмосфера (3) 

атмосфёри
Д  Циркуляція атмосфери див. цирку

ляція
атмосферу
0  Розрядити атмосферу див. розря

джати1
АТМОСФЕРНИЙ
атмосферний
Д  Атмосферний тиск див. тиск 
Д  Атмосферний фронт див. фронт 
АТОМ 
йтоми
Д  Мічені атоми див. атом (1)
АТОМНИЙ
йтомна
Д  Атомна бомба див. бомба (3)
Д  Атомна вага див. вага1 
Д  Атомна маса див. маса 
Д  Атомна фізика див. фізика 
йтомний
Д  Атомний номер див. номер 
Д  Атомний (ядерний) реактор див. 

реактор
АТРАКЦІЯ
атрйкція
Д  Паронімічна атракція див. атракція

( 1)
АТТЙЧНИЙ
аттична
0  Аттична сіль див. сіль
АУДИТОРСЬКИЙ
аудйторський
Аудиторський висновок див. висновок
АУКЦІОН
аукціон
Д  Валютний аукціон див. аукціон (1) 
Д  Чековий аукціон див. аукціон (2) 
аукціону
Продавати з аукціону див. продавати
АУТОГЁННИЙ
аутогённе
Д  Аутогённе тренування <Аутоген- 

ний тренінг> див. тренування 
аутогённий
Д  Аутогённе тренування <Аутогён- 

ний трёншг> див. тренування

АФГАНСЬКИЙ
афгйнськнй
Д  Афганський синдром див. синдрбм
АХІЛЛЕСОВИЙ
ахіллесова
О Ахгллёсова п’ята див. п’ята
АХІНЕЯ
ахінею
0  Нести (вернути, гонити і т. ін.)

ахшёю див. нести 
АЦЕТАТНИЙ 
ацетйтне
Д  Ацетатне волокно див. волокно 
ацетйтннй
Д  Ацетатний шовк див. шовк 
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВИЙ 
ацетнлсаліцйлова 
Д  Ацетилсаліцилова кислота див. 

кислота
АЦИДОФІЛЬНИЙ
ацидофільне
Д  Ацидофільне молоко див. молоко 
ацидофільні
Д  Ацидофільні організми див. орга

нізм
АЦИДОФбБНИЙ
ацидофобні
Д  Ацидофобні організми див. організм
АЦИКЛІЧНИЙ
ациклічні
Д  Ациклічні (аліфатичні) вуглеводні 

див. вуглеводні
Д  Ациклічні сполуки див. сполука
БА1
ба
0  Ба де то! див. ба1 (1)
0  Отйм-бо (то) й ба <Тйм-то й ба> 

див. ба1 (2)
0  Чи [ти] ба! див. ба1 (3)
б А б а 1
баб
0  Як (мов, ніби і т. ін.) сім баб пошеп

тало див. сім 
баба
0  Баба (бабка, бабуся) [ще] надвоє во- 

рожйла (гадала) див. баба1 (6)
0  Базарна баба див. баба1 (7)
0  Згадала баба дівера див. баба1 (8) 
Кам’яна баба див. баба1 (1)
Клята баба див. баба1 (2)
Скіфська баба див. баба1 (3)
Тісна баба див. баба1 (5)
0  Як (колй) баба була дівкою див. ба

ба1 (9)
0  Як (мов, ніби і т. ін.) [та] баба Па- 

лажка [і баба Параска] див. баба1
( 10)
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БАБИН
бабин
О Бабин смик див. смик1 
бабине
О Бабине літо див. літо 
бабиної
0  Смішки з бабиної кішки див. сміш

ки
БАБКА1
бабка
0  Баба (бабка, бабуся) [ще] надвоє во

рожила (гадала) див. баба1 (6)
б Аб к и 2
бабки
0 Бабки збивати див. збивати
БАБУСЯ
бабуся
0 Баба (бабка, бабуся) [ще] надвоє во

рожила (гадала) див. баба1 (6)
БАВИТИ
бавити
0 Бавити час див. бавити (1)
БАВИТИСЯ
бйвитися
0 Гратися (рідше грати, бавитися 

і т. ін.) в піжмурки (у жмурки) див. 
гратися

0 Гратися (рідше грати, бавитися 
і т. ін.) з вогнем див. гратися

БАВОВНЯНИЙ
бавовняний
Д  Бавовняний пух див. пух
БАГАЖ
багаж
Здавати / здати в багаж див. здавати 
багажём
Відправляти / відправити багажем 

див. відправляти 
БАГАЖНИЙ 
багажний
Багажний вагон див. вагон
БАГАТИЙ
Багата
Багата кутя див. кутя 
Багатий
0 Багатий (Святий) вечір див. вечір 
багаті
0  Чим багаті, тим і раді див. багатий (1)
БАГАТІТИ
багатіти
0  Багатіти думкою (думками) див. ба

гатіти (1)
БАГАТО
багйто
Багато втрачати / втратити див. утра

чати

0  Багато (забагато) честі див. багато
(3)

Багато хто див. багато (1)
0  Багато (чимало) води сплило (сплив

ло, збігло, упливло, утекло і т. ін.) 
див. багато (4)

Багато що див. багато (2)
0  Бачити / побачити [багато (немало)] 

світу (світи) див. бачити (5)
0  Брати / взяти на себе багато (заба

гато) див. брати (98)
0  Виливати / вилити сльози (багато, 

рідко багацько сліз) див. виливати 
0  Випити (ковтнути, сьорбнути, хиль

нути) [багато (чимало)] лиха (горя, 
горенька і т. ін.) див. випивати 

0  Не багато заважить див. заважувати 
0  Підніматися (підійматися, підноси

тися і т. ін.) / піднятися (підійня
тися, піднестися і т. ін.) на голову 
(на багато голів) [вище] див. під
німатися

0  Попсувати багато (немало, чимало 
і т. ін.) крові див. попсувати 

Приділяти / приділити увагу (багато 
уваги) див. приділяти 

0  Стоптати багато (не одну пару, сім 
пар і т. ін.) підошов (підметок, чо
біт і т. ін.) див. стоптувати 

0  Стояти на голову (на багато голів) 
вище див. стояти 

БАГАТОГРАННИЙ 
багатогранний
Д  Многогрішний (багатогранний) кут 

див. кут
БАГАТОДбМНИЙ
багатодомні
Багатодомні рослини див. рослина
БАГАТОКАНАЛЬНИЙ
багатоканальний
Багатоканальний зв’язок див. зв’язок
БАГАТСТВО
багйтства
Природні багатства (запаси, ресурси 

і т. ін.) див. багатство (1) 
багйтство
Д  Національне багатство див. багат

ство (2)
БАГАТТЯ
багйття
Класти / покласти багаття (вогонь, 

ватру) див. класти 
БАГАЦЬКО 
багйцько
0  Виливати / вйлити сльози (багато, 

рідко багацько сліз) див. виливати
БАГЛАЇ
баглаї

І 0  Баглаї бити (годувати) див. бити (15)

0  Баглаї напали (вкинулися) див. 
баглаї (1)

БАГНЕТ
багнёт
Здіймати / здійняти на багнети (на баг

нет) див. здіймати 
багнёта
0  Як (мов, ніби і т. ін.) аршин (па

лицю, багнета) проковтнув див. 
проковтнути 

багнётн
Здіймати / здійняти на багнети (на баг

нет) див. здіймати
Приймати (іти) / прийняти (піти) на 

багнети див. приймати 
0  Схрещуються / схрестилися багнети 

(мечі, списи і т. ін.) див. багнет (1)
БАГНО
багнй
0  Витягти (витягнути) / витягати (ви

тягувати) з болота (з багна, з калю
жі, з грязюки і т. ін.) див. витягати 

багно
0  Втоптати (затоптати) / втоптувати 

(топтати) в багно (в багнюку, в бо
лото, в землю і т. ін.) див. втопту
вати1

0  Місити (перемішувати) / переміси
ти болото (багно, багнюку і т. ін.) 
див. місити

БАГНЮКА
багнюку
0  Втоптати (затоптати) / втоптувати 

(топтати) в багно (в багнюку, в бо
лото, в землю і т. ін.) див. втопту
вати1

0  Місити (перемішувати) / переміси
ти болото (багно, багнюку і т. ін.) 
див. місити

БАЖАТИ
бажйє
0  Чого [тільки] душа бажає (хоче, 

прагне і т. ін.) / забажає (захоче, 
запрагне і т. ін.) див. душа

б Аз а

бйза
Д  Артикуляційна база див. база (4)
Д  База даних див. база (5)
Китобійна база див. база (1)
Кормова база див. база (2)
Опорна база див. база (3)
б а з Ар

базйр
Блошиний базар (ринок) див. базар (1) 
Пташиний базар (ринок) див. базар (2) 
базйрі
0  Як сірко в (на) базарі див. сірко



БАЗАРНИЙ

БАЗАРНИЙ
базйрна
О Базарна баба див. баба1 (7) 
базарний
О Гріш (копійка, шаг) ціна [в базарний 

день] див. ціна
0 Не вартий (не варт) [і] [ламаного] 

гроша (карбованця, [щербатої] ко
пійки, шага, шеляга, [мідного] п’я
така) [в базарний день] див. вартий 

БАЗЁДОВИЙ 
базёдова
Л  Базёдова хвороба див. хвороба
БАЗИС
бйзис
Л  Ортогональний базис див. базис (1) 
Л  Ортонормований базис див. базис

(2)
БАЗОВИЙ
бйзова
Базова школа див. школа
б а й б Ак
байбйк
0  Як байбак у норі див. бабак (1)
БАЙДА
бййди
0 Байдики (байди, діал. гандри) бити 

див. бити (16)
БАЙДИКИ
бййдики
0 Байдики (байди, діал. гандри) бити 

див. бити (16)
БАЙКА1
байкй
0 Розказувати байкй див. розказувати
БАЙХОВИЙ
бййховий
Л  Байховий чай див. чай
БАКИ2
бйки
0  Відбило баки (пам’ять) див. від

бивати
0  Забивати / забити баки див. забивати
БАКТЕРІЇ
бактерії
Л  Маслянокислі бактерії див. бактерії

( 1)
Л  Силікатні бактерії див. бактерії (2)
БАКТЕРІЯ
бактёрн
Л  Маслянокислі бактерії див. бактерії

( 1)
Л  Силікатні бактерії див. бактерії (2)
БАЛ1
бал
0  3 корабля [та] на бал див. корабель
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Костюмований бал див. бал1 (1)
0  Правити бал див. правити1
БАЛ2
бал
Високий бал див. бал2 (1)
Низький бал див. бал2 (2)
Прохідний бал див. бал2 (3)
БАЛАМУТИТИ
баламутити
0  Баламутити голову (голови) див. ба

ламутити (1)
0  Баламутити світом див. баламутити

(2)
БАЛАНДА
баланду
0  Травити баланду див. травити3
БАЛАНС1
балйнс
Д  Активний баланс див. баланс1 (1)
Д  Баланс банку див. баланс1 (2)
Д  Баланс вартості див. баланс1 (3)
Д  Баланс виробничих потужностей 

див. баланс1 (4)
Д  Баланс державного бюджету див. 

баланс1(5)
Д  Баланс доходів і видатків див. ба

ланс1 (6)
Д  Баланс обігових коштів див. ба

ланс 1 (7)
Д  Баланс підприємства (праці) див. 

баланс1 (8)
Д  Бухгалтерський баланс див. ба

ланс1 (9)
Д  Водний баланс див. баланс1 (10)
Д  Заключний баланс див. баланс1 (11) 
Д  Звітний баланс див. баланс1 (12)
Д  Пасивний баланс див. баланс1 (13) 
Д  Тепловий баланс див. баланс1 (14) 
БАЛАНСОВИЙ 
балансова
Д  Балансова вартість див. вартість 
балйнсовий
Д  Балансовий звіт див. звіт
БАЛАЧКА
балйчки
Розводити балачки див. розводити 
балйчку
Вступати (заходити, встрявати, втру

чатися і т. ін.) / вступити (зайти, 
встряти, втрутитися і т. ін.) в роз
мову (рідше до розмови, розм. у ба
лачку) див. вступати1 

0  Справляти (точити) балачку див. 
справляти

БАЛЕТ
балёт
Балет на льоду див. балет (1)

БАНК1

б Ал и
бали
0  Точити (розводити) / поточити ляси 

(баляси, баляндраси, бали) див. то
чити1

БАЛІСТИЧНИЙ
балістйчна
Д  Балістйчна ракета див. ракета 
Д  Балістйчна траєкторія див. траєкто

рія
Д  Міжконтинентальна балістйчна ра

кета див. ракета
БАЛбНЧИК
балбнчик
Газовий балбнчик див. балбнчик (1)
б Ал у х и
бйлухи
0  Лупйти [свої] очі (банькй, балухи, 

зіньки) див. лупйти
б а л ь з Ак ів с ь к и й

бальзйківський
Бальзаківський вік див. вік
БАЛЬЗАМ
бальзам
0  [Як (мов, ніби і т. ін.)] бальзам на 

рану (на душу, для душі і т. ін.) див. 
бальзам (1)

БАЛЯНДРАСИ
баляндрйсн
0  Баляндраси понестй / нестй див. по- 

нестй
0  Точйти (розводити) / поточйти ляси 

(баляси, баляндраси, бали) див. то
чйти1

БАЛЯСИ2
баляси
0  Точйти (розводити) / поточйти ляси 

(баляси, баляндраси, бали) див. то
чйти1

БАМБУКОВИЙ
бамбуковий
Д  Бамбуковий ведмідь див. ведмідь
БАНЕЛЮКИ
банелюки
0  Плестй банелюки (плетёники) див.

плестй
БАНК1
банк
Д  Акціонерний банк див. банк1 (1)
Д  Інноваційний банк див. банк1 (2)
Д  Іпотечний банк див. банк1 (3)
Д  Комунальний банк див. банк1 (4) 
банку
Д  Актйвні операції банку див. опера

ція
Д  Баланс банку див. баланс1 (2)
0  Лежати в банку див. лежати



БАНК2

БАНК2
банк
Л  Банк даних див. банк2 (1)
Л  Банк моделей див. банк2 (2)
Л  Банк програм див. банк2 (3)
Л  Генний банк <Банк генів> див.

банк2 (4)
БАНК3
банк
Держати (тримати) банк див. держати 
Прометати банк див. прометати 
БАНКА1 
бйнка
Л  Лейденська банка див. банка1 (2) 
Майонезна банка див. банка1 (1) 
БАНКНбТНИЙ 
банкнотний
Л  Банкнотний обіг див. обіг
БАНКРбТ
банкрот
Злісний банкрут (банкрот) див. банк-

РУТ (1)
БАНКРУТ
банкрут
Злісний банкрут (банкрот) див. банк- 

РУТ (1)
БАНТИК
бантиком
Губи (губки) бантиком див. губа1
БАНТИНА
бантину
0 На бантину див. бантина (1)
БАНЬКА2
банька
0 Лопатися / лопнути, як (мов, ніби 

і т. ін.) мильна булька (бульбашка, 
банька і т. ін.) див. лопатися 

0  Як (мов, ніби і т. ін.) мильна банька 
див. банька2 (1) 

баньки
0 Аж носом баньки дме див. дути 
баньку
0 Пускати мйляну баньку див. пускати
БАНЬКИ
банькй
0  Бодай посліпило [банькй] див. по

сліпити
0  Видерти (повидирати, видряпати, 

видрати) / видирати (видряпувати) 
очі (банькй) [з лоба] див. видирати 

0  Вйтріщити (вйвалити, вйрячити, 
вйлупити, вйбалушити і т. ін.) / 
витріщати (вивалювати, вирячати, 
вилуплювати, вибалушувати і т. ін.) 
очі (банькй, рідко булькй) див. ви
тріщати

0 Лупйти [свої] очі (банькй, білухи, 
зіньки) див. лупйти
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0  бчі (банькй) повитріщати див. по
витріщати 

БАНЯ1 
бані
0  Завдати бані див. завдавати 
бйня
0  Кривава баня див. баня1 (1)
БАНЯК
баняк
0  Казанок (баняк, макітра) варить / 

рідше казанок (баняк) зварйв (ма
кітра зварйла) див. казанок 

БАРАБАН 
барабйн
Турецький барабан див. барабан (1)
БАРАБАННИЙ
барабйнна
Д  Барабанна перетинка див. перетинка
БАРАН
барйн
Д  Кручений баран сКручена вівця> 

див. баран (1)
0  Ні пес ні баран див. пес 
0  Як (мов, ніби і т. ін.) баран в аптеці 

див. баран (2)
0  Як (мов, ніби і т. ін.) баран (теля, 

козёл і т. ін.) на нові ворота див. 
баран (3) 

баранів
0  Стадо баранів див. стадо
БАРАНЯЧИЙ
барйнячнй
0  Зігнути (скрутйти) в баранячий ріг 

див. згинати
БАРБІТУРОВИЙ
барбітурова
Д  Барбітурова кислота див. кислота
БАРВА
бйрвамн
Грати (переливатися) всіма кольорами 

(барвами) веселки (райдуги) див. 
грати 

бйрвн
0  Згущувати (згущати) / згустйти 

фарби (барви) див. згущувати
БАРВІНОК
барвінку
0  Купати в барвінку (у любйстку) див. 

купати
0  [Як (мов, ніби і т. ін.)] купаний у 

барвінку (у любйстку) див. купаний
БАР’ЄР
бар’ёр
Д  Звуковйй бар’єр див. бар’єр (1)
Д  Комунікатйвний бар’єр див. бар’єр

(2)
Д  Мйтний бар’єр див. бар’єр (3)

БАС

Д  Мовний бар’єр ди в .  бар’єр (4)
Д  Потенціальний бар’єр ди в .  бар’єр

(5)
Д  Психологічний бар’єр ди в. бар’єр

(6)
БАР’ЄРНИЙ
бар’єрна
Д  Бар’єрна функція ди в .  функція 
бар’брний
Д  Бар’єрний біг д и в .  біг1 (2)
БАРИТОНбВАНИЙ
баритонбване
Баритоноване слово ди в .  слово
БАРЙЧНИЙ
барйчннй
Д  Барйчний градієнт ди в .  градієнт
БАРібННИЙ
барібнний
Д  Барібнний заряд ди в .  заряд1
БАРКИ
бйркн
0  Братися / взятися за барки (за чубй) 

д и в .  братися (7)
0  Вхопйти (схопйти) / брати (хапати) 

за барки д и в .  ухбплювати
БАРЛІГ
барлбзі
0  Як свиня в барлбзі ди в .  свиня
БАРОКО
барбко
Козацьке барбко ди в .  барбко (1) 
Мазёпинське барбко д и в .  барбко (2) 
Українське барбко ди в .  барбко (3) 
БАРТЕРНИЙ 
бйртерна
Д  Бартерна угода д и в .  угода
БАРХАТ
бйрхат
Д  Амурський бархат ди в .  бархат (1)
БАРХАТНИЙ
бйрхатний
Д  Бархатний дуб д и в .  дуб 
0  Бархатний (оксамйтовий) сезон ди в . 

сезон
БАС
бас
0  Бас урвався (увірвався) ди в .  бас (1) 
0  Брати / взяти на бас (на баса) ди в.

брати (88) 
бйса
0  Брати / взяти на бас (на баса) ди в.

брати (88) 
бйсом
0  Басом дивйтися (поглядати) ди в. д и 

в и ти с я
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БАСА
басй
О Говорити (співати, гукати і т. ін.) 

баса див. говорити
БАСЕЙН
басёйн
Водозбірний басейн див. басейн (1) 
Плавальний басейн див. басейн (2) 
Повітряний басейн див. басейн (3) 
Фірновий басейн див. басейн (4) 
БАСбВЙЙ 
басовё
Л  Басове ухо див. ухо
БАТАЛЬЙОН
батальйон
Д  Дисциплінарний батальйон див. ба

тальйон (1)
Д  Медико-санітарний батальйон див. 

батальйон (2)
Д  Штрафний батальйон див. ба

тальйон (3)
БАТАЛЬЙОННИЙ
батальйбнний
Батальйонний (дивізійний, полковий 

і т. ін.) комісар див. комісар
БАТЕЧКО
батечку
0 [Ох (ой)] батечку [мій]! див. батечко

( 1)
БАТІАЛЬНИЙ
батіальна
Д  Батіальна зона див. зона
БАТІГ
батіг
Д  Петрів батіг <Петрові батогй> див. 

батіг (1)
0  Як батіг на мотовило див. батіг (2)
0  Як (мов, ніби і т. ін.) з клоччя батіг 

див. батіг (4) 
батога
Дати батога див. давати 
0  З-під палиці (з-під палки, з-під ба

тога) див. палиця
0 Політика батога і пряника див. по

літика
0 Як (мов, ніби і т. ін.) батогом (ба

тіжком, з батога, з бича) тріснув (ляс
нув, тряснув і т. ін.) див. тріскати 

батоги
Д  Петрів батіг сПетрові батогй> див.

батіг (1) 
батогом
0 Як (мов, ніби і т. ін.) батогом (ба

тіжком, з батога, з бича) тріснув (ляс
нув, тряснув і т. ін.) див. тріскати 

0  Як (мов, ніби і т. ін.) батогом по 
калюжі див. батіг (3)

0  Як (мов, ніби і т. ін.) батогом сік
нути (сіконути) див. сікнути

БАТІЖбК
батіжком
0  Як (мов, ніби і т. ін.) батогом (ба

тіжком, з батога, з бича) тріснув (ляс
нув, тряснув і т. ін.) див. тріскати

БАТОХРОМНИЙ
батохромний
Д  Батохромний ефект див. ефект
БАТЬКЙ
батькй
Почесні батькй див. батькй (1)
БАТЬКІВ
батьків
Батьків дім див. дім 
бйтькова
0  Батькова (батьківська) стріха див. 

стріха
БАТЬКІВСЬКИЙ
батьківська
Батьківська рада див. рада 
Д  Батьківська рослйна див. рослйна 
0  Батькова (батьківська) стріха див. 

стріха
батьківський
Батьківський комітет див. комітет 
батьківських
0  На батьківських див. батьківський

( 1 )
БАТЬКО
батька
0  Бісового (чортового) батька див. 

батько (5)
0  До бісового (чортового) батька див. 

батько (6)
0  Кат його (тебе, її і т. ін.) [батька 

(голову)] знає див. кат 
0  Клястй в батька, в матір див. клястй 
0  Лізти (спішйти, забігати, сунутися 

і т. ін.) поперёд батька в пекло див. 
лізти

0  На [якого] [бісового (чортового)] 
батька (сйна) див. батько (7)

0  Посилати / послати до бісового 
батька (до всіх чортів) див. по
силати

0  Рідного батька продасть див. про
давати

0  Чорт (біс) [його] батька (рідше ма
му) знає (зна) <Чортй (біси) [його] 
батька (рідше маму) знають> див. 
чорт

0  Як за [рідного] батька (тата) див. 
батько (9)

0  Як (мов, ніби і т. ін.) у Бога (у Хрис
та, у батька і т. ін.) за пазухою (за 
дверйма) див. пазуха

0  Як на [свого (рідного)] батька див. 
батько (10)

0  Якого бісового батька (сйна) див.
батько (11) 

батькй
0  У батькй (у дідй, у матері і т. ін.)

годйтися див. годйтися1 
батьків
0  Батьків (отецький) син див. син 
батько
Весільний (посаджений, ставлений 

і т. ін.) батько див. батько (1) 
Названий (наречений, прйбраний) 

батько див. батько (2)
Хрещений батько див. батько (4)
0  Чий батько старший див. батько (8) 
батькові
0  Ідй [собі] к бісовому батькові (к не- 

чйстій матері) див. ітй 
По батькові (по батюшці) див. батько

(3)
0  Спасйбі вашій тьоті (вашому бать

кові) див. спасйбі 
бйтьку
0  Трясця його (Її, їх і т. ін.) матері 

(мамі,рідко батьку, тітці) див. трясця 
0  Чортові (дідьку, батьку) лйсому роз- 

кажй див. розказувати
БАТЮШКА2
бйтюшці
По батькові (по батюшці) див. батько

(3 )
БАЧИТИ
бач
0  Як стій та дивйсь (бач) див. стояти 
бйчать
0  Кудй очі [бачать (дйвляться, спали 

і т. ін.)] див. око1 
бачив
0  [І] світ [ніколи] не бачив (діал. не 

видав, не вйдів) див. світ2 
0  [Не] такйх [уже] бачив (бачили) 

див. бачити (18)
0  Тільки й бачив (бачили) див. бачити 

(19)
0  Хто кудй [бачив (попав)] див. хто1 
бйчили
0  Не бачили дурнйх див. бачити (9)
0  [Не] такйх [уже] бачив (бачили) 

див. бачити (18)
0  Тільки й бачив (бачили) див. бачити 

(19)
0  Щоб (абй) [і (й)] очі не бачили (діал.

не вйділи) див. око1 
бачити
0  Бачити вйди див. бачити (1)
0  Бачити внутрішнім зором див. ба

чити (2)
0  Бачити далеко див. бачити (3)
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О Бачити наскрізь див. бачити (4)
О Бачити / побачити [багато (немало)] 

світу (світи) див. бачити (5)
0 Бачити / побачити світло рампи див. 

бачити (6)
0 За слізьмй (сльозами, слізоньками) 

[і (й)] світу [білого, Божого] не ба
чити див. бачити (7)

Знати (розуміти, бачити) толк (діал. 
товк) див. знати

0 І в сні не бачити див. бачити (8)
0 Не бачити вільної хвилини див. ба

чити (10)
0 Не бачити далі свого носа див. ба

чити (11)
0 Не бачити за деревами лісу див. ба

чити (12)
0 Не бачити світа див. бачити (13)
0 Не бачити світу [білого (Божого)] 

див. бачити (14)
0 Не бачити світу перед собою див. 

бачити (15)
0 Не бачити смаленого вовка див. ба

чити (16)
0  Не бачити ясної днини див. бачити

(17)
Радий (рад, рада) [вас] бачити див. 

радий
0 Спати і [в сні] бачити див. спати 
Щастя чути (бачити) див. чути 
бачить
0  Бачить Бог див. Бог (1)
0 Скільки сягає (бачить, обхоплює, 

захопить і т. ін.) око див. око1
БАЧНІСТЬ
бачності
0 Мати себе (матися) на бачності (на 

обачності, на обережності і т. ін.) 
див. мати2

БАНІ
баш
0 Баш на баш див. баш (1)
БАШТОВИЙ
баштовий
Д  Баштовий кран див. кран2 
Баштовий стрілець див. стрілець 
БАЯН 
баян
Розтягається (розтягується) / розтягся 

(розтяглася, розтяглйся) баян (гар
монія, міхй баяна, міхй гармонії 
і т.ін) див. баян (1)

Розтягати (розтягувати) / розтягтй 
(розтягнути) баян (гармонію, міхй 
баяна, міхй гармонії і т. ін.) див. 
розтягати

баяна
Розтягається (розтягується) / розтягся 

(розтяглася, розтяглйся) баян (гар
монія, міхй баяна, міхй гармонії 
і т. ін.) див. баян (1)

Розтягати (розтягувати) / розтягтй 
(розтягнути) баян (гармонію, міхй 
баяна, міхй гармонії і т. ін.) див. 
розтягати

БГАТИ
бгай
0  Хоч у вухо бгай (кладй) див. бгати (1)
БДЖІЛКА
бджілкою
0 Мухою (мушкою, бджілкою і т. ін.) 

літати див. літати
БДЖОЛА
бджіл
0 Як (мов, ніби і т. ін.) бджіл у вулику 

див. бджола (3) 
бджола
0  Як [Божа] бджола див. бджола (2) 
бджоли
0  Лйпнути, як (мов, ніби і т. ін.) бджо

ли (мухи) до мёду див. лйпнути1 
0  Як бджоли у вулику див. бджола (1) 
БДЖОЛЙНИЙ 
бджолйна
Д  Бджолйна воша див. воша
БДЖОЛЯНЙЙ
бджоляний
Д  Бджолянйй вовк див. вовк1
БЕ1
бе
0  Ні (ані) бе ні (ані) ме [ні кукуріку] 

див. бе1 (1)
БЕБЕХИ
бёбеха
0 Відважити / відважувати бёбеха 

(стусана) див. відважувати 
бебехами
0  Годувати бёбехами (буханцями) 

див. годувати 
бебехи
0  Відбйти (надсадйти) бёбехи (печін- 

кй) див. відбивати
БЕЗАКЦЁПТНИЙ
безакцёптш
Д  Безакцёптш платежі див. платіж
БЕЗАТОМНИЙ
безатомна
Д  Безатомна зона див. зона
БЕЗБАРВНИЙ
безбарвне
Д  Симпатйчне (безбарвне) чорнйло 

див. чорнйло

БЕЗВАЛЮТНЫЙ
безвалютннй
Д  Безвалютннй обмін див. обмін
БЕЗВЙХІДЬ
безвйхідь
0  Загнаний у безвйхідь (у [тёмний] 

куток, у закут) див. загнаний 
0  Загнати (завестй) / заганяти (заво

дити) в [глухйй, тіснйй] кут (у заку
ток, у безвйхідь і т. ін.) див. заганяти1 

0  Зайтй / заходити у безвйхідь (у [глу
хйй] кут, у закуток і т. ін.) див. за
ходити

БЕЗВІДХбДНИЙ
безвідходне
Д  Безвідходне виробнйцтво див. ви- 

робнйцтво 
БЕЗВІК 
безвік
О На бёзвж див. бёзвж (1)
БЕЗВІСТЬ
безвість
0  Канути у бёзвють (у небуття, у віч

ність) див. канути
БЕЗГОЛІВ’Я
безголів’я
0  На [своє] безголов’я (рідше безго

лів’я) див. безголов’я (1) 
БЕЗГОЛбВ’Я 
безголов’я
0  На [своє] безголов’я (рідше безго

лів’я) див. безголов’я (1) 
БЕЗГОТІВКбВИЙ 
безготівковий
Д  Безготівковий грошовйй обіг див. 

обіг
безготівкові
Д  Безготівкові розрахунки див. розра

хунок
БЕЗДИХАННИЙ
бездиханним
0  Упасти бездиханним [трупом] див. 

упасти1
БЕЗДбННИЙ
бездонну
0  Як (мов, ніби і т. ін.) у бездонну 

(діряву) бочку див. бочка1 (3)
БЕЗДОРІЖЖЯ
бездоріжжі
0  На бездоріжжі див. бездоріжжя (1) 
бездоріжжя
0  Заводити / завестй в блуд (на бездо

ріжжя) див. заводити1
БЕЗЗАСТАВНИЙ
беззаставні
Д  Беззаставні (незабезпёчеш) обліга

ції див. облігація
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БЕЗІМЕННИЙ
без1мённий
Підмізинний (безіменний) палець див. 

палець
БЕЗКРбВНИЙ
безкровна
Л  Безкровна хірургія див. хірургія
БЕЗЛАДДЯ
безладді
В поетичному безладді див. безладдя

( 1)
БЕЗЛЮДНИЙ
безлюдному
0 Робінзон на безлюдному острові 

див. робінзон 
БЕЗМЕЖЖЯ 
безмёжжя
О До безмежжя див. безмежжя (1)
БЕЗНАДІЙНИЙ
безнадійний
0 Набитий (безнадійний) дурень див. 

дурень
БЕЗНбГИЙ
безногі
Д  Безногі земноводні див. земновод

ний
БЕЗНОЖОВЙЙ 
без ножова
Д  Безножова хірургія див. хірургія
БЕЗбДНЯ
безоднею
0 Стояти над безоднею (край безодні) 

див. стояти 
безбдні
0  Привести на край безбдні див. при

водити
0 Стояти над безоднею (край безбдні) 

див. стояти 
безбдню
0 Заводити / завести у безбдню (у 

прірву) див. заводити1 
0  Кидатися / кинутися в безбдню див. 

кидатися
0 Падати / впасти в безбдню див. па

дати
0 Утопити в безбдню див. втопити 
0  Штовхати в прірву (в безбдню) див. 

штовхати
БЕЗОСОБбВИЙ
безособове
Д  Безособове дієслово див. дієслово 
Д  Безособове речення див. речення 
БЕЗПЕКА 
безпёка
Екологічна безпека див. безпека (1) 
Інформаційна безпека див. безпека (2) 
Національна безпека див. безпека (3)

Безпёки
Рада Безпеки ООН див. рада 
безпёки
Д  Подушка безпеки див. подушка 
Рада національної безпеки і оборони 

України див. рада 
Д  Техніка безпеки див. техніка 
БЕЗПЕРЕРВНИЙ 
безперёрвним
Нескінченним (безперервним, не

стримним і т. ін.) потоком див. потік 
БЕЗПЕРЕСАДКбВИЙ 
безпересадковий 
Безпересадковий вагон див. вагон 
БЕЗПЛАЦКАРТНИЙ 
безплацкйртний
Безплацкартний (загальний) вагон 

див. вагон 
БЕЗПОРАДНИЙ 
безпорадне
Безпорадне становище див. становище1
БЕЗПРОСВІТНИЙ
безпросвітний
0  [Як] туман вісімнадцятий (безпрос

вітний) див. туман 
БЕЗРЙБ’Я 
безриб’ї
0  На безриб’ї див. безриб’я (1)
БЕЗРІК
безрік
0  В (на) безрік див. безрік (1)
0  За безрік див. безрік (2)
БЕЗРУШНЙЧНИЙ
безрушннчне
Безрушнйчне полювання див. полю

вання
БЕЗСЛІДНО
безслідно
Не минати (не минатися) / не минути 

(не минутися) марно (безслідно, да
ремно і т. ін.) див. минати 

БЕЗСЛОВЕСНИЙ 
безсловёсний
0  Параграф безсловесний див. пара

граф
БЕЗСТАТЕВИЙ
безстатёве
Д  Безстатеве розмноження див. роз

множення
БЕЗТИРАЖНИЙ'
безтнражна
Безтиражна лотерея див. лотерея
БЕЗУМбВНИЙ
безумовний
Д  Безумовний (вроджений) рефлекс 

див. рефлекс

БЕЗХВбСТИЙ
безхвості
Д  Безхвості земноводні див. земно

водний
БЕЗЦІН
безцін
0  За безцінь (рідко за безцін, за без- 

цінок) див. безцінь (1)
БЕЗЦІНОК
безцінок
0  За безцінь (рідко за безцін, за без

цінок) див. безцінь (1)
БЁЗЦ1НБ
бёзцшь
0  За безцінь (рідко за безцін, за без

цінок) див. безцінь (1)
БЕЗЧОВНИКбВИЙ
безчовниковий
Д  Безчовниковий верстат див. верстат
БЕЛЬМЕС
бельмёса
0  Ні бельмёса див. бельмес (1)
БЁМСЬКИЙ
бёмське
Д  Бёмське скло див. скло
БЕНГАЛЬСЬКИЙ
бенгальський
Д  Бенгальський вогонь див. вогонь
БЕНЁРЯ
бенёря
О Бенёря вхопила див. бенёря (1)
0  Чорт (чорти, чортяка, нечистий, бе

нёря) носить (носять) див. чорт
БЕНЗЙН
бензйн
Д  Етилований бензйн див. бензйн (1)
БЕНЗОЙНИЙ
бензойна
Д  Бензойна кислота див. кислота 
Д  Бензойна смола див. смола 
бензбйний
Д  Бензбйний альдегід див. альдегіди

( 1)
БЕНКЕТ
бенкёт
0  Валтасарів бенкёт див. бенкёт (1)
0  Кривавий бенкёт див. бенкёт (2)
БЕНТЕЖИТИ
бентёжити
0  Хвилювати (бентёжити, бунтувати) 

кров див. хвилювати 
БЕРЕГ 
бёрег
Звільнення на бёрег (у місто) див. 

звільнення
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Звільняти / звільнити на берег (у міс
то) див. звільнювати 

Звільнятися / звільнитися на берег (у 
місто) див. звільнятися 

Сходити / зійти на берег див. сходити 
берега
Л  Далматинський тип берега див. тип 
0  Держатися (триматися) [свого] бе

рега див. держатися 
0  Приставати / пристати до берега 

див. приставати
0  Пускатися / пуститися берега див.

пускатися
берегйми
0  Молочні [та] (медові) ріки [й мас

ляні (киселеві) береги (з масляними 
(киселевими) берегами)] див. ріка 

берегй
Входити / ввійти в [свої] берегй див. 

входити
0  Молочні [та] (медові) ріки [й мас

ляні (киселеві) берегй (з масляними 
(киселевими) берегами)] див. ріка 

берегів
Виливатися з берегів див. виливатися 
0  Виходити (виступати) / вййти (вй- 

ступити) з берегів див. виходити 
0  Нема берегів див. нема 
БЕРЕГОВЙЙ 
берегова
Л  Берегова орнаментація див. орна

ментація
БЕРЕГТИ
берегтй
Берегтй (оберігати, боронйти) честь 

див. берегтй (1)
БЕРЕЗА1
берёза
Л  Карельська береза див. берёза1 (1)
БЕРЕЗИНА
березини
0  У три березини потягати (потягти) 

див. потягати1
БЕРЕЗОВИЙ
берёзова
0  Березова каша (припарка) див. каша 
берёзовим
0  Почесати березовим віником див.

почесати
берёзовоТ
0  Дати [березової] припарки див. да

вати
0  Дати (всйпати, задати) / давати (за

давати) березової каші див. давати 
0  Перепало / перепаде березової каші 

див. перепадати
0  Скуштувати (покуштувати) березо

вої каші див. скуштувати

берёзовою
0  Частувати (пригощати) / почастува

ти (пригостити) березовою кашею 
див. частувати

БЕРЁТ
берёти
Голубі берети (каски) див. берёт (1)
БЕРЛІНСЬКИЙ
берлінська
Д  Берлінська лазур див. лазур 
Д  Берлінська стіна б е р л ін с ь к и й  

мур> див. стіна 
берлінський
Д  Берлінська стіна берлінський мур> 

див. стіна
БЕРТОЛЕТІВ
бертолетова
Д  Бертолётова сіль див. сіль
БЕСЕМЕРІВСЬКИЙ
бесемерівська
Д  Бeceмёpiвcькa сталь див. сталь1
БЕСІДА
бёсщи
Ставати / стати до розмови (до бёсщи, 

на розмову, на бёсщу) див. ставати 
бёсщу
Ставати / стати до розмови (до бёсщи, 

на розмову, на бёсщу) див. ставати
БЕСТІЯ
бёспя
0  Продувна бёсгпя див. бёсгпя (1)
БИК1
бикй
0  Брати (хапати) / взяти (схопити) би

ка за роги див. брати (133)
0  Приступати / приступйти до бика 

(до бичка) див. приступати 
Сили, як у бика див. сйла 
бикам
0  Волам (бикам) хвости крутити див.

крутити
биків
Бій биків див. бій (1)
БИЛЙНА1
билйна
0  Як билйна (билйнка, билйнонька, 

билйночка) в полі див. билйна1 (1)
БИЛЙНКА
билйнка
0  Як билйна (билйнка, билйнонька, 

билйночка) в полі див. билйна1 (1)
БИЛЙНОНЬКА
билйнонька
0  Як билйна (билйнка, билйнонька, 

билйночка) в полі див. билйна1 (1)

БИЛЙНОЧКА
билйночка
0  Як билйна (билйнка, билйнонька, 

билйночка) в полі див. билйна1 (1)
БЙЛЛЯ
бйллям
0  Поростй травою (тёрном, бйллям 

і т. ін.) див. поростати
БИРЮЛЬКА
бирюльки
0  Грати (гратися) в ляльки (в бирюль

ки) див. грати 
БИРКЗЛЬКИ 
бирюльки
0  Грати (гратися) в ляльки (в бирюль

ки) див. грати
БЙСТРИЙ
бйстрий
0  Бйстрий на розум див. бйстрий (1)
0  Бйстрий на слово див. бйстрий (2) 
бйстрим
0  Бйстрим бком див. око1
БЙТИ
б’є
0  [Аж] у п’яти б’є див. бйти (14)
Б’є / пробйла (вдарила) північ див. пів

ніч1
Пропасниця трусить (трясё, тіпає, б’є 

і т. ін.) див. пропасниця 
0  [Як (мов, ніби і т. ін.)] лихоманка 

б’є див. лихоманка 
бий
0  Бий (берй, трясй) / побйй тебё (його, 

її і т. ін.) трясця див. бйти (17)
0  Бий менё нечйста сйла див. бйти (18) 
0  Бий / побйй тебё (його, її і т. ін.) 

лиха годйна (грім, хрест, морока 
і т. ін.) див. бйти (19)

0  Бий / побйй тебё (його, її і т. ін.)
сйла Божа див. бйти (20)

0  Не бий лежачого див. бйти (45)
0  Хоч пацюкй (цуценят, кошенят) бий 

див. бйти (46) 
бйти
0  [Аж] бйти / вдарити в ніс див. бйти 

( 13)

0  Баглаї бйти (годувати) див. бйти (15) 
0  Байдики (байди, діал. гандри) бйти 

див. бйти (16)
0  Бйти бомки див. бйти (21)
Бйти / вдарити в долоні див. бйти (і)
0  Бйти / вдарити по кишёш див. бйти

(22)
0  Бйти / вдарити поклони див. бйти

(23)
0  Бйти / вдарити по руках див. бйти

(24)
Бйти / вдарити телеграму див. бйти (2)
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О Бити / вдарити у вічі (в очі) див. 
бити (25)

О Бити (вдаряти) / вдарити в голову 
див. бити (26)

0  Бити в кулаки див. бити (27)
0  Бити в литаври див. бити (28)
0  Бити в лице див. бити (29)
Бити вовну див. бити (3)
Бити вощину див. бити (4)
0  Бити в саму душу (болячку) див. 

бити (ЗО)
Бити гроші див. бити (5)
0  Бити / забити тривогу див. бити (31) 
Бити / збити олію див. бити (6)
0  Бити зорю див. бити (32)
0  Бити карбованцем див. бити (33)
0  Бйти клинці див. бити (34)
0  Бйти ключем (джерелом, фонтаном 

і т. ін.) див. бйти (35)
Бйти колодязь див. бйти (7)
Бйти коноплі (льон) див. бйти (8)
Бйти ладки див. бйти (9)
0  Бйти лобом (лобами) об землю див. 

бйти (36)
0  Бйти / набйти морду (рйло) див. 

бйти (37)
Бйти навідліг див. бйти (10)
0  Бйти ноги (рідше чоботи) див. бйти 

(38)
0  Бйти по нервах див. бйти (39)
0  Бйти [прямо] в лоб див. бйти (40)
0  Бйти словом (словами) див. бйти (41) 
0  Бйтися (бйти, ударяти) / ударитися 

(ударити) [себе] об (у) поли [рука
ми] див. бйтися (2)

0  Бйти / ударити на сполох див. бйти
(42)

0  Бйти / ударити [себе] [кулаком (ру
ками)] в (рідко об) груди див. бйти
(43)

Бйти хату див. бйти (11)
0  Бйти через край див. бйти (44)
0  Вдарити (бйти) чолом див. ударяти 
0  Вибивати (бйти) дрижакй (дріб) 

див. вибивати
0  Вибивати (бйти) / ударити (утнути) 

тропака (третяка, гопака) див. ви
бивати

0  Влучати (бйти, попадати) / влучити 
(попасти) в [саму] точку (в [саме] 
око) див. влучати

0  Збивати (бйти) / збйти бурло див. 
збивати

Д  Рйски бйти див. бйти (12)
0  Стріляти (бйти) з гармат по гороб

цях див. стріляти
0  Як (мов, ніби і т. ін.) обухом (довб

нею, молотком) бйти / вдарити [по 
голові (в голову)] див. бйти (47)

0  Як у забій бйти див. бйти (48)

БЙТИЙ
бйта
0  Бйта голова див. голова 
0  Карта (ставка) бйта / побйта див. 

карта
0  Уторована (рідко проторована, утер

та, утоптана, бйта і т. ін.) дорога 
(стежка) <Уторований (рідко про
торований, утертий, утоптаний, бй- 
тий і т. ін.) шлях> див. дорога 

бйте
0  Бйте око див. око1 
бйтий
0  Бйтий горем (тугою) див. бйтий (1) 
0  Бйтий жук (жак, собака) див. жук 
0  Бйтий козир див. козир 
0  Бйтий у тім’я див. бйтий (2)
0  Не в тім’я (не в потйлицю, рідко не 

гвіздком) бйтий див. бйтий (3)
0  Уторована (рідко проторована, 

утерта, утоптана, бйта і т. ін.) до
рога (стежка) <Уторований (рідко 
проторований, утертий, утоптаний, 
бйтий і т. ін.) шлях> див. дорога 

бйтим
0  Грати бйтим козирем див. грати 
бйтій
0  При бйтій дорозі див. дорога 
0  [Хоч] грім би побйв (прибйв) [на

віки] на бйтій дорозі див. грім 
БЙТИСЯ 
б’ється
0  Серце б’ється [в грудях] див. серце 
бййся
0  Хоч лобом (головою) бййся в (об) 

стіну (в (об) мур, ріг і т. ін.) див. 
бйтися(9) 

бйлися
0  Ще (іще) [й] чортй навкулачки [не] 

б ’ються (бйлися) див. чорт 
бйтися
0  Бйтися (бйти, ударяти) / ударитися 

(ударити) [себе] об (у) поли [рука
ми] див. бйтися (2)

0  Бйтися головою об стіну (об мур, в 
мур) див. бйтися (3)

Бйтися навкулачки (рідко на кулачки) 
див. бйтися (1)

0  Бйтися / побйтися об (у, на) заклад 
[взаклад] див. бйтися (4)

0  Бйтися, як горлиця див. бйтися (5)
0  Бйтися, як (мов, ніби і т. ін.) птах у 

клітці див. бйтися (6)
0  Бйтися, як (мов, ніби і т. ін.) рйба 

(рибйна) в саку (в сітях, в неводі) 
див. бйтися (7)

0  Бйтися як рйба об лід див. бйтися (8) 
Гратися (гуляти, бйтися) навбйтки 

див. гратися
0  Перестало бйтися серце див. серце

0  Стояти (бйтися) на смерть див. стояти 
б’ються
0  Серця б’ються в унісон див. серце 
0  Ще (іще) [й] чортй навкулачки [не] 

б ’ються (бйлися) див. чорт
БИТКОМ
битком
О Битком набйтий див. набйтий
БИЧ
бич
0  Ювеналів бич див. бич (1) 
бича
0  Як (мов, ніби і т. ін.) батогом (батіж

ком, з батога, з бича) тріснув (ляс
нув, тряснув і т. ін.) див. тріскати

б и ч А ч и й
бичача
Бичача (воляча) сйла див. сйла
БИЧбК1
бичка
0  Казка про білого (солом’яного, ря

бого) бичка див. казка 
0  Приступати / приступйти до бика 

(до бичка) див. приступати
БІ
Бі
0  Дасть (поможе, пошле) Бог (Гос

подь, заст. Біг, Бі) [милосердний] 
див. Бог (19)

0  Помагай / поможй Боже (заст. Біг, 
Бі) див. помагати

БІБ
бобах
0  На бобах див. біб (1)
0  Розводити бобй (на бобах) див. роз

водити 
бобй
0  Розводити бобй (на бобах) див. роз

водити 
бобу
0  Давати / дати (всйпати, задати і т. ін.) 

бобу див. давати
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ
бібліографічна
Бібліографічна рідкість див. рідкість
БІБЛІОТЕКА
бібліотбка
Народна бібліотека див. бібліотека (1) 
Публічна бібліотека див. бібліотека (2) 
Цифрова бібліотека див. бібліотека (3)
б і в А к
бівак
Стояти (розташовуватися) / стати 

(розташуватися) бівуаком (біваком, 
на бівуак, на бівак, на бівуаку, на 
біваку) див. стояти
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біваком
Стояти (розташовуватися) / стати 

(розташуватися) бівуаком (біваком, 
на бівуак, на бівак, на бівуаку, на 
біваку) див. стояти 

біваку
Стояти (розташовуватися) / стати 

(розташуватися) бівуаком (біваком, 
на бівуак, на бівак, на бівуаку, на 
біваку) див. стояти

б ів у Ак

бівуак
Стояти (розташовуватися) / стати 

(розташуватися) бівуаком (біваком, 
на бівуак, на бівак, на бівуаку, на 
біваку) див. стояти 

бівуаком
Стояти (розташовуватися) / стати 

(розташуватися) бівуаком (біваком, 
на бівуак, на бівак, на бівуаку, на 
біваку) див. стояти 

бівуаку
Стояти (розташовуватися) / стати 

(розташуватися) бівуаком (біваком, 
на бівуак, на бівак, на бівуаку, на 
біваку) див. стояти

БІГ1
біг
Л  Бар’єрний біг див. біг1 (2) 
бігом
З бігом (з плином) часу див. біг1 (1) 
бігу
0  На бігу див. біг1 (3)
БІГАТИ
бігає
0  Мороз іде (ходить, бігає, проходить, 

пробігає і т. ін.) / пішов (пройшов, 
пробіг і т. ін.) за (поза) спиною 
(по спині, за плечима, поза шкірою, 
поза шкурою і т. ін.) див. мороз 

бігати
0  Без штанів (рідше без штанців) під 

стіл бігати (ходити) див. бігати (1)
0  Бігати очима див. бігати (2)
0  Бігати світами див. бігати (3)
0  Бігати (ходити, тягнутися) / бігти 

хвостом (хвостиком) див. бігати (4) 
0  Далеко ходити (бігати) не треба див. 

треба1
0  Під стіл пішки ходити (бігати) див. 

ходити
Поратися (бігати і т. ін.) по хазяйству 

(по господарству) див. поратися 
бігають
0  [Аж] мурашки бігають (пробігають, 

лізуть і т. ін.) / побігли (пробігли, 
забігали, полізли, пішли і т. ін.) по 
спині (по тілу, за плечима, за спиною, 
поза спиною і т. ін.) див. мурашки

0  [Вогненні (темні)] кола бігають 
(стрибають, витанцьовують і т. ін.) / 
забігають в очах (перед очима) див. 
коло1

0  Очі бігають / забігали див. око1
БІГВІСТЬ
бігвість
Бігвість куди (де) див. бігвість (1)
БІГТИ
бігти
0  Бігати (ходити, тягнутися) / бігти 

хвостбм (хвостиком) див. бігати (4) 
0  Ганяти (ганятися, бігти, полювати 

і т. ін.) за двома зайцями див. ганяти 
Іти (бігти) у троп див. іти 
Припустити бігти (бігцем) див. при

пускати2
Ударитися бігти див. ударятися 
0  Як [дурному] з гори бігти / побігти 

(збігти) див. бігти (1)
БІГЦЕМ
бігцем
Припустити бігти (бігцем) див. при

пускати2

БІДА1
біда
0  Біда (горе) гне (пригинає) / пригне 

[до [самої] землі] див. біда1 (1)
0  Біда обсіла (осіла, присіла і т. ін.) 

див. біда1 (2)
0  Біда притйсла (притиснула) див. 

біда1(3)
0  Біда (скрута, напасть і т. ін.) при

несла див. біда1 (4)
0  Лихо (біда, лиха година) його (її, їх 

і т. ін.) знає див. лихо1 
0  Не біда див. біда1 (5)
0  Як (мов, ніби і т. ін.) біда на голову 

див. біда1 (6) 
бідй
0  Гнутися в три бідй див. гнутися 
0  Колй б (якбй) тільки й лйха (горя, 

бідй і т. ін.) див. лйхо1 
Напйтувати / напитати лйха (бідй, го

ря, клопоту і т. ін.) див. напйтувати 
0  Не минути лйха (бідй) див. минати 
0  Не обберешся (не оберешся, не 

обібратися і т. ін.) лйха (бідй, кло
поту і т. ін.) див. оббиратися 

Приводити / привестй до бідй (на 
біду) див. приводити 

0  Торба лйха і мішок бідй див. торба 
біді
0  Помогтй (допомогтй, зарадити 

і т. ін.) біді (горю, лйху і т. ін.) див. 
помагати

біду
0  Затоплювати / затопйти лйхо (ро

зум, горе, біду і т. ін.) в чарці (в 
горілці) див. затоплювати2 

0  їсти біду див. істи 
Напоротися на неприємність (на біду) 

див. напорюватися
Приводити / привестй до бідй (на 

біду) див. приводити 
0  Пхати вік (біду, життя) див. пхати 
0  Стягтй (стягнути) біду (клопіт) див. 

стягати
0  [Як (мов, ніби і т. ін.)] на [ту] біду 

див. біда1 (7)
БІДНИЙ
бідна
0  Бідна голівонька (голова) див. го

лівонька 
бідний
0  Бідний, аж сйній див. бідний (1)
0  Бідний (небагатий) на розум див. 

бідний (2)
0  Бідний родич див. родич
БІДНІСТЬ
бідність
Нужда (бідність, убожество і т. ін.)

тіснйть див. нужда 
бідності
Межа бідності див. межа
БІДНбТА1
біднотй
Комітети біднотй див. комітет
БІЗНЕС
бізнес
Зробйти бізнес див. зробйти 
Човниковий бізнес див. бізнес (1)
БІЙ
бій
Бій биків див. бій (1)
Вводити / ввестй в бій див. вводити 
0  Вйграти / вигравати бій див. вигра

вати
Генеральний бій див. бій (2)
0  Давати / дати бій див. давати 
Поринути в бій див. поринати 
0  Приймати / прийняти бій див. при

ймати
Смертельний (смертний) бій див. бій

(3 )
боєм
0  Брати / взяти (забрати) з бою (з боєм) 

див. брати (75)
0  3 боєм див. бій (4)
0  Ітй боєм див. ітй 
Розвідка боєм див. розвідка1 
0  Смертельним (смертним) боєм див. 

бій (5)
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бою
0 Брати / взяти (забрати) з бою (з бо

єм) див. брати (75)
На полі бою див. поле 
Рушниця центрального бою див. руш

ниця
Ставати / стати до бою див. ставати
БІЙКА
бійки
0  Розмахувати кулаками [після бійки] 

див. розмахувати 
бійку
Лізти / полізти в бійку див. лізти
БІК
бік
0  Зворотний (інший, другий і т. ін.) 

бік медалі <Зворотна (інша, друга 
і т. ін.) сторона медалі> див. бік (5) 

Класти на бік (на борт) див. класти 
0  Один бік медалі див. бік (9)
0  Перевчитися на один бік див. пере

учуватися
0  Перетягати (перетягувати) / пере

тягти (перетягнути) на сторону (на 
бік) див. перетягати 

0  Перехвалювати / перехвалити на 
один бік див. перехвалювати 

0  Повернути носа в той (цей, інший) 
бік див. повертати1

Привертати / привернути на свій бік 
див. привертати

0  Ставати (переходити) / стати (рідко 
станути, перейти) на бік (на сто
рону) див. ставати

0  Схилятися / схилитися на бік (рідко 
на руч, на користь) див. схилятися 

0  Тіньовий бік сТіньова сторона> 
див. бік (11)

0  Трясця йому (їй, тобі і т. ін.) в пе
чінки (в печінку, в пуп, в бік і т. ін.) 
див. трясця 

боки
0  [Аж] братися (хапатися) / взятися 

(вхопитися, схопитися) за живіт (за 
боки, рідко в боки) див. братися (6) 

0  Братися / взятися фертом в (попід) 
боки див. братися (15)

0  Відтовктй боки див. відтовктй 
0  Два боки (дві сторони) [однієї] ме

далі див. бік (3)
0  Ідй [собі] на всі чотири вітри (на 

чотйри боки) див. іти 
0  Кйдатися на всі боки див. кидатися 
0  Крутйти (вертіти) на всі боки див. 

крутйти
0  Лизати [язиком] два боки див. ли

зати
0  На всі боки див. бік (7)
0  На всі боки приступний див. при

ступний

0  На [всі] чотйри боки (сторони) див. 
бік (8)

0  Нам’яти (насадити) / наминати боки 
див. наминати

0  Побратися в (під) боки див. побра
тися

0  Полатати (облатати) / латати боки 
(рідко рёбра) див. полатати 

0  Руки в ббки див. рука 
0  Узяти руки в боки див. узяти 
бокй
0  [Аж] рвати бокй (животй) див. рвати 
0  Бокй зривати див. зривати 
0  Нагріти бокй див. нагрівати 
0  Натовктй [під] бокй ([в] потйлицю) 

див. натовктй
0  Обламати / обламувати рёбра (бокй) 

див. обламувати1
О Облёжувати бокй див. облёжувати 
0  Пом’яти / м’яти бокй (рёбра) див.

пом’яти
боків
0  3 усіх боків див. бік (6) 
ббком
0  Життя повернулося гострим боком 

див. життя
0  Обернутися / обертатися другим 

(іншим, тёмним і т. ін.) боком див. 
обертатися

0  Під боком див. бік (10)
0  Скоком чи боком <То скоком, то 66- 

ком> див. скік1
0  То сим, то тим боком див. бік (12)
0  Хоч однйм боком див. бік (13) 
боку
0  3 боку див. бік (4)
О 3 одного боку.., з другого (іншого) 

боку., див. бік (2)
З правого боку <По правім боці> див.

бік (1) 
боці
0  Бути на боці див. бути (66)
З правого боку <По правім боці> див. 

бік (1)
0  Любйти, як сіль в оці [і тернйну в 

боці] див. любйти
Правда на моєму (твоєму, його і т. ін.) 

боці <Моя (твоя, його і т. ін.) прав- 
да> див. правда 

0  Стояти на боці див. стояти 
БІКФбРДІВ 
бікфордів
Д  Бікфордів шнур див. шнур
БІЛЕТ
білет
Білий бшёт див. бшёт (1)
0  Вовчий бшёт див. бшёт (4)
Жовтий бшёт див. бшёт (2)

Кредитовий (кредйтний) квиток (бшёт) 
див. квиток

Лотерёйний бшёт див. бшёт (3)
БІЛИЗНА1
білйзну
0  Вивертати білйзну див. вивертати
БІЛИЙ
біла
Д  Біла акація див. акація (1)
Біла відьма див. відьма 
0  Біла ворона див. ворона 
Д  Біла гарячка див. гарячка 
Біла гвардія див. гвардія 
0  Біла кість див. кість 
Біла магія див. магія 
0  Біла пляма див. пляма 
Біла смерть див. смерть 
Біла челядь див. чёлядь 
біле
Біле вино див. вино1 
Д  Біле вугілля див. вугілля 
0  Біле золото див. золото 
Біле м ’ясо див. м’ясо 
0  Видавати / вйдати біле за чорне див.

видавати
Білий
Страснйй (Білий) тйждень див. тйждень 
білий
0  [Аж (рідко білий)] світ крутиться 

(вёрнеться, макітриться, колихаєть- 
ся, щё) / закрутйвся (завертівся, за
макітрився, заколихався, пішбв) 
обертом (перёкидом, перёкидьки, 
ходором і т. ін.) [в очах (пёред очй- 
ма)] див. світ2 

Білий бшёт див. бшёт (1)
0  Білий (Божий) світ див. світ2 
Д  Білий (вільний) вірш див. вірш 
Білий гриб див. гриб 
Білий двір див. двір1 
[Білий] день надворі сНадворі вже 

день> див. день 
Білий налйв див. налйв 
Білий піар див. піар 
Білий ранок див. ранок 
Білий рух див. рух 
Білий ряст див. ряст 
Білий терор див. терор 
Білий хліб див. хліб 
0  [І] на світ [білий (Божий)] не ди- 

вйвся б див. дивйтися 
0  [І] світ [Божий (білий)] не мйлий (не 

любий) див. світ2 
0  На білий (Божий) світ див. світ1 
0  Покидати / покинути білий (цей) 

світ див. покидати
0  Світ [білий] закрився (замкнувся) 

див. світ2
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0  Світ [моїх] очей! <Мій світе [білий]!> 
див. світ1

0  У білий світ, як у копійку (у копієч
ку) див. світ2 

білим
0 Нудити / занудити [білим] світом 

див. нудити
0 Прощатися / розпрощатися (попро

щатися) з життям (з [білим] світом) 
див. прощатися 

білими
0  Білими нитками шитий див. шитий 
білі
0  Білі комірці див. комірець 
Д  Білі кров’яні тільця див. тільце 
0  Білі мухи див. муха 
Білі ночі див. ніч 
білім
0  На білому (білім) світі див. світ2 
білого
0  Від білого світу до темної ночі див. 

світ1
0 До [білого (Божого)] світа див. світ1 
0  До білого снігу див. сніг 
0  До [самого білого] світу див. світ1 
0  До сивого (білого) волосу (волоса, 

волосся, до сивини) див. волос 
0  За слізьми (сльозами, слізоньками) 

[і (й)] світу [білого, Божого] не ба
чити див. бачити (7)

0  Казка про білого (солом’яного, ря
бого) бичка див. казка 

0  Не бачити світу [білого (Божого)] 
див. бачити (14)

0  Світу [білого (Божого)] не вйдно 
(рідко не видко) див. вйдно 

0  Серед білого дня (білої днйни) див. 
день

Д  Сйнтез білого світла див. сйнтез 
0  [Треба] вдень [серед білого дня] з 

вогнем [та ще] (зі свічкою, зі світ
лом, при сонці і т. ін.) [такого] шу
кати (вишукувати) / пошукати див. 
треба1 

білої
0  Серед білого дня (білої днйни) див. 

день
0  Як (мов, ніби і т. ін.) з [білої] га

рячки див. гарячка 
білому
0  На білому (білім) світі див. світ2 
0  Чорним по білому див. чорний 
БІЛКА 
білка
0  Крутйтися як (мов, ніби і т. ін.) біл

ка в колесі див. крутйтися 
білку
0  Обідрати (обчйстити, оббілувати 

і т. ін.), як (мов, ніби і т. ін.) 
білочку (білку) див. обдирати

БІЛКЙ
білками
0  Світати / засвітати очйма (оком, 

білками) див. світати 
білки
0  Вивертати / вйвернути очі (білкй) 

див. вивертати
БІЛбК2
білками
0  Світати / засвітати очйма (оком, 

білками) див. світати 
білкй
0  Вивертати / вйвернути очі (білкй) 

див. вивертати
БІЛОЧКА
білочку
0  Обідрати (обчйстити, оббілувати 

і т. ін.), як (мов, ніби і т, ін.) 
білочку (білку) див. обдирати

БІЛЬ1
біль
Стріляючий біль див. біль1 (1) 
Тоскний біль див. біль1 (2)
Тріскучий біль [головй] див. біль1 (3) 
Д  Фантомний біль див. біль1 (4) 
болю
0  До болю див. біль1 (5)
Завдавати / завдати болю (муки) див. 

завдавати
БІЛЬ2
біль
0  Як біль білий див. біль2 (1)
БІЛЬМб
більма
0  Знімати / зняти полуду (більма) з 

очей див. знімати 
більмо
0  Наводити / навестй полуду (більмо) 

на очі див. наводити 
0  [Як (мов, ніби і т. ін.)] більмо (біль

мом) на (в) оці див. більмо (1) 
більмом
0  Стирчати (стриміти) спйчкою (біль

мом) в (на) оці (в (на) очах) див. 
стирчати

0  Стояти / стати більмом [в оці] див. 
стояти

0  [Як (мов, ніби і т. ін.)] більмо (біль
мом) на (в) оці див. більмо (1) 

БІЛЬШ 
більш
0 Більше (більш) нічого див. більше

(3)
О Більше (більш) того, що., див. біль

ше (1)
О Більш за все <Більш усього> <Біль- 

ше всьо го  див. більше (2)
0  Ні більш ні менш див. більше (5)

БІЛЬШЕ
більше
0  Більше (більш) нічого див. більше

(3)
О Більше (більш) того, що., див. біль

ше (1)
О Більш за все <Більш усього> <Біль- 

ше всього> див. більше (2)
0  Далі (більше) [й (вже)] нікуди див. 

нікуди
0 І того більше див. більше (4)
0  Нічого [більше] не лишається (не 

залишається, рідше не остається 
і т. ін.) / не лишйлося (не залйшй- 
лося, рідше не осталося і т. ін.) [, як] 
див. лишатися

0  Нога [ніколи (більше)] не ступить 
(не буде) див. нога

0  Ногй моєї [більше] не буде див. бу
ти (104)

О Тим паче (більше), що., див. паче 
Щоб (колй) не сказати більше (гіршо

го) див. сказати
0  Щоб ногй [більше] не було див. бути 

(109)
БІЛЬШИЙ
більша
Добра (більша) половйна див. поло- 

вйна 
більшій
0  Велйкою (значною, більшою і т. ін.) 

мірою <У велйкій (значній, більшій 
і т. ін.) мірі> див. міра 

більшою
0  Велйкою (значною, більшою і т. ін.) 

мірою <У велйкій (значній, більшій 
і т. ін.) мірі> див. міра

БІЛЬШІСТЬ
більшість
Абсолютна більшість див. більшість (1) 
Парламентська більшість див. біль

шість (2)
БІОГЕННИЙ
біогенний
Д  Біогенний стимулятор див. стиму

лятор 
бшгёнш
Д  Біогенні елементи див. елемент
БІОЛОГІЧНИЙ
біологічна
Д  Біологічна смерть див. смерть 
біологічне
Д  Біологічне обростання див. оброс

тання
біологічний
Д  Біологічний годйнник див. годйнник 
біологічних
Д  Пронйкність біологічних мембран 

див. пронйкність
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біологічні
Біологічні способи лікування див. спо

сіб
БІОЛОГІЧНО
біологічно
Д  Біологічно активні речовини див. 

речовина
Д  Біологічно активні точки див. точка
БІОМЕТРИЧНИЙ
біометрйчна
Д  Біометрйчна ідентифікація див. 

ідентифікація
БІПОЛЯРНИЙ
біполярні
Д  Біполярні координати див. коорди

нати 
БІРЖА 
біржа
Д  Біржа праці див. біржа (1)
Д  Брокерська біржа див. біржа (2)
Д  Товарна біржа див. біржа (3)
Д  Фондова біржа див. біржа (4) 
Чорний ринок <Чорна біржа> див. ри

нок 
біржі
Член біржі див. член
Член фондової біржі див. член
БІРЖОВИЙ
біржова
Д  Біржова спекуляція дме. спекуляція1 
біржове
Д  Біржове мито див. мито 
біржовйй
Д  Біржовйй комітет див. комітет 
Д  Біржовйй курс див. курс 
Д  Біржовйй прибуток див. прибуток 
БІС1 
біс
0  Біс злизав (ізлизав) див. біс1 (2)
0  Біс (злий дух) вселйвся (поселйвся) 

<рідко Бісенята вселйлися> див. 
біс1 (1)

0  Біс (кат, чорт) би його (тебе, її 
і т. ін.) взяв див. біс1 (3)

0  Біс однйм мотузочком скрутйв див. 
біс1 (4)

0  Біс узяв (вхопйв) див. біс1 (5)
0  Біс (чорт, дідько, кат) із ним (з нею, з 

тобою і т. ін.) див. біс1 (6)
0  Біс (чорт, нечйстий і т. ін.) споку

шає / спокусйв див. біс1 (8)
0  Біс (чорт, рідко чортеня) штовхає 

[під ребро] див. біс1 (7)
0  Біс (чорт) сіпає за язйк див. біс1 (9) 
0  [І] [сам] чорт (біс) не розбере (не 

пізнає) див. чорт
0  Кудй чорт (біс, нечйстий і т. ін.) 

поніс див. чорт

0  Не узяв його (їі, їх і т. ін.) біс (кат, 
чорт) див. біс1 (13)

0  Одйн чорт (біс, дідько) <Одна са
т а н і  див. чорт

0  Сам біс (чорт) голову зверне див. 
біс1 (14)

0  Сам чорт (біс, сатана) ногу (ноги) 
зломить (вломить, зламає і т. ін.) 
див. чорт

0  Хай (нехай) йому (їй, їм і т. ін.) 
чорт (сім чортів, біс, гаспид і т. ін.) 
див. чорт

0  Чорт (біс) зна (знає) що див. чорт 
0  Чорт (біс) [його] батька (рідше ма

му) знає (зна) <Чортй (біси) [його] 
батька (рідше маму) знають> див. 
чорт

0  Чорт (біс) [його (Її, вас і т. ін.)] берй 
(забирай) / візьмй (поберй, заберй 
і т. ін.) див. чорт

0  Чорт (дідько, диявол, біс, гаспид 
і т. ін.) [його (тебе, їх і т. ін.)] [ду
шу] знає (зна) див. чорт 

0  Що за чорт (біс)? див. чорт 
0  Якйй (рідко кий) біс! див. біс1 (15)
0  Як (мов, ніби і т. ін.) лихйй (рідше 

нечйстий, біс і т. ін.) попутав див. 
лихйй1 

біса
0  Де в біса (в чорта)! див. де2 
0  До біса (до диявола, рідше к бісу, к 

дияволу) див. біс1 (10)
0  Ідй [собі] до чорта (до біса, до дідь

ка, під три чортй і т. ін.) див. ітй 
0  На [якого] біса (чорта) див. біс1 (11) 
0  [Не] з біса ([не] з чорта) див. біс1 

( 12)
0  Ні чорта (ні біса) див. чорт 
0  Послати до біса (до чорта) див. по

силати
0  У чорта (у біса, у гаспида) див. чорт 
0  Хоч [до біса] у пекло див. пекло 
0  Якого чорта (біса, гаспида) див. чорт 
біси
0  Чорт (біс) [його] батька (рідше ма

му) знає (зна) <Чортй (біси) [його] 
батька (рідше маму) знають> див. 
чорт 

бісом
0  Дивйтися (рідко позирати) бісом 

див. дивйтися
0  Позирати вовком (бісом, зйзом 

і т. ін.) див. позирати 
бісу
0  До біса (до диявола, рідше к бісу, к 

дияволу) див. біс1 (10)
0  Ітй (летіти) / пітй (полетіти) до 

чорта (до дідька, к чорту, під три 
чортй, к бісу і т. ін.) див. ітй

БІС2
біс
0  На біс див. біс2 (1)
БІСЕНЯ
бісенята
0  Біс (злий дух) вселйвся (поселйвся) 

<рідко Бісенята вселйлися> див. 
біс1 (1)

БІСЕР
бісер
0  Метати (кйдати, розкидати, розси

пати і т. ін.) бісер (пёрли) [свйням 
(перед свиньмй, перед свйнями)] 
див. метати 

бісером
0  Розсипатися / розсйпатися бісером 

див. розсипатися
БІСЕРНИЙ
бісерний
Бісерний почерк див. почерк
БІСИК
бісики
0  Бісики грають (стрибають, рідше іс

кряться і т. ін.) в очах див. бісик (1) 
0  П ускати (посилати) / пустйти 

бісики (ґедзики) [очйма (оком)] див. 
пускати

БІСЙТИСЯ
бісйтися
0  Бісйтися з жйру див. бісйтися (1)
БІСІВ
бісів
0  Бісів (дияволів, чортів і т. ін.) син 

див. син 
бісова
0  Бісова (проклята, собача і т. ін.) ду

ша див. душа
0  Бісові (вражі, сучі і т. ін.) діти <Бі- 

сова (вража, суча і т. ін.) дитйна> 
див. діти1

0  Лиха (бісова, вража і т. ін.) личйна 
див. личйна 

бісові
0  Бісові (вражі, сучі і т. ін.) діти <Бі- 

сова (вража, суча і т. ін.) дитйна> 
див. діти1

0  Матері (бісові) його (їі, їх і т. ін.)
ковінька (корінь) див. ковінька 

бісовій
0  До бісової (лихої, чортової і т. ін.) 

матері <[Ну] к бісовій (лихій, чор
товій і т. ін.) матері (рідко мамі)> 
див. мати1 

бісового
0  Бісового (сучого, чортового і т. ін.) 

сйна див. син
0  Бісового (чортового) батька див. 

батько (5)



БІСОВИЙ 7 3 7 БЛИЗНЯТА

О До бісового (чортового) батька див. 
батько (6)

0  На [якого] [бісового (чортового)] 
батька (сина) див. батько (7)

0  Посилати / послати до бісового бать
ка (до всіх чортів) див. посилати 

0  Якого бісового батька (сина) див.
батько (11) 

бісової
0  Бісової віри див. віра1 
0  Бісової пари див. пара1 
0  До бісової (лихої, чортової і т. ін.) 

матері <[Ну] к бісовій (лихій, чор
товій і т. ін.) матері (рідко мамі)> 
див. мати1

0  Якої бісової (вражої, лихої і т. ін.)
матері див. мати1 

бісовому
0  Іди [собі] к бісовому батькові (к не

чистій матері) див. іти
БІСОВИЙ
бісова
0  Бісова (проклята, собача і т. ін.) ду

ша див. душа
0  Бісові (вражі, сучі і т. ін.) діти <Бі- 

сова (вража, суча і т. ін.) дитйна> 
див. діти1

0  Лиха (бісова, вража і т. ін.) личина 
див. личина 

бісові
0  Бісові (вражі, сучі і т. ін.) діти <Бі- 

сова (вража, суча і т. ін.) дитйна> 
див. діти1

0  Матері (бісові) його (її, їх і т. ін.)
ковінька (корінь) див. ковінька 

бісовій
0  До бісової (лихої, чортової і т. ін.) 

матері <[Ну] к бісовій (лихій, чор
товій і т. ін.) матері (рідко мамі)> 
див. мати1 

бісового
0  Бісового (сучого, чортового і т. ін.) 

сйна див. син
0  Бісового (чортового) батька див. 

батько (5)
0  До бісового (чортового) батька див. 

батько (6)
0  На [якого] [бісового (чортового)] 

батька (сйна) див. батько (7)
0  Посилати / послати до бісового 

батька (до всіх чортів) див. по
силати

0  Якого бісового батька (сйна) див.
батько (11) 

бісової
0  Бісової віри див. віра1 
0  Бісової пари див. пара1 
0  До бісової (лихої, чортової і т. ін.) 

матері <[Ну] к бісовій (лихій, чор
товій і т. ін.) матері (рідко мамі)> 
див. мати1

0  Якої бісової (вражої, лихої і т. ін.)
матері див. мати1 

бісовому
0  Ідй [собі] к бісовому батькові (к не- 

чйстій матері) див. ітй
БЛАГ
благ
0  Яко наг, яко благ див. нагйй 
блага
Блага вість (звістка) див. вість
БЛАГАТИ
благати
Просйти (благати) милосердя див. 

просйти
Просйти (благати, молйти і т. ін.) про

щення (опрощення) див. просйти 
Просйти (благати) / попросйти (забла

гати) пардону див. просйти
БЛАГЙЙ
блага
Блага вість (звістка) див. вість 
благйй
Благйй намір див. намір
БЛАГО
благ
0  Всіх благ! див. благо (1) 
благо
0  На благо див. благо (2)
БЛАГОРбДНИЙ
благородні
Д  Благородні метали див. метал
БЛАГОСЛОВЕННЯ
благо словёння
Попросйти (попрохати) благословен

ня див. попросйти
Роздавати / роздати благословення 

див. роздавати1
БЛАГОСЛОВЙТИ
благословй
0  Боже (Господи) благословй див.

благословляти (1) 
благословйло
0  [Ледве (ще тільки)] благословляло / 

благословйло на світ див. благо
словляти (2)

БЛАГОСЛОВЙТИСЯ 
благословйтися
0  Благословлятися (рідко братися) / 

благословйтися (поблагословйтися, 
заблагословйтися) на світ (на день, 
на світанок, на світання) див. бла
гословлятися (1)

БЛАГОСЛОВЛЯТИ
благословляло
0  [Ледве (ще тільки)] благословляло / 

благословйло на світ див. благо
словляти (2)

БЛАГОСЛОВЛЯТИСЯ
благословлятися
0  Благословлятися (рідко братися) / 

благословйтися (поблагословйтися, 
заблагословйтися) на світ (на день, 
на світанок, на світання) див. бла
гословлятися (1)

б л Аз е н ь
блазня
0  Корчити [з себе] дурня (дурника, 

блазня і т. ін.) див. корчити 
БЛАКЙТНИЙ 
блакйтна
0  Дворянська (голуба, блакйтна) кров 

тече у жйлах див. кров 
блакйтний
Намёт нёба сНебёсний (блакйтний)> 

намёт див. намёт 
блакйтного
О До зелёного (блакйтного) змія див. 

змій
БЛАТ
блйту
По блату див. блат (1)
БЛЕКОТА
блекотй
0  Як (мов, ніби і т. ін.) блекотй об’їв- 

ся (наївся) див. об’їдатися
БЛИЗНЮК
близнюкй
Д  Двояйдеві близнята (близнюкй) 

див. близнята (1)
Д  Однояйіщві близнята (близнюкй) 

див. близнята (2)
0  Сіамські близнята (близнюкй) див. 

близнята(3)
БЛИЗНЮКЙ
близнюкй
Д  Д вояйі^ві близнята (близнюкй) 

див. близнята (1)
Д  Однояйі^ві близнята (близнюкй) 

див. близнята (2)
0  Сіамські близнята (близнюкй) див. 

близнята(3)
БЛИЗНЯ2
близнята
Д  Д вояйі^ві близнята (близнюкй) 

див. близнята (1)
Д  Однояйдеві близнята (близнюкй) 

див. близнята (2)
0  Сіамські близнята (близнюкй) див. 

близнята(3)
БЛИЗНЯТА
близнята
Д  Двояйіщві близнята (близнюкй) 

див. близнята (1)
Д  Однояйдеві близнята (близнюкй) 

див. близнята (2)
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0  Сіамські близнята (близнюки) див. 
близнята (3)

БЛИЗЬКЙЙ
близькё
Близьке зарубіжжя див. зарубіжжя 
близькйй
0  Не близький (далекий) світ див. світ2 
близькі
Близькі взаємини див. взаємини 
близьку
0  Стати на близьку (коротку) ногу 

див. ставати
БЛЙЗЬКО
близько
Близько вхожий див. вхожий 
0  Брати (приймати) / взяти (прийня

ти) [близько] до [свого] серця (до 
[своєї] душі) (рідко в серце, в душу) 
див. брати (129)

0  І близько не було див. бути (93)
0  [І] [близько] не пахне див. пахнути
БЛЙМАТИ
блймати
0  Кліпати (блймати) очима див. кліпати
БЛЙМНУТИ
блимнути
0  Блимнути очйма (оком) див. блйм- 

нути (1)
БЛИСК
блйску
До блйску див. блиск (1)
БЛЙСКАВКА
блискавки
0  Метати громй і (та) блйскавки див. 

метати
0  Посилати [всі] громй і блйскавки 

[на голову] див. посилати 
блйскавкою
0  Блйскавкою прорізати мозок див. 

прорізувати
БЛЙСКАТИ
блйскати
0  Блйснути (блйскати) очйма (оком) 

див. блйснути (1)
БЛИСКУЧИЙ
блискуча
0  Блискуча сторінка див. сторінка
БЛЙСНУТИ
блйснула
0  Думка майнула (сяйнула, блйснула, 

пробігла і т. ін.) [в голові] див. думка 
блйснули
0  бчі блйснули [гнівом] див. око1 
блйснути
0  Блйснути (блйскати) очйма (оком) 

див. блйснути (1)

б л и щ Ат и

блищйти
0  Блищати умбм див. блищати (1)
БЛІДІСТЬ
блідість
Смертельна блідість див. блідість (1)
БЛІШКА
блішка
Д  Хрестоцвіта блішка (блоха) див.

блішка (1)
БЛОКАДА
блокада
Д  Новокаїнова блокада див. блокада

( 1)
б л о х А
бліх
0  Ганяти бліх (собак) див. ганяти 
0  Годувати (рідко відгодовувати) воші 

(вошей, бліх, нужу, блощйці і т. ін.) 
див. годувати 

блохй
Д  Конопляна блоха див. блоха (1)
Д  Хрестоцвіта блішка (блоха) див. 

блішка (1)
БЛОШЙНИЙ
блошйний
Блошйний базар (рйнок) див. базар (1)
БЛОЩЙЦЯ
блощйці
0  Годувати (рідко відгодовувати) воші 

(вошей, бліх, нужу, блощйці і т. ін.) 
див. годувати

БЛУД2
блуд
0  Заводити / завестй в блуд (на без

доріжжя) див. заводити1 
блудом
0  Ходйти (ітй) блудом див. ходйти
БЛУДЙТИ1
блудйти
0  Блудйти словами див. блудйти1 (1)
0  Блукати (блудйти, ітй і т. ін.) ма

нівцями див. блукати (1)
0  Блукати (блудйти) / поблукати (по- 

блудйти) очйма (поглядом) див. 
блукати (2)

БЛУДНИЙ1
блудна
0  Заблукана (блудна, приблудна) вів

ця див. вівця 
блудний
0  Блудний син див. син
БЛУДНЙЦЯ
блуднйця
0  Вавилонська блуднйця див. блуднй- 

ця(1)

БЛУКАТИ
блукйти
0  Блукати (блудйти, ітй і т. ін.) ма

нівцями див. блукати (1)
0  Блукати (блудйти) / поблукати (по- 

блудйти) очйма (поглядом) див. 
блукати (2)

0  Літати (летіти, блукати) / полетіти 
(поблукати) думками (гадками, заст. 
мйслю) див. літати 

блукйють
0  бчі блукають (лізуть, лазять / т. ін.)

див. око1 
БЛУКАЮЧИЙ 
блукаюча
А  Блукаюча нйрка див. нйрка 
блукаючий
А  Блукаючий нерв див. нерв 
блук&ючі
А  Блукаючі (мандрівні) вогні див. во

гонь
БЛЮДЕЧКО
блюдечку
0  Підносити (подавати) / піднестй 

(подати) на блюдечку (на блюді, на 
тарілочці) [з голубою облямівоч- 
кою] див. підносити 

0  Як (мов, ніби і т. ін.) на блюдечку 
див. блюдечко (1)

БЛЮДО
блюді
0  Піднбсити (подавати) / піднестй 

(подати) на блюдечку (на блюді, на 
тарілочці) [з голубою облямівоч- 
кою] див. піднбсити

БЛЙХА
бляха
А  Чорна бляха див. бляха (1)
БОБЁР
бобёр
0  Як (мов, ніби і т. ін.) бобёр у салі 

див. бобёр (1)
БбБРИК
бббрик
0  Під бббрик див. бббрик (1)
БОВТ
бовтй
0  Ні (ані) до сака, ні (ані) до бовта див. 

сак1
БОГ
Бог
0  Бачить Бог див. Бог (1)
0  Бог (Господь) зна що [такё] див. Бог

(2)
0  Бог (Господь) з тобою (з вами)! див. 

Бог (11)
0  Бог (Господь) мйлував / помйлував 

див. Бог (3)
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0 Бог (Господь) несе / приніс див. Бог
(4)

0 Бог (Госпбдь) привів див. Бог (5)
0 Бог (Госпбдь) прийняв (приняв, при

брав) [душу] [до Себе] див. Бог (6) 
0 Бог (Господь) розум відібрав (відняв, 

забрав і т. ін.) див. Бог (7)
0 Бог (Госпбдь) смерть дає (посилає) 

див. Бог (8)
0 Бог знає (зна) як див. Бог (9)
0 Бог зна (знає) коли (відколи, пбки) 

див. Бог (10)
0 Бог поніс див. Бог (12)
0 Бог (рідко Біг, Госпбдь) [його (їх, 

тебе і т. ін.)] [святий] знає (зна, 
відає, віда) див. Бог (13)

0 Бог розумом зобйдив (обділив) див. 
Бог(14)

0 Бог тобі (йому, їй і т. ін.) суддя див. 
Бог(15)

0 Бог (Христос) з ним (з нею, з тобою 
і т. ін.) див. Бог (16)

0 Дай Боже (Бог) пам’ять див. давати 
0 Дай / давай Боже (Бог) ноги [, а чорт 

колеса] див. давати
ОДай (рідко подай) Боже (Бог, Гос

поди) див. давати
0 Дасть (поможе, пошле) Бог (Гос

пбдь, заст. Біг, Бі) [милосердний] 
див. Бог (19)

0 Не Бог зна який див. Бог (22)
0 Не дай Боже (Бог, Господи, Мати 

Божа) див. давати
0 Не доведи (не приведи) Боже (Бог, 

Господи, Госпбдь) див. доводити 
0 Один Бог [тільки] знає (відає) див. 

Бог(24)
0 Сам Бог велів див. Бог (26)
0 Убий (побий) мене Бог див. убивати1 
0 Хай мене Бог уб’є <Бог мене вбий> 

див. Бог (28)
0 Хай (нехай) Бог (Госпбдь) мйлує 

(боронить) / помилує (оборбнить) 
див. Бог (29)

0 Хай (нехай) Бог (Госпбдь) помагає 
(помага) див. Бог (ЗО)

0 Цар і Бог див. цар 
0 Чим (що) Бог послав див. Бог (31)
0 Що (як) Бог дасть див. Бог (32)
0 Як Бог (Госпбдь) мйлує? див. Бог (33) 
0 Як Бог на душу покладе див. Бог (34) 
Ббга
0 Бійся (бійтесь) / побійся (побійтесь) 

Ббга! див. боятися (2)
0 Ббга побоявся (побоялися) б див. 

побоятися
0 Брати / взяти на Бога див. брати (89) 
0 Вхопйти (впіймати, взяти і т. ін.) / ха

пати Ббга за бороду див. ухбплювати 
0 Гнівити Бога (Господа) див. гнівити

Гбспода (Бога) молити див. молити 
0  Гріх (нема чого, нічого і т. ін.) [і] 

Бога гнівйти див. гріх 
0  Живим до Бога (на нёбо) лізти / по

лізти див. лізти
Жиги та (і) Ббга (долю, доленьку) хва

лити див. жиги
0  Зглянься (згляньтеся, зогляньтеся 

і т. ін.) на Бога! див. зглянутися 
0  Мати Ббга [в серці (в душі, в животі 

і т. ін.)] див. мати2
0  Не боятися / не побоятися гріха 

(Бога) див. боятися (5)
0  Немає (йема) Бога у серці (в душі, в 

животі) див. нема
0  Не мати Ббга в душі (в серці, в жи

воті) див. мати2
0  Ні в Бога, ні в чорта див. Бог (23)
0  Пітй в могйлу (з життя, від нас, до 

Ббга і т. ін.) див. пітй 
0  Просити (прохати) [у Бога] смерті 

див. просйти
0  Просйти у Бога ласки див. просйти 
0  Ради Бога <Б6га ради> див. Бог (25) 
0  Скажи (скажіть) на мйлість [Ббжу 

(Бога)] див. сказати 
0  Тримати [Гбспода] Бога за бороду 

див. тримати
0  У Бога теля з’їсти див. з ’їдати 
0  Уповати на Бога див. уповати 
0  Хвалити Бога див. хвалити 
0  Як (мов, ніби і т. ін.) Ббга див. Бог 

(35)
0  Як (мов, ніби і т. ін.) у Бога (у Хрис

та, у батька і т. ін.) за пазухою (за 
дверима) див. пазуха 

ббга
0  Молитися скляному богові (богу) 

сПрихилйтися до скляного ббга> 
див. молйтися 

Ббгові
0  Віддати / віддавати Богу (Ббгові) 

душу (духа, дух) див. віддавати 
Дякувати Ббгові (Ббгу, Гбсподові, 

Гбсподеві) див. дякувати 
0  Ні Ббгу (Ббгові) свічка, ні чорту 

(чортові) кочерга (коцюба, ладан, 
надовбень і т. ін.) див. свічка 

0  Слава Ббгові (Богу) див. слава 
0  Як Богу (Ббгові) молйтися / помо

литися див. молйтися 
ббгові
0  Молйтися скляному ббгові (богу) 

сПрихилйтися до скляного ббга> 
див. молйтися 

Ббгом
0  Забутий Богом (Господом) див. за

бутий
0  Заклинати Богом (всім святйм [на 

світі]) див. заклинати 
0  За малим Богом див. Бог (20)

0  3 Ббгом див. Бог (21)
0  Іди [собі] з Богом див. іти 
0  Почувати себе Богом див. почувати 
Присягати / присягнути (присягтй) Бо

гом (нёбом і т. ін.) див. присягати 
Присягатися / присягнутися Ббгом 

(Христом, хрестом і т. ін.) див. при
сягатися

0  Ходити під Богом див. ходйти 
Христбм-Ббгом клястйся див. клястися 
Христбм-Ббгом молйти див. молйти 
Ббгу
0  Віддати / віддавати Богу (Ббгові) 

душу (духа, дух) див. віддавати 
Дякувати Ббгові (Ббгу, Гбсподові, 

Гбсподеві) див. дякувати 
0  Ні Ббгу (Ббгові) свічка, ні чбрту 

(чортові) кочерга (коцюба, ладан, 
надовбень і т. ін.) див. свічка 

0  Одному Богу (Аллаху) відбмо див. 
відомо

0  Слава Ббгові (Богу) див. слава 
0  Слова чиї та Богу у вуха див. вухо 
0  Як Богу (Ббгові) молйтися / помо- 

лйтися див. молйтися 
ббгу
0  Молйтися склянбму ббгові (богу) 

<Прихилйтися до скляного ббга> 
див. молйтися 

Ббже
0  Боже (Господи) благослови див. 

благословляти (1)
0  Боже (Господи) праведний (пра

вий)! див. Бог (17)
Ббже (Господи) [тебё (менё, його 

і т. ін.)] спаси див. спасати2 
0  Ббже (Господи) [Ти] [мій] [мйлий 

(мйлостйвий, милосёрдний)]! див. 
Бог (18)

0  Ббже теля див. теля 
0  Боронй (борбнь) / оборонй (сохра

ни, сохрань) Ббже див. боронйти1 (1) 
0  Дай Боже (Бог) пам’ять див. давати 
0  Дай Ббже здоров’я див. давати 
0  Дай / давай Ббже (Бог) ноги [, а чорт 

колёса] див. давати 
0  Дай (рідко подай) Боже (Бог, Гос

поди) див. давати
0  Крий Ббже (Господи, Матір Божа, 

Мати Божа і т. ін.) див. крйти 
0  Не дай Боже (Бог, Господи, Мати 

Божа) див. давати
0  Не доведи (не приведи) Ббже (Бог, 

Господи, Госпбдь) див. доводити 
0  Не мати [і] за Ббже пошиття див. 

мати2
0  Побий менё [святий] хрест (грім, 

Ббже і т. ін.) див. побйти 
0  Поздоров Ббже див. поздоровляти
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0  Помагай / поможи Боже (заст. Біг, 
Бі) див. помагати

Прийми Боже (Господи) мою душу 
(мене) [до Себе] див. приймати 

0  Святий Боже! див. Бог (27)
0  Ховай Боже див. ховати1 
0  Хорони Боже! див. хоронити 
0  Щастй тобі (вам, їм і т. ін.) [доле 

(Боже)] <Хай (нехай) тобі (вам, їм 
і т. ін.) щастйть> див. щастйти 

Ббзі
0  Спочивати / спочити в Бозі див. спо

чивати
БОГАТЙРСЬКИЙ
богатйрський
0  Богатйрський сон див. сон1
БОГЁМСЫСИЙ
богёмський
Л  Богёмський кришталь див. кришталь
БОГЙНЯ
Богйня
Велика Богйня див. богйня (1)
БОГОРбДИЦЯ
Богорбдиці
Різдво [Пресвятої] Богорбдиці див. 

Різдво
Успіння Пресвятої Богорбдиці див. 

Успіння
БОЖЕВІЛЬНИЙ
божевільний
0  Як божевільний див. божевільний (1)
БОЖИЙ
Ббжа
0  Бий / побйй тебе (його, її і т. ін.)

сила Божа див. бити (20)
Божа (Господня, Пречйста) Мати див. 

мати1
0  Божа людйна див. людйна 
0  Ббжа пташка див. пташка 
0  Іскра Ббжа див. іскра 
0  Крий Боже (Господи, Матір Божа, 

Мати Ббжа і т. ін.) див. крйти 
0  Не дай Боже (Бог, Господи, Мати 

Божа) див. давати
Пресвятая Діво ([Маріє], Мати Ббжа 

[милостива] і т. ін.) див. діва 
Раба Божа див. раба 
Служба Ббжа див. служба 
0  Хай (нехай) Мати Ббжа мйлує (про

щає, боронить) / помйлує (спасе) 
див. мати1

0  [Чйста] кара Ббжа (Господня, вави
лонська) див. кара 

0  Як [Божа] бджола див. бджола (2) 
Боже
0  Царство Небесне (Вічне, Боже) див. 

царство

Ббжий
0  Агнець Ббжий див. агнець (1)
0  Білий (Ббжий) світ див. світ2 
Ббжий (Госпбдній) дім див. дім 
0  Божий (Госпбдній, Христовий) слу

га див. слуга 
0  Божий дар див. дар 
0  Божий (Страшнйй) суд див. суд 
0  Божий чоловік див. чоловік 
0  Витягати / вйтягти (вйтягнути) на 

світ Божий див. витягати 
0  Відрізнйти Ббжий дар від яєчні див. 

відрізняти
Закон Ббжий див. закон 
0  [І] на світ [білий (Ббжий)] не ди

вився б див. дивитися 
0  [І] світ [Ббжий (білий)] не милий (не 

любий) див. світ2
Кожен (цілий) Ббжий день див. день 
0  На білий (Божий) світ див. світ1 
0  Привбдити / привести на світ [Бо

жий] див. привбдити 
0  Промисел Ббжий див. промисел 
Раб Ббжий див. раб 
Син Ббжий див. син 
0  Що не день <Що Ббжий день (Бо

жого дня)> див. день 
0  Як [Ббжий] день див. день 
ббжий
0  Святий та божий див. святйй 
Ббжим
0  Жити Ббжим духом див. жити 
Ббжі
Божі діти див. діти1 
Ббжій
0  На Божій (останній) дорозі див. до

рога
0  На смертній (смертельній, Ббжій) 

постелі див. постіль 
0  По милості Ббжій див. милість 
Ббжого
0  До [білого (Божого)] світа див. світ1 
0  До [Ббжого (Страшного)] суду див. 

суд
0  Не бачити світу [білого (Божого)] 

див. бачити (14)
0  Світу [білого (Божого)] не видно 

(рідко не видко) див. видно 
0  Щоб світу Ббжого (своїх діточок) не 

побачити див. побачити 
0  Що не день <Що Ббжий день (Бо

жого дня)> див. день 
Ббжої
0  Просити кари Божої див. просити 
0  Як (мов, ніби і т. ін.) з Божої руки 

див. рука 
Ббжою
0  Ббжою милістю (мйлостю) див. ми

лість

Ббжу
0  Відходити (лагодитися) / відійти на 

(в) Божу (останню) путь (дорогу) 
див. відходити

0  Пускати / пустити на волю Божу 
див. пускати

0  Скажи (скажіть) на милість [Ббжу 
(Бога)] див. сказати 

БОЙОВЙЙ 
бойова
Бойова одиниця див. одиниця 
А  Бойова рубка див. рубка2 
Бойова тривога див. тривога 
бойове
0  Бойове хрещення див. хрещення 
бойовйй
Бойовий (вогневий) припас сБойові 

(вогневі) припаси> див. припас1 
Поставити гвинтівку (рушницю) на 

бойовйй звід див. поставити1 
бойові
Бойовйй (вогневий) припас <Бойові 

(вогневі) припаси> див. припас1 
Бойові порядки див. порядок 
бойовій
0  У повній [бойовій] готовності див.

готовність
бойову
Взяти (звести) на бойову див. узяти 
0  Пробйти бойову тривогу див. про

бивати 
БОКОВИЙ 
боковйй
А  Латеральний (боковйй) прйголос- 

ний див. прйголосний 
бокову
0  На бокову див. боковйй (1)
БбКОМ
ббком
0  Вйлізти (вййти, рідко полізти) / ви

лазити (вилізати, виходити і т. ін.) 
боком див. вилазити 

0  Дивйтися косо (крйво, ббком) див.
дивйтися 

БОЛГАРСЬКИЙ 
болгірський
Болгарський хрест (хрестик) див. хрест 
Болгарський хрестик див. хрестик 
БОЛІТИ1 
болйть
0  Аж душа болйть див. душа 
0  [Аж] кишкй болять <[Аж] кйшка 

болйть> див. кйшка 
0  Аж шкура [на голові] болйть див. 

шкура
0  Голова болйть див. голова 
0  Душа болйть (щемйть, ятрйться 

і т. ін.) / заболіла (защеміла, за- 
ятрйлася і т. ін.) див. душа
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0 Серце (серденько) болить / заболіло 
(зболіло, наболіло) див. серце 

болять
0 [Аж] кишки болять <[Аж] кишка 

болйть> див. кишка
БОЛІТИ2
боліти
0 Боліти душею див. боліти2 (1)
0 Боліти (уболівати, переживати і т. ін.) 

за свою (власну) шкуру див. боліти2
(2)

БОЛбНСЬКИЙ
болонський
Болонський процес див. процес
БОЛОТНИЙ
болотні
Мисливські (болотні) чоботи див. чо

боти
БОЛбТО
болота
0 Витягти (витягнути) / витягати (ви

тягувати) з болота (з багна, з ка
люжі, з грязюки і т. ін.) див. ви
тягати 

болотах
0 Щоб тебе (його) понесло по нетрях 

та по болотах (поверх дерева) див. 
понести 

болоті
0 Місити в грязюці (в грязі, в болоті 

і т. ін.) див. місити 
0 Як бугай у болоті див. бугай1 (1) 
болото
0 Втоптати (затоптати) / втоптувати 

(топтати) в багно (в багнюку, в бо
лото, в землю і т. ін.) див. втоп
тувати1

0 Кидати / кинути болотом (болото, 
гряззю і т. ін.) див. кидати 

0 Місити (перемішувати) / переміси
ти болото (багно, багнюку і т. ін.) 
див. місити

0 Не ударити лицем (обличчям) у грязь 
(у болото) див. ударяти 

болотом
0 Змішувати (мішати) / змішати з зем

лею (з болотом, з грязюкою) див. 
змішувати

0 Кидати / кинути болотом (болото, 
гряззю і т. ін.) див. кидати 

0 Ляпати грязюкою (гряззю, болотом 
і т. ін.) див. ляпати 

0 Обливати (обкидати, поливати 
і т. ін.) / облити (обкидати, полити 
і т. ін.) брудом (болотом, грязюкою 
і т. ін.) див. обливати 

БОЛЮЧИЙ 
болюча
0 Болюча (слаба, слабка і т. ін.) стру

на (струнка) див. струна

болюче
0  Болюче (гостре) питання див. пи

тання
0  Болюче (живе, найболючіше і т. ін.) 

місце див. місце
0  Зачіпати / зачепити за болюче (най

болючіше) місце див. зачіпати 
0  Попадати (вражати) / попасти (вра

зити) на (в) [саме] болюче (живе, 
найболючіше і т. ін.) місце див. 
попадати 

болючій
0  Грати на болючій струні див. грати
БОЛЯЧКА
болячка
0  Бодай на тебе (на нього, на неї 

і т. ін.) трясця й болячка див. трясця 
болячки
0  Хоч до рани (до болячки, до зубів 

і т. ін.) кладй (прикладай, притуляй 
і т. ін.) / приклади (притули) див. 
класти

0  Як (мов, ніби і т. ін.) болячки на лоб 
див. болячка (1) 

болячкою
0  Сидіти болячкою на серці див. сидіти 
болячку
0  Бити в саму душу (болячку) див.

бити (ЗО) 
болячок
0  Сто (сто сот, тисячу) крот [болячок] 

у печінкй див. сто 
болячок
0 Насадити болячок див. насаджувати2 
болячці
0  Як (мов, ніби і т. ін.) [лихій, пече

ній, тій і т. ін.] болячці (рідко хирі) 
див. болячка (2)

БбМБА
бомба
А  Авіаційна бомба див. бомба (1)
А  Акустична бомба див. бомба (2)
А  Атомна бомба див. бомба (3)
А  Вакуумна бомба див. бомба (4)
А  Воднева бомба див. бомба (5)
А  Вулканічна бомба див. бомба (6)
А  Глибинна бомба див. бомба (7)
А  Запалювальна (запальна) бомба 

див. бомба (8)
А  Логічна бомба див. бомба (9)
А  Нейтронна бомба див. бомба (10)
БОМБАРДУВАЛЬНИК
бомбардувальник
Пікіруючий бомбардувальник див. 

бомбардувальник (1)
БбМКИ
бомки
0  Бити бомки див. бити (21)

БбНДАР
бондар
0  Через вулицю бондар див. бондар

( 1)
БбНДОВИЙ 
бондов 11 й
А  Ббндовий вантаж див. вантаж 
А  Ббндовий склад див. склад1 
БОН1ТЁТ 
боштёт
А  Бонітет лісу див. бонітет (1)
БбНУСНИЙ
ббнусна
А  Ббнусна знижка див. знижка
БОРГ
борг
Брати / взяти у борг (у позичку) див. 

брати (34)
Давати / дати у борг див. давати 
Задавнений борг див. борг (1)
А  Мйтний борг див. борг (2)
0  Сплатити борг (борги) див. сплачу

вати 
боргах
0  Загрузати / загрузнути (загрузти) в 

позичках (боргах) див. загрузати 
0  У боргах [, як у шовках (у реп’яхах)] 

див. борг (3) 
боргй
0  Влазити (залазити) / влізти (залізти) 

в боргй див. влазити 
Гасити боргй (заборгованість) див. га

сити
0  Сплатити борг (боргй) див. сплачу

вати 
боргів
0  Вилазити / вйлізти з боргів див. ви

лазити 
боргу
0  Не лишатися (не залишатися, рідше 

не оставатися і т. ін.) / не лишйтися 
(не залйшйтися, рідше не остатися 
і т. ін.) в боргу див. лишатися 

0  У [неоплатному] боргу див. борг (4) 
БОРГОВЙЙ 
боргова
А  Боргова яма див. яма
БОРДбСЬКИЙ
бордоська
А  Бордоська рідина див. рідина
БОРІДКА
борідка
Борідка лопаточкою див. борідка (1) 
Цапина борідка <Борідка цапом> див. 

борідка (2)
А  Царська борідка див. борідка (3)
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БбРНИЙ
борна
Л  Борна кислота див. кислота 
борний
Л  Борний спирт див. спирт 
ббрні
Л  Борні добрива див. добриво
БОРОДА
бородй
Борода лопатою див. борода (1)
Борода цапом див. борода (2)
0 Сива борода див. борода (5)
Спасова борода див. борода (3) 
бород6ю
0 3 бородою див. борода (4) 
бброду
0 Вхопити (впіймати, взяти і т. ін.) / 

хапати Бога за бброду див. ухбплю- 
вати

Розгладжувати / розгладити вуса (бо
роду) див. розгладжувати 

0 Тримати [Господа] Бога за бброду 
див. тримати 

БОРОЗЕННИЙ 
борозённа
Д  Борозенна сівба див. сівба
БОРОЗНА
борознй
Звальна борозна див. борозна (1) 
Розгінна борозна див. борозна (2) 
борознй
0 Вийти із борознй див. виходити
БОРОНЙТИ1
боронй
0 Боронй (борбнь) / оборони (сохра

ни, сохрань) Боже див. боронити1
О)

боронйти
Берегти (оберігати, боронйти) честь 

див. берегти (1) 
боронить
0 Нехай (хай) Спас боронить! див. 

Спас1
0 Хай (нехай) Бог (Господь) милує 

(боронить) / помйлує (оборонить) 
див. Бог (29)

0 Хай (нехай) Мати Божа мйлує (про
щає, боронить) / помйлує (спасе) 
див. мати1 

БОРОНУВАННЯ 
боронувйння
Д  Сліпе боронування див. боронуван- 

ня(1)
БОРбТИСЯ
боротися
Боротися до кінця див. боротися (1)
0 Боротися з [самим] собою див. бо

ротися (2)

0  Воювати (боротися) з вітряками 
див. воювати

БОРОТЬБА
боротьбй
0  Боротьба з вітряками див. боротьба

(3)
0  Боротьба з [самим] собою див. бо

ротьба (4)
Д  Вільна боротьба див. боротьба (1) 
Д  Класична (грёко-рймська) бороть

ба див. боротьба (2)
БОРОШНЙСТИЙ
борошнйста
Д  Борошнйста роса див. роса
БбРОШНО
борошна
Д  Хрусткість борошна див. хрусткість 
борошно
Д  Кісткове борошно див. борошно (1) 
Д  М ’ясо-кісткове борошно див. бо

рошно (2)
Д  Фунтове борошно <Фунт6ва мука> 

див. борошно (3)
Д  Хвойне борошно див. борошно (4)
БОРТ
борт
0  [Викидати / викинути] за борт див. 

викидати
За борт див. борт (1)
Класти на бік (на борт) див. класти 
ббртом
0  За ббртом див. борт (3) 
борту
На борту корабля (літака, ракети і т. ін.) 

див. борт (2)
БбРТНИЙ
бортний
Бортний промисел див. промисел
БОРТНЙК
бортняк
Ведмідь-бортняк див. бортняк (1)
БОРЩ
борщ
Зелений борщ див. борщ (1)
0  Не давати (не дозволяти) / не дати 

(не дозволити) наплювати (плюнути) 
[собі] в кашу (в борщ) див. давати 

0  Плювати / плюнути (наплювати, 
рідше начхати) в борщ (в кашу) див. 
плювати

0  [Таке,] що і в борщ не кришать див. 
такий

Холодний борщ див. борщ (2) 
борщі
0  Свищі в борщі див. свищ1

БбСИЙ
босий
0  Голий, босий і [й] простоволосий 

див. голий
0  [І] босий і голий див. босий (1) 
босим
0  Ходйти гблим (босим) див. ходйти 
ббсу
0  На босу ногу див. нога
БОСбНІЖ
босоніж
0  На босоніж див. босоніж (1)
БОТАНІЧНИЙ
ботанічний
Д  Ботанічний сад (рідко садбк) див. 

сад
БбЧКА 1
бочка
0  Бочка Данаід див. бочка1 (1) 
бочки
0  Як (мов, ніби і т. ін.) з відра (з ббч- 

ки, з цебра) див. відро 
0  Як (мов, ніби і т. ін.) з [порожньої 

(духової)] бочки див. бочка1 (2) 
ббчку
0  Влити в бочку мёду (в мед) ложку 

дьогтю див. вливати1 
0  Котйти / покотйти бочку див. котити 
Обтягати (обтягувати) / обтягти (об

тягнути) бочку див. обтягати 
0  Як (мов, ніби і т. ін.) у бездонну 

(діряву) бочку див. бочка1 (3)
0  Як (мов, ніби і т. ін.) у бочку Данаід 

див. бочка1 (4) 
бочці
0  Ложка дьогтю [в бочці мёду] див. 

ложка
0  Сидіти на пороховій бочці (на поро

ховому погребі) див. сидіти 
Як (мов, ніби і т. ін.) оселёдщв (рідко 

селёдщв) [у бочці] див. оселёдець
БОЯЗКЙЙ
боязкйх
0  Не з боязкйх див. боязкий (І)
БОЯТИСЯ
бійся
0  Бійся (бійтесь) / побійся (побійтесь) 

Бога! див. боятися (2)
Не бійся (бійтеся) див. боятися (1) 
бійтесь
0  Бійся (бійтесь) / побійся (побійтесь) 

Бога! див. боятися (2) 
бійтеся
Не бійся (бійтеся) див. боятися (1) 
боятися
0  Боятися своєї (власної) тіні див. бо

ятися (3)
0  [І] духу боятися див. боятися (4)
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О Не боятися / не побоятися гріха 
(Бога) див. боятися (5)

БРАГА
брйги
0 Як (мов, ніби і т. ін.) віл до браги 

див. віл1
БРАК1
брак
Через брак <3а браком> див. брак1 (1) 
браком
Через брак <3а браком> див. брак1 (1)
БРАКУВАТИ1
бракувало
Тільки цього [ще] бракувало! див. бра

кувати1 (1) 
бракує
0 Нема (немає, бракує, не стало) ке

бети див. нема
0 Нема (немає, не було, не вистачає, 

бракує і т. ін.) [однієї (третьої, де
сятої і т. ін.)] клепки у голові див. 
нема

0 Тільки (хіба, хіба що, лиш) пташй- 
ного (птичого) молока нема (не ви
стачає, бракує і т. ін.) див. нема

БРАМСЕЛЬНИЙ
брймсельний
Д  Брамсельний вітер див. вітер
БРАТ
брат
Брат у других сТроюрідний брат> див. 

брат (2)
Брат у перших сДвоюрідний брат> 

див. брат (3)
0 Ваш брат див. брат (9)
Горілчаний брат див. брат (4)
Зведений брат див. брат (5)
0 [І] чортові не брат див. брат (10)
0 їхній брат див. брат (11)
0 Менший брат сМенші братй> див. 

брат(12)
Молочний брат див. брат (6)
Названий (наречений) брат див. брат

(7)
0 Наш брат див. брат (14)
0 Ні (ані) сват ні (ані) брат див. сват1 
0 [Сам (і)] чорт не брат (за брата) див. 

чорт
0 Самому чорту брат [і сват] див. брат

(15)
0 Свій брат див. брат (16)
0 Старший брат див. брат (17) 
Хрещений брат див. брат (8)
0 Як брат з сестрою див. брат (18) 
брйта
0 На брата див. брат (13)
0 [Сам (і)] чорт не брат (за брата) див. 

чорт

братй
Брати по серцю й крбві див. брат (1)
0  Менший брат сМенші братй> див. 

брат (12)
БРАТИ
берё
0  [Аж] на кольки бере див. брати (54) 
Бере / взяла (прийшла) хіть див. хіть 
0  Бере з-за плечей див. брати (55)
0  Бере на дрижакй див. брати (56) 
Бере (охоплює) / взяла (охопйла) не

терплячка див. нетерплячка 
0  Ваша бере / взяла див. ваш 
0 Досада бере (хапає, гризе) / взяла 

(вхопйла, запекла і т. ін.) див. 
досада

0  Дрімота бере (хйлить) див. дрімота 
0  Жаль бере (проймає, огортає і т. ін.) 

/ взяв (пройняв, огорнув і т. ін.) [за 
серце] див. жаль1

0  Життя бере / взяло своє див. життя 
Журба (жура) налягає (бере) / налягла 

(взяла) див. журба
0  Зло (злість) бере (забирає) <Зло 

взяло> <3лість взяла> див. зло1 
Мороз бере див. мороз 
0  Мороз із-за (з-за) плечей бере див. 

мороз
0  Наша [верх] бере / взяла див. наш 
0  Не бере (не візьме) ніщо (ворожа 

куля, лиха годйна і т. ін.) див. брати 
(142)

0  Непосидячка бере див. непосидячка 
0  Ніякий грець не бере / не візьме див. 

грець2
Нудьга (скука) бере (заїдає і т. ін.) / 

взяла (заїла і т. ін.) див. нудьга 
0  бдур бере (хапає) / взяв (ухопйв) 

див. одур
0  Оскома бере / узяла див. оскома 
0  Охота бере див. охота1 
0  Плач бере див. плач 
0  Серце бере / взяло див. серце 
0  Сміх (регіт) бере (розбирає) / узяв 

(розібрав) сРеготи беруть (розбира
ють) / узялй (розібрали)> див. сміх 

0  Сон не бере / не взяв див. сон1 
0  Страх (острах, жах) бере (обгортає, 

обіймає, обнімає, охоплює і т. ін.) / 
узяв (обгорнув, обійняв, обняв, охо
пив і т. ін.) кого сСтрах находить 
(нападає) / найшов (напав) на кого> 
див. страх1

Сумнів бере / узяв сСумніви беруть / 
взялй> див. сумнів

0  Хай (нехай, бодай) чорт (нечйстий, 
лихйй) бере / візьме (ухопить) (чор
та візьмуть) див. чорт 

0  Хміль не бере див. хміль

0  Цікавість бере (розбирає, охоплює 
і т. ін.) / взяла (розібрала, охопйла 
і т. ін.) див. цікавість 

берй
0  Берй (беріть) вйще див. брати (57)
0  Бий (берй, трясй) / побйй тебе (його, 

її / т. ін.) трясця див. бйти (17)
О Враг його берй див. враг 
0  Кат його (її, їх і т. ін.) [маму] берй 

(забирай) / взяв (побрав, забрав) [би] 
див. кат

0  Хоч берй та лізь живцем у землю 
див. брати (144)

0  Чорт (біс) [його (її, вас і т. ін.)] берй 
(забирай) / візьмй (поберй, заберй 
і т. ін.) див. чорт 

беріть
0  Берй (беріть) вйще див. брати (57) 
беруть
0  Дрижакй пробирають (беруть, хапа

ють і т. ін.) / пробрали (взялй, вхо- 
пйли і т. ін.) див. дрижакй 

0  Думкй (гадкй і т. ін.) беруть (об
сідають, гризуть) / взялй (обсіли, 
обнялй) див. думка 

0  Завидки (завидьки) беруть / взялй 
див. завидки

0  Позіхи (позіхоти) змагають (беруть) 
див. позіхи

0  Сміх (регіт) бере (розбирає) / узяв 
(розібрав) сРеготи беруть (розбира
ють) / узялй (розібрали)> див. сміх 

Сумнів бере / узяв сСумніви беруть / 
взялй> див. сумнів 

брйти
0  [Аж] вбирати (брати) [в (на) себе] 

очі (око) див. вбирати1 
Брати / взяти акорд див. брати (1)
0  Брати / взяти верх (гору) див. брати

(58)
0  Брати / взяти в жменю див. брати

(59)
0  Брати / взяти в [залізні] шори (рідко 

стоси) див. брати (60)
0  Брати / взяти висоту (висоти) див. 

брати (61)
Брати / взяти відпустку див. брати (2) 
0  Брати / взяти в кліщі див. брата (62) 
0  Брата / взяти в лещата (в лабети) 

див. брати (63)
0  Брати / взята в нагаї (рідше в на

гайки) див. брати (64)
0  Брати / взята в обйдві жмені див. 

брати (65)
Брати / взяти в облогу див. брати (3)
0  Брати / взяти в обмолот див. брати

(66)
Брати / взяти в прймітку див. брата (4) 
0  Брати / взяти в роботу див. брати

(67)
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О Брати / взяти в руки (до рук) див. 
брати (68)

О Брати / взяти в свої руки див. брати 
(69)

О Брати / взяти втямки (у тямку, до 
тями, в толк) див. брати (70)

Брати / взяти в шенкелі див. брати (5) 
0 Брати / взяти в штикй див. брати 

(71)
Брати / взяти галопом (галоп) див. 

брати (6)
0 Брати / взяти голіруч див. брати (72) 
0 Брати / взяти голову в руки див. 

брати (73)
Брати / взяти декретну відпустку див. 

брати (7)
Брати / взяти до відома див. брати (8) 
0 Брати / взяти до уваги див. брати 

(74)
0 Брати / взяти (забрати) з бою (з бо

єм) див. брати (75)
0 Брати / взяти (забрати) [собі] в го

лову див. брати (76)
0 Брати / взяти за живіт див. брати 

(77)
0 Брати / взяти за карк (за в’язи) див. 

брати (78)
Брати / взяти заміж [за себе] див. брати

(9)
Брати / взяти за основу див. брати (10) 
0 Брати / взяти за петельки див. брати

(79)
0 Брати / взяти за печінкй див. брати

(80)
Брати / взяти за правило див. брати

( П )

0 Брати / взяти зброю (меч) в руки 
див. брати (81)

0 Брати / взяти з копита див. брати 
(82)

0 Брати / взяти з місця див. брати (83) 
Брати / взяти зобов’язання див. брати 

( 12)
0 Брати / взяти криком див. брати (84) 
0 Брати / взяти курс див. брати (85)
0 Брати / взяти лінію див. брати (86) 
Л  Брати / взяти м’яч див. брати (52) 
Брати / взяти на абордаж див. брати 

( 13)
0 Брати / взяти на арапа див. брати 

(87)
0 Брати / взяти на бас (на баса) див. 

брати (88)
0 Брати / взяти на Бога див. брати (89) 
0 Брати / взяти на буксир див. брати 

(90)
Брати / взяти на вила див. брати (14) 
Брати / взяти на замітку див. брати (15) 
Брати / взяти на замок див. брати (16)

Брати / взяти на м$пки (на тортури) див. 
брати (17)

0  Брати / взяти на мушку (на приціл) 
див. брати (92)

0  Брати / взяти на озброєння див. бра
ти (93)

Брати / взяти на перев’яз див. брати
(18)

Брати / взяти на переляк див. брати
(19)

0  Брати / взяти на [пильне] око див. 
брати (94)

Брати / взяти на поруки див. брати (20) 
0  Брати / взяти на пушку (на понт) 

див. брати (95)
0  Брати / взяти на решето див. брати 

(96)
0  Брати / взяти на себе див. брати (97) 
0  Брати / взяти на себе багато (заба

гато) див. брати (98)
Брати / взяти [на себе] відповідаль

ність див. брати (21)
0  Брати / взяти [на себе] сміливість 

(смілість) див. брати (99)
0  Брати / взяти на спйчки див. брати 

(Ю О)
0  Брати / взяти на цугундер див. брати

( 101)
0  Брати / взяти на язика (на язик, на 

язики, на язички,рідко в язикй) див. 
брати (102)

0  Брати / взяти нові висоти див. брати 
(ЮЗ)

0  Брати / взяти ноги на плечі (в руки, 
за пояс) див. брати (104)

Брати / взяти ноту див. брати (22) 
Брати / взяти опит див. брати (23) 
Брати / взяти під варту (під арешт) див. 

брати (24)
0  Брати / взяти під захист (рідко під 

оборону) див. брати (105)
Брати / взяти під козирок див. брати 

(25)
0  Брати / взяти під обстріл див. брати 

(106)
0  Брати / взяти (побрати) рушники 

див. брати (107)
Брати / взяти (поставити) під сідло 

див. брати (26)
Брати / взяти придане див. брати (27) 
Брати / взяти приз див. брати (28)
0  Брати / взяти (прийняти) на [свої] 

плечі див. брати (108)
0  Брати / взяти приклад див. брати (109) 
0 Брати / взяти пробоєм див. брати 

(ПО)
Брати / взяти пробу див. брати (29) 
Брати / взяти рись (риссю) див. брати 

(30)
Л  Брати / взяти риф (рифи) див. брати 

(53)

0  Брати / взяти розбіг див. брати (111) 
Брати / взяти розгін див. брати (31) 
Брати / взяти розлучення (розлуку) 

див. брати (32)
0  Брати / взяти (розм. вхопйти) на зуби 

(на зуб, на зубок, на зубки і т. ін.) 
див. брати (91)

0  Брати / взяти розумом див. брати
( 112)

0 Брати / взяти роль див. брати (113)
0  Брати / взяти своє див. брати (114)
0  Брати / взяти [своїм] горбом див. 

брати (115)
0  Брати / взяти свої права див. брати 

(116)
0  Брати / взяти [свої] слова назад див. 

брати (117)
0  Брати / взяти себе в руки див. брати 

(118)
Брати / взяти силу див. брати (33)
0  Брати / взяти [собі] на (в) ум (на (у) 

розум) див. брати (119)
0  Брати / взяти старт див. брати (120) 
0  Брати / взяти (схопити) за роги див. 

брати (121)
Брати / взяти у борг (у позичку) див. 

брати (34)
Брати / взяти уроки див. брати (35) 
Брати / взяти участь див. брати (36) 
Брати / взяти ціль див. брати (37) 
Брати / взяти шлюб див. брати (38)
0  Брати / взяти штурмом (приступом) 

див. брати (122)
0  Брати / взяти язика на гаплик (на 

гапличок) див. брати (123)
0  Брати (давати кому) / взяти (дати 

кому) реванш див. брати (124)
0  Брати (забирати, перехоплювати 

і т. ін.) / взяти (забрати, перехопити 
і т. ін.) ініціатйву [до своїх рук (у 
свої руки)] див. брати (126)

0  Брати (забирати, рідко відбирати) / 
взяти (забрати,рідко відібрати) сло
во див. брати (125)

Брати (зараховувати) / взяти (зараху
вати) на постачання див. брати (39) 

Брати (захоплювати) / взяти (захопй- 
ти) в полон див. брати (40)

0  Брати (піднімати, здіймати) / взяти 
(підняти, здійняти) на глум (на глу
зи, на глуз, на сміх, на кпини, на 
кпин, діал. на кпи) див. брати (128) 

0  Брати (приймати) / взяти (при
йняти) [близько] до [свого] серця 
(до [своєї] душі) (рідко в серце, в 
душу) див. брати (129)

Брати (приймати) / взяти (прийняти) 
ванну див. брати (41)

Брати (приймати) / взяти (прийняти) в 
комірне див. брати (42)
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Брати (приймати) / взяти (прийняти) в 
прийми див. брати (43)

Брати (приймати) / взяти (прийняти) 
за дитйну див. брати (44)

Брати (приймати) / взяти (прийняти) 
на комісію див. брати (45)

Брати (приймати) / взяти (прийняти) 
опрощення див. брати (46)

0 Брати (приймати, переймати) / взя
ти (прийняти, перейняти) вину на 
себе див. брати (127)

Брати (приймати) / прийняти сонячні 
(повітряні) ванни див. брати (47)

0 Брати (рідко приймати) / взяти 
(рідко прийняти) гріх на [свою] 
душу (на себе) див. брати (131)

0 Брати (рідко приймати) / взяти 
(рідко прийняти) на себе (на свої 
плечі) [весь] тягар див. брйти (130) 

Брати [свій] початок див. брати (48) 
Брати службу див. брати (49)
Брати (ставити) / взяти (поставити) 

під сумнів (під сумніви) див. брати
(50)

Брати (ставити) на пробу див. брати
(51)

0 Брати / узяти на шпуги див. брати 
(132)

0 Брати (хапати) / взяти (схопити) 
бика за роги див. брати (133)

0 Брати (хапати) / взяти (схопити) за 
зябра (рідко за жабри) див. брати 
(134)

0 Брати (хапати,рідко хватати) / взяти 
(схопити, рідко схватйти) за живе 
див. брати (135)

0 Брати (хапати, схоплювати і т. ін.) / 
взяти (схопйти) за горло див. брати 
(136)

0 Брати (хапати, хватати) / взяти за 
серце (за душу) див. брати (137)

0 Вхопйти (схопйти) / брати (хапати) 
за барки див. ухоплювати 

0 Закон брати (приймати) / взяти 
(прийняти) <У закон уступати / 
уступйти> див. брати (138)

0 [І] в рот не брати / не взяти див. 
брати (139)

0 [І] в руки не брати / не взяти див. 
брати (140)

0 [І] ріски (рісоньки, рісочки, крйхти) 
в рот не брати / не взяти див. брати 
(141)

0 Ловйти (брати) / зловйти (взяти, 
піймати, спіймати і т. ін.) на гачок 
див. ловйти

О Огрёбом брати див. брати (143)
0 Піднімати (брати) / підняти (взяти) 

що легко лежйть див. піднімати

БРАТИСЯ
береться
0  [Аж] дур головй береться див. дур 
Береться [на] мороз див. братися (1)
0  [І] не береться [до] головй див.

братися(21) 
брйтися
0  [Аж] братися (хапатися) / взятися 

(вхопйтися, схопйтися) за живіт (за 
боки, рідко в боки) див. братися (6) 

0  Благословлятися (рідко братися) / 
благословитися (поблагословйтися, 
заблагословйтися) на світ (на день, 
на світанок, на світання) див. бла
гословлятися (1)

0  Братися / взятися (вхопйтися) за 
шапку див. братися (20)

0  Братися / взятися за барки (за чубй) 
див. братися (7)

0  Братися / взятися за кнйжку (за 
книжкй) див. братися (8)

0  Братися / взятися за перо див. бра
тися (9)

0  Братися / взятися за розум див. бра
тися (10)

Братися / взятися за руки див. братися
(2)

0  Братися / взятися за своє див. бра
тися (11)

0  Братися / взятися за старе див. бра
тися (12)

0  Братися / взятися зубами див. бра
тися (13)

Братися / взятися іржею див. братися

(3)Братися / взятися крйгою див. братися
(4)

Братися / взятися парою див. братися

(5)0  Братися / взятися попелом див. бра
тися (14)

0  Братися / взятися фертом в (попід) 
боки див. братися (15)

0  Братися в ноги див. братися (16)
0  Братися за чепіги див. братися (17) 
0  Братися (хапатися) / взятися (вхопй

тися) за голову див. братися (18)
0  Братися (хапатися) / взятися (схо

пйтися) в ручки див. братися (19)
0  Не братися / не взятися [і (ні, ані)] за 

холодну (рідше стулену) воду див. 
братися (22)

0  Не братися (не входити, не йти) в 
рахубу див. братися (23)

БРАТНІЙ
брйтню
0  Подавати (давати, простягати) / по

дати (дати, простягтй) [братню, по
мічну і т. ін.] руку [допомоги] див. 
подавати1

БРАТСТВО
брйтство
Братство (товарйство) тверезості див. 

братство (1)
БРАТСЬКИЙ
брйтська
Братська могйла див. могйла
б р е х Ат и

брехйти
0  На місяць брехати / однокр. брех

нути див. брехати (1)
БРЕХЕНЬКА
брехёньки
0  Точйти (справляти) / сточйти брехні 

(брехеньки, побрехеньки) див. 
точйти1

БРЕХНУТИ
брехнути
0  На місяць брехати / однокр. брех

нути див. брехати (1)
БРЕХНЯ
брехні
0  Точйти (справляти) / сточйти брехні 

(брехеньки, побрехеньки) див. 
точйти1 

брехню
Завдавати (закидати) / завдати (задати, 

закйнути) брехню див. завдавати 
0  Пошивати / пошйти у брехню див.

пошивати
брехня
Мислйвська брехня див. брехня (1)
0  Як (мов, ніби і т. ін.) брехня по селу 

див. брехня (2)
БРЕХУН
брехунйх
Залишатися (розм. оставатися) / залй- 

шйтися (розм. остатися) в брехунах 
див. залишатися

БРИГАДА
бригйда
Наскрізна бригада див. бригада (1) 
бригйди
Червоні бригади див. бригада (2)
БРИГАДНИЙ
бригйдний
Бригадний підряд див. підряд1 
Польовйй (степовий, бригадний і т. ін.) 

табір див. табір
БРЙЖА
брйжі
Мертві брйжі див. брйжі (1)
БРИЖІ
брйжі
Мертві брйжі див. брйжі (1)



БРЙЗКА 746 БРУНЬКА

БРЙЗКА
бризки
О Тільки бризки полетять див. бризки

О)
БРЙЗКИ
бризки
О Тільки бризки полетять див. бризки

( 1)
БРИКНУТИ
брикнула
0 Щоб (бодай, хай би і т. ін.) тебе 

(його, Її і т. ін.) муха (качка, гуска, 
курка / т. ін.) вбрикнула (брикнула) 
див. муха

БРИЛЬ
брилі
Поздіймати (познімати) шапки (брилі, 

капелюхи і т. ін.) див. поздіймати 
бриль
Знімати / зняти шапку (бриль, капе

люх і т. ін.) див. знімати 
0 Ламати (рідко ломити) шапку (бриль) 

див. ламати
0 Скидати (здіймати) / скинути (здійня

ти) шапку (капелюх, бриль і т. ін.) 
див. скидати

БРИЛЬЯНТОВИЙ
брильянтова
Д  Брильянтова зелень див. зелень
БРИНІТИ
бринйть
0 Кожна жилка (жилочка) дрижить 

(грає, говорить, бринйть, тремтить 
і т. ін.) / задрижала (загріла, загово
рила, забриніла, затремтіла і т. ін.) 
див. жилка

БРЙТВА
бритва
0 Язик як бритва див. язик 
брйтви
0 Ходити по лезу брйтви (ножа) (по 

брйтві, по нйточці) див. ходйти 
брйтві
0  Ходйти по лезу брйтви (ножа) (по 

брйтві, по нйточці) див. ходйти 
брйтвою
0 Тйхою сапою (рідко брйтвою) див. 

сапа
БРЙЮЧИЙ
брйючий
Д  Брйючий політ див. політ
БРІД
брбду
0 Лізти у воду, не знаючи броду див. 

лізти
0 Питати / спитати броду див. питати

БРОВА
брів
Метнути бровами (дугами брів, бро

вою) див. метнути 
бровйми
Метн$ти бровами (датами брів, бро

вою) див. метнути
0  Моргати бровами (бровбю, вусом) 

див. моргати 
брбви
Брови здвигнулися (здвйнулися) див. 

брова (1)
Брови на (рідко по) шнурочку (як шну- 

рбчки, як шнурбчок) див. брова (2) 
0  Брбви полізли на лоба див. брова (8) 
Брбви сходяться / зійшлися і т. ін. 

[над переніссям (на переніссі)] див. 
брова(3)

Високі брбви див. брова (4)
Здвбювати / здвоїти брбви див. здво

ювати
0  Здйблювати / здйбити брбви (вуса 

і т. ін.) див. здйблювати 
Крилаті брбви див. брова (5)
Низькі брбви див. брова (6) 
Шнуровані брбви див. брова (7) 
бровбю
0  І вусом (бровбю) не вестй / не по- 

вестй (рідко не рушити) див. вестй 
0  [І (навіть)] бровбю не поворухнути 

див. поворухнути
0  І (рідше ні, навіть) вусом (бровбю) 

не моргнути (рідко не моргати) див. 
моргнути

Метнути бровами (дугами брів, бро
вбю) див. метнути

0  Моргати бровами (бровбю, вусом) 
див. моргати

0  Не моргнувши (рідше не зморгнув
ши) [оком (бровою)] див. моргнути 

0  Тільки (лише, лиш) бровбю (рукою 
і т. ін.) повестй див. поводити1 

0  Хоч би [тобі] оком (вусом, бровбю) 
моргнути див. моргнути 

0  Хоч би [тобі (собі, вам)] вусом (ву
хом, бровбю і т. ін.) повестй див. 
поводити1

БРОДЙТИ2
бродйв
0  Хміль брбдить (бродйв) див. хміль 
брбдить
0  Хміль брбдить (бродйв) див. хміль
БРОДІННЯ
бродіння
Спиртове бродіння див. бродіння (І)
БРОДЯЖНИЦЬКИЙ
бродяжницький
Бродячий (бродяжницький) спосіб 

життя див. спосіб

БРОДЯЧИЙ
бродячий
Бродячий (бродяжницький) спосіб 

життя див. спосіб 
бродячі
А  Бродячі вогники див. вогник
БРОКЕРСЬКИЙ
брбкерська
А  Брбкерська біржа див. біржа (2)
А  Брбкерська фірма див. фірма
БРОНЗОВИЙ
бронзова
А  Бронзова медаль див. медаль 
А  Бронзова хвороба див. хворбба 
брбнзовий
А  Брбнзовий вік див. вік
БРОНХІАЛЬНИЙ
бронхіальна
А  Бронхіальна астма див. астма (1) 
бронхіальне
А  Бронхіальне дерево див. дерево
БРОНХОЛІТЙЧНИЙ
бронхолітйчні
А  Бронхолітйчні зйсоби див. засіб
БРУД
бруд
0  Злйзувати порох (бруд) див. злйзу- 

вати 
брудом
0  Заростати / заростй брудом див. за

ростати
0  Обливати (обкидати, поливати 

і т. ін.) / облйти (обкйдати, полйти 
і т. ін.) брудом (болотом, грязюкою 
і т. ін.) див. обливати 

0  Облйтий брудом див. облйтий 
БРУДЕРШАФТ 
брудершйфт
0  Пйти [на] брудершйфт див. пйти
БРУДНИЙ
бруднйми
0  Бруднйми руками див. рука 
бруднйх
А  Відмивання [бруднйх] грошей 

(коштів) див. відмивання 
брудні
0  Брудні р$пки див. рука 
А  Відмивати / відмйти [брудні] гроші 

(кошти) див. відмивати
БРУДНЙТИ
бруднйти
0  Бруднйти (паскудити, каляти і т. ін.) 

руки див. бруднйти (1)
БРУНЬКА
брунькй
А  Сплячі брунькй див. брунька (1)
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БРУС
брус
Чотирикантовий брус див. брус (1)
БРЮНЕТ
брюнет
Жагучий брюнет див. брюнет (1)
БРЮССЕЛЬСЬКИЙ
брюссельська
Д Брюссельська капуста див. капуста 
брюссельське
Д Брюссельське мереживо див. мере

живо 
БРЮТ 
брют
Д  Шампанське брют див. брют (1)
БРЯЖЧАТИ
бряжчать
0 Карбованці бряжчать див. карбова

нець
бряжчйть
0 Бряжчйть у кишені див. бряжчати

( 1)
БУБЛИК
бублик
0 Хоч бублик чіпляй див. чіпляти 
0 Як (мов, ніби / т. ін.) гречаний буб

лик див. бублик (1) 
бублика
0 Дірка з (від) бублика див. дірка 
0 Мати дулю ([лиху] трясцю, дірку 

від бублика і т. ін.) див. мати2 
0 Не вартий (не варт) [і] виїденого яй

ця (вишкварки, дірки з бублика, 
фунта клоччя, торби січки і т. ін.) 
див. вартий 

бублики
0 Дістанеться на горіхи (на кислички, 

на бублики) див. діставатися 
бубликом
0 Тримати (держати) хвіст (хвоста) 

трубою (бубликом) див. тримати 
БУБНА2 
бубни
0 Вибити (дати) бубну (бубни) див.

вибивати
бубну
0 Вибити (дати) бубну (бубни) див. 

вибивати
БУБНбВИЙ
бубновий
Д  Бубновий туз див. бубновий (1)
БУБОН
бубон
0 Голий, як бубон (як турецький свя

тий) див. голий 
0 Як бубон див. бубон (1)
0 Як (мов, ніби і т. ін.) зайцеві бубон 

див. бубон (2)

БУВАЛЕЦЬ
бувйльцях
0  Бувалий у бувальцях див. бувалий

( 1)
0  Бувати (рідко бути) / побувати у бу

вальцях див. бувати (3)
БУВАЛИЙ
бувйлий
0  Бувалий у бувальцях див. бувалий

О)
БУВАТИ
бувйє
0  Чого на світі не буває див. бувати (4) 
бувай
0  Бувай (іди, зоставайся, ходи і т. ін.) 

здоров (здоровий, здоровенький) 
<Бувайте (зоставайтеся, ідіть, хо
діть і т. ін.) здорові (здоровенькі)> 
див. бувати (1)

0  Бувай щасливий! <Бувайте щасли
ві !> див. бувати (2) 

бувайте
0  Бувай (іди, зоставайся, ходи і т. ін.) 

здоров (здоровий, здоровенький) 
<Бувайте (зоставайтеся, ідіть, хо
діть і т. ін.) здорові (здоровенькі)> 
див. бувати (1)

0  Бувай щасливий! <Бувайте щасли
ві !> див. бувати (2) 

бувйло
0  Як (мов, ніби і т. ін.) [й] не бувало 

(не було) див. бувати (5) 
бувати
0  Бувати (рідко бути) / побувати у бу

вальцях див. бувати (3)
0  Бути (бувати) в хлібосолі див. бути 

(46)
Бути (бувати) у службі див. бути (2)
БУГАЙ1
бугай
0  Як бугай у болоті див. бугай1 (1) 
бугая
0  Робити (роздувати, рідко видувати) 

/ зробити (роздути, рідко видути) з 
мухи слона (рідко вола, бугая) див. 
робити

БУДЙНОК
Будинок
Будинок (Палац) культури див. будй- 

нок (2)
Будинок творчості див. будинок (3) 
будинок
Будинок (дім) розпусти сПублічний 

(розпусний) дім> див. будинок (1) 
Бюро (будинок) [добрих] послуг див. 

бюро (2)
Дитячий будинок див. будйнок (4)
0  Картковий будиночок (будйнок) 

див. будиночок (1)

Пологовий (родильний) будйнок див. 
будйнок (5)

Робітний будйнок див. будйнок (6) 
Фінський будйнок (будйночок) див. 

будйнок (7)
БУДЙНОЧОК
будйночок
0  Картковйй будйночок (будйнок) 

див. будйночок (1)
Фінський будйнок (будйночок) див. 

будйнок (7)
0  Як (мов, ніби і т. ін.) картковйй бу

дйночок див. будйночок (2)
БУДІВЕЛЬНИЙ
будівельний
Будівельний майданчик див. майдан

чик
БУДІВНЙЦТВО
будівнйцтва
Господарський спосіб будівнйцтва див. 

спосіб
будівнйцтво
Житлове будівнйцтво див. будівнйцт-

ВО (1 )

Зелене будівнйцтво див. будівнйцтво
(2)

А  Капітальне будівнйцтво див. будів
нйцтво (4)

Шахтне будівнйцтво див. будівнйцтво
(3)

БУДКА
будка
Суфлерська будка див. будка (1)
БУДУВАТИ
будувйти
0  Будувати золоті замки на вітрі див. 

будувати (1)
0  Будувати / побудувати на піску див. 

будувати (2)
0  Будувати повітряні (надхмарні) 

замки див. будувати (3)
БУДУВАТИСЯ
будувйтися
0  Будуватися / побудуватися на піску 

див. будуватися (1)
БУДЬ-ЯКЙЙ
будь-якйх
Без [будь-якого] сумніву <Без [будь- 

якйх] сумнівів> див. сумнів 
0  Не викликати [жодного (будь-якого, 

ніякого)] сумніву ([жодних (будь- 
якйх, ніяких)] сумнівів) див. ви
кликати 

будь-якого
Без [будь-якого] сумніву <Без [будь- 

якйх] сумнівів> див. сумнів
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О Не викликати [жодного (будь-якого, 
ніякого)] сумніву ([жодних (будь- 
яких, ніяких)] сумнівів) див. викли
кати

будь-якої
Без [будь-якої (найменшої і т. ін.)] 

причини див. причина 
будь-якбю
0 Будь-якою ціною див. ціна 
будь-яку
Хапатися за все (за будь-яку, всяку 

можливість) див. хапатися
БУЗ
буз
0 Як (мов, ніби і т. ін.) пуп (дісиї. буз) 

[той] див. пуп
БУЙКбВИЙ
буйкова
Буйкова станція див. станція
БУЙНИЙ
буйними
0 Обливатися (умиватися, заливатися, 

рідше обсипатися і т. ін.) / обмитися 
(умитися, залитися,рідше обсипати
ся і т. ін.) [гіркими (гарячими, буй
ними і т. ін.)] слізьми (сльозами, 
сльозою) див. обливатися

БУК
бука
0 Без палиці (без бука) і не підступай 

(заст. ані приступ) див. підступати
БУКВА
буква
Л  Велика (рідко заголовна) буква 

(літера) див. буква (1)
Л  Мала буква див. буква (2)
0 Мертва буква див. буква (4) 
буквами
0 Вписаний в історію золотими літе

рами (буквами) див. вписаний 
0 Вписувати / вписати в історію золо

тими літерами (буквами) див. впи
сувати

0 Вписуватися в історію золотими літе
рами (буквами) див. вписуватися 

букви
0 Від букви до букви див. буква (3)
БУКВАЛЬНИЙ
буквальному
У прямому (звичайному, буквальному 

і т. ін.) розумінні [цього слова] <У 
прямому сенсі> див. розуміння

БУКЕТ
букёти
Д  Розбирати / розібрати букети див. 

розбирати

БУКМЕКЕРСКИЙ
букмёкерська
Букмёкерська контора див. контбра
БУКСЙР
буксир
0  Брати / взяти на буксир див. брати 

(90)
БУЛАВА
булаву
Приймати / прийняти корону (булаву 

і т. ін.) див. приймати
БУЛАТНИЙ
булйтна
Д  Булатна сталь див. сталь1
БУЛКА
булка
Французька (рідше міська) булка (бу

лочка) див. булка (1)
БУЛОЧКА
булочка
Віденська здоба (булочка) див. здоба1 
Французька (рідше міська) булка (бу

лочка) див. булка (1)
БУЛЬБАШКА
бульбашка
0  Лопатися / лопнути, як (мов, ніби 

і т. ін.) мильна булька (бульбашка, 
банька і т. ін.) див. лопатися 

0  Мильна бульбашка (булька) див.
бульбашка (1) 

бульбашки
0  Пускати / пустити бульки (буль

башки) див. пускати 
БУЛЬБАШКОВИЙ 
бульбашкова
Д  Бульбашкова камера див. камера
БУЛЬЙбННИЙ
бульйонні
Бульйонні кубики див. кубик
БУЛЬКА
булька
0  Лопатися / лопнути, як (мов, ніби 

і т. ін.) мильна булька (бульбашка, 
банька і т. ін.) див. лопатися 

0  Мильна бульбашка (булька) див.
бульбашка (1) 

бульки
0  Витріщити (вивалити, вйрячити, 

вилупити, вибалушити і т. ін.) / ви
тріщати (вивалювати, вирячати, ви
луплювати, вибалушувати і т. ін.) 
очі (баньки, рідко булькй) див. ви
тріщати

0  Пускати / пустити булькй (буль
башки) див. пускати 

БУМ1 
бум
О Ні бум-бум див. бум1 (1)

БУНТ1
бунт
Чумнйй бунт див. бунт1 (2) 
бунтй
Холерні бунтй див. бунт1 (1)
БУНТУВАТИ
бунтувйти
0  Хвилювати (бентежити, бунтувйти) 

кров див. хвилювати
БУНЧУЖНИЙ
бунчужний
Генеральний бунчужний (рідко бун

чучний) див. бунчужний (1)
БУНЧУКбВИЙ
бунчукове
Д  Бунчукове товарйство див. това- 

рйство 
бунчуковий
Д  Бунчуковий товариш див. товариш
БУНЧУЧНИЙ
бунчучний
Генеральний бунчужний (рідко бун

чучний) див. бунчужний (1)
БУРЖУАЗНИЙ
буржуйзна
Буржуазна революція див. революція
б у р и д Ан ів

буридйнів
0  Буридйнів осёл (віслюк) див. осёл
БУРИЙ
буре
Д  Буре вугілля див. вугілля
БУРІННЯ
буріння
Д  Турбінне буріння див. буріння (1) 
Д  Шнекове буріння див. буріння (2) 
БУРЛб 
бурло
0  Збивйти (бйти) / збйти бурло див. 

збивйти
БУРЯ
буря
0  Буря в склянці (заст. у шклянці) 

водй див. буря (3)
Д  Магнітна (геомагнітна) буря див. 

буря (1)
Д  Чорна буря див. буря (2)
0  Як (мов, ніби і т. ін.) буря понеслй 

див. буря (4)
БУРЯК
буряк
Кормовйй буряк див. буряк (1) 
Столовий буряк див. буряк (2) 
Цукровий буряк див. буряк (3)
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буряків
О Наздогад (навдогад, розм. надогад) 

буряків [, щоб дали капусти (рідко 
коли моркви треба)] див. наздогад

БУРЯКбВИЙ
бурякбвим
0 Умиватися бурякбвим розсолом 

див. умиватися
БУР’ЙН
бур’яни
Л  Карантинні бур’яни див. бур’ян (1)
БУТАДІЄНОВИЙ
бутадіоновий
Л  Бутадієновий каучук див. бутадіє

новий (1)
БУТИ
був
0 Був та загув (поплив) див. бути (32) 
0 Здоров (здоровенький) був <Здорбві 

(здоровенькі) булй> див. бути (92)
0 І (та й) був такий див. бути (98)
0 Хто б там (то) не був див. хто1 
0 Щоб я був проклятий див. я2 
0 Як там [і] був див. бути (117) 
буде
0 [Аж (і)] нёбу (рідко небові, на небі) 

[буде (стане)] жарко див. жарко 
0 Будуть (вийдуть) люди <Буде (ви

йде) людйна> див. люди 
0 [І] духу не буде див. бути (95)
0 Наш верх є (буде) див. верх 
0 Не буде добра див. бути (99)
0 Не буде на світі див. бути (100)
0 Нехай по тому буде <Та й будь по 

тому> <Так тому й бути> див. бути 
( 102)

0 Нехай (хай) буде гречка див. гречка 
0 Нехай (хай) здоров (здоровий) буде 

<Нехай (хай) здорові будуть> див. 
бути (103)

0 Нога [ніколи (більше)] не ступить 
(не буде) див. нога

0 Ногй моєї [більше] не буде див. 
бути (104)

0 Та й буде решта! див. решта 
0 [Там] вйдно буде див. вйдно 
Толк буде див. толк 
Хай відомо буде див. відомо 
0 [Хай, нехай] земля [буде] пухом (пе

ром, пухкенькою, легка) див. земля 
0 Щоб (бодай) добра не було <Хай 

добра не буде!> див. бути (107)
0 Щоб (бодай) тобі (йому, вам і т. ін.) 

[було] пусто! <Хай тобі (йому, вам 
і т. ін.) [буде] пусто !> див. пусто 

0 Що буде, те (то) [й] буде <Будь (хай 
буде), що буде> див. бути (110)

0 Як буде, так буде див. бути (112)

0  Якось (якось-то) [воно] буде див.
воно

будемо
0  Будемо сватами див. бути (33) 
будете
0  Сідайте (сядьте, сідай, сядь), гостем 

будете (будеш) (щоб старостй сіда
ли) див. сідати 

будеш
0  Будеш знати див. бути (34)
0  Сідайте (сядьте, сідай, сядь), гостем 

будете (будеш) (щоб старостй сіда
ли) див. сідати 

буду
0  Не я буду див. я2
0  Проклятий (песький, чортів і т. ін.)

син буду (будь я) див. син 
будуть
0  Будуть (вййдуть) люди <Буде (вй- 

йде) людйна> див. люди 
0  Нехай (хай) здоров (здоровий) буде 

сНехай (хай) здорові будуть> див. 
бути (103) 

будь
0  Будь він (ти, вона і т. ін.) [тричі] 

проклятий (проклят, проклята) 
<Будьте [ви] [трйчі] прокляті> див. 
бути (35)

0  Будь здоров (здоровий, здоровень
кий) <Будьте здорові (здоровенькі)> 
див. бути (36)

0  Будь ласка (ласкавий, рідше ласкав) 
<Будьте ласкаві> див. бути (37)

0  Будь певний (певен) <Будьте певні> 
див. бути (39)

0  Будь спокійний <Будьте спокійні> 
див. бути (40)

0  Будь [ти (він, вона і т. ін.)] нелад
ний (рідко неладен) <Будьте [ви] 
неладні> див. бути (42)

0  Будь щаслйвий <Будьте щаслйві> 
див. бути (43)

0  За будь-здорбв див. бути (91)
О Не во гнів будь сказано див. бути 

( 101)
0  Нехай по тому буде <Та й будь по 

тому> <Так тому й бути> див. бути 
( 102)

0  Проклятий (песький, чортів і т. ін.)
син буду (будь я) див. син 

0  Що буде, те (то) [й] буде <Будь (хай 
буде), що буде> див. бути (110) 

будьмо
0  Будьмо здорові! див. бути (38) 
будьте
0  Будь він (ти, вона і т. ін.) [трйчі] 

проклятий (проклят, проклята) 
<Будьте [ви] [трйчі] прокляті> див. 
бути (35)

0  Будь здоров (здоровий, здоровень
кий) <Будьте здорові (здоровёнь- 
кі)> див. бути (36)

0  Будь ласка (ласкавий, рідше ласкав) 
<Будьте ласкаві> див. бути (37)

0  Будь певний (певен) <Будьте певні> 
див. бути (39)

0  Будь спокійний <Будьте спокійні> 
див. бути (40)

Будьте вибачні (вибачнйми) див. бути
( 1 )

0  Будьте люб’язні (заст. мйлостйві) 
див. бути (41)

0  Будь [ти (він, вона і т. ін.)] нелад
ний (рідко неладен) <Будьте [ви] 
неладні> див. бути (42)

0  Будь щаслйвий <Будьте щаслйві> 
див. бути (43) 

булй
0  Була не була див. бути (44)
0  Мова йде (мовиться, була) див: мова 
0  Як (колй) баба була дівкою див. ба

ба1 (9) 
булй
0  Здоров (здоровенький) був <Здорові 

(здоровенькі) булй> див. бути (92) 
булб
0  Було та сплило (спливло) <Що було, 

те [за водою] сплило (спливло)> 
див. бути (45)

0  Де вже булб див. бути (88)
0  Добра б не було! див. бути (89)
0  І блйзько не було див. бути (93)
0  І в (на) думці не було див. бути (94) 
0  І гадки (думки) нема (немає, не бу

ло) див. нема
0  І духу нема (немає, не булб, не чути 

і т. ін.) див. нема
0  [І (ні, ані)] копійки [зламаної (мід

ної, щербатої)] (шеляга) нема (не
має, не булб) за душею див. нема 

0  [І (ні)] ріски (рісочки, крйхти, ро- 
сйнки і т. ін.) в роті не булб див. 
бути (96)

0  І сліду не булб див. бути (97)
0  [І] цінй нема (немає, не булб) див. 

нема
0  Лиця нема (немає, не знати, не булб) / 

не стало див. нема
0  Місця живого нема (немає, не булб 

і т. ін.) див. нема
0  Моє (твоє, його і т. ін.) [булб] звер

ху див. мій
0  Немає (нема, не булб) вгаву див. нема 
0  Немає (нема, не булб) місця див. нема 
Немає (нема, не булб) можлйвості див. 

нема
Нема (не булб) й заводу (в заводі) див. 

нема
0  Нема (немає, не булб) відбою див. 

нема
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0 Нема (немає, не було) діла див. нема 
0 Нема (немає, не булб) знбсу див. не

ма
0 Нема (немає, не булб) зупйну (впй- 

ну, спину і т. ін.) див. нема 
0 Нема (немає, не булб) [і] просвітку 

(просвплої годйни) див. нема 
0 Нема (немає, не булб, не вйдно) [і] 

кінця-краю (ні кінця ні краю, кінця, 
краю) див. нема

0 Нема (немає, не булб, не вйдно, не 
стало і т. ін.) і сліду див. нема 

0 Нема (немає, не булб, не вистачає, 
бракує і т. ін.) [однієї (третьої, де
сятої і т. ін.)] клепки у голові див. 
нема

0 Нема (немає, не булб, не залиши
лося і т. ін.) [ні (і)] нитки сухої 
(рубця сухого) див. нема 

Нема (немає, не булб, не мбже бути) 
[ніякого (жбдного)] сумніву ([нія
ких (жодних)] сумнівів) див. нема 

0 Нема (немає, не булб, не стало 
і т. ін.) життя див. нема 

0 Нема (немає, не булб) ради див. 
нема

0 Нема (немає, не булб) рівного див. 
нема

Нема (немає, не булб) спокою (заст.
супокою) див. нема 

0 Ніде (ніяк) [булб] повернутися див. 
повертатися1

0 Скільки [(що) є (було)] духу див. 
бути (105)

0 Ще й звання не булб див. бути (106) 
0 Щоб (бодай) добра не булб <Хай 

добра не буде!> див. бути (107)
0 Щоб (бодай) тобі (йому, вам і т. ін.) 

[було] пусто! <Хай тобі (йому, вам 
і т. ін.) [буде] пусто !> див. пусто 

0 Щоб [і] духу не булб див. бути (108) 
0 Щоб ноги [більше] не булб див. бути 

(109)
0 Що б там (то) не булб (не кошту

вало) див. що1
0 Що має (маєш, є, булб і т. ін.) сили 

(сил, духу) див. мати2 
Як і слід (треба) булб сподіватися див. 

слід2
0 Як (мов, ніби і т. ін.) [й] не бувало 

(не було) див. бувати (5) 
бути
0 Бувати (рідко бути) / побувати у бу

вальцях див. бувати (3)
0 Бути (бувати) в хлібосолі див. бути 

(46)
Бути (бувати) у службі див. бути (2)
0 Бути в ділі див. бути (47)
Бути в збйтку див. бути (3)
Бути в зббрі див. бути (4)
0 Бути (висіти) на хвості див. бути (48)

0  Бути високої думки див. бути (49)
0  Бути в кігтях (в пазурах) див. бути 

(50)
0  Бути в курсі див. бути (51)
0  Бути владним над соббю див. бути 

(52)
0  Бути в нелйсці див. бути (53)
Бути в одвіті див. бути (5)
0  Бути в одну шуршу див. бути (54) 
Бути в погорді див. бути (6)
Бути в пошані див. бути (7)
Бути в претензії див. бути (8)
0  Бути в приміту (в примітку) див. бу

ти (55)
Бути в розброді див. бути (9)
0  Бути в своїй льблі див. бути (56)
0  Бути втямки див. бути (57)
0  Бути в ударі див. бути (58)
Бути в ужйтку див. бути (10)
0  Бути в чинах див. бути (59)
0  Бути гирею на нозі див. бути (60)
0  Бути (залишатися) самим (сам) со

бою див. бути (61)
Бути замужем див. бути (11)
0  Бути зверху див. бути (62)
0  Бути [і] вдома (дома) й замужем 

див. бути (63)
0  Бути іншої думки див. бути (64)
0  Бути (іти, крокувати, перебувати 

і т. ін.) в одній шерензі див. бути 
(65)

Бути (лишатися) в резерві див. бути
( 1 2)

Бути (лишатися, зоставатися / т. ін.) / 
лишитися (зостатися) на хазяйстві 
див. бути (13)

0  Бути на боці див. бути (66)
Бути на бюлетені див. бути (14)
0  Бути на ви див. бути (67)
0  Бути на вістрі див. бути (68)
0  Бути на замітці див. бути (69)
0  Бути на обліку див. бути (70)
Бути на останніх днях див. бути (15)
0  Бути на прикметі (на приміті) див. 

бути (71)
0  Бути на рахунку див. бути (72)
Бути наскінчу див. бути (16)
0  Бути на ти див. бути (73)
0  Бути (перебувати) в опалі див. бути 

(74)
Бути (перебувати) на утрйманні див. 

бути (17)
Бути (перебувати) під впливом див. 

бути (18)
Бути (перебувати) під наглядом див. 

бути (19)
Бути (перебувати) під судом див. бути

(20)

Бути (перебувати) / пробути під слід
ством (заст. в слідстві) див. бути
(21)

Бути (перебувати, стояти і т. ін.) в 
опозйції див. бути (22)

0  Бути (перебувати, стояти і т. ін.)
поза законом див. бути (75)

Бути проти див. бути (23)
0  Бути серцем див. бути (76)
0  Бути (служити) на побігеньках (на 

побіганках) див. бути (77)
Бути (служйти) тлом див. бути (24) 
Бути спокійним див. бути (25)
0  Бути / стати іграшкою у руках див. 

бути (78)
Бути / стати порукою див. бути (26)
0  Бути / стати тягарем див. бути (79) 
0  Бути / стати у вазі див. бути (80)
0  Бути (стояти) на твердбму [ґрунті] 

див. бути (81)
0  Бути (стояти, опинятися і т. ін.) / 

опинйтися в центрі уваги <Бути 
(ставати) / стати центром уваги> 
див. бути (82)

Бути (стояти) / стати на перешкоді 
див. бути (27)

0  Бути (стояти) / стати на першому 
місці див. бути (83)

0  Бути (триматися, залишатися і т. ін.)
в тіні див. бути (84)

0  Бути у виграші див. бути (85)
Бути у від’їзді див. бути (28)
Бути у відчаї див. бути (29)
0  Бути (ходити) у неславі див. бути

(86)
0  В чому (в чім) бути див. бути (87)
0  Іти (бути, ходити і т. ін.) на повідку 

(на поводі, на припоні, на прйв’язі 
і т. ін.) див. іти

0  Лежати (бути) / лягти (рідко обляг- 
тй) на смертній постелі див. лежати 

0  Лишитися (остатися, бути і т. ін.) з 
гарбузом див. лишатися 

Не бути таємницею див. бути (31) 
Нема (немає, не було, не може бути) 

[ніякого (жодного)] сумніву ([нія
ких (жодних)] сумнівів) див. нема 

0  Не може бути [й] мови див. могтй 
0  Нехай по тому буде <Та й будь по 

тому> <Так тому й бути> див. бути 
( 102)

0  Сидіти (бути) на лаві підсудних (об
винувачених) див. сидіти 

0  Стати / ставати (бути) у [велйкій] 
пригоді (рідше нагоді) див. ставати 

0  Як [його (тут)] бути? див. бути (115) 
є
0  Голова є див. голова 
0  Є де розвернутися див. бути (90)
Є колй див. бути (30)
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0 Є лій у голові див. лій 
Коли є потреба <При потребі> <В разі 

потреби> див. потреба 
0 Наш верх є (буде) див. верх 
0 Отож-то (отбж-бо, то ж то, тож-бо) 

й [воно] [є] див. воно 
0 Скільки [(що) є (було)] духу див. бу

ти (105)
0 Факт [є (лишається)] фактом див. 

факт1
0 Що має (маєш, є, було і т. ін.) сили 

(сил, духу) див. мати2 
0 Що не є див. що1
0 Що (скільки) [є] мочі <3 усієї мочі> 

див. бути (111)
0 Як є див. бути (113)
0 Який [не] є див. бути (114)
0 Як не є див. бути (116)
БУТЙЛОВИЙ
бутйловий
Д  Бутйловий спирт див. спирт
БУФЕРИЗАЦІЯ
буферизація
Д  Динамічна буферизація див. буфе

ризація (1)
Д  Проста буферизація див. буфериза

ція (2)
БУФЕРНИЙ
буферна
Д  Буферна зона див. зона 
Д  Буферна пам’ять див. пам’ять 
буферний
Д  Буферний запас див. запас 
Д  Буферний кредит див. кредит 
Д  Буферний розчин див. розчин1
бу х Ан
буханів
0 Давати / дати штовханів (штурха

нів, стусанів, буханів і т. ін.) див. 
давати

0 Наїстися буханів див. наїдатися
БУХАНЕЦЬ
буханця
0 Вліпити буханця див. вліплювати 
буханцями
0 Годувати бебехами (буханцями) 

див. годувати
БУХАРСЬКИЙ
Бухарське
Д  Бухарське ханство див. ханство 
Бухйрський
Д  Бухарський емірат див. емірат
БУХАТИ
бухає
0 Кров ударяє (бухає) / ударила (за

бухала) в голову (до голови) див. 
кров

БУХГАЛТЕРІЯ
бухгалтбрія
0  Подвійна бухгалтерія див. бухгал

терія (1)
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ
бухгалтерська
Д  Бухгалтерська звітність див. звіт

ність
бухгалтерський
Д  Бухгалтерський баланс див. баланс1

(9)
Д  Бухгалтерський облік див. облік
БУЧА
буча
Зчинялася (здіймалася, збивалася 

і т. ін.) І зчинйлася (здійнялася, 
збилася і т. ін.) буча див. буча (1) 

бучу
Збивати (зчиняти, забивати і т. ін.) / 

збити (зчинйти, забити і т. ін.) бучу 
див. збивати

БЮДЖЁТ
бюджёту
Д  Баланс державного бюджету див. 

баланс1(5)
БЮДЖЕТНИЙ
бюджётна
Д  Бюджетна класифікація див. класи

фікація
Д  Бюджетна система див. система 
бюджётне
Д  Бюджетне фінансування див. фінан

сування 
бюджётний
Д  Бюджетний дефіцит див. дефіцит 
Д  Бюджетний рік див. рік 
бюджётш
Д  Бюджетні рес>фси див. ресурс
БЮЛЕТЁНЬ
бюлетені
Бути на бюлетені див. бути (14) 
бюлетёнь
Д  Виборчий бюлетень див. бюлетень

( 1)
БЮРб
бюрб
Адресне бюро див. бюро (1)
Бюро (будйнок) [дббрих] послуг див. 

бюро (2)
Бюро знахідок див. бюро (3)
Бюро раціоналізації й винахідництва 

див. бюро (4)
Бюро технічної інвентаризації (БТІ) 

див. бюрб (5)
Експертне бюрб див. бюрб (6) 
Машинопйсне бюрб див. бюрб (7) 
Політичне бюрб див. бюрб (8)

ВАВИЛбНСЬКИЙ
вавилонська
0  Вавилонська блудниця див. блуднй- 

ця(1)
0  [Чиста] кара Ббжа (Господня, вави- 

лбнська) див. кара
в а г А1
вагй
Д  Абсолютна вага насіння див. вага1 
Д  Атомна вага див. вага1 
Д  Суха вага мотора (автомобіля) див.

вага1
вазі
0  Бути / стати у вазі див. бути (80)
ВАГбН
вагбн
Багажний вагбн див. вагбн 
Безпересадковий вагбн див. вагбн 
Безплацкартний (загальний) вагбн 

див. вагбн
ВАЖКЙЙ
важкй
Д  Важка атлетика див. атлетика (1)
ВАКУУМНИЙ
вйкуумна
Д  Вакуумна бомба див. бомба (4)
в а л т а с Ар ів

Валтасарів
0  Валтасарів бенкет див. бенкет (1)
ВАЛЮТНИЙ
валютний
Д  Валютний арбітраж див. арбітраж

о )
Д  Валютний аукціон див. аукціон (1)
в Ан н а

ванни
Брати (приймати) / прийняти сонячні 

(повітряні) ванни див. брати (47) 
ванну
Брати (приймати) / взяти (прийняти) 

ванну див. брати (41)
в а н т Аж

вантйж
Д  Ббндовий вантаж див. вантаж
ВАРЙТИ
вйрить
0  Казанок (баняк, макітра) варить / 

рідше казанок (баняк) зварив (ма
кітра зварила) див. казанок

ВАРТ1
варт
0  Не вартий (не варт) [і] виїденого яй

ця (вишкварки, дірки з бублика, 
фунта клоччя, торби січки і т. ін.) 
див. вартий
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О Не вартий (не варт) [і] [ламаного] 
гроша (карбованця, [щербатої] ко
пійки, шага, шеляга, [мідного] п’я
така) [в базарний день] див. вартий 

ВАРТА 
вйрту
Брати / взяти під варту (під арешт) див.

брати (24)
ВАРТИЙ
вйртий
0 Не вартий (не варт) [і] виїденого яй

ця (вишкварки, дірки з бублика, 
фунта клоччя, торби січки / т. ін.) 
див. вартий

0 Не вартий (не варт) [і] [ламаного] 
гроша (карбованця, [щербатої] ко
пійки, шага, шеляга, [мідного] п’я
така) [в базарний день] див. вартий 

ВАРТІСТЬ 
вйртість
Л  Авансована вартість див. вартість 
Л  Балансова вартість див. вартість 
вйртості
Л  Баланс вартості див. баланс1 (3)
ВАШ
ваш
0 Ваш брат див. брат (9) 
вйша
0 Ваша бере / взяла див. ваш 
вйшій
0 Спасибі вашій тьоті (вашому бать

кові) див. спасибі 
вйшому
0 Спасибі вашій тьоті (вашому бать

кові) див. спасибі
ВБИРАТИ1
вбирйти
0 [Аж] вбирати (брати) [в (на) себе] 

очі (око) див. вбирати1
ВБЙТИ2
вбий
0 Хай мене Бог уб’є <Бог мене вбий> 

див. Бог (28)
ВБРИКНУТИ
вбрикнула
0 Щоб (бодай, хай би і т. ін.) тебе 

(його, Її і т. ін.) муха (качка, гуска, 
курка і т.ін.) вбрикнула (брикнула) 
див. муха 

ВВЕСТЙ 
ввестй
Вводити / ввестй в бій див. вводити
ВВЕСЬ
все
О Більш за все <Більш усього> <Біль- 

ше всього> див. більше (2) 
Хапатися за все (за будь-яку, всяку 

можливість) див. хапатися

всі
0  Іди [собі] на всі чотири вітри (на 

чотйри боки) див. іти 
0  Кйдатися на всі боки див. кидатися 
0  Крутйти (вертіти) на всі боки див. 

крутити
0  На всі боки див. бік (7)
0  На всі боки приступний див. при

ступний
0  На [всі] чотйри боки (сторони) див. 

бік (8)
0  Посилати [всі] громй і блйскавки 

[на голову] див. посилати 
всім
0  Заклинати Богом (всім святйм [на 

світі]) див. заклинати 
всімй
Грати (переливатися) всіма кольорами 

(барвами) веселки (райдуги) див. 
грати 

всіх
0  Всіх благ! див. благо (1)
0  Посилати / послати до бісового бать

ка (до всіх чортів) див. посилати 
всього
О Більш за все <Більш усього> <Біль- 

ше всьогт» див. більше (2)
ВВІЙТИ
ввійтй
Входити / ввійтй в [свої] берегй див. 

входити
ввбдити
вводити
Ввбдити / ввестй в бій див. ввбдити
ВГАВ
вгаву
0  Немає (нема, не було) вгаву див. нема
ВГбРУ
вгору
0  Акції ідуть (підвйщуються, під

німаються і т. ін.) / пішлй (підвй- 
щилися, піднялйся і т. ін.) [вгору] 
див. акція1 (1)

ВДАРИТИ
вдарила
Б’є / пробйла (вдарила) північ див. пів

ніч1
вдйрити
0  [Аж] бйти / вдарити в ніс див. бйти

( 13)
Бйти / вдарити в долоні див. бйти (1) 
0  Бйти / вдарити по кишені див. бйти

(22)
0  Бйти / вдарити поклони див. бйти

(23)
0  Бйти / вдарити по руках див. бйти

(24)
Бйти / вдарити телеграму див. бйти (2)

0  Бйти / вдарити у вічі (в очі) див. 
бйти (25)

0  Бйти (вдаряти) / вдарити в голову 
див. бйти (26)

0  Вдарити (бйти) чолом див. ударяти 
0  Як (мов, ніби і т. ін.) обухом (довб

нею, молотком) бйти / вдарити [по 
голові (в голову)] див. бйти (47)

ВДАРЯТИ
вдаряти
0  Бйти (вдаряти) / вдарити в голову 

див. бйти (26)
ВДЕНЬ
вдень
0  [Треба] вдень [серед білого дня] з 

вогнем [та ще] (зі свічкою, зі світ
лом, при сонці і т. ін.) [такого] шу
кати (вишукувати) / пошукати див. 
треба1

ВДбМА
вдбма
0  Бути [і] вдбма (дома) й замужем 

див. бути (63)
ВЕДМІДЬ
ведмідь
А  Бамбуковий ведмідь див. ведмідь
ВЕЛЙКИЙ
Велйка
Велйка Богйня див. богйня (1) 
велйка
А  Велйка (рідко заголовна) буква 

(літера) див. буква (1)
велйкій
0  Велйкою (значною, більшою і т. ін.) 

мірою <У велйкій (значній, більшій 
і т. ін.) мірі> див. міра

0  Стати / ставати (бути) у [велйкій] 
пригоді (рідше нагоді) див. ставати

велйкою
0  Велйкою (значною, більшою і т. ін.) 

мірою <У велйкій (значній, більшій 
і т. ін.) мірі> див. міра

ВЕЛИЧИНА
величина
А  Абсолютна величина числа див. ве

личина
ВЕЛІТИ
велів
0  Сам Бог велів див. Бог (26)
ВЕРНУТИ1
вернути
0  Нестй (вернути, гонйти і т. ін.) 

ахінею див. нестй
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ВЕРНУТИСЯ1
вернеться
О [Аж (рідко білий)] світ крутиться 

(вернеться, макітриться, колихаєть- 
ся, іде) / закрутився (завертівся, за
макітрився, заколихався, пішов) 
обертом (перекидом, перекидьки, 
ходором і т. ін.) [в очах (перед 
очима)] див. світ2

ВЕРСТАТ
верстат
Д  Безчовниковий верстат див. верс

тат
ВЕРТІТИ
вертіти
0 Крутити (вертіти) на всі боки див. 

крутити
ВЕРХ
верх
0 Брати / взяти верх (гору) див. брати 

(58)
0 Наша [верх] бере / взяла див. наш 
0 Наш верх є (буде) див. верх 
ВЕСЕЛКА 
весёлки
Грати (переливатися) всіма кольорами 

(барвами) веселки (райдуги) див. 
грати

ВЕСІЛЬНИЙ
весільний
Весільний (посаджений, ставлений 

і т. ін.) батько див. батько (1)
ВЕСТЙ
вести
0 І вусом (бровою) не вести / не по

вести (рідко не рушити) див. вести
ВЕСТИБУЛЯРНИЙ
вестибулярний
Д  Вестибулярний апарат див. апарат

(4)
ВЕСЬ1
весь
0 Брати (рідко приймати) / взяти 

(рідко прийняти) на себе (на свої 
плечі) [весь] тягар див. брати (130) 

все
О Більш за все <Більш усьоп» <Біль- 

ше всього> див. більше (2)
Хапатися за все (за будь-яку, всяку 

можливість) див. хапатися 
всі
0 Іди [собі] на всі чотири вітри (на 

чотири боки) див. іти 
0 Кидатися на всі боки див. кидатися 
0 Крутити (вертіти) на всі боки див. 

крутити
0 На всі боки див. бік (7)

0  На всі боки приступний див. при
ступний

0  На [всі] чотири боки (сторони) див. 
бік (8)

0  Посилати [всі] громи і блискавки 
[на голову] див. посилати 

всім
0  Заклинати Богом (всім святим [на 

світі]) див. заклинати 
всімй
Грати (переливатися) всіма кольорами 

(барвами) веселки (райдуги) див. 
грати 

всіх
0 Всіх благ! див. благо (1)
0  Посилати / послати до бісового бать

ка (до всіх чортів) див. посилати 
всього
О Більш за все <Більш у сьо го  <Біль- 

ше всьо го  див. більше (2)
ВЕЧІР
вечір
Авторський (творчий) концерт (вечір) 

див. концерт
0  Багатий (Святий) вечір див. вечір
ВЖЕ
вже
[Білий] день надворі сНадворі вже 

день> див. день
0  Далі (більше) [й (вже)] нікуди див. 

нікуди
0  Де вже було див. бути (88)
в ж и в а н н я

вживання
Д  Абсолютивне вживання слів див. 

уживання
ВЗАЄМИНИ
взаємини
Близькі взаємини див. взаємини
ВЗЯТИ
взяв
0  Біс (кат, чорт) би його (тебе, її і т. ін.) 

взяв див. біс1 (3)
0  Жаль бере (проймає, огортає і т. ін.) / 

взяв (пройняв, огорнув і т. ін.) [за 
серце] див. жаль1

0 Кат його (Її, їх і т. ін.) [маму] бери 
(забирай) / взяв (побрав, забрав) 
[би] див. кат

0 бдур бере (хапає) / взяв (ухопив) 
див. одур

0  Сон не бере / не взяв див. сон1 
взяла
Бере / взяла (прийшла) хіть див. хіть 
Бере (охоплює) / взяла (охопила) не

терплячка див. нетерплячка 
0  Ваша бере / взяла див. ваш

0  Досада бере (хапає, гризе) / взяла 
(вхопила, запекла і т. ін.) див. до
сада

Журба (жура) налягає (бере) / налягла 
(взяла) див. журба

0  Зло (злість) бере (забирає) / <Зло 
взяло> <3лість взяла> див. зло1 

0  Наша [верх] бере / взяла див. наш 
Нудьга (скука) бере (заїдає і т. ін.) / 

взяла (заїла і т. ін.) див. нудьга 
0  Цікавість бере (розбирає, охоплює 

і т. ін.) / взяла (розібрала, охопила 
і т. ін.) див. цікавість 

взялй
0  Дрижаки пробирають (беруть, хапа

ють і т. ін.) / пробрали (взялй, вхо
пили і т. ін.) див. дрижаки 

0  Думки (гадки і т. ін.) беруть (об
сідають, гризуть) / взялй (обсіли, 
обнялй) див. думка 

0  Завидки (завидьки) беруть / взялй 
див. завидки

Сумнів бере / узяв сСумніви беруть / 
взялй> див. сумнів 

взяло
0  Життя бере / взяло своє див. життя 
0  Зло (злість) бере (забирає) / <Зло 

взяло> <3лість взяла> див. зло1 
0  Серце бере / взяло див. серце 
взяти
Брати / взяти акорд див. брати (1)
0  Брати / взяти верх (гору) див. брати

(58)
0  Брати / взяти в жменю див. брати

(59)
0  Брати / взяти в [залізні] шори (рідко 

стоси) див. брати (60)
0  Брати / взяти висоту (висоти) див. 

брати (61)
Брати / взяти відпустку див. брати (2) 
0  Брати / взяти в кліщі див. брати (62) 
0  Брати / взяти в лещата (в лабети) 

див. брати (63)
0  Брати / взяти в нагаї (рідше в на

гайки) див. брати (64)
0  Брати / взяти в обйдві жмені див. 

брати (65)
Брати / взяти в облогу див. брати (3)
0  Брати / взяти в обмолот див. брати

(66)
Брати / взяти в прймітку див. брати (4) 
0  Брати / взяти в роботу див. брати 

(67)
0  Брати / взяти в руки (до рук) див. 

брати (68)
0  Брати / взяти в свої руки див. брати 

(69)
0  Брати / взяти втямкй (у тямку, до 

тями, в толк) див. брати (70)
Брати / взяти в шенкелі див. брати (5)
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О Брати / взяти в штики див. брати 
(71)

Брати / взяти галопом (галоп) див. 
брати (6)

0 Брати / взяти голіруч див. брати (72) 
0 Брати / взяти голову в руки див. 

брати (73)
Брати / взяти декретну відпустку див. 

брати (7)
Брати / взяти до відома див. брати (8)
0 Брати / взяти до уваги див. брати 

(74)
0 Брати / взяти (забрати) з бою (з боєм) 

див. брати (75)
0 Брати / взяти (забрати) [собі] в го

лову див. брати (76)
0 Брати / взяти за живіт див. брати 

(77)
0 Брати / взяти за карк (за в’язи) див. 

брати (78)
Брати / взяти заміж [за себе] див. брати

(9)
Брати / взяти за основу див. брати (10) 
0 Брати / взяти за петельки див. брати

(79)
0 Брати / взяти за печінки див. брати

(80)
Брати / взяти за правило див. брати

(•о
0 Брати / взяти зброю (меч) в руки 

див. брати (81)
0 Брати / взяти з копита див. брати 

(82)
0 Брати / взяти з місця див. брати (83) 
Брати / взяти зобов’язання див. брати 

( 12)
0 Брати / взяти криком див. брати (84) 
0 Брати / взяти курс див. брати (85)
0 Брати / взяти лінію див. брати (86) 
Л  Брати / взяти м’яч див. брати (52) 
Брати / взяти на абордаж див. брати 

( 13)
0 Брати / взяти на арапа див. брати 

(87)
0 Брати / взяти на бас (на баса) див. 

брати (88)
0 Брати / взяти на Бога див. брати (89) 
0 Брати / взяти на буксир див. брати 

(90)
Брати / взяти на вила див. брати (14) 
Брати / взяти на замітку див. брати (15) 
Брати / взяти на замок див. брати (16) 
Брати / взяти на муки (на тортури) див. 

брати (17)
0 Брати / взяти на мушку (на приціл) 

див. брати (92)
0 Брати / взяти на озброєння див. 

брати (93)
Брати / взяти на перев’яз див. брати

(18)

Брати / взяти на переляк див. брати
(19)

0  Брати / взяти на [пильне] око див. 
брати (94)

Брати / взяти на поруки див. брати (20) 
0  Брати / взяти на пушку (на понт) 

див. брати (95)
0  Брати / взяти на решето див. брати 

(96)
0  Брати / взяти на себе див. брати (97) 
0  Брати / взяти на себе багато (заба

гато) див. брати (98)
Брати / взяти [на себе] відповідаль

ність див. брати (21)
0  Брати / взяти [на себе] сміливість 

(смілість) див. брати (99)
0  Брати / взяти на спйчки див. брати 

(ЮО)
0  Брати / взяти на цугундер див. брати 

( 101)
0  Брати / взяти на язика (на язик, на 

язики, на язички,рідко в язики) див. 
брати (102)

0  Брати / взяти нові висоти див. брати 
(ЮЗ)

0  Брати / взяти ноги на плечі (в р$пки, 
за пояс) див. брати (104)

Брати / взяти ноту див. брати (22) 
Брати / взяти опит див. брати (23) 
Брати / взяти під варту (під арешт) див. 

брати (24)
0  Брати / взяти під захист (рідко під 

оборону) див. брати (105)
Брати / взяти під козирок див. брати

(25)
0  Брати / взяти під обстріл див. брати 

(106)
0  Брати / взяти (побрати) рушники 

див. брати (107)
Брати / взяти (поставити) під сідло 

див. брати (26)
Брати / взяти придане див. брати (27) 
Брати / взяти приз див. брати (28)
0  Брати / взяти (прийняти) на [свої] 

плечі див. брати (108)
0  Брати / взяти приклад див. брати 

(109)
0  Брати / взяти пробоєм див. брати 

(ПО)
Брати / взяти пробу див. брати (29) 
Брати / взяти рись (риссю) див. брати 

(30)
Л  Брати / взяти риф (рифи) див. брати 

(53)
0  Брати / взяти розбіг див. брати (111) 
Брати / взяти розгін див. брати (31) 
Брати / взяти розлучення (розлуку) 

див. брати (32)
0  Брати / взяти (рот. вхопити) на зуби 

(на зуб, на зубок, на зубки і т. ін.) 
див. брати (91)

0  Брати / взяти рбзумом див. брати 
( 112)

0  Брати / взяти роль див. брати (113)
0  Брати / взяти своє див. брати (114)
0  Брати / взяти [своїм] горбом див. 

брати (115)
0  Брати / взяти свої права див. брати 

(116)
0  Брати / взяти [свої] слова назад див. 

брати (117)
0  Брати / взяти себе в руки див. брати 

(118)
Брати / взяти силу див. брати (33)
0  Брати / взяти [собі] на (в) ум (на (у) 

розум) див. брати (119)
0  Брати / взяти старт див. брати (120) 
0  Брати / взяти (схопити) за роги див. 

брати (121)
Брати / взяти у борг (у позичку) див. 

брати (34)
Брати / взяти уроки див. брати (35) 
Брати / взяти участь див. брати (36) 
Брати / взяти ціль див. брати (37) 
Брати / взяти шлюб див. брати (38)
0  Брати / взяти штурмом (приступом) 

див. брати (122)
0  Брати / взяти язика на гаплик (на 

гапличок) див. брати (123)
0  Брати (давати кому) / взяти (дати 

кому) реванш див. брати (124)
0  Брати (забирати, перехоплювати 

і т. ін.) / взяти (забрати, перехопити 
і т. ін.) ініціативу [до своїх рук (у 
свої руки)] див. брати (126)

0  Брати (забирати, рідко відбирати) / 
взяти (забрати,рідко відібрати) сло
во див. брати (125)

Брати (зараховувати) / взяти (зараху
вати) на постачання див. брати (39) 

Брати (захоплювати) / взяти (захопи
ти) в полон див. брати (40)

0  Брати (піднімати, здіймати) / взяти 
(підняти, здійняти) на глум (на глу
зи, на глуз, на сміх, на кпини, на 
кпин, діал. на кпи) див. брати (128) 

0  Брати (приймати) / взяти (при
йняти) [близько] до [свого] серця 
(до [своєї] душі) (рідко в серце, в 
душу) див. брати (129)

Брати (приймати) / взяти (прийняти) 
ванну див. брати (41)

Брати (приймати) / взяти (прийняти) в 
комірне див. брати (42)

Брати (приймати) / взяти (прийняти) в 
прийми див. брати (43)

Брати (приймати) / взяти (прийняти) 
за дитину див. брати (44)

Брати (приймати) / взяти (прийняти) 
на комісію див. брати (45)

Брати (приймати) / взяти (прийняти) 
опрощення див. брати (46)
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0 Брати (приймати, переймати) / взя
ти (прийняти, перейняти) вину на 
себе див. брати (127)

0 Брати (рідко приймати) / взяти 
(рідко прийняти) гріх на [свою] 
душу (на себе) див. брати (131)

0 Брати (рідко приймати) / взяти 
(рідко прийняти) на себе (на свої 
плечі) [весь] тягар див. брати (130) 

Брати (ставити) / взяти (поставити) 
під сумнів (під сумніви) див. брати 
(50)

0 Брати (хапати) / взяти (схопити) 
бика за роги див. брати (133)

0 Брати (хапати) / взяти (схопити) за 
зябра (рідко за жабри) див. брати 
(134)

0 Брати (хапати,рідко хватати) / взяти 
(схопити, рідко схватйти) за живе 
див. брати (135)

0 Брати (хапати, схоплювати і т. ін.) / 
взяти (схопити) за горло див. брати 
(136)

0 Брати (хапати, хватати) / взяти за 
серце (за душу) див. брати (137) 

Взяти (звести) на бойову див. узяти 
0 Вхопити (впіймати, взяти і т. ін.) / 

хапати Бога за бброду див. ухоп- 
лювати

0 Закон брати (приймати) / взяти 
(прийняти) <У закбн уступати / 
уступйти> див. брати (138)

0 [І] в рот не брати / не взяти див. 
брати (139)

0 [І] в руки не брати / не взяти див. 
брати (140)

0 [1] ріски (рісоньки, рісочки, крихти) 
в рот не брати / не взяти див. брати
(141)

0 Ловити (брати) / зловити (взяти, 
піймати, спіймати і т. ін.) на гачок 
див. ловити

0 Піднімати (брати) / підняти (взяти) 
що легко лежить див. піднімати 

візьме
0 Не бере (не візьме) ніщо (ворожа 

куля, лиха година і т. ін.) див. брати
(142)

0 Ніякий грець не бере / не візьме див. 
грець2

0 Хай (нехай, бодай) чорт (нечистий, 
лихий) бере / візьме (ухопить) (чор
ти візьмуть) див. чорт 

візьмй
0 Чорт (біс) [його (її, вас і т. ін.)] бери 

(забирай) / візьмй (поберй, заберй 
і т. ін.) див. чорт 

візьмуть
0 Хай (нехай, бодай) чорт (нечйстий, 

лихйй) бере / візьме (ухопить) (чор- 
тй візьмуть) див. чорт

взйтися
ВЗЯТИСЯ
0  [Аж] братися (хапатися) / взятися 

(вхопйтися, схопйтися) за живіт (за 
боки, рідко в боки) див. братися (6)

0  Братися / взятися (вхопйтися) за 
шапку див. братися (20)

0  Братися / взятися за барки (за чубй) 
див. братися (7)

0  Братися / взятися за кнйжку (за 
книжкй) див. братися (8)

0  Братися / взятися за перо див. бра
тися (9)

0  Братися / взятися за розум див. бра
тися (10)

Братися / взятися за руки див. братися
(2)

0  Братися / взятися за своє див. бра
тися (11)

0  Братися / взятися за старе див. бра
тися (12)

0  Братися / взятися зубами див. бра
тися (13)

Братися / взятися іржею див. братися (3) 
Братися / взятися крйгою див. братися

(4)
Братися / взятися парою див. братися

(5)
0  Братися / взятися попелом див. бра

тися (14)
0  Братися / взятися фертом в (попід) 

боки див. братися (15)
0  Братися (хапатися) / взятися (вхо

пйтися) за голову див. братися (18) 
0  Братися (хапатися) / взятися (схо

пйтися) в ручки див. братися (19)
0  Не братися / не взятися [і (ні, ані)] за 

холодну (рідше студёну) воду див. 
братися(22)

ВИ
вам
0  Хоч би [тобі (собі, вам)] вусом (ву

хом, бровою і т. ін.) повестй див. 
поводити1

0  Щастй тобі (вам, їм і т. ін.) [доле 
(Боже)] <Хай (нехай) тобі (вам, їм 
і т. ін.) щастйть> див. щастйти

0  Щоб (бодай) тобі (йому, вам і т. ін.) 
[було] пусто! <Хай тобі (йому, вам 
і т. ін.) [буде] пусто!> див. пусто 

вйми
0  Бог (Господь) з тобою (з вйми)! див. 

Бог (11)
вас
0  Чорт (біс) [його (її, вас і т. ін.)] берй 

(забирай) / візьмй (поберй, заберй 
і т. ін.) див. чорт

ви
0  Будь він (ти, вона і т. ін.) [трйчі] 

проклятий (проклят, прбклята) 
<Будьте [ви] [трйчі] прокляті> див. 
бути (35)

0  Будь [ти (він, вона і т. ін.)] нелад
ний (рідко неладен) <Будьте [ви] 
неладні> див. бути (42)

0  Бути на ви див. бути (67)

ВЙБАЛУШИТИ
вйбалушити
0  Вйтріщити (вйвалити, вйрячити, 

вйлупити, вйбалушити і т. ін.) / ви
тріщати (вивалювати, вирячати, ви
луплювати, вибалушувати і т. ін.) 
очі (банькй, рідко булькй) див. ви
тріщати

ВИБАЛУШУВАТИ
вибалушувати
0  Вйтріщити (вйвалити, вйрячити, 

вйлупити, вйбалушити і т. ін.) / ви
тріщати (вивалювати, вирячати, 
вилуплювати, вибалушувати і т. ін.) 
очі (банькй, рідко  булькй) див. 
витріщати

ВИБАЧНИЙ
вибйчнйми
Будьте вибачні (вибачнйми) див. бути

( 1)
вибачні
Будьте вибачні (вибачнйми) див. бути

( 1)
ВИБИВАТИ
вибивйти
0  Вибивати (бйти) дрижакй (дріб) 

див. вибивати
0  Вибивати (бйти) / ударити (утнути) 

тропака (третяка, гопака) див. 
вибивати

ВЙБИТИ
вйбити
0  Вйбити (дати) бубну (бубни) див. 

вибивати

ВЙБОРИ
вйбори
А  Альтернатйвні вйбори див. вйбори

ВЙБОРЧИЙ
вйборче
А  Актйвне вйборче право див. право 
вйборчий
А  Вйборчий бюлетень див. бюлетень

О)
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ВИВАЛИТИ
вйвалити
О Витріщити (вйвалити, вирячити, 

вилупити, вибалушити і т. ін.) / 
витріщати (вивалювати, вирячати, 
вилуплювати, вибалушувати і т. ін.) 
очі (баньки, рідко  бульки) див. 
витріщати

ВИВАЛЮВАТИ
вивалювати
0 Витріщити (вйвалити, вйрячити, 

вйлупити, вйбалушити і т. ін.) / 
витріщати (вивалювати, вирячати, 
вилуплювати, вибалушувати і т. ін.) 
очі (банькй, рідко булькй) див. 
витріщати

ВИВЕРНУТИ
вйвернути
0 Вивертати / вйвернути очі (білкй) 

див. вивертати
ВИВЕРТАТИ
вивертати
0 Вивертати білйзну див. вивертати 
0 Вивертати / вйвернути очі (білкй) 

див. вивертати
ВИГРАВАТИ
вигравати
0 Вйграти / вигравати бій див. вигра

вати
ВИГРАТИ
вйграти
0 Вйграти / вигравати бій див. вигра

вати
ВЙГРАШ
вйграші
0 Бути у вйграші див. бути (85)
вид1
ВЙДИ
0 Бачити вйди див. бачити (1)
ВИДАВАТИ
видавати
0 Видавати / вйдати біле за чорне див. 

видавати
ВЙДАТИ
вйдати
0 Видавати / вйдати біле за чорне див. 

видавати
ВИДАТИ
видав
0 [І] світ [ніколи] не бачив (діал. не 

видав, не вйдів) див. світ2
ВИДАТОК
видатків
Д  Баланс доходів і видатків див. ба

ланс1 (6)

ВЙ ДЕРТИ 
вйдерти
0  Вйдерти (повидирати, вйдряпати, 

вйдрати) / видирати (видряпувати) 
очі (банькй) [з лоба] див. видирати

ВИДИРАТИ
видирати
0  Вйдерти (повидирати, вйдряпати, 

вйдрати) / видирати (видряпувати) 
очі (банькй) [з лоба] див. видирати

ВЙДІТИ
вйдів
0  [І] світ [ніколи] не бачив (діал. не 

видав, не вйдів) див. світ2 
вйділи
0  Щоб (абй) [і (й)] очі не бачили (діал. 

не вйділи) див. око1
ВЙДКО
вйдко
0  Світу [білого (Божого)] не вйдно 

(рідко не вйдко) див. вйдно
ВЙДНО
вйдно
0  Нема (немає, не було, не вйдно) [і] 

кінця-краю (ні кінця ні краю, кінця, 
краю) див. нема

0  Нема (немає, не було, не вйдно, не 
стало і т. ін.) і сліду див. нема 

0  Світу [білого (Божого)] не вйдно 
(рідко не вйдко) див. вйдно 

0  [Там] вйдно буде див. вйдно 
ВЙДРАТИ 
вйдрати
0  Вйдерти (повидирати, вйдряпати, 

вйдрати) / видирати (видряпувати) 
очі (банькй) [з лоба] див. видирати

ВЙДРЯПАТИ
вйдряпати
0  Вйдерти (повидирати, вйдряпати, 

вйдрати) / видирати (видряпувати) 
очі (банькй) [з лоба] див. видирати

ВИДРЯПУВАТИ
видряпувати
0  Вйдерти (повидирати, вйдряпати, 

вйдрати) / видирати (видряпувати) 
очі (банькй) [з лоба] див. видирати

ВИДУВАТИ
видувати
0  Робйти (роздувати, рідко видувати) / 

зробйти (роздути, рідко вйдути) з 
мухи слона (рідко вола, бугая) див. 
робйти

ВИДУТИ1
вйдути
0  Робйти (роздувати, рідко видувати) / 

зробйти (роздути, рідко вйдути) з 
мухи слона (рідко вола, бугая) див. 
робйти

ВИЇДЕНИЙ
вйїденого
0  Не вартий (не варт) [і] вйїденого яй

ця (вйшкварки, дірки з бублика, 
фунта клоччя, торби січки і т. ін.) 
див. вартий

ВЙЙТИ
вййде
0  Будуть (вййдуть) люди <Буде (вй

йде) людйна> див. люди 
вййдуть
0  Будуть (вййдуть) люди <Буде (вй

йде) людйна> див. люди
ВЙЙТИ
0  ВЙЙТИ із борознй див. виходити 
0  В йлізти  (вййти, рідко полізти) / ви

лазити  (вилізати , виходити і т. ін.) 
боком див. вилазити 

0  В иходити (виступати) / вййти (вй- 
ступити) з берегів див. виходити

ВИКИДАТИ
викидати
0  [Викидати / вйкинути] за борт див. 

викидати
ВЙКИНУТИ
вйкинути
0  [Викидати / вйкинути] за борт див. 

викидати
ВИКЛИКАТИ
викликати
0  Не викликати [жодного (будь-якого, 

ніякого)] сумніву ([жодних (будь- 
якйх, ніяких)] сумнівів) див. викли
кати

ВЙЛА
вйла
Брати / взяти на вйла див. брати (14)
ВИЛАЗИТИ
вилйзити
0  Вилазити / вйлізти з боргів див. ви

лазити
0  Вйлізти (вййти, рідко полізти) / ви

лазити (вилізати, виходити і т. ін.) 
боком див. вилазити

ВИЛИВАТИ
виливати
0  Виливати / вйлити сльози (багато, 

рідко багацько сліз) див. виливати
ВИЛИВАТИСЯ
виливйтися
Виливатися з берегів див. виливатися
ВЙЛИТИ
вйлити
0  Виливати / вйлити сльози (багато, 

рідко багацько сліз) див. виливати
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ВИЛІЗАТИ
вилізйти
О Вилізти (вийти, рідко полізти) / ви

лазити (вилізати, вихбдити і т. ін.) 
боком див. вилазити

ВИЛІЗТИ
вилізти
0 Вилазити / вилізти з боргів див. ви

лазити
0 Вилізти (вийти, рідко полізти) / ви

лазити (вилізати, вихбдити і т. ін.) 
боком див. вилазити

ВИЛУПИТИ
вилупити
0 Витріщити (вивалити, вирячити, ви

лупити, вибалушити і т. ін.) / ви
тріщати (вивалювати, вирячати, ви
луплювати, вибалушувати і т. ін.) очі 
(баньки, рідко бульки) див. витріщати

ВИЛУПЛЮВАТИ
вилуплювати
0 Витріщити (вивалити, вирячити, 

вилупити, вибалушити і т. ін.) / 
витріщати (вивалювати, вирячати, 
вилуплювати, вибалушувати і т. ін.) 
очі (баньки, рідко бульки) див. 
витріщати

ВИНА
вину
0 Брати (приймати, переймати) / взя

ти (прийняти, перейняти) вину на 
себе див. брати (127)

ВИНАХІДНИЦТВО
винахідництва
Бюро раціоналізації й винахідництва 

див. бюро (4)

вино1
ВИ Н О

Біле вино див. вино1

ВИПИТИ
випити
0 Випити (ковтнути, сьорбнути, хиль

нути) [багато (чимало)] лиха (горя, 
горенька і т. ін.) див. випивати

ВИРОБНИЦТВО
виробнйцтво
Д Безвідходне виробнйцтво див. ви

робнйцтво

ВИРОБНИЧИЙ
виробнйчих
Д Баланс виробнйчих потужностей 

див. баланс1 (4)

ВИРЯЧАТИ
вирячати
0  Вйтріщити (вйвалити, вйрячити, 

вйлупити, вйбалушити і т. ін.) / 
витріщати (вивалювати, вирячати, 
вилуплювати, вибалушувати і т. ін.) 
очі (банькй, рідко булькй) див. 
витріщати

ВЙСІТИ
висіти
0  Бути (висіти) на хвості див. бути (48)
ВЙСНОВОК
вйсновок
Аудйторський вйсновок див. вйсновок
висбкий
високий
Висбкий бал див. бал2 (1) 
високі
Високі брови див. брова (4) 
високої
0  Бути високої думки див. бути (49)
ВИСОТА
висбти
0  Брати / взяти висоту (висбти) див. 

брати (61)
0  Брати / взяти нові висбти див. брати 

(ЮЗ)
висоту
0  Брати / взяти висоту (висбти) див. 

брати (61)
ВИСТАЧАТИ
вистачйє
0  Нема (немає, не було, не вистачає, 

бракує і т. ін.) [однієї (третьої, де
сятої і т. ін.)] клепки у голові див. 
нема

0  Тільки (хіба, хіба що, лиш) пташй- 
ного (птйчого) молока нема (не ви
стачає, бракує і т. ін.) див. нема

ВИСТУПАТИ
виступйти
0  Вихбдити (виступати) / вййти (вй- 

ступити) з берегів див. вихбдити
ВЙСТУПИТИ 
в й ступити
0 Вихбдити (виступати) / вййти (вй- 

ступити) з берегів див. вихбдити
ВИТАНЦЬбВУВАТИ
витанцьовують
0  [Вогненні (темні)] кола бігають 

(стрибають, витанцьовують і т. ін.) / 
забігають в очах (перед очйма) див. 
коло1

ВИТРІЩАТИ
витріщйти
0  Вйтріщити (вйвалити, вйрячити, 

вйлупити, вйбалушити і т. ін.) / 
витріщати (вивалювати, вирячати, 
вилуплювати, вибалушувати і т. ін.) 
очі (банькй, рідко булькй) див. ви
тріщати

ВЙТРІЩИТИ
вйтріщити
0  Вйтріщити (вйвалити, вйрячити, 

вйлупити, вйбалушити і т. ін.) / 
витріщати (вивалювати, вирячати, 
вилуплювати, вибалушувати і т. ін.) 
очі (банькй, рідко  булькй) див. 
витріщати

ВИТЯГАТИ
витягйти
0  Витягати / вйтягти (вйтягнути) на 

світ Божий див. витягати
0  Витягати / вйтягти з архівів див. 

витягати
0  Вйтягти (вйтягнути) / витягати (ви

тягувати) з болота (з багна, з ка
люжі, з грязюки і т. ін.) див. ви
тягати

ВЙТЯГНУТИ
вйтягнути
0  Витягати / вйтягти (вйтягнути) на 

світ Божий див. витягати 
0  Вйтягти (вйтягнути) / витягати (ви

тягувати) з болота (з багна, з ка
люжі, з грязюки і т. ін.) див. ви
тягати

ВЙТЯГТИ
вйтягти
0  Витягати / вйтягти (вйтягнути) на 

світ Божий див. витягати 
0  Витягати / вйтягти з архівів див. ви

тягати
0  Вйтягти (вйтягнути) / витягати (ви

тягувати) з болота (з багна, з ка
люжі, з грязюки і т. ін.) див. ви
тягати

ВИТЯГУВАТИ
витягувати
0  Вйтягти (вйтягнути) / витягати (ви

тягувати) з болота (з багна, з ка
люжі, з грязюки і т. ін.) див. ви
тягати

вихбдити
вихбдити
0  Вйлізти (вййти, рідко полізти) / ви

лазити (вилізати, вихбдити і т. ін.) 
боком див. вилазити 

0  Вихбдити (виступати) / вййти (вй- 
ступити) з берегів див. вихбдити
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ВЙШКВАРКА
вишкварки
О Не вартий (не варт) [і] виїденого яйця 

(вишкварки, дірки з бублика, фунта 
клоччя, торби січки і т. ін.) див. 
вартий

ВИШКВАРКИ
вйшкварки
0 Не вартий (не варт) [і] виїденого яй

ця (вйшкварки, дірки з бублика, 
фунта клоччя, торби січки і т. ін.) 
див. вартий

ВИШКВАРОК
вйшкварки
0 Не вартий (не варт) [і] виїденого яй

ця (вйшкварки, дірки з бублика, 
фунта клоччя, торби січки і т. ін.) 
див. вартий

ВИШУКУВАТИ
вишукувати
0 [Треба] вдень [серед білого дня] з вог

нем [та ще] (зі свічкою, зі світлом, 
при сонці і т. ін.) [такого] шукати 
(вишукувати) / пошукати див. треба1

ВЙЩЕ
вйще
0 Берй (беріть) вйще див. брати (57)
0 Підніматися (підійматися, підноси

тися і т. ін.) / піднятися (підійня
тися, піднестйся і т. ін.) на голову 
(на багато голів) [вйще] див. під
німатися

0 Стояти на голову (на багато голів) 
вйще див. стояти

ВІВЦЯ
вівця
0 Заблукана (блудна, приблудна) вів

ця див. вівця
А  Кручений баран сКручена вівця> 

див. баран (1)
ВІДАТИ
віда
0  Бог (рідко Біг, Господь) [його (їх, 

тебе і т. ін.)] [святий] знає (зна, відає, 
віда) див. Бог (13) 

відає
0 Бог (рідко Біг, Господь) [його (їх, 

тебе і т. ін.)] [святий] знає (зна, відає, 
віда) див. Бог (13)

0 Одйн Бог [тільки] знає (відає) див. 
Бог (24)

ВІДБИРАТИ
відбирйти
0 Брати (забирати, рідко відбирати) / 

взяти (забрати, рідко відібрати) сло
во див. брати (125)

ВІДБЙТИ
відбйло
0  Відбйло баки (пам’ять) див. відби

вати 
відбйти
0  Відбйти (надсадйти) бебехи (печін- 

кй) див. відбивати
ВІДБІЙ
відббю
0  Нема (немає, не було) відббю див. 

нема
ВІДВАЖИТИ
відвйжити
0  Відважити / відважувати бёбеха 

(стусана) див. відважувати
ВІДВАЖУВАТИ
відвйжувати
0  Відважити / відважувати бёбеха 

(стусана) див. відважувати
ВІДВІТ
ОДВ1ТІ
Бути в одвіті див. бути (5)
ВІДГОДбВУВАТИ
відгодбвувати
0  Годувати (рідко відгодбвувати) воші 

(вошей, бліх, нужу, блощйці і т. ін.) 
див. годувати

ВІДДАВАТИ
віддавйти
Віддавати (піддавати) / віддати (під

дати) анафемі див. віддавати 
0  Віддати / віддавати Богу (Богові) 

душу (духа, дух) див. віддавати
ВІДДАТИ
віддйти
Віддавати (піддавати) / віддати (під

дати) анафемі див. віддавати 
0  Віддати / віддавати Богу (Богові) 

душу (духа, дух) див. віддавати
ВІДЕНСЬКИЙ
віденська
Віденська здоба (булочка) див. здоба1
ВІДІБРАТИ
відібрйв
0  Бог (Господь) розум відібрав (від

няв, забрав і т. ін.) див. Бог (7) 
відібрйти
0  Брати (забирати, рідко відбирати) / 

взяти (забрати, рідко відібрати) 
слово див. брати (125)

ВІДІЙТЙ
відійтй
0  Відходити (лагодитися) / відійтй на 

(в) Божу (останню) путь (дорогу) 
див. відходити

ВІД’ЇЗД
від’їзді
Бути у від’їзді див. бути (28)
ВІДКбЛИ
відкбли
0  Бог зна (знає) колй (відкбли, поки) 

див. Бог (10)
ВІДМИВАННЯ
відмивйння
А  Відмивання [бруднйх] грошей (кош

тів) див. відмивання
ВІДМИВАТИ
відмивйти
А  Відмивати / відмйти [брудні] гроші 

(кошти) див. відмивати
ВІДМЙТИ
відмйти
А  Відмивати / відмйти [брудні] гроші 

(кошти) див. відмивати
ВІДНЯТИ
ВІДНЯВ
0  Бог (Господь) розум відібрав (від

няв, забрав і т. ін.) див. Бог (7)
ВІДОМА
відома
Брати / взяти до відома див. брати (8)
ВІДбМО
відбмо
0  Одному Богу (Аллаху) відбмо див. 

відбмо
Хай відбмо буде див. відбмо 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
від п овід йльність
Брати / взяти [на себе] відповідаль

ність див. брати (21)
ВІДПРАВИТИ
відпрйвити
Відправляти / відправити багажем 

див. відправляти
ВІДПРАВЛЯТИ
відправляти
Відправляти / відправити багажем 

див. відправляти
ВІДПУСТКА
відпустка
Академічна відпустка див. відпустка 
відпустку
Брати / взяти відпустку див. брати (2) 
Брати / взяти декретну відпустку див. 

брати (7)
ВІДРІЗНЙТИ
відрізнйти
0  Відрізнйти Божий дар від яєчні див. 

відрізняти
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ВІДРб
відрй
О Як (мов, ніби і т. ін.) з відра (з боч

ки, з цебра) див. відро
ВІДТОВКТЙ
відтовктй
0 Відтовктй боки див. відтовктй
відхбдити
відхбдити
0 Відхбдити (лагодитися) / відійтй на 

(в) Божу (останню) путь (дорогу) 
див. відхбдити

ВІДЧАЙ
відчаї
Бути у відчаї див. бути (29)
ВІДЧУТТЯ
відчуття
Л  [Абсолютний] поріг відчуття див. 

поріг
ВІДЬМА
відьма
Біла відьма див. відьма
ВІК
вік
Бальзаківський вік див. вік 
А  Бронзовий вік див. вік 
0 Пхати вік (біду, життя) див. пхати 
ВІЛ1
ВІЛ
0 Як (мов, ніби і т. ін.) віл до браги 

див. віл1 
волй
0 Робйти (роздувати, рідко видувати) / 

зробйти (роздути, рідко вйдути) з 
мухи слона (рідко вола, бугая) див. 
робйти 

волйм
0 Волам (бикам) хвостй крутйти див. 

крутйти
ВІЛЬНИЙ
вільна
А  Вільна боротьба див. боротьба (1) 
вільний
А  Білий (вільний) вірш див. вірш 
вільної
0 Не бачити вільної хвилйни див. ба

чити (10)
ВІН
він
0 Будь він (ти, вона і т. ін.) [трйчі] 

проклятий (проклят, проклята) 
<Будьте [ви] [трйчі] прбкляті> див. 
бути (35)

0 Будь [ти (він, вона і т. ін.)] нелад
ний (рідко неладен) <Будьте [ви] 
неладнЬ див. бути (42)

його
0  Аллах його (тебе, їх і т. ін.) знає 

див. Аллах (2)
0  Бий (берй, трясй) / побйй тебе (його, 

Її і т. ін.) трясця див. бйти (17)
0  Бий / побйй тебе (його, її і т. ін.) 

лиха годйна (грім, хрест, морока 
і т. ін.) див. бйти (19)

0  Бий / побйй тебе (його, if і т. ін.)
сйла Божа див. бйти (20)

0  Біс (кат, чорт) би його (тебе, її і т. ін.) 
взяв див. біс1 (3)

0  Бог (рідко Біг, Господь) [його (їх, 
тебе і т. ін.)] [святйй] знає (зна, 
відає, віда) див. Бог (13)

Боже (Господи) [тебе (мене, його 
і т. ін.)] спасй див. спасати2 

О Враг його берй див. враг 
0  Кат його (if, їх і т. ін.) [маму] берй 

(забирай) / взяв (побрав, забрав) [би] 
див. кат

0  Кат його (тебе, 'if і т. ін.) [батька 
(голову)] знає див. кат 

0  Лйхо (біда, лиха годйна) його (її, їх 
і т. ін.) знає див. лйхо1 

0  Матері (бісові) його (її, їх і т. ін.)
ковінька (корінь) див. ковінька 

0  Моє (твоє, його і т. ін.) [було] звер
ху див. мій

0  Не узяв його (if*1Х * т- іп-) біс (кат, 
чорт) див. біс1 (13)

Правда на моєму (твоєму, його і т. ін.) 
боці <Моя (твоя, його і т. ін.) прав- 
да> див. правда

0  Трясця його (if, їх і т. ін.) матері 
(мамі, рідко  батьку, тітці) див. 
трясця

0  Чорт (біс) [його] батька (рідше ма
му) знає (зна) <Чортй (біси) [його] 
батька (рідше маму) знають> див. 
чорт

0 Чорт (біс) [його (if, вас і т. ін.)] берй 
(забирай) / візьмй (поберй, заберй 
і т. ін.) див. чорт

0  Чорт (дідько, диявол, біс, гаспид 
і т. ін.) [його (тебе, їх і т. ін.)] 
[душу] знає (зна) див. чорт 

0  Щоб (бодай, хай би і т. ін.) тебе 
(його, її і т. ін.) муха (качка, гуска, 
курка і т. ін.) вбрикнула (брикнула) 
див. муха

0  Щоб тебе (його) понесло по нетрях 
та по болотах (поверх дерева) див. 
понестй

0  Як [його (тут)] бути? див. бути (115) 
йому
0  Бог тобі (йому, їй і т. ін.) суддя див. 

Бог (15)
0  Трясця йому (їй, тобі і т. ін.) в пе- 

чінкй (в печінку, в пуп, в бік і т. ін.) 
див. трясця

0  Хай (нехай) йому (їй, їм і т. ін.) вся
чина (абйщо) див. всячина 

0  Хай (нехай) йому (ій, їм і т. ін.) чорт 
(сім чортів, біс, гаспид і т. ін.) див. 
чорт

0  Щоб (бодай) тобі (йому, вам і т. ін.) 
[було] пусто! <Хай тобі (йому, вам 
і т. ін.) [буде] пусто!> див. пусто 

ним
0  Аллах з ним (з нею, з тобою і т. ін.) 

див. Аллах (1)
0  Біс (чорт, дідько, кат) із ним (з нею, з 

тобою і т. ін.) див. біс1 (6)
О Бог (Христос) з ним (з нею, з тобою 

і т. ін.) див. Бог (16) 
нього
0  Бодай на тебе (на нього, на неї і т. ін.) 

трясця й болячка див. трясця
ВІНИК
ВІНИКОМ
0  Почесати березовим віником див. 

почесати
ВІРА1
віри
0  Бісової віри див. віра1
ВІРШ
вірш
А  Білий (вільний) вірш див. вірш
ВІСІМНАДЦЯТИЙ
вісімнадцятий
0  [Як] туман вісімнадцятий (безпро

світний) див. туман
ВІСЛЮК
віслюк
0  Буриданів осёл (віслюк) див. осёл
ВІСТРЯ
вістрі
0  Бути на вістрі див. бути (68)
ВІСТЬ
вість
Блага вість (звістка) див. вість
ВІТЕР
вітер
А  Брамсельний вітер див. вітер 
вітри
0  Іди [собі] на всі чотири вітри (на 

чотири боки) див. іти 
вітрі
0  Будувати золоті замки на вітрі див. 

будувати (1)
ВІТРЯК1
вітрякйми
0  Боротьба з вітряками див. боротьба

(3)0  Воювати (боротися) з вітряками 
див. воювати
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ВІЧІ
вічі
0 Бити / вдарити у вічі (в очі) див.

бити (25) 
ока
Л  Акомодація ока див. акомодація (1) 
око
0 [Аж] вбирати (брати) [в (на) себе] 

очі (око) див. вбирати1 
0 Бите око див. око1 
0 Брати / взяти на [пильне] око див. 

брати (94)
0 Влучати (бити, попадати) / влучити 

(попасти) в [саму] точку (в [саме] 
око) див. влучати

0 Скільки сягає (бачить, обхоплює, 
захопить і т. ін.) око див. око1 

оком
0 Бистрим оком див. око1 
0 Блимнути очима (оком) див. блим

нути (1)
0 Блиснути (блискати) очима (оком) 

див. блиснути (1)
0 Не моргнувши (рідше не зморгнув

ши) [оком (бровою)] див. моргнути 
0 Пускати (посилати) / пустити бісики 

(ґедзики) [очима (оком)] див. пус
кати

0 Світити / засвітити очима (оком, 
білками) див. світити 

0 Хоч би [тобі] оком (вусом, бровою) 
моргнути див. моргнути 

оці
0 Любити, як сіль в оці [і тернину в 

ббці] див. любити
0 Стирчати (стриміти) спйчкою (біль

мом) в (на) оці (в (на) очах) див. 
стирчати

0 Стояти / стати більмом [в оці] див. 
стояти

0 [Як (мов, ніби і т. ін.)] більмо (біль
мом) на (в) оці див. більмо (1) 

очах
0 [Аж (рідко білий)] світ крутиться 

(вернеться, макітриться, колихаєть- 
ся, іде) / закрутився (завертівся, за
макітрився, заколихався, пішов) 
обертом (перекидом, перекидьки, 
хбдором і т. ін.) [в очах (перед очи
ма)] див. світ2

0 Бісики грають (стрибають, рідше іс
кряться і т. ін.) в очах див. бісик (1) 

0 [Вогненні (темні)] кола бігають 
(стрибають, витанцьовують і т. ін.) / 
забігають в очах (перед очима) див. 
кбло1

0 Стирчати (стриміти) спйчкою (біль
мом) в (на) оці (в (на) очах) див. 
стирчати

очёй
0  Знімати / зняти полуду (більма) з 

очей див. знімати
0  Світ [моїх] очей! <Мій світе [білий]!> 

див. світ1 
очйма
0  [Аж (рідко білий)] світ крутиться 

(вернеться, макітриться, колихаєть- 
ся, іде) / закрутився (завертівся, за
макітрився, заколихався, пішов) 
обертом (перекидом, перекидьки, 
хбдором і т. ін.) [в очах (перед очи
ма)] див. світ2

0  Бігати очйма див. бігати (2)
0  Блймнути очйма (оком) див. блйм- 

нути (1)
0  Блйснути (блйскати) очйма (оком) 

див. блйснути (1)
0  Блукати (блудйти) / поблукати (по- 

блудйти) очйма (поглядом) див. 
блукати (2)

0  [Вогненні (темні)] кола бігають 
(стрибають, витанцьовують і т. ін.) / 
забігають в очах (перед очйма) див. 
коло1

0  Кліпати (блймати) очйма див. кліпати 
0  Пускати (посилати) / пустйти біси

ки (ґедзики) [очйма (оком)] див. 
пускати

0  Світйти / засвітйти очйма (оком, 
білками) див. світйти 

бчі
0 [Аж] вбирати (брати) [в (на) себе] 

бчі (око) див. вбирати1 
0  Бйти / вдарити у вічі (в очі) див. 

бйти (25)
0 Вивертати / вйвернути очі (білкй) 

див. вивертати
0  Вйдерти (повидирати, вйдряпати, 

вйдрати) / видирати (видряпувати) 
бчі (банькй) [з лбба] див. видирати 

0  Вйтріщити (вйвалити, вйрячити, 
вйлупити, вйбалушити і т. ін.) / 
витріщати (вивалювати, вирячати, 
вилуплювати, вибалушувати і т. ін.) 
бчі (банькй, рідко  булькй) див. 
витріщати

0  Кудй бчі [бачать (дйвляться, спали 
і т. ін.)] див. око1

0  Лупйти [свої] бчі (банькй, балухи, 
зіньки) див. лупйти 

0  Наводити / навестй полуду (більмо) 
на бчі див. наводити 

0  бчі (банькй) повитріщати див. по
витріщати

0  бчі бігають / забігали див. око1 
0  бчі блйснули [гнівом] див. око1 
0 бчі блукають (лізуть, лазять і т. ін.) 

див. око1
0  Щоб (абй) [і (й)] бчі не бачили (діал. 

не вйділи) див. око1

ВІЧНИЙ
Вічне
0  Царство Небесне (Вічне, Боже) див. 

царство
ВІЧНІСТЬ
вічність
0  Канути у безвість (у небуття, у віч

ність) див. канути
ВКЙНУТИСЯ
вкйнулися
0  Баглаї напали (вкйнулися) див. баг- 

лаї (1)
ВЛАДНИЙ
владним
0  Бути владним над собою див. бути 

(52)
ВЛАЗИТИ
влйзити
0  Влазити (залазити) / влізти (залізти) 

в боргй див. влазити
ВЛАСНИЙ
влйсної
0  Боятися своєї (власної) тіні див. бо

ятися (3) 
влйсну
0  Боліти (уболівати, переживати і т. ін.) 

за свою (власну) шкуру див. боліти2
(2)

ВЛЙТИ1
влйти
0  Влйти в бочку мёду (в мед) ложку 

дьогтю див. вливати1
ВЛІЗТИ
влізти
0  Влазити (залазити) / влізти (залізти) 

в боргй див. влазити
ВЛІПЙТИ
вліпйти
0  Вліпйти буханця див. вліплювати
ВЛОМЙТИ
вломить
0  Сам чорт (біс, сатана) ногу (ноги) 

зломить (вломить, зламає і т. ін.) 
див. чорт

ВЛУЧАТИ
влучати
0  Влучати (бйти, попадати) / влучити 

(попасти) в [саму] точку (в [саме] 
око) див. влучати

ВЛУЧИТИ
влучити
0  Влучати (бйти, попадати) / влучити 

(попасти) в [саму] точку (в [саме] 
око) див. влучати
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ВНУТРІШНІЙ
внутрішнім
0 Бачити внутріш нім зором див. 

бачити (2)
вовк1
ВОВК
Л  Бджоляний вовк див. вовк1 
вовка
0 Не бачити смаленого вовка див. ба

чити (16) 
вовком
0 Позирати вовком (бісом, зйзом і т. ін.) 

див. позирати
ВбВНА
вовну
Бити вовну див. бити (3)
вбвчий
ВОВЧИЙ
Вовчий апетит див. апетит (1)
0 Вбвчий білет див. білет (4)
ВОГНЕВИЙ
вогнёвий
Бойовий (вогневий) припас <Бойові 

(вогневі) припаси> див. припас1 
вогнбві
Бойовий (вогневий) припас <Бойові 

(вогневі) припаси> див. припас1
ВОГНЕННИЙ
вогненні
0 [Вогненні (темні)] кола бігають 

(стрибають, витанцьовують і т. ін.) / 
забігають в очах (перед очима) див. 
коло1

ВОГНИК
вогники
Л  Бродячі вогники див. вогник
вогбнь
вогнём
0 Гратися (рідше грати, бавитися 

і т. ін.) з вогнем див. гратися 
0 [Треба] вдень [серед білого дня] з 

вогнем [та ще] (зі свічкою, зі світ
лом, при сонці і т. ін.) [такого] шу
кати (вишукувати) / пошукати див. 
треба1 

вогні
Л  Блукаючі (мандрівні) вогні див.

вогбнь
вогбнь
Л  Антонів вогбнь див. вогбнь 
Л  Бенгальський вогбнь див. вогбнь 
Класти / покласти багаття (вогбнь, 

ватру) див. класти
ВОДА
вода
Л  Агресивна вода див. вода

водй
0  Багато (чимало) водй сплилб (сплив

ло, збігло, упливло, утекло і т. ін.) 
див. багато (4)

0  Буря в склянці (заст. у шклянці) 
водй див. буря (3) 

водбю
0  Було та сплилб (спливло) <Що було, 

те [за водбю] сплилб (спливлб)> 
див. бути (45) 

воду
0  Лізти у воду, не знаючи броду див. 

лізти
0  Не братися / не взятися [і (ні, ані)] за 

холодну (рідше студёну) воду див. 
братися(22)

ВОДНЕВИЙ
воднева
А  Воднева бомба див. бомба (5)
вбдний
водний
А  Вбдний баланс див. баланс1 (10)
ВОДОЗБІРНИЙ
водозбірний
Водозбірний басейн див. басейн (1)
волбгість
вологість
А  Абсолютна волбгість повітря див. 

волбгість
ВОЛОКНО
волокно
А  Ацетатне волокно див. волокно
вблос
волоса
0  До сйвого (білого) волосу (волоса, 

волосся, до сивинй) див. вблос 
волосу
0  До сйвого (білого) волосу (волоса, 

волосся, до сивинй) див. вблос
волбсся
волосся
0  До сйвого (білого) волосу (волоса, 

волбсся, до сивинй) див. вблос
воля
волю
0  Пускати / пустйти на волю Божу 

див. пускати
ВОЛЯЧИЙ
воляча
Бичача (воляча) сйла див. сйла
ВОНА
вонй
0  Будь він (ти, вона і т. ін.) [трйчі] 

проклятий (проклят, проклята) 
<Будьте [ви] [трйчі] прбкляті> див. 
бути (35)

0  Будь [ти (він, вона і т. ін.)] нелад
ний (рідко неладен) <Будьте [ви] 
неладиі> див. бути (42) 

її
0  Бий (берй, трясй) / побйй тебе (його, 

її і т. ін.) трясця див. бйти (17)
0  Бий / побйй тебе (його, ЇЇ і т. ін.) 

лиха годйна (грім, хрест, морока 
і т. ін.) див. бйти (19)

0  Бий / побйй тебе (його, Її і т. ін.)
сйла Божа див. бйти (20)

0  Біс (кат, чорт) би його (тебе, її 
і т. ін.) взяв див. біс1 (3)

0  Кат його (ЇЇ, їх і т. ін.) [маму] берй 
(забирай) / взяв (побрав, забрав) 
[би] див. кат

0  Кат його (тебе, ЇЇ і т. ін.) [батька 
(голову)] знає див. кат 

0  Лйхо (біда, лиха годйна) його (її, їх 
і т. ін.) знає див. лйхо1 

0  Матері (бісові) його (ЇЇ, їх і т. ін.)
ковінька (корінь) див. ковінька 

0  Не узяв його (ЇЇ, їх і т. ін.) біс (кат, 
чорт) див. біс1 (13)

0  Трясця його (ЇЇ, їх і т. ін.) матері 
(мамі, рідко батьку, тітці) див. трясця 

0  Чорт (біс) [його (ЇЇ, вас і т. ін.)] берй 
(забирай) / візьмй (поберй, заберй 
і т. ін.) див. чорт

0  Щоб (бодай, хай би і т. ін.) тебе 
(його, її і т. ін.) муха (качка, гуска, 
курка і т. ін.) вбрикнула (брикнула) 
див. муха 

їй
0  Бог тобі (йому, їй і т. ін.) суддя див. 

Бог (15)
0  Трясця йому (їй, тобі і т. ін.) в пе- 

чінкй (в печінку, в пуп, в бік і т. ін.) 
див. трясця

0  Хай (нехай) йому (їй, їм і т. ін.)
всячина (абйщо) див. всячина 

0  Хай (нехай) йому (їй, їм і т. ін.) чорт 
(сім чортів, біс, гаспид і т. ін.) див. 
чорт 

нё*1
0  Бодай на тебе (на нього, на неї 

і т. ін.) трясця й болячка див. трясця 
нёю
0  Аллах з ним (з нею, з тобою і т. ін.) 

див. Аллах (1)
0  Біс (чорт, дідько, кат) із ним (з нею, 

з тобою і т. ін.) див. біс1 (6)
О Бог (Христос) з ним (з нею, з тобою 

і т. ін.) див. Бог (16)
ВОНЙ
їм
0  Щастй тобі (вам, їм і т. ін.) [доле 

(Боже)] <Хай (нехай) тобі (вам, їм 
і т. ін.) щастйть> див. щастйти
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ЇХ
0 Аллах його (тебе, їх і т. ін.) знає 

див. Аллах (2)
0 Бог (рідко Біг, Господь) [йогб (їх» 

тебе і т. ін.)] [святий] знає (зна, відає, 
віда) див. Бог (13)

0 Кат його (Її, їх і т. ін.) [маму] бери 
(забирай) / взяв (побрав, забрав) 
[би] див. кат

0 Лихо (біда, лиха година) його (if, їх 
і т. ін.) знає див. лихо1 

0 Матері (бісові) його (її, їх і т. ін.)
ковінька (корінь) див. ковінька 

0 Не узяв його (її, їх і т. ін.) біс (кат, 
чорт) див. біс1 (13)

0 Чорт (дідько, диявол, біс, гаспид 
і т. ін )  [йогб (тебе, їх і т. ін.)] 
[душу] знає (зна) див. чорт

вонб
вонб
0 Отож-то (отбж-бо, то ж то, тож-бо) 

й [вонб] [є] див. вонб 
0 Якось (якось-то) [вонб] буде див. 

вонб
ВОРбЖИЙ
ворбжа
0 Не бере (не візьме) ніщо (ворбжа 

куля, лиха година і т. ін.) див. брати 
(142)

ВОРОЖИТИ
ворожйла
0  Баба (бабка, бабуся) [ще] надвоє 

ворожйла (гадала) див. баба1 (6)
ВОРбНА
ворбна
0 Біла ворбна див. ворбна
ВОРбТА
ворбта
Тріумфальна арка сТріумфальні ворб- 

та> див. арка (1)
0 Як (мов, ніби і т. ін.) баран (теля, 

козёл і т. ін.) на нові ворбта див. 
баран (3)

ВбША
вбша
А Бджолина вбша див. вбша 
вошей
0 Годувати (рідко відгодовувати) воші 

(вошей, бліх, нужу, блощиці і т. ін.) 
див. годувати 

воші
0 Годувати (рідко відгодовувати) воші 

(вошей, бліх, нужу, блощиці і т. ін.) 
див. годувати

ВОЩИНА
вощйну
Бйти вощйну див. бйти (4)

ВОЮВАТИ
воювбти
0  Воювати (боротися) з вітряками 

див. воювати
впАсти2
в п бети
0  Падати / впасти в безодню див. па

дати
ВПИН
впйну
0  Нема (немає, не було) зупйну (впй

ну, спйну і т. ін.) див. нема
ВПЙСАНИЙ
впйсаний
0  Впйсаний в історію золотйми літе

рами (буквами) див. впйсаний
вписАти
вписати
0  Впйсувати / вписати в історію зо

лотйми літерами (буквами) див. 
впйсувати

ВПЙСУВАТИ
впйсувати
0  Впйсувати / вписати в історію золо

тйми літерами (буквами) див. впй
сувати

ВПЙСУВАТИСЯ
впйсуватися
0  Впйсуватися в історію золотйми 

літерами (буквами) див. впйсувати
ся

впіймАти
впіймати
0  Вхопйти (впіймати, взяти і т. ін.) / 

хапати Бога за бороду див. ухбп- 
лювати

ВПЛИВ
вплйвом
Бути (перебувати) під вплйвом див. 

бути (18)
ВРАГ
враг
О Враг йогб берй див. враг
в р а ж Ат и 1
вражбти
О Попадати (вражати) / попасти (вра

зити) на (в) [саме] болюче (живе, 
найболючіше і т. ін.) місце див. по
падати

в р Аж и й

врбжа
0  Бісові (вражі, сучі і т. ін.) діти <Бі- 

сова (вража, суча і т. ін.) дитйна> 
див. діти1

0  Лиха (бісова, вража і т. ін.) личйна 
див. личйна

врбжі
0  Бісові (вражі, сучі і т. ін.) діти <Бі- 

сова (вража, суча і т. ін.) дитйна> 
див. діти1 

врбжої
0  Якої бісової (вражої, лихої і т. ін.) 

матері див. мати1
в р Аз й т и 1
врбзити
0  Попадати (вражати) / попасти (вра

зити) на (в) [саме] болюче (живе, 
найболючіше і т. ін.) місце див. по
падати

ВРбДЖЕНИЙ
вроджений
А  Безумовний (вроджений) рефлекс 

див. рефлекс
ВСЕ1
весь
0  Брати (рідко приймати) / взяти 

(рідко прийняти) на себе (на ceof 
плечі) [весь] тягар див. брати (130) 

все
О  Більш за все сБільш усьбіх» <Біль- 

ше всьбго> див. більше (2) 
Хапатися за все (за будь-яку, всяку 

можлйвість) див. хапатися 
всі
0  Ідй [собі] на всі чотйри вітри (на 

чотйри боки) див. ітй 
0  Кйдатися на всі боки див. кйдатися 
0  Крутйти (вертіти) на всі боки див. 

крутйти
0  На всі боки див. бік (7)
О На всі боки приступний див. при

ступний
0  На [всі] чотйри боки (сторони) див. 

бік (8)
0  Посилати [всі] громй і блйскавки 

[на голову] див. посилати 
всім
О Заклинати Богом (всім святйм [на 

світі]) див. заклинати 
всімй
Грати (переливатися) всіма кольорами 

(барвами) веселки (райдуги) див. 
грати 

всіх
0  Всіх благ! див. благо (1)
0  Посилати / послати до бісового бать

ка (до всіх чортів) див. посилати 
всього
О  Більш за все сБільш усьбп» б і л ь 

ше всьбіх» див. більше (2)
ВСЕЛЙТИСЯ
вселйвся
0  Біс (злий дух) вселйвся (поселйвся) 

<рідко Бісенята вселйлися> див. 
біс1 (1)
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вселйлися
О Біс (злий дух) вселився (поселився) 

<рідко Бісенята вселйлися> див. 
біс1 (1)

ВСЙПАТИ1
всйпати
0 Давати / дати (всйпати, задати і т. ін.) 

бобу див. давати
0 Дати (всйпати, задати) / давати (за

давати) березової каші див. давати
ВСТРЯВАТИ
встрявати
Вступати (заходити, встрявати, втру

чатися і т. ін.) / вступити (зайти, 
встряти, втрутитися і т. ін.) в роз
мову (рідше до розмови, розм. у ба
лачку) див. вступати1

ВСТРЯТИ
встряти
Вступати (заходити, встрявати, втру

чатися і т. ін.) / вступити (зайти, 
встряти, втрутитися і т. ін.) в роз
мову (рідше до розмови, розм. у ба
лачку) див. вступати1

ВСТУПАТИ1
вступати
Вступати (заходити, встрявати, втру

чатися і т. ін.) / вступити (зайти, 
встряти, втрутитися і т. ін.) в роз
мову (рідше до розмови, розм. у ба
лачку) див. вступати1

ВСТУПИТИ 
вступйти
Вступати (заходити, встрявати, втру

чатися і т. ін.) / вступити (зайти, 
встряти, втрутитися і т. ін.) в роз
мову (рідше до розмови, розм. у ба
лачку) див. вступати1

ВСЯ
весь
0 Брати (рідко приймати) / взяти 

(рідко прийняти) на себе (на свої 
плечі) [весь] тягар див. брати (130) 

все
О Більш за все <Більш у сь о го  <Біль- 

ше всього  див. більше (2) 
Хапатися за все (за будь-яку, всяку 

можливість) див. хапатися 
всі
0 Іди [собі] на всі чотири вітри (на 

чотири боки) див. іти 
0 Кидатися на всі боки див. кидатися 
0 Крутити (вертіти) на всі боки див. 

крутити
0  На всі боки див. бік (7)
0 На всі боки приступний див. при

ступний
0  На [всі] чотири боки (сторони) див. 

бік (8)

0  Посилати [всі] громи і блискавки 
[на голову] див. посилати 

всім
0  Заклинати Богом (всім святим [на 

світі]) див. заклинати 
всіма
Грати (переливатися) всіма кольорами 

(барвами) веселки (райдуги) див. 
грати 

всіх
0  Всіх благ! див. благо (1)
0  Посилати / послати до бісового бать

ка (до всіх чортів) див. посилати 
всьбго
О Більш за все <Більш усьбіт» <Біль- 

ше всьбіт» див. більше (2)
ВСЯКИЙ
всяку
Хапатися за все (за будь-яку, всяку 

можливість) див. хапатися
ВСЯЧИНА
всячина
0  Хай (нехай) йому (їй, їм і т. ін.) 

всячина (абищо) див. всячина
втоптАти1
втоптйти
0  Втоптати (затоптати) / втоптувати 

(топтати) в багно (в багнюку, в бо
лото, в землю і т. ін.) див. втоп
тувати1

ВТбПТУВАТИ1
втоптувати
0  Втоптати (затоптати) / втоптувати 

(топтати) в багно (в багнюку, в бо
лото, в землю і т. ін.) див. втоп
тувати1

в т р а т и т и

втратити
Багато втрачати / втратити див. утра

чати
ВТРАЧАТИ
втрачйти
Багато втрачати / втратити див. утра

чати
ВТРУТИТИСЯ
втрутитися
Вступати (заходити, встрявати, втру

чатися і т. ін.) / вступити (зайти, 
встряти, втрутитися і т. ін.) в роз
мову (рідше до розмови, розм. у ба
лачку) див. вступати1

ВТРУЧАТИСЯ
втручатися
Вступати (заходити, встрявати, втру

чатися і т. ін.) / вступити (зайти, 
встряти, втрутитися і т. ін.) в роз
мову (рідше до розмови, розм. у ба
лачку) див. вступати1

ВТЯМКЙ
втямки
0  Брати / взяти втямки (у тямку, до 

тями, в толк) див. брати (70)
0  Бути втямки див. бути (57)
ВУГІЛЛЯ
вугілля
А  Активбване вугілля див. вугілля 
А  Біле вугілля див. вугілля 
А  Буре вугілля див. вугілля 
ВУГЛЕВбДЕНЬ 
вуглевбдні
А  Аліциклічні вуглевбдні див. вугле

вбдні
А  Ароматичні вуглевбдні див. вугле

вбдні
А  Ациклічні (аліфатичні) вуглевбдні 

див. вуглевбдні
ВУГЛЕВбДНІ
вуглеводні
А  Аліциклічні вуглевбдні див. вугле

вбдні
А  Ароматичні вуглевбдні див. вугле

вбдні
А  Ациклічні (аліфатичні) вуглевбдні 

див. вуглевбдні
ВУГЛЕЦЬ
вуглёць
А  Аморфний вуглець див. вуглець
ВУЛИК
вулику
0  Як бджоли у вулику див. бджола (1) 
0  Як (мов, ніби і т. ін.) бджіл у вулику 

див. бджола (3)
ВУЛИЦЯ
вулицю
0  Через вулицю бондар див. ббндар

( 1)
ВУЛКАНІЧНИЙ
вулканічна
А  Вулканічна бомба див. бомба (6)
ВУС
вуса
0  Здиблювати / здибити брови (вуса 

і т. ін.) див. здиблювати 
Розгладжувати / розгладити вуса (бо

роду) див. розгладжувати 
вусом
0  І вусом (бровою) не вести / не по

вести (рідко не рушити) див. вести 
0  І (рідше ні, навіть) вусом (бровою) 

не моргнути (рідко не моргати) див. 
моргнути

0  Моргати бровами (бровбю, вусом) 
див. моргати

0  Хоч би [тобі] оком (вусом, бровбю) 
моргнути див. моргнути
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О Хоч би [тобі (собі, вам)] вусом (ву
хом, бровою і т . ін .)  повести ди в . 
поводити1

ВУСА
вуса
0  Здиблювати / здибити брови (вуса 

і т . ін .)  ди в .  здиблювати 
Розгладжувати / розгладити вуса (66- 

роду) ди в. розгладжувати 
вусом
0 І вусом (бровою) не вести / не по

вести (р ід к о  не рушити) д и в .  вести 
0 І  (р ід ш е  ні, навіть) вусом (бровою) 

не моргнути (р ід к о  не моргати) ди в . 
моргнути

0 Моргати бровами (бровою, вусом) 
див. моргати

0 Хоч би [тобі] оком (вусом, бровою) 
моргнути ди в .  моргнути 

0 Хоч би [тобі (собі, вам)] вусом (ву
хом, бровою і  т . ін .)  повести ди в . 
поводити1

ВУСИ
вуса
0 Здиблювати / здибити брови (вуса 

і т . ін .)  ди в .  здиблювати 
Розгладжувати / розгладити вуса (бо

роду) ди в .  розгладжувати 
вусом
0 І вусом (бровою) не вести / не по

вести (р ід к о  не рушити) д и в .  вести 
0 І  (р ід ш е  ні, навіть) вусом (бровою) 

не моргнути (р ід к о  не моргати) ди в . 
моргнути

0  Моргати бровами (бровою, вусом) 
ди в. моргати

0 Хоч би [тобі] оком (вусом, бровою) 
моргнути ди в .  моргнути 

0 Хоч би [тобі (собі, вам)] вусом (ву
хом, бровою і  т . ін .)  повести ди в . 
поводити1

ВУХО
вуха
0 Слова ч и ї  та Богу у вуха д и в .  вухо 
вухо
0 Хоч у вухо бгай (клади) ди в .  бгати 

( 1 ) 
вухом
0  Хоч би [тобі (собі, вам)] вусом (ву

хом, бровою і т . ін .)  повести ди в . 
поводити1

ВХбДИТИ
входити
Входити / ввійти в [свої] береги ди в . 

входити
0  Входити / увійти в історію (ур о ч .  в 

аннали) ди в .  входити 
0 Не братися (не входити, не йти) в 

рахубу ди в .  братися (23)

вхбжий
вхбжий
Близько вхбжий ди в .  вхбжий
ВХОПЙТИ
вхопйв
0 Біс узяв (вхопйв) ди в .  біс1 (5) 
вхопйла
О Бенёря вхопйла д и в .  бенёря (1)
0  Досада бере (хапає, гризе) / взяла 

(вхопйла, запекла і  т . ін .)  д и в .  до
сада 

вхопйли
0  Дрижакй пробирають (беруть, хапа

ють і т . ін .)  / пробрали (взялй, вхо
пйли і  т . ін .)  ди в .  дрижакй 

ВХОПЙТИ
0  Брати / взяти (розм . вхопйти) на зуби 

(на зуб, на зубок, на зубкй і  т . ін .)  
д и в .  брати (91)

0  Вхопйти (впіймати, взяти і  т . ін .)  /  

хапати Бога за бороду д и в .  ухбп- 
лювати

0  Вхопйти (схопйти) / брати (хапати) 
за барки ди в .  ухбплювати

ВХОПЙТИСЯ
вхопйтися
0  [Аж] братися (хапатися) / взятися 

(вхопйтися, схопйтися) за живіт (за 
боки, р ід к о  в боки) ди в .  братися (6) 

0  Братися / взятися (вхопйтися) за 
шапку ди в .  братися (20)

0  Братися (хапатися) / взятися (вхо
пйтися) за голову ди в .  братися (18)

В’ЯЗИ
в’язи
0  Брати / взяти за карк (за в’язи) ди в . 

брати (78)
ГАДАТИ2
гадала
О Баба (бабка, бабуся) [ще] надвоє во- 

рожйла (гадала) д и в .  баба1 (6)
ГАДКА
гйдками
0  Літати (летіти, блукати) / полетіти 

(поблукати) думками (гадками, 
за с т .  мйслю) ди в .  літати 

гадки
0  І гадки (думки) нема (немає, не було) 

ди в .  нема 
гадкй
0  Думкй (гадкй і  т . ін .)  беруть (об

сідають, гризуть) / взялй (обсіли, 
обнялй) ди в .  думка

гАзовий1
гйзовий
Газовий балончик ди в .  балончик (1)

ГАЛбП
галбп
Брати / взяти галопом (галбп) ди в .  бра

ти (6)
ГАЛбПОМ
галопом
Брати / взяти галопом (галбп) ди в. бра

ти (6)
г Ан д р и

гйндри
0  Байдики (байди, д іа л .  гандри) бйти 

д и в .  бйти (16)
ГАНЯТИ
ганяти
0  Ганяти бліх (собак) ди в .  ганяти 
0  Ганяти (ганятися, бігти, полювати 

і  т . ін .)  за двома зайцями ди в. ганяти
ГАНЯТИСЯ
ганятися
0  Ганяти (ганятися, бігти, полювати 

і  т . ін .)  за двома зайцями ди в. ганяти
ГАПЛЙК
гаплйк
0  Брати / взяти язика на гаплйк (на 

гапличок) д и в .  брати (123)
ГАПЛИЧбК
гапличок
0  Брати / взяти язика на гаплйк (на 

гапличок) д и в .  брати (123)
ГАРБУЗ
гарбузбм
0  Лишйтися (остатися, бути і т . ін .)  з 

гарбузбм д и в .  лишатися
ГАРМАТА
гармйт
0  Стріляти (бйти) з гармат по гороб

цях д и в .  стріляти
ГАРМбНІЯ2
гармбнії
Розтягається (розтягується) / розтягся 

(розтяглася, розтяглйся) баян (гар
монія, міхй баяна, міхй гармбнії 
і  т . ін .)  д и в .  баян (1)

Розтягати (розтягувати) / розтягтй 
(розтягнути) баян (гармонію, міхй 
баяна, міхй гармбнії і т . ін .)  ди в . 
розтягати 

гармонію
Розтягати (розтягувати) / розтягтй 

(розтягнути) баян (гармонію, міхй 
баяна, міхй гармбнії і т . ін .)  ди в . 
розтягати 

гармонія
Розтягається (розтягується) / розтягся 

(розтяглася, розтяглйся) баян (гар
монія, міхй баяна, міхй гармбнії 
і т . ін .)  д и в .  баян (1)
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ГАРЯЧИЙ
гарячими
0 Обливатися (умиватися, заливатися, 

рідше обсипатися і т. ін.) / обми
тися (умитися, залитися, рідше об
сипатися і т. ін.) [гіркими (гарячи
ми, буйними і т. ін.)] слізьми (сльо
зами, сльозою) див. обливатися 

ГАРЯЧКА 
гарячка
Л  Біла гарячка див. гарячка 
гарячки
0 Як (мов, ніби і т. ін.) з [білої] га

рячки див. гарячка 
ГАСИТИ 
гасити
Гасити борги (заборгованість) див. га

сити
гАспид
гаспид
0 Хай (нехай) йому (їй, їм і т. ін.) чорт 

(сім чортів, біс, гаспид і т. ін.) див. 
чорт

0 Чорт (дідько, диявол, біс, гаспид 
і т. ін ) [його (тебе, їх і т. ін.)] [ду
шу] знає (зна) див. чорт 

гаспида
0 У чорта (у біса, у гаспида) див. чорт 
0 Якого чорта (біса, гаспида) див. чорт 
ГАЧбК 
гачок
0 Ловити (брати) / зловити (взяти, 

піймати, спіймати і т. ін.) на гачок 
див. ловити 

ГВАРДІЯ 
гвйрдія
Біла гвардія див. гвардія
ГВИНТІВКА
гвинтівку
Поставити гвинтівку (рушницю) на 

бойовий звід див. поставити1
гвіздбк
ГВІЗДКОМ
0 Не в тім’я (не в потилицю, рідко не 

гвіздком) битий див. битий (3)
ГЕН2
генів
Д  Генний банк <Банк генів> див.

банк2(4)
ГЕНЕРАЛ
генерал
Генерал армії див. генерал
ГЕНЕРАЛЬНИЙ
Генеральна
Генеральна Асамблея О рганізації 

Об’єднаних Націй див. асамблея (1) 
генеральний
Генеральний бій див. бій (2)

Генеральний бунчужний (рідко бун- 
чучний) див. бунчужний (1)

ГЕННИЙ
гённий
Д  Генний банк <Банк генів> див. 

банк2 (4)
ГЕОМАГНІТНИЙ
геомагнітна
Д  Магнітна (геомагнітна) буря див.

буря(1)
ГЕОМЁТР1Я
геомбтрія
Д  Аналітична геометрія див. геометрія
ГЙРЯ
гирею
0  Бути гирею на нозі див. бути (60)
ГІБРИДОЛОГІЧНИЙ
гібридологічний
Д  Гібридологічний аналіз див. аналіз

(3)
ГІРКА
гірка
Альпійська гірка див. гірка 
гірки
Американські гірки див. гірка
ГІРКЙЙ
гіркими
0  Обливатися (умиватися, заливатися, 

рідше обсипатися і т. ін.) / обми
тися (умитися, залитися, рідше об
сипатися і т. ін.) [гіркими (гарячи
ми, буйними і т. ін.)] слізьми (сльо
зами, сльозою) див. обливатися

ГІРШИЙ
гіршого
Щоб (коли) не сказати більше (гіршо

го) див. сказати
ГІСТЬ
гбстем
0  Сідайте (сядьте, сідай, сядь), гбстем 

будете (будеш) (щоб старости сіда
ли) див. сідати

ГЛИБИННИЙ
глибйнна
Д  Глибйнна бомба див. бомба (7)
ГЛУЗ
глуз
0  Брати (піднімати, здіймати) / взяти 

(підняти, здійняти) на глум (на глу
зи, на глуз, на сміх, на кпини, на 
кпин, діал. на кпи) див. брати (128) 

глузи
0  Брати (піднімати, здіймати) / взяти 

(підняти, здійняти) на глум (на глу
зи, на глуз, на сміх, на кпини, на 
кпин, діал. на кпи) див. брати (128)

ГЛУЗИ
глуз
0  Брати (піднімати, здіймати) / взяти 

(підняти, здійняти) на глум (на глу
зи, на глуз, на сміх, на кпини, на 
кпин, діал. на кпи) див. брати (128) 

глузи
0  Брати (піднімати, здіймати) / взяти 

(підняти, здійняти) на глум (на глу
зи, на глуз, на сміх, на кпини, на 
кпин, діал. на кпи) див. брати (128)

ГЛУМ
глум
0  Брати (піднімати, здіймати) / взяти 

(підняти, здійняти) на глум (на глу
зи, на глуз, на сміх, на кпини, на 
кпин, діал. на кпи) див. брати (128)

ГЛУХИЙ
глухйй
0  Загнати (завести) / заганяти (заво

дити) в [глухйй, тісний] кут (у за
куток, у безвихідь і т. ін.) див. за
ганяти1

0  Зайти / заходити у безвихідь (у 
[глухйй] кут, у закуток і т. ін.) див. 
заходити

ГНІВ
гнів
О Не во гнів будь сказано див. бути 

( 101) 
гнівом
0  бч і блиснули [гнівом] див. бко1
ГНІВИТИ
гнівйти
0  Гнівйти Бога (Гбспода) див. гнівйти 
0  Гріх (нема чого, нічого і т. ін.) [і] 

Бога гнівйти див. гріх
ГНУТИ
гне
0  Біда (горе) гне (пригинає) / пригне 

[до [самої] землі] див. біда1 (1)
ГНУТИСЯ
гнутися
0  Гнутися в три біди див. гнутися
ГОВОРИТИ
говорйти
0  Говорйти (співати, гукати і т. ін.)

баса див. говорйти 
говбрить
0 Кожна жилка (жилочка) дрижить 

(грає, говбрить, бринить, тремтить 
і т. ін.) / задрижала (заграла, загово
рила, забриніла, затремтіла і т. ін.) 
див. жилка

ГОДЙНА1
годйна
Академічна годйна див. година1 
А  Астрономічна годйна див. година1
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0  Бий / побий тебе (його, її і т. ін.) 
лиха година (грім, хрест, морока 
і т. ін.) див. бити (19)

0 Лихо (біда, лиха година) його (ЇЇ, їх 
і т. ін.) знає див. лихо1 

0  Не бере (не візьме) ніщб (ворбжа 
куля, лиха година і т. ін.) див. брати 
(142) 

годйни
0 Нема (немає, не було) [і] просвітку 

(просвітлої годйни) див. нема
ГОДЙННИК
годинник
Д  Біологічний годйнник див. годинник
годитися'
годитися
0 У батьки (у діди, у матері і т. ін.) 

годитися див. годитися1
ГОДУВАТИ
годувйти
0 Баглаї бити (годувати) див. бйти (15) 
0 Годувати бебехами (буханцями) 

див. годувати
0 Годувати (рідко відгодовувати) воші 

(вошей, бліх, нужу, блощйці і т. ін.) 
див. годувати

гблий
ГОЛИЙ
0 Голий, босий і [й] простоволосий 

див. гблий
0 Гблий, як бубон (як турецький свя

тий) див. голий
0 [І] босий і гблий див. босий (1) 
голим
0 Ходити голим (босим) див. ходйти
ГОЛІВОНЬКА
голівонька
0 Бідна голівонька (голова) див. го

лівонька
ГОЛІРУЧ
голіруч
0 Брати / взяти голіруч див. брати (72)
ГОЛОВА
голів
0 Підніматися (підійматися, підноси

тися і т. ін.) / піднятися (підійня
тися, піднестися і т. ін.) на голову 
(на багато голів) [вище] див. під
німатися

0 Стояти на голову (на багато голів) 
вище див. стояти 

головй
Д  Адамова голова див. голова 
0 Бита голова див. голова 
0 Бідна голівонька (голова) див. го

лівонька
0 Голова болить див. голова 
0 Голова є див. голова

гблови
0  Баламутити голову (гблови) див. ба

ламутити (1) 
головй
0  [Аж] дур головй береться див. дур 
0  [І] не береться [до] головй див. бра

тися (21)
0  Кров ударяє (бухає) / ударила (за

бухала) в голову (до головй) див. 
кров

Тріскучий біль [головй] див. біль1 (3) 
голові
0  Аж шкура [на голові] болйть див. 

шкура
0  Думка майнула (сяйнула, блйснула, 

пробігла і т. ін.) [в голові] див. 
думка

0  Є лій у голові див. лій 
0  Нема (немає, не було, не* вистачає, 

бракує і т. ін.) [однієї (третьої, де
сятої і т. ін.)] клепки у голові див. 
нема

0  Як (мов, ніби і т. ін.) обухом (дбвб- 
нею, молотком) бйти / вдарити [по 
голові (в голову)] див. бйти (47) 

головбю
0  Бйтися головбю об стіну (об мур, в 

мур) див. бйтися (3)
0  Хоч лобом (головбю) бййся в (об) 

стіну (в (об) мур, ріг і т. ін.) див. 
бйтися(9) 

гблову
0  Баламутити гблову (гблови) див. ба

ламутити (1)
0  Бйти (вдаряти) / вдарити в гблову 

див. бйти (26)
0  Брати / взяти гблову в руки див. 

брати (73)
0  Брати / взяти (забрати) [собі] в гб

лову див. брати (76)
0  Братися (хапатися) / взятися (вхо- 

пйтися) за гблову див. братися (18) 
0  Кат його (тебё, її і т. ін.) [батька 

(голову)] знає див. кат 
0  Кров ударяє (бухає) / ударила (забу

хала) в гблову (до головй) див. кров 
0  Підніматися (підійматися, підноси

тися і т. ін.) / піднятися (підійня
тися, піднестйся і т. ін.) на гблову 
(на багато голів) [вйще] див. під
німатися

0  Посилати [всі] громй і блйскавки 
[на гблову] див. посилати 

0  Сам біс (чорт) гблову зверне див. 
біс1 (14)

0  Стояти на гблову (на багато голів) 
вйще див. стояти

0  Як (мов, ніби і т. ін.) біда на гблову 
див. біда1 (6)

0  Як (мов, ніби і т. ін.) обухом (довб
нею, молотком) бйти / вдарити [по 
голові (в голову)] див. бйти (47)

гблос
гблос
Альтовий гблос див. гблос
ГОЛУБЙЙ
голубй
0  Дворянська (голуба, блакйтна) кров 

тече у жйлах див. кров 
голубі
Голубі берети (каски) див. берёт (1) 
голуббю
0  Підносити (подавати) / піднестй 

(подати) на блюдечку (на блюді, на 
тарілочці) [з голуббю облямівоч- 
кою] див. підносити

ГОНЙТИ
гонйти
0  Нестй (вернути, гонйти і т. ін.) 

ахінбю див. нестй
гопАк
гопака
0  Вибивати (бйти) / ударити (утнути) 

тропака (третяка, гопака) див. ви
бивати

ГОРА
горй
0  Як [дурному] з горй бігти / побігти 

(збігти) див. бігти (1) 
гбру
0  Брати / взяти верх (гбру) див. брати 

(58)
ГОРБ
горббм
0  Брати / взяти [своїм] горббм див. 

брати (115)
ГбРЕ
гбре
0  Біда (гбре) гне (пригинає) / пригнё 

[до [самої] землі] див. біда1 (1)
0  Затоплювати / затопйти лйхо (розум, 

гбре, біду і т. ін.) в чарці (в горілці) 
див. затоплювати2 

гбрем
0  Бйтий гбрем (тугою) див. бйтий (1) 
горю
0  Помогти (допомогти, зарадити і т. ін.) 

біді (горю, лйху і т. ін.) див. по
магати 

гбря
0  Вйпити (ковтнути, сьорбнути, хиль

нути) [багато (чимало)] лйха (гбря, 
горенька і т. ін.) див. випивати 

0  Колй б (якбй) тільки й лйха (гбря, 
бідй і т. ін.) див. лйхо1 

Напйтувати / напитати лйха (бідй, гб
ря, клопоту і т. ін.) див. напйтувати
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ГбРЕНЬКО
горенька
0 Випити (ковтнути, сьорбнути, хиль

нути) [багато (чимало)] лиха (горя, 
горенька і т. ін.) див. випивати

ГОРІЛКА1
горілці
0 Затоплювати / затопити лихо (розум, 

горе, біду і т. ін.) в чарці (в горілці) 
див. затоплювати2

ГОРІЛЧАНИЙ
горілчаний
Горілчаний брат див. брат (4)
ГОРІХ
горіхи
0  Дістанеться на горіхи (на кислички, 

на бублики) див. діставатися
ГбРЛИЦЯ
гбрлиця
0 Битися, як гбрлиця див. бйтися (5)
ГбРЛО
горло
0  Брати (хапати, схоплювати і т. ін.) / 

взяти (схопити) за гбрло див. брати 
(136)

ГОРОБЕЦЬ
горобцях
0 Стріляти (бити) з гармат по гороб

цях див. стріляти
ГОРбД
горбд
Аптекарський сад (город) див. сад
ГОСПОДАРСТВО
господарству
Поратися (бігати і т. ін.) по хазяйству 

(по господарству) див. поратися
ГОСПОДАРСЬКИЙ
господарський
Господарський спосіб будівництва 

див. спосіб
го сп б д н ій
Господній
Божий (Господній) дім див. дім 
0 Божий (Господній, Христовий) слу

га див. слуга 
Госпбдня
Божа (Госпбдня, Пречиста) Мати див. 

мати1
0 [Чиста] кара Божа (Госпбдня, вави

лонська) див. кара
го сп б д ь
Гбспода
0 Гнівити Бога (Гбспода) див. гнівити 
Гбспода (Бога) молити див. молити 
Отримати [Гбспода] Бога за бороду 

див. тримати

Г бсподеві
Дякувати Богові (Богу, Господові, 

Гбсподеві) див. дякувати 
Г бсподи
0  Боже (Господи) благослови див. 

благословляти (1)
0  Боже (Господи) праведний (правий)! 

див. Бог (17)
Боже (Господи) [тебе (мене, його 

і т. ін.)] спаси див. спасати2 
0  Боже (Господи) [Ти] [мій] [милий 

(милостивий, милосердний)]! див. 
Бог (18)

0  Дай (рідко подай) Боже (Бог, Гбс
поди) див. давати

0  Крий Боже (Господи, Матір Божа, 
Мати Божа і т. ін.) див. крити 

0  Не дай Боже (Бог, Господи, Мати 
Божа) див. давати

0  Не доведи (не приведй) Боже (Бог, 
Гбсподи, Госпбдь) див. доводити 

Прийми Ббже (Господи) мою душу 
(мене) [до Себе] див. приймати 

Г бсподові
Дякувати Богові (Богу, Гбсподові, Гб- 

сподеві) див. дякувати 
Г бсподом
0  Забутий Богом (Господом) див. за

бутий 
Госпбдь
0  Бог (Госпбдь) зна що [таке] див. Бог

(2)
0  Бог (Госпбдь) з тобою (з вами)! див. 

Бог (11)
0  Бог (Госпбдь) милував / помилував 

див. Бог (3)
0  Бог (Госпбдь) несе / приніс див. Бог

(4)
0  Бог (Госпбдь) привів див. Бог (5)
0  Бог (Госпбдь) прийняв (приняв, при

брав) [душу] [до Себе] див. Бог (6) 
0  Бог (Господь) розум відібрав (від

няв, забрав і т. ін.) див. Бог (7)
0  Бог (Госпбдь) смерть дає (посилає) 

див. Бог (8)
0  Бог (рідко Біг, Госпбдь) [його (їх, 

тебе і т. ін.)] [святий] знає (зна, відає, 
віда) див. Бог (13)

0  Дасть (поможе, пошле) Бог (Гос
пбдь, заст. Біг, Бі) [милосердний] 
див. Бог (19)

0  Не доведи (не приведй) Ббже (Бог, 
Гбсподи, Госпбдь) див. доводити 

0  Хай (нехай) Бог (Госпбдь) милує 
(борбнить) / помйлує (оборонить) 
див. Бог (29)

0  Хай (нехай) Бог (Госпбдь) помагає 
(помага) див. Бог (ЗО)

0  Як Бог (Госпбдь) милує? див. Бог 
(33)

ГбСТРИЙ
гбстре
0 Болюче (гбстре) питання див. пи

тання 
гбстрим
0  Життя повернулося гбстрим ббком 

див. життя
г о т б в н іс т ь
готовності
0  У повній [бойовій] готбвності див. 

готбвність
ГРА
ігри
Азартні ігри див. гра
ГРАДІЄНТ
градібнт
А  Баричний градієнт див. градієнт
ГРАТИ
грйє
0  Кожна жилка (жилочка) дрижить 

(грає, говорить, бринить, тремтить 
і т. ін.) І задрижала (заграла, загово
рила, забриніла, затремтіла і т. ін.) 
див. жилка 

грйти
0  Грати битим козирем див. грати 
0  Грати (гратися) в ляльки (в бирюль

ки) див. грати
0  Грати на болючій струні див. грати 
Грати (переливатися) всіма кольорами 

(барвами) веселки (райдуги) див. 
грати

0  Гратися (рідше грати, бавитися 
і т. ін.) в піжмурки (у жмурки) див. 
гратися

0  Гратися (рідше грати, бавитися 
і т. ін.) з вогнем див. гратися 

грйють
0  Бісики грають (стрибають, рідше 

іскряться і т. ін.) в очах див. бісик 
( 1)

г р Ат и с я

гратися
0  Грати (гратися) в ляльки (в бирюль

ки) див. грати
Гратися (гуляти, бйтися) навбйтки 

див. гратися
0  Гратися (рідше грати, бавитися 

і т. ін.) в піжмурки (у жмурки) див. 
гратися

0  Гратися (рідше грати, бавитися 
і т. ін.) з вогнем див. гратися

ГРЁКО-РЙМСЬКИЙ
грёко-рймська
А  Класйчна (грёко-рймська) бороть

ба див. боротьба (2)
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ГРЕЦЬ2
грець
0  Ніякий грець не бере / не візьме див. 

грець2
ГРЕЧАНИЙ
гречйний
0 Як (мов, ніби і т. ін.) гречаний буб

лик див. бублик (1)
ГРЕЧКА
грёчка
0 Нехай (хай) буде гречка див. гречка
ГРИБ
гриб
Білий гриб див. гриб
ГРИЗТИ
гризуть
О Думки (гадки і т. ін.) беруть (об

сідають, гризуть) / взяли (обсіли, 
обняли) див. думка

ГРІМ
грім
О Бий / побий тебе (його, if і т. ін.) 

лиха година (грім, хрест, морока 
і т. ін.) див. бити (19)

0  Побий мене [святий] хрест (грім, 
Боже і т. ін.) див. побити 

0 [Хоч] грім би побив (прибив) [на
віки] на битій дорозі див. грім 

громй
0 Метати громй і (та) блискавки див. 

метати
0  Посилати [всі] громй і блискавки 

[на голову] див. посилати
ГРІХ
гріх
0  Брати (рідко приймати) / взяти 

(рідко прийняти) гріх на [свою] ду
шу (на себе) див. брати (131)

0 Гріх (нема чого, нічого і т. ін.) [і] 
Бога гнівити див. гріх 

гріха
0 Не боятися / не побоятися гріха (Бо

га) див. боятися (5)
ГРІШ
гріш
0 Гріш (копійка, шаг) ціна [в базарний 

день] див. ціна 
гроша
0 Не вартий (не варт) [і] [ламаного] 

гроша (карбованця, [щербатої] ко
пійки, шага, шеляга, [мідного] п’я
така) [в базарний день] див. вартий

ГРОМАДЯНСЬКИЙ
громадянського
Акти цивільного (громадянського) 

стану див. акт (1)

ГРбШІ
грбшёй
Д  Відмивання [брудних] грош ей 

(коштів) див. відмивання 
грбші
Бити гроші див. бити (5)
Д  Відмивати / відмити [брудні] гроші 

(кошти) див. відмивати
ГРОШОВЙЙ
грошовйй
Д  Безготівковий грошовйй обіг див. 

обіг
ГРУДИ
груди
0  Бйти / ударити [себе] [кулаком (ру

ками)] в (рідко об) груди див. бйти 
(43) 

грудях
0  Серце б’ється [в грудях] див. серце
ГРУПА
група
Група армій див. група
ГРЯЗЬ
гряззю
0  Кйдати / кйнути болотом (болото, 

гряззю і т. ін.) див. кйдати 
0  Ляпати грязюкою (гряззю, болотом 

і т. ін.) див. ляпати 
грязі
0  Місйти в грязюці (в грязі, в болоті 

і т. ін.) див. місйти 
грязь
0  Не ударити лицем (облйччям) у 

грязь (у болото) див. ударяти 
ГРЯЗЮКА 
грязюки
0  Вйтягти (вйтягнути) / витягати (ви

тягувати) з болота (з багна, з калю
жі, з грязюки і т. ін.) див. витягати 

грязюкою
0  Змішувати (мішати) / змішати з зем

лею (з болотом, з грязюкою) див. 
змішувати

0  Ляпати грязюкою (гряззю, болотом 
і т. ін.) див. ляпати 

0  Обливати (обкидати, поливати 
і т. ін.) / облйти (обкйдати, полйти 
і т. ін.) брудом (болотом, грязюкою 
і т. ін.) див. обливати 

грязюці
0  Місйти в грязюці (в грязі, в болоті 

і т. ін.) див. місйти
ГУБА1
губи
Губи (губки) бантиком див. губа1
ГУБКА1
губки
Губи (губки) бантиком див. губа1

ГУКАТИ
гукати
0  Говорйти (співати, гукати і т. ін.)

баса див. говорйти 
ГУЛЯТИ 
гуляти
Гратися (гуляти, бйтися) навбйтки 

див. гратися 
ГУСКА 
гуска
0  Щоб (бодай, хай би і т. ін.) тебе 

(його, if і т. ін.) муха (качка, гуска, 
курка і т. ін.) вбрикнула (брикнула) 
див. муха 

ҐЕДЗИК 
гёдзики
0  Пускати (посилати) / пустйти біси

ки (ґедзики) [очйма (оком)] див. 
пускати

ҐРУНТ
ґрунті
0  Бути (стояти) на твердому [ґрунті] 

див. бути (81)
ДАВАТИ
давйй
0  Дай / давай Боже (Бог) ноги [, а чорт 

колеса] див. давати 
давати
0  Брати (давати кому) / взяти (дати 

кому) реванш див. брати (124)
0  Давати / дати бій див. давати 
0  Давати / дати (всйпати, задати і т. ін.)

бобу див. давати 
Давати / дати у борг див. давати 
0  Давати / дати штовханів (штурха

нів, стусанів, буханів і т. ін.) див. 
давати

0  Дати (всйпати, задати) / давати (за
давати) березової каші див. давати 

0  Не давати (не дозволяти) / не дати 
(не дозволити) наплювати (плюну
ти) [собі] в кашу (в борщ) див. да
вати

0  Подавати (давати, простягати) / по
дати (дати, простягти) [братню, по
мічну і т. ін.] руку [допомоги] див. 
подавати1 

дає
0  Бог (Господь) смерть дає (посилає) 

див. Бог (8)
ДАЛЕКИЙ
далёкий
0  Не близькйй (далекий) світ див. 

світ2
ДАЛЕКО
далёко
0  Бачити далеко див. бачити (3)
0  Далеко ходйти (бігати) не треба див. 

треба1
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ДАЛІ
далі
О Далі (більше) [й (вже)] нікуди див. 

нікуди
О Не бачити дані свого носа див. ба

чити (11)
ДАЛМАТИНСЬКИЙ
далматйнський
Д  Далматйнський тип берега див. тип
ДАНІ
даних
Д  База даних див. база (5)
Д  Банк даних див. банк2 (1)
ДАР
дар
0 Божий дар див. дар 
0 Відрізнити Божий дар від яєчні див.

відрізняти
ДАРЕМНО
дарёмно
Не минати (не минатися) / не минути 

(не минутися) марно (безслідно, да
ремно і т. ін.) див. минати 

ДАТИ 
дай
0 Дай Боже (Бог) пам’ять див. давати 
0 Дай Боже здоров’я див. давати 
0  Дай / давай Ббже (Бог) ноги [, а чорт 

колеса] див. давати
0 Дай (рідко подай) Боже (Бог, Гос- 

поди) див. давати
0 Не дай Боже (Бог, Господи, Мати 

Божа) див. давати 
далй
0 Наздогад (навдогад, розм. надогад) 

буряків [, щоб далй капусти (рідко 
колй моркви треба)] див. наздогад 

дасть
0 Дасть (поможе, пошле) Бог (Господь, 

заст. Біг, Бі) [милосердний] див. 
Бог(19)

0  Що (як) Бог дасть див. Бог (32) 
дати
0 Брати (давати кому) / взяти (дати 

кому) реванш див. брати (124)
0 Вйбити (дати) бубну (бубни) див. 

вибивати
0 Давати / дати бій див. давати 
0 Давати / дати (всйпати, задати і т. ін.)

бобу див. давати 
Давати / дати у борг див. давати 
0 Давати / дати штовханів (штурха

нів, стусанів, буханів і т. ін.) див. 
давати

Дати батога див. давати 
0 Дати [березової] припарки див. да

вати
0 Дати (всйпати, задати) / давати (за

давати) березової каші див. давати

0  Не давати (не дозволяти) / не дати 
(не дозволити) наплювати (плюнути) 
[собі] в кашу (в борщ) див. давати 

0  Подавати (давати, простягати) / по
дати (дати, простягти) [братню, по
мічну і т. ін.] руку [допомоги] див. 
подавати1

ДВА
два
0  Два боки (дві сторонй) [однієї] ме

далі див. бік (3)
0  Лизати [язиком] два боки див. ли

зати 
дві
0  Два боки (дві сторонй) [однієї] ме

далі див. бік (3)
ДВЕРІ
дверйма
0  Як (мов, ніби і т. ін.) у Бога (у Хрис

та, у батька і т. ін.) за пазухою (за 
дверйма) див. пазуха

ДВІ
два
0  Два боки (дві сторонй) [однієї] ме

далі див. бік (3)
0  Лизати [язиком] два боки див. ли

зати 
дві
0  Два боки (дві сторонй) [однієї] ме

далі див. бік (3)
ДВІР1
двір
Білий двір див. двір1
двбє
двома
0  Ганяти (ганятися, бігти, полювати 

і т. ін.) за двома зайцями див. ганяти
ДВОРЯНСЬКИЙ
дворянська
0  Дворянська (голуба, блакйтна) кров 

тече у жйлах див. кров
ДВОЮРІДНИЙ
двоюрідний
Брат у перших <Двоюрідний брат> див. 

брат (3)
ДВОЯЙЦЁВИЙ
А  Двояйцеві близнята (близнюкй) 

див. близнята (1)
ДЕ1
де
0  Ба де то! див. ба1 (1)
Бігвість кудй (де) див. бігвість (1)
ДЕ2
де
0  Де в біса (в чорта)! див. де2 
0  Де вже було див. бути (88)

ДЕКРЕТНИЙ
декрётну
Брати / взяти декретну відпустку див. 

брати (7)
ДЕНЬ
день
[Білий] день надворі сНадвбрі вже 

день> див. день
0  Благословлятися (рідко братися) / 

благословйтися (поблагословйтися, 
заблагословйтися) на світ (на день, 
на світанок, на світання) див. бла
гословлятися (1)

0  Гріш (кошика, шаг) ціна [в базарний 
день] див. ціна

0  День ангела (янгола) див. день 
Кожен (цілий) Божий день див. день 
0  Не вартий (не варт) [і] [ламаного] 

гроша (карбованця, [щербатої] ко
пійки, шага, шеляга, [мідного] п’я
така) [в базарний день] див. вартий 

0  Що не день <Що Божий день (Бо
жого дня)> див. день 

0  Як [Божий] день див. день 
дня
0  Серед білого дня (білої днйни) див. 

день
0  [Треба] вдень [серед білого дня] з 

вогнем [та ще] (зі свічкою, зі світ
лом, при сонці і т. ін.) [такого] шу
кати (вишукувати) / пошукати див. 
треба1

0  Що не день <Що Божий день (Бо
жого дня)> див. день 

днях
Бути на останніх днях див. бути (15)
ДЕРЕВО
дёрева
0  Щоб тебе (його) понесло по нетрях 

та по болотах (поверх дерева) див. 
понестй 

дерёвами
0  Не бачити за деревами лісу див. ба

чити (12) 
дёрево
А  Амброве дерево див. дерево 
А  Бронхіальне дерево див. дерево 
ДЕРЖАВНИЙ 
державного
А  Баланс державного бюджету див. 

баланс1(5)
ДЕРЖАТИ
держати
Держати (тримати) банк див. держати 
0  Тримати (держати) хвіст (хвоста) 

трубою (бубликом) див. тримати
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ДЕРЖАТИСЯ
держатися
0 Держатися (триматися) [свого] бе

рега див. держатися
ДЕСЯТИЙ
десятої
0 Нема (немає, не було, не вистачає, 

бракує і т. ін.) [однієї (третьої, де
сятої і т. ін.)] клепки у голові див. 
нема

ДЕФІЦЙТ
дефіцйт
Л  Бюджетний дефіцйт див. дефіцйт
ДЖЕРЕЛ 6
джерелбм
0  Бйти ключем (джерелбм, фонтаном 

і т. ін.) див. бйти (35)
ДИВЙТИСЯ
дивйвся
0 [І] на світ [білий (Божий)] не ди

вйвся б див. дивйтися 
дивйсь
0  Як стій та дивйсь (бач) див. стояти 
дивйтися
0 Басом дивйтися (поглядати) див. ди

вйтися
0 Дивйтися косо (крйво, боком) див. 

дивйтися
0 Дивйтися (рідко позирати) бісом 

див. дивйтися 
дйвляться
0 Кудй очі [бачать (дйвляться, спали 

і т. ін.)] див. око1 
ДИВІЗІЙНИЙ 
дивізійний
Батальйонний (дивізійний, полковйй 

і т. ін.) комісар див. комісар 
ДЙКИЙ 
дйким
0  Живйтися акрйдами і дйким мёдом 

див. живйтися 
ДИНАМІЧНИЙ 
динамічна
Д  Динамічна буферизація див. буфе- 

ризація (1)
ДИСТРИБУТЙВНИЙ
дистрибутйвний
Д  Дистрибутйвний аналіз див. аналіз

(4)
ДИСЦИПЛІНАРНИЙ
дисциплінарний
Д  Дисциплінарний батальйбн див. ба

тальйон (1)
ДИТЙНА
дитйна
0  Бісові (вражі, сучі і т. ін.) діти <Бі- 

сова (вража, суча / т. ін.) дитйна> 
див. діти1

дитйну
Брати (приймати) / взяти (прийняти) 

за дитйну див. брати (44) 
діти
0  Бісові (вражі, сучі і т. ін.) діти <Бі- 

сова (вража, суча і т. ін.) дитйна> 
див. діти1

ДИТЯЧИЙ
дитйчий
Дитячий будйнок див. будйнок (4)
ДИФУЗІЙНИЙ
дифузійний
Д  Дифузійний апарат див. апарат (5)
ДИЯВОЛ
диявол
0  Чорт (дідько, диявол, біс, гаспид 

і т. ін.) [його (тебе, їх і т. ін.)] 
[душу] знає (зна) див. чорт 

диявола
0  До біса (до диявола, рідше к бісу, к 

дияволу) див. біс1 (10) 
дияволів
0  Бісів (дияволів, чортів і т. ін.) син 

див. син 
дияволу
0  До біса (до диявола, рідше к бісу, к 

дияволу) див. біс1 (10)
ДІВА
Діво
Пресвятая Діво ([Маріє], Мати Божа 

[мйлостйва] і т. ін.) див. діва
ДІВЕР
дівера
0  Згадала баба дівера див. баба1 (8)
ДІВКА
дівкою
0  Як (колй) баба була дівкою див. 

баба1 (9)
ДІД
діди
0  У батькй (у дідй, у матері і т. ін.) 

годйтися див. годйтися1
ДІДЬКО
дідька
0  Ідй [собі] до чорта (до біса, до дідь

ка, під три чортй і т. ін.) див. ітй 
0  Ітй (летіти) / пітй (полетіти) до чор

та (до дідька, к чорту, під три чортй, 
к бісу і т. ін.) див. ітй

ДІДЬКО
0  Біс (чорт, дідько, кат) із ним (з нею, з 

тобою і т. ін.) див. біс1 (6)
О Одйн чорт (біс, дідько) <Одна са

т а н і  див. чорт
0  Чорт (дідько, диявол, біс, гаспид 

і т. ін.) [його (тебе, їх і т. ін.)] [ду
шу] знає (зна) див. чорт

дідьку
0  Чортові (дідьку, батьку) лйсому роз- 

кажй див. розказувати
дієслбво
дієслбво
А  Безособове дієслбво див. дієслбво
ДІЙТИ
дійти
Доходити / дійтй до абсиду див. до

ходити
ДІЛО
діла
0  Нема (немає, не було) діла див. нема 
ділі
0  Бути в ділі див. бути (47)
ДІЛЬЧИЙ
дільчий
А  Дільчий акт див. акт (4)
ДІМ
дім
Арёштний дім див. дім 
Батьків дім див. дім 
Божий (Господній) дім див. дім 
Будйнок (дім) розпусти сПублічний 

(розпусний) дім> див. будйнок (1)
ДІРКА
дірка
0  Дірка з (від) бублика див. дірка 
дірки
0  Не вартий (не варт) [і] виїденого яй

ця (вйшкварки, дірки з бублика, 
фунта клоччя, торби січки і т. ін.) 
див. вартий 

дірку
0  Мати дулю ([лиху] трясцю, дірку 

від бублика і т. ін.) див. мати2
ДІРЯВИЙ
діряву
0  Як (мов, ніби і т. ін.) у бездбнну 

(діряву) бочку див. бочка1 (3)
ДІСТАТИСЯ
дістанеться
0  Дістанеться на горіхи (на кислйчки, 

на бублики) див. діставатися
ДІТИ1
дитйна
0  Бісові (вражі, сучі і т. ін.) діти 

<Бісова (вража, суча і т. ін.) ди- 
тйна> див. діти1 

діти
0  Адамові діти див. діти1 
0  Бісові (вражі, сучі і т. ін.) діти 

<Бісова (вража, суча і т. ін.) ди- 
тйна> див. діти1 

Божі діти див. діти1
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ДІТОЧКЙ
діточбк
0  Щоб світу Божого (своїх діточбк) не 

побачити див. побачити
ДІЮЧИЙ
діюча
Діюча армія див. армія (1)
ДІЯННЯ
діяння
Діяння апостолів див. діяння
ДНИНА
днини
0  Не бачити ясної днини див. бачити 

(17)
0  Серед білого дня (білої днини) див. 

день
ДбБРИВО
добрива
Л  Борні добрива див. добриво
ДОБРИЙ
добра
Добра (більша) половина див. поло

вина 
дббрих
Бюро (будинок) [дббрих] послуг див. 

бюро (2)
ДОБРб
добра
0  Добра б не було! див. бути (89)
0  Не буде добра див. бути (99)
0  Щоб (бодай) добра не було <Хай 

добра не буде!> див. бути (107)
ДбВБНЯ
дбвбнею
0  Як (мов, ніби і т. ін.) обухом (довб

нею, молотком) бити / вдарити [по 
голові (в голову)] див. бити (47)

ДОВЕСТЙ
доведи
0  Не доведи (не приведи) Боже (Бог, 

Господи, Господь) див. доводити
ДбГОВІР
договір
Л  Акцесорний договір див. договір 
Л  Алеаторна операція (договір, уго

да) див. операція
дозвблити
дозвблити
0  Не давати (не дозволяти) / не дати 

(не дозвблити) наплювати (плюнути) 
[собі] в кашу (в борщ) див. давати

ДОЗВОЛЯТИ
дозволяти
0  Не давати (не дозволяти) / не дати 

(не дозвблити) наплювати (плюнути) 
[собі] в кашу (в борщ) див. давати

ДбЛЕНЬКА
дбленьку
Жити та (і) Ббга (долю, дбленьку) хва

лити див. жити
долбня
долбні
Бити / вдарити в долбні див. бйти (1)
дбля1
дбле
0  Щастй тобі (вам, їм і т. ін.) [дбле 

(Боже)] <Хай (нехай) тобі (вам, їм 
і т. ін.) щастйть> див. щастити 

долю
Жити та (і) Бога (долю, дбленьку) хва

лити див. жити
ДбМ А
дбма
0  Бути [і] вдома (дома) й зймужем 

див. бути (63)
ДОПОМбГА
допомбги
0  Подавати (давати, простягати) / по

дати (дати, простягтй) [братню, по
мічну і т. ін.] руку [допомбги] див. 
подавати1

ДОПОМОГТЙ
допомогти
0  Помогти (допомогти, зарадити 

і т. ін.) біді (горю, лиху і т. ін.) див. 
помагати

ДОРбГА
дорога
0  Уторбвана (рідко  проторована, 

утерта, утоптана, бита і т. ін.) до
рога (стежка) сУторований (рідко 
проторований, утертий, утбптаний, 
бйтий і т. ін.) шлях> див. дорога 

дорбгу
0  Відходити (лагодитися) / відійти на 

(в) Божу (останню) путь (дорбгу) 
див. відходити 

дорбзі
0  На Ббжій (останній) дорбзі див. 

дорога
0  При битій дорбзі див. дорога 
0  [Хоч] грім би побив (прибив) [на

віки] на битій дорбзі див. грім
ДОСАДА
дос&да
0  Досада бере (хапає, гризе) / взяла 

(вхопила, запекла і т. ін.) див. до
сада

дохбд
дохбдів
А  Баланс дохбдів і видатків див. ба

ланс1 (6)

дохбдити
дохбдити
Дохбдити / дійти до абсурду див. до

ходити 
ДРИЖАКИ 
дрижаки
0  Бере на дрижаки див. брати (56)
0  Вибивати (бйти) дрижакй (дріб) 

див. вибивати
0  Дрижакй пробирають (беруть, хапа

ють і т. ін.) / пробрали (взяли, вхо- 
пйли / т. ін.) див. дрижакй

д р и ж Ат и
дрижить
0  Кожна жйлка (жйлочка) дрижйть 

(грає, говорить, бринйть, тремтйть 
і т. ін.) / задриж ала (заграла, 
заговорйла, забриніла, затремтіла 
і т. ін.) див. жйлка

ДРІБ
Д ріб
0  Вибивати (бйти) дрижакй (дріб) 

див. вибивати
ДРІМбТА
дрімбта
0  Дрімбта бере (хйлить) див. дрімбта
ДРУГИЙ
друга
0  Зворотний (інший, другий і т. ін.) 

бік медалі <Зворбтна (інша, др$та 
і т. ін.) сторона медалі> див. бік (5)

ДРУГИЙ
0  Зворотний (інший, другий і т. ін.) 

бік медалі <Зворбтна (інша, друга 
і т. ін.) сторона медалі> див. бік (5) 

другим
0  Обернутися / обертатися другим 

(іншим, темним і т. ін.) ббком див. 
обертатися 

других
Брат у других сТроюрідний брат> див.

брат (2) 
другого
О 3 одного боку.., з другого (іншого) 

боку., див. бік (2)
ДРУКАРСЬКИЙ
друкарський
А  Друкований (друкарський) аркуш 

див. аркуш (3)
А  Умовний друкований (друкар

ський) аркуш див. аркуш (6)
А  Фізйчний друкований (друкар

ський) аркуш див. аркуш (7) 
ДРУКбВАНИЙ 
друкбваний
А  Друкбваний (друкарський) аркуш 

див. аркуш (3)
А  Умовний друкбваний (друкар

ський) аркуш див. аркуш (6)
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Л  Фізичний друкований (друкар
ський) аркуш див. аркуш (7)

ДУБ
дуб
Л  Бархатний дуб див. дуб
д у г А
дугами
Метнути бровами (датами брів, бро

вою) див. метнути
ДУЛЯ
дулю
0 Мати дулю ([лиху] трясцю, дірку 

від бублика і т. ін.) див. мати2
ДУМКА
думка
0  Думка майнула (сяйнула, блиснула, 

пробила і т. ін.) [в голові] див. думка 
думкйми
0  Багатіти думкою (думками) див. ба

гатіти (1)
0 Літати (летіти, блукати) / полетіти 

(поблукати) думками (гадками, 
заст. мислю) див. літати 

думки
0  Бути високої думки див. бути (49)
0  Бути іншої думки див. бути (64)
0  І гадки (думки) нема (немає, не було) 

див. нема 
думки
0  Думки (гадки і т. ін.) беруть (об

сідають, гризуть) / взяли (обсіли, 
обняли) див. думка 

думкою
0  Багатіти думкою (думками) див. ба

гатіти (1) 
думці
0  І в (на) думці не було див. бути (94)
ДУР
дур
0  [Аж] дур голови береться див. дур
ДУРЕНЬ
дурень
0  Набитий (безнадійний) дурень див. 

дурень
ДУРНЯ
0  Корчити [з себе] дурня (дурника, 

блазня і т. ін.) див. корчити
ДУРНЙЙ
дурнйх
0  Не бачили дурнйх див. бачити (9) 
дурнбму
0  Як [дурнбму] з гори бігти / побігти 

(збігти) див. бігти (1)
ДУРНИК
дурника
0  Корчити [з себе] дурня (дурника, 

блазня і т. ін.) див. корчити

ДУТИ
дме
0  Аж нбсом баньки дме див. дути
ДУХ
дух
0  Біс (злий дух) вселився (поселйвся) 

<рідко Бісенята вселйлися> див. 
біс1 (1) 

духом
0  Жити Божим духом див. жити 
ДУХУ
0  Аристократ духу див. аристократ (1) 
0  [І] духу боятися див. боятися (4)
0  [І] духу не буде див. бути (95)
0  І духу нема (немає, не було, не чути 

і т. ін.) див. нема
0  Скільки [(що) є (було)] духу див. бу

ти (105)
0  Щоб [і] духу не було див. бути (108) 
0  Що має (маєш, є, було і т. ін.) сили 

(сил, духу) див. мати2
ДУХОВЙЙ
духової
0  Як (мов, ніби і т. ін.) з [порожньої 

(духової)] бочки див. бочка1 (2)
ДУША
душй
0  Аж душа болить див. душа 
0  Бісова (проклята, собача і т. ін.) ду

ша див. душа
0  Душа болить (щемить, ятриться 

і т. ін.) / заболіла (защеміла, заятри
лася і т. ін.) див. душа 

О Чого [тільки] душа бажає (хоче, 
прагне і т. ін.) / забажає (захоче, 
запрагне і т. ін.) див. душа 

душёю
0  Боліти душею див. боліти2 (1)
0  [І (ні, ані)] копійки [зламаної (мід

ної, щербатої)] (шеляга) нема (не
має, не було) за душею див. нема 

душі
0  Брати (приймати) / взяти (прийня

ти) [блйзько] до [свого] серця (до 
[своєї] душі) (рідко в серце, в душу) 
див. брати (129)

0  Мати Бога [в серці (в душі, в животі 
і т. ін.)] див. мати2

0  Немає (нема) Бога у серці (в душі, в 
животі) див. нема

0  Не мати Бога в душі (в серці, в жи
воті) див. мати2

0  [Як (мов, ніби і т. ін.)] бальзам на 
рану (на душу, для душі і т. ін.) див. 
бальзам (1) 

душу
0  Бити в саму душу (болячку) див. 

бити (ЗО)

0  Бог (Господь) прийняв (приняв, 
прибрав) [душу] [до Себе] див. Бог
(6)

0  Брати (приймати) / взяти (прийня
ти) [блйзько] до [свого] серця (до 
[своєї] душ0 (рідко в серце, в душу) 
див. брати (129)

0  Брати (рідко приймати) / взяти 
(рідко прийняти) гріх на [свою] ду
шу (на себе) див. брати (131)

0  Брати (хапати, хватати) / взяти за 
серце (за душу) див. брати (137)

0  Віддати / віддавати Богу (Богові) 
душу (духа, дух) див. віддавати 

Приймй Боже (Господи) мою душу 
(мене) [до Себе] див. приймати 

0  Чорт (дідько, диявол, біс, гаспид 
і т. ін.) [його (тебе, їх і т. ін.)] [душу] 
знає (зна) див. чорт 

0  Як Бог на душу покладе див. Бог (34) 
0  [Як (мов, ніби і т. ін.)] бальзам на 

рану (на душу, для душі і т. ін.) див. 
бальзам (1)

д ь б г о т ь
дьбгтю
0  Влйти в бочку мёду (в мед) ложку 

дьбгтю див. вливати1 
0  Лбжка дьбгтю [в ббчці мёду] див. 

ложка
ДЯКУВАТИ
дякувати
Дякувати Богові (Богу, Господові, 

Гбсподеві) див. дякувати
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ
екзистенціальний
Д  Екзистенціальний аналіз див. ана

ліз (5)
ЕКОЛОГІЧНИЙ
екологічна
Екологічна безпёка див. безпёка (1)
ЕКСПЕРТНИЙ
експёртне
Експёртне бюро див. бюро (6)
ЕЛЕКТРбННИЙ
електрбнна
Д  Адрёса електронної пошти Е л е к т 

ронна адрёса> див. адрёса (2) 
електронної
Д  Адрёса електронної пошти Е л е к т 

рбнна адрёса> див. адрёса (2)
ЕЛЕМЕНТ
елемёнти
Д  Бюгёнш елемёнти див. елемёнт
ЕМІРАТ
емірйт
Д  Бухарський емірат див. емірат
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ЕНЕРГЁТИКА
енергётика
Л  Альтернативна енергётика див.

енергётика
ЕбЛОВИЙ
еолова
Л  Еолова арфа див. арфа (1)
ЕРА
ёра
Л  Архёйська ёра див. ёра
ЕТИЛбВАНИЙ
етилбваний
Л  Етилбваний бензин див. бензин (1)
ЕФЁКТ
ефёкт
Л  Акустоелектрйчний ефёкт див. 

ефёкт
Л  Батохромний ефёкт див. ефёкт
ЖАБРА
жабри
О Брати (хапати) / взяти (схопити) за 

зябра (рідко за жабри) див. брати 
(134)

ЖАГУЧИЙ
жагучий
Жагучий брюнёт див. брюнёт (1)
ЖАК
жак
О Бйтий жук (жак, собака) див. жук
ЖАЛЬ1
жаль
О Жаль берё (проймає, огортає і т. ін.) 

І взяв (пройняв, огорнув і т. ін.) [за 
сёрце] див. жаль1

ЖАРКО
жарко
0  [Аж (і)] нёбу (рідко нббові, на нббі) 

[буде (стане)] жарко див. жарко
ЖАХ
жах
0  Страх (острах, жах) берё (обгортає, 

обіймає, обнімає, охоплює і т. ін.) / 
узяв (обгорнув, обійняв, обняв, охо
пив і т. ін.) кого сСтрах находить 
(нападає) / найшов (напав) на кого> 
див. страх1 

ЖИВЙЙ 
живе
0  Болюче (живё, найболючіше і т. ін.) 

місце див. місце
0  Брати (хапати, рідко хватати) / взяти 

(схопити, рідко схватйти) за живё 
див. брати (135)

0  Попадати (вражати) / попасти (вра
зити) на (в) [саме] болюче (живё, 
найболючіше і т. ін.) місце див. по
падати

живим
О Живйм до Бога (на нёбо) лізти / по

лізти див. лізти 
живбго
0  Місця живбго нема (немає, не було 

і т. ін.) див. нема
ЖИВЙТИСЯ
живйтися
0  Живйтися акрйдами і дйким мёдом 

див. живйтися
ЖИВІТ
ЖИВІТ
0  [Аж] братися (хапатися) / взятися 

(вхопйтися, схопйтися) за живіт (за 
боки, рідко в боки) див. братися (6) 

0  Брати / взяти за живіт див. брати 
(77)

животи
0  [Аж] рвати бокй (животй) див. рвати 
животі
0  Мати Бога [в сбрці (в душі, в животі 

і т. ін.)] див. мати2
0  Немає (нема) Бога у сбрці (в душі, в 

животі) див. нема
0  Не мати Бога в душі (в сбрці, в жи

воті) див. мати2
ЖИВЦЕМ
живцём
0  Хоч берй та лізь живцём у зёмлю 

див. брати (144)
ЖЙЛА1
жилах
0  Дворянська (голуба, блакйтна) кров 

течё у жйлах див. кров
ЖИЛКА
жйлка
0  Кожна жйлка (жйлочка) дрижйть 

(грає, говорить, бринйть, тремтйть 
і т. ін.) / задрижала (заграла, загово
рила, забриніла, затремтіла і т. ін.) 
див. жйлка

ЖЙЛОЧКА
жйлочка
0  Кожна жйлка (жйлочка) дрижйть 

(грає, говорить, бринйть, тремтйть 
і т. ін.) / задрижала (заграла, загово
рила, забриніла, затремтіла і т. ін.) 
див. жйлка

ЖИР1
жйру
0  Бісйтися з жйру див. біситися (1)
ЖЙТИ
жйти
0  Жйти Божим духом див. жйти 
Жйти та (і) Бога (долю, доленьку) хва- 

лйти див. жйти

ЖИТЛОВЙЙ
житлове
Житловё будівнйцтво див. будівнйцт- 

во(1)
ЖИТТЯ
життя
Бродячий (бродяжницький) спосіб 

життя див. спосіб
0  Життя берё / взяло своє див. життя
0  Життя повернулося гострим боком 

див. життя
0  Нема (немає, не було, не стало і т. ін.) 

життя див. нема
0  Пітй в могйлу (з життя, від нас, до 

Бога і т. ін.) див. пітй
0  Пхати вік (біду, життя) див. пхати 
життям
0  Прощатися / розпрощатися (попро

щатися) з життям (з [білим] світом) 
див. прощатися

ЖМЕНЯ
жмёш
0 Брати / взяти в обйдві жмені див. 

брати (65)
жмёню
0  Брати / взяти в жмёню див. брати 

(59)
ЖМУРКИ1
жмурки
0  Гратися (рідше грати, бавитися 

і т. ін.) в піжмурки (у жмурки) див. 
гратися

жбвтий
жбвта
А  Жбвта акація див. акація (2) 
жбвтий
Жбвтий білбт див. білбт (2)
ЖбДЕН
жбдних
0  Не викликати [жодного (будь-якого, 

ніякого)] сумніву ([жодних (будь- 
якйх, ніяких)] сумнівів) див. викли
кати

Нема (немає, не було, не може бути) 
[ніякого (жодного)] сумніву ([нія
ких (жодних)] сумнівів) див. нема

жбдного
0  Не викликати [жбдного (будь-якого, 

ніякого)] сумніву ([жодних (будь- 
якйх, ніяких)] сумнівів) див. викли
кати

Нема (немає, не було, не може бути) 
[ніякого (жодного)] сумніву ([нія
ких (жодних)] сумнівів) див. нема
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жбдний
жбдних
О Не викликати [жбдного (будь-якого, 

ніякого)] сумніву ([жодних (будь- 
яких, ніяких)] сумнівів) див. викли
кати

Нема (немає, не було, не може бути) 
[ніякого (жбдного)] сумніву ([нія
ких (жодних)] сумнівів) див. нема 

жбдного
0  Не викликати [жбдного (будь-якого, 

ніякого)] сумніву ([жбдних (будь- 
яких, ніяких)] сумнівів) див. ви
кликати

Нема (немає, не було, не може бути) 
[ніякого (жодного)] сумніву ([нія
ких (жодних)] сумнівів) див. нема

ЖУК
жук
0  Битий жук (жак, собака) див. жук
ЖУРА
журй
Журба (жура) налягає (бере) / налягла 

(взяла) див. журба
ЖУРБА
журбб
Журба (жура) налягає (бере) / налягла 

(взяла) див. журба
ЗАБАГАТО
забагато
0  Багато (забагато) честі див. багато

(3)
0  Брати / взяти на себе багато (заба

гато) див. брати (98)
ЗАБАЖАТИ
забажйє
0  Чого [тільки] душа бажає (хоче, 

прагне і т. ін ) / забажає (захоче, 
запрагне і т. ін.) див. душа

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
забезпечення
Л  Апаратне забезпечення див. забез

печення
ЗАБИВАТИ
забивйти
0  Забивати / забити баки див. забивати 
Збивати (зчиняти, забивати і т. ін.) / 

збити (зчинити, забити і т. ін.) бучу 
див. збивати

ЗАБИРАТИ
забирбє
0  Зло (злість) бере (забирає) / <Зло 

взяло> <3лість взяла> див. зло1 
забирай
0  Кат його (‘if, їх і т. ін.) [маму] бери 

(забирай) / взяв (побрав, забрав) [би] 
див. кат

0  Чорт (біс) [його (if, вас і т. ін.)] бери 
(забирай) / візьми (побери, забери 
і т. ін.) див. чорт 

забирати
0  Брати (забирбти, перехоплювати 

і т. ін.) / взяти (забрати, перехопйти 
і т. ін.) ініціативу [до ceofx рук (у 
CBof руки)] див. брати (126)

0  Брати (забирати, рідко відбирати) / 
взяти (забрати, рідко  відібрати) 
слово див. брати (125)

ЗАБЙТИ
забити
0  Бити / забити тривбгу див. бйти (31) 
0  Забивати / забити баки див. заби

вати
Збивати (зчиняти, забивати і т. ін.) / 

збити (зчинйти, забйти і т. ін.) бучу 
див. збивати

ЗАБІГАТИ
забігали
0  [Аж] мурашки бігають (пробігають, 

лізуть і т. ін.) / побігли (пробігли, 
забігали, полізли, пішли і т. ін.) по 
спині (по тілу, за плечима, за 
спиною, поза спиною і т. ін.) див. 
мурашки

0  бчі бігають / забігали див. око1 
забігають
0  [Вогненні (темні)] кола бігають 

(стрибають, витанцьовують і т. ін.) / 
забігають в очах (перед очима) див. 
коло1

ЗАБІГАТИ
забігйти
0  Лізти (спішити, забігати, сунутися 

і т. ін.) поперёд батька в пекло див. 
лізти

ЗАБІЙ
забій
0  Як у забій бйти див. бйти (48)
ЗАБЛАГАТИ
заблагйти
Просйти (благати) / попросйти (забла

гати) пардону див. просйти
ЗАБЛАГОСЛОВЙТИСЯ
заблагословйтися
0  Благословлятися (рідко братися) / 

благословйтися (поблагословйтися, 
заблагословйтися) на світ (на день, 
на світанок, на світання) див. бла
гословлятися (1)

ЗАБЛУКАНИЙ
заблукана
0  Заблукана (блудна, приблудна) вів

ця див. вівця

ЗАБОЛІТИ
заболіла
0  Душа болйть (щемйть, ятрйться 

і т. ін.) / заболіла (защеміла, заятрй- 
лася і т. ін.) див. душа 

заболіло
0  Серце (серденько) болйть / заболіло 

(зболіло, наболіло) див. серце
ЗАБОРГОВАНІСТЬ
заборгбваність
Д  Абонентська заборгбваність див. 

заборгбваність
Академічна заборгбваність див. забор

гбваність
Гасйти боргй (заборгбваність) див. га- 

сйти
ЗАБРАТИ
забери
0  Чорт (біс) [його (if, вас і т. ін.)] берй 

(забирай) / візьмй (поберй, заберй 
і т. ін.) див. чорт 

забрбв
0  Бог (Господь) розум відібрав (від

няв, забрав і т. ін.) див. Бог (7)
0  Кат його (її, їх і т. ін.) [маму] берй 

(забирай) / взяв (побрав, забрав) [би] 
див. кат 

забрбти
0  Брати / взяти (забрати) з бою (з боєм) 

див. брати (75)
0  Брати / взяти (забрати) [собі] в го

лову див. брати (76)
0  Брати (забирати, перехоплювати 

і т. ін.) / взяти (забрати, перехопйти 
і т. ін.) ініціатйву [до ceofx рук (у 
свої* руки)] див. брати (126)

0  Брати (забирати, рідко відбирати) / 
взяти (забрати,рідко відібрати) сло
во див. брати (125)

ЗАБРИНІТИ
забриніла
0  Кожна жйлка (жйлочка) дрижйть 

(грає, говорить, бринйть, тремтйть 
і т. ін.) / задрижала (заграла, за- 
говорйла, забриніла, затремтіла 
і т. ін.) див. жйлка

ЗАБУТИЙ
забутий
0  Забутий Богом (Господом) див. за

бутий
ЗАБУХАТИ
забухала
0  Кров ударяє (бухає) / ударила (за

бухала) в голову (до головй) див. 
кров

ЗАВАЖИТИ
заваж ить
0  Не багато заважить див. заважувати
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ЗАВДАВАТИ
завдавати
Завдавати / завдати болю (муки) див. 

завдавати
Завдавати (закидати) / завдати (задати, 

закинути) брехню див. завдавати
з а в д Ат и

завдйти
Завдавати / завдати болю (муки) див. 

завдавати
Завдавати (закидати) / завдати (задати, 

закинути) брехню див. завдавати 
0  Завдати бані див. завдавати 
ЗАВЕРТІТИСЯ 
завертівся
0  [Аж (рідко білий)] світ крутиться 

(вернеться, макітриться, колихаєть- 
ся, іде) / закрутився (завертівся, за
макітрився, заколихався, пішов) 
обертом (перекидом, перекидьки, 
ходором і т. ін.) [в очах (перед 
очима)] див. світ2

ЗАВЕРШАЛЬНИЙ
завершальний
0  Завершальний (останній) акорд див. 

акорд1(3)
ЗАВЕСТЙ
завести
0  Заводити / завести в блуд (на без

доріжжя) див. заводити1 
0  Заводити / завести у безодню (у 

прірву) див. заводити1 
0  Загнати (завести) / заганяти (заво

дити) в [глухий, тісний] кут (у за
куток, у безвихідь і т. ін.) див. за
ганяти1

ЗАВИДКИ
зйвидки
0  Завидки (завидьки) беруть / взяли 

див. завидки
зАвидьки
завидьки
0  Завидки (завидьки) беруть / взяли 

див. завидки
ЗАВІД
завбді
Нема (не було) й заводу (в завбді) див.

нема
завбду
Нема (не було) й завбду (в завбді) див. 

нема
ЗАВбД5
завбді
Нема (не було) й завбду (в завбді) див.

нема
завбду
Нема (не було) й завбду (в завбді) див. 

нема

ЗАВОДИТИ1
завбдити
0  Завбдити / завести в блуд (на без

доріжжя) див. заводити1 
0  Завбдити / завести у безодню (у 

прірву) див. заводити1 
0  Загнати (завести) / заганяти (завбди

ти) в [глухий, тісний] кут (у закуток, 
у безвихідь і т. ін.) див. заганяти1

ЗАГАЛЬНИЙ
загальний
Безплацкартний (загальний) вагон 

див. вагон
ЗАГАНЯТИ1
заганяти
0  Загнати (завести) / заганяти (завб

дити) в [глухий, тісний] кут (у за
куток, у безвихідь і т. ін.) див. за
ганяти1

ЗАГНАНИЙ
збгнаний
0  Загнаний у безвихідь (у [темний] 

куток, у закут) див. загнаний
ЗАГНАТИ
загнбти
0  Загнати (завести) / заганяти (завб

дити) в [глухий, тісний] кут (у за
куток, у безвихідь і т. ін.) див. за
ганяти1

ЗАГОВОРИТИ
заговорила
0  Кожна жилка (жилочка) дрижить 

(грає, говорить, бринить, тремтить 
і т. ін.) / задрижала (заграла, загово
рила, забриніла, затремтіла і т. ін.) 
див. жилка

ЗАГОЛбВНИЙ
заголбвна
Д  Велика (рідко заголбвна) буква 

(літера) див. буква (1)
ЗАГРАТИ
заграла
0  Кожна жилка (жилочка) дрижить 

(грає, говорить, бринить, тремтить 
і т. ін.) / задрижала (заграла, загово
рила, забриніла, затремтіла і т. ін.) 
див. жилка

ЗАГРУЗАТИ
загрузати
0  Загрузати / загрузнути (загрузти) в 

пбзичках (боргах) див. загрузати
ЗАГРУЗНУТИ
загрузнути
0  Загрузати / загрузнути (загрузти) в 

пбзичках (боргах) див. загрузати

ЗАГРУЗТИ
загрузти
0  Загрузати / загрузнути (загрузти) в 

пбзичках (боргах) див. загрузати
ЗАГУСТЙ
загув
0  Був та загув (поплив) див. бути (32)
ЗАДАВАТИ
задавйти
0  Дати (всипати, задати) / давати (за

давати) березової каші див. давати
ЗАДАВНЕНИЙ
задавнений
Задавнений борг див. борг (1)
з а д Ат и

задйти
0  Давати / дати (всипати, задати і т. ін.) 

бобу див. давати
0  Дати (всипати, задати) / давати (за

давати) березової каші див. давати 
Завдавати (закидати) / завдати (задати, 

закинути) брехню див. завдавати
ЗАДРИЖАТИ
задрижйла
0  Кожна жилка (жилочка) дрижить 

(грає, говорить, бринить, тремтить 
і т. ін.) / задрижала (заграла, загово
рила, забриніла, затремтіла і т. ін.) 
див. жилка

ЗАЄЦЬ
зййцеві
0  Як (мов, ніби / т. ін.) зайцеві бубон 

див. бубон (2)
зайцйми
0  Ганяти (ганятися, бігти, полювати 

і т. ін.) за двома зайцями див. ганяти
ЗАЇДАТИ
защйє
Нудьга (скука) бере (заїдає і т. ін.) / 

взяла (заїла і т. ін.) див. нудьга
ЗАЇСТИ
заїла
Нудьга (скука) бере (заїдає і т. ін.) / 

взяла (заїла і т. ін.) див. нудьга
ЗАЙМЁННИК
займённики
Д  Ад’єктивні займенники див. зай

менник
ЗАЙТЙ
зайти
Вступати (заходити, встрявати, втру

чатися і т. ін.) / вступити (зайти, 
встряти, втрутитися і т. ін.) в роз
мову (рідше до розмови, розм. у 
балачку) див. вступати1
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0  Зайти / заходити у безвихідь (у [глу
хий] кут, у закуток і т. ін.) див. за
ходити

ЗАКИДАТИ2
закидати
Завдавати (закидати) / завдати (задати, 

закинути) брехню див. завдавати
ЗАКЙНУТИ
закинути
Завдавати (закидати) / завдати (задати, 

закинути) брехню див. завдавати
ЗАКЛАД
заклад
0  Битися / побитися об (у, на) заклад 

[взаклад] див. битися (4)
ЗАКЛИНАТИ
заклинати
0  Заклинати Богом (всім святим [на 

світі]) див. заклинати
ЗАКЛЮЧНИЙ
заключний
А  Заключний баланс див. баланс1 (11)

ЗАКОЛИХАТИСЯ
заколихався
0  [Аж (рідко білий)] світ крутиться 

(вернеться, макітриться, колихаєть- 
ся, іде) / закрутився (завертівся, за
макітрився, заколихався, пішов) 
обертом (перекидом, перекидьки, 
ходором і т. ін.) [в очах (перед очи
ма)] див. світ2

ЗАКбН
Закон
Закон Божий див. закон 
закбн
0  Закон брати (приймати) / взяти (при

йняти) <У закон уступати / усту- 
пйти> див. брати (138)

законом
0  Бути (перебувати, стояти і т. ін.) 

поза законом див. бути (75)
ЗАКРЙТИСЯ
закрився
0 Світ [білий] закрився (замкнувся) 

див. світ2
ЗАКРУТЙТИСЯ2
закрутився
0  [Аж (рідко білий)] світ крутиться 

(вернеться, макітриться, колихаєть- 
ся, іде) / закрутився (завертівся, за
макітрився, заколихався, пішов) 
обертом (перекидом, перекидьки, 
ходором і т. ін.) [в очах (перед очи
ма)] див. світ2

з Ак у т

зйкут
0  Загнаний у безвихідь (у [темний] 

куток, у закут) див. загнаний
ЗАКУТОК
збкуток
0  Загнати (завести) / заганяти (за- 

вбдити) в [глухий, тісний] кут (у 
закуток, у безвихідь і т. ін.) див. 
заганяти1

0  Зайти / заходити у безвихідь (у [глу
хий] кут, у закуток і т. ін.) див. за
ходити

ЗАЛ
зал
Актовий зал див. зал
ЗАЛАЗИТИ1
залбзити
0  Влазити (залазити) / влізти (залізти) 

в борги див. влазити
ЗАЛИВАТИСЯ
заливатися
0  Обливатися (умиватися, заливатися, 

рідше обсипатися і т. ін.) / обмйтися 
(умитися, залитися, рідше обсипа
тися і т. ін.) [гіркими (гарячими, 
буйними і т. ін.)] слізьми (сльоза
ми, сльозою) див. обливатися

ЗАЛЙТИСЯ 
залитися
0  Обливатися (умиватися, заливатися, 

рідше обсипатися і т. ін.) / обмйти
ся (умйтися, залитися, рідше обсй- 
патися і т. ін.) [гіркйми (гарячими, 
буйними і т. ін.)] слізьмй (сльо
зами, сльозою) див. обливатися

ЗАЛИШАТИСЯ
залишається
0  Нічого [більше] не лишається (не 

залишається, рідше не остається 
і т. ін.) / не лишйлося (не залй- 
шйлося, рідше не осталося і т. ін.) 
[, як] див. лишатися

залишатися
0  Бути (залишатися) самйм (сам) со

бою див. бути (61)
0  Бути (триматися, залишатися і т. ін.) 

в тіні див. бути (84)
Залишатися (розм. оставатися) / залй- 

шйтися (розм. остатися) в брехунах 
див. залишатися

0  Не лишатися (не залишатися, рідше 
не оставатися і т. ін.) / не лиш йтися 
(не залйшйтися, рідше не остатися 
і т. ін.) в боргу див. лишатися

ЗАЛЙШЙТИСЯ
залйшйлося
0  Нема (немає, не було, не залйшй

лося і т. ін.) [ні (і)] нитки сухої 
(рубця сухого) див. нема 

0  Нічого [більше] не лишається (не 
залишається, рідше не остається 
і т. ін.) / не лишйлося (не залйшй
лося, рідше не осталося і т. ін.) 
[, як] див. лишатися 

залйшйтися
Залйшйтися (розм. оставатися) / залй

шйтися (розм. остатися) в брехунах 
див. залишатися

0  Залйшйтися в анналах див. залиша
тися

0  Не лишатися (не залишатися, рідше 
не оставатися і т. ін.) / не лишйтися 
(не залйшйтися, рідше не остатися 
і т. ін.) в боргу див. лишатися

ЗАЛІЗНИЙ
залізні
0  Брати / взяти в [залізні] шори (рідко 

стоси) див. брати (60)
ЗАЛІЗТИ
залізти
0  Влазити (залазити) / влізти (залізти) 

в боргй див. влазити
з Ал о з а
ЗЙЛОЗИ
А  Апокрйнові залози див. залоза
ЗАМАКІТРИТИСЯ
замакітрився
0  [Аж (рідко білий)] світ крутиться 

(вернеться, макітриться, колихаєть- 
ся, іде) / закрутйвся (завертівся, за
макітрився, заколихався, пішов) 
обертом (перекидом, перекидьки, 
ходором і т. ін.) [в очах (перед очй- 
ма)] див. світ2

зАміж1
заміж
Брати / взяти заміж [за себе] див. брати

(9)
ЗАМІТКА
замітку
Брати / взяти на замітку див. брати (15) 
замітці
О Бути на замітці див. бути (69)
ЗАМКНУТИСЯ
замкнувся
0  Світ [білий] закрйвся (замкнувся) 

див. світ2 
ЗАМОК 
замки
0  Будувати золоті замки на вітрі див. 

будувати (1)
0  Будувати повітряні (надхмарні) 

замки див. будувати (3)
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ЗАМбК
замбк
Брати / взяти на замок див. брати (16)
ЗАМОРОЖЕНИЙ
заморбжені
Л  Заморбжені активи див. актив2 (1)
ЗАМУЖЕМ
замужем
Бути замужем див. бути (11)
0  Бути [і] вдома (дома) й замужем 

див. бути (63)
ЗАНУДЙТИ 
занудити
0  Нудити / занудити [білим] світом 

див. нудити
ЗАПАЛЬНИЙ
запальна
Д  Запалювальна (запальна) ббмба 

див. бомба (8)
ЗАПАЛЮВАЛЬНИЙ
запалювальна
Д  Запалювальна (запальна) бомба 

див. бомба (8)
ЗАПАС
запйс
Д  Буферний запас див. запас 
запаси
Природні багатства (запаси, ресурси 

і т. ін.) див. багатство (1)
ЗАПИСАТИ
записати
0  Записати на свій рахунок (до свого 

активу, в свій актив) див. запису
вати

ЗАПРАГНУТИ
запрйгне
0  Чого [тільки] душа бажає (хоче, 

прагне і т. ін.) / забажає (захоче, 
запрагне і т. ін.) див. душа

ЗАРАДИТИ
зарадити
0  Помогти (допомогти, зарадити 

і т. ін.) біді (горю, лиху і т. ін ) див. 
помагати

ЗАРАХОВУВАТИ
зарахбвувати
Брати (зарахбвувати) / взяти (зараху

вати) на постачання див. брати (39)
ЗАРАХУВАТИ
зарахувати
Брати (зарахбвувати) / взяти (зараху

вати) на постачання див. брати (39)
ЗАРОСТАТИ
заростати
0  Заростати / зарости брудом див. за

ростати

ЗАРОСТЙ
зарости
0  Заростати / зарости брудом див. за

ростати
ЗАРУБІЖЖЯ
зарубіжжя
Близьке зарубіжжя див. зарубіжжя
ЗАРЙД1
заряд
Д  Баріонний заряд див. заряд1
ЗАСВІТЙТИ1
засвітити
0  Світити / засвітити очима (оком, 

білками) див. світити
ЗАСІБ
збсоби
Д  Абортивні засоби див. засіб 
Д  Антацидні засоби див. засіб 
Д  Антидіабетйчні засоби див. засіб 
Д  Бронхолітйчні засоби див. засіб 
ЗАТОПЙТИ2 
затопйти
0  Затоплювати / затопйти лйхо (розум, 

горе, біду і т. ін.) в чарці (в горілці) 
див. затоплювати2

ЗАТОПЛЮВАТИ2
затбплювати
0  Затбплювати / затопйти лйхо (ро

зум, горе, біду і т. ін.) в чарці (в го
рілці) див. затоплювати2

ЗАТОПТАТИ
затоптбти
0  Втоптати (затоптати) / втоптувати 

(топтати) в багно (в багнюку, в бо
лото, в землю і т. ін.) див. втопту
вати1

ЗАТРЕМТІТИ
затремтіла
0  Кожна жйлка (жйлочка) дрижйть 

(грає, говорить, бринйть, тремтйть 
і т. ін.) / задрижала (заграла, за- 
говорйла, забриніла, затремтіла 
і т. ін.) див. жйлка

зАхист
збхист
0  Брати / взяти під захист (рідко під 

оборону) див. брйти (105)
ЗАХОДИТИ
захбдити
Вступати (захбдити, встрявати, втру

чатися і т. ін.) / вступйти (зайтй, 
встряти, втрутитися і т. ін.) в роз
мову (рідше до розмови, розм. у ба
лачку) див. вступати1 

0  Зайтй / захбдити у безвйхідь (у [глу- 
хйй] кут, у закуток і т. ін.) див. за
хбдити

ЗАХОПЙТИ
захопйти
Брати (захоплювати) / взяти (захопй

ти) в полон див. брати (40) 
захбпить
0  Скільки сягає (бачить, обхоплює, 

захбпить і т. ін.) око див. око1
ЗАХОПЛЮВАТИ
захбплювати
Брати (захбплювати) / взяти (захопй

ти) в полон див. брати (40)
ЗАХОТІТИ
захбче
О Чого [тільки] душа бажає (хоче, 

прагне і т. ін.) І забажає (захбче, 
запрагне і т. ін.) див. душа

ЗАЧЕПИТИ1
зачепйти
0  Зачіпати / зачепйти за болюче (най

болючіше) місце див. зачіпати
ЗАЧІПАТИ
зачіпйти
0  Зачіпати / зачепйти за болюче (най

болючіше) місце див. зачіпати
ЗАЩЕМІТИ
защеміла
0  Душа болйть (щемйть, ятрйться 

і т. ін.) / заболіла (защеміла, заятрй- 
лася і т. ін.) див. душа

ЗАЯТРЙТИСЯ
заятрйлася
0  Душа болйть (щемйть, ятрйться 

і т. ін.) / заболіла (защеміла, заятрй
лася і т. ін.) див. душа

ЗБИВАТИ
збивйти
0  Бабки збивати див. збивати 
0  Збивати (бйти) / збйти бурлб див. 

збивати
Збивати (зчиняти, забивати і т. ін.) / 

збйти (зчинйти, забйти і т. ін.) бучу 
див. збивати

ЗБИВАТИСЯ
збивалася
Зчинялася (здіймалася, збивалася 

і т. ін.) / зчинйлася (здійнялася, 
збилася і т. ін.) буча див. буча (1)

ЗБЙТИ
збйти
Бйти / збйти олію див. бйти (6)
0  Збивати (бйти) / збйти бурло див. 

збивати
Збивати (зчиняти, забивати і т. ін.) / 

збйти (зчинйти, забйти і т. ін.) бучу 
див. збивати
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ЗБИТИСЯ
збилася
Зчинялася (здіймалася, збивалася 

і т. ін.) / зчинилася (здійнялася, 
збилася і т. ін.) буча див. буча (1) 

ЗБИТОК 
збитку
Бути в збитку див. бути (3)
ЗБІГТИ
збігло
0  Багато (чимало) водй сплилб (сплив

ло, збігло, упливло, утекло і т. ін.) 
див. багато (4) 

збігти
0  Як [дурному] з гори бігти / побігти 

(збігти) див. бігти (1)
ЗБІР
зббрі
Бути в зборі див. бути (4)
ЗБОЛІТИ
зболіло
0  Серце (серденько) болить / заболіло 

(зболіло, наболіло) див. серце 
ЗБРбЯ 
збрбю
0  Брати / взяти зброю (меч) в руки 

див. брати (81)
ЗВАЛЬНИЙ
звбльна
Звальна борозна див. борозна (1)
ЗВАННЯ
звання
0  Ще й звання не було див. бути (106)
ЗВАРЙТИ1
зварив
0  Казанок (баняк, макітра) варить / 

рідше казанок (баняк) зварив (ма
кітра зварила) див. казанок 

зварила
0  Казанок (баняк, макітра) варить / 

рідше казанок (баняк) зварив (ма
кітра зварила) див. казанок

ЗВЕДЕНИЙ
звёдений
Зведений брат див. брат (5)
ЗВЕРНУТИ
зверне
0  Сам біс (чорт) голову зверне див. 

біс1 (14)
ЗВЕРХУ1
звёрху
0  Бути зверху див. бути (62)
0  Моє (твоє, його і т. ін.) [було] звер

ху див. мій 
ЗВЕСТИ 
звести
Взяти (звести) на бойову див. узяти

зви ча й н и й
звичайному
У прямбму (звичайному, буквальному 

і т. ін.) розумінні [цьбгб слова] <У 
прямбму сенсі> див. розуміння

ЗВІД
звід
Поставити гвинтівку (рушницю) на 

бойовий звід див. поставити1
ЗВІЛЬНЕННЯ
звільнення
Звільнення на берег (у місто) див. 

звільнення
ЗВІЛЬНИТИ1
звільнйти
Звільняти / звільнйти на берег (у міс

то) див. звільнювати
ЗВІЛЬНЙТИСЯ
звільнйтися
Звільнятися / звільнйтися на берег (у 

місто) див. звільнятися
ЗВІЛЬНЯТИ1
звільняти
Звільняти / звільнйти на берег (у міс

то) див. звільнювати
ЗВІЛЬНЯТИСЯ
звільнятися
Звільнятися / звільнйтися на берег (у 

місто) див. звільнятися
ЗВІСТКА
звістка
Блага вість (звістка) див. вість
ЗВІТ
звіт
А  Авансовий звіт див. звіт 
А  Балансовий звіт див. звіт
зв ітн и й
ЗВІТНИЙ
А  Звітний баланс див. баланс1 (12)
ЗВІТНІСТЬ
звітність
А  Бухгалтерська звітність див. звіт

ність
ЗВОРбТНИЙ
зворбтна
Зворотна адреса див. адреса (1)
0  Зворотний (інший, другий і т. ін.) 

бік медалі <Зворбтна (інша, друга 
і т. ін.) сторона медалі> див. бік (5) 

зворбтний
0  Зворбтний (інший, другий і т. ін.) 

бік медалі <Зворбтна (інша, др>та 
і т. ін.) сторона медалі> див. бік (5)

ЗВУК
звуки
А  Альвеолярні звуки див. звук

ЗВУКОВЙЙ
звуковйй
А  Звуковйй бар’єр див. бар’ёр (1)
ЗВ’ЯЗбК
зв’язбк
Багатоканальний зв’язбк див. зв’язбк
ЗГАДАТИ
згадбла
0  Згадала баба дівера див. баба1 (8)
ЗГЛЯНУТИСЯ
зглянься
0  Зглянься (згляньтеся, зогляньтеся 

і т. ін.) на Бога! див. зглянутися 
згляньтеся
0  Зглянься (згляньтеся, зогляньтеся 

і т. ін.) на Бога! див. зглянутися
ЗГУСТЙТИ
згустйти
0  Згущувати (згущати) / згустйти 

фарби (барви) див. згущувати
зг у с т а т и с я
згустйлася
0  Згущується (згущається) / згустйлася 

атмосфера (ніч) <3густйлися тіні> 
див. атмосфера (3) 

згустйлися
0  Згущується (згущається) / згустйлася 

атмосфера (ніч) <3густйлися тіні> 
див. атмосфера (3)

згу щ Ати
згущати
0  Згущувати (згущати) / згустйти 

фарби (барви) див. згущувати
ЗГУЩАТИСЯ
згущбється
0  Згущується (згущається) / згустйлася 

атмосфера (ніч) <3густйлися тіні> 
див. атмосфера (3)

ЗГУЩУВАТИ
згущувати
0  Згущувати (згущати) / згустйти 

фарби (барви) див. згущувати 
ЗГУЩУВАТИСЯ 
згущується
0  Згущується (згущається) / згустйлася 

атмосфера (ніч) <3густйлися тіні> 
див. атмосфера (3)

зд а вАти
здавбти
0  Здавати / здати в архів (до архіву) 

див. здавати
Здавати / здати в багаж див. здавати
здАти
здбти
0  Здавати / здати в архів (до архіву) 

див. здавати
Здавати / здати в багаж див. здавати
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ЗДВИГНУТИСЯ
здвигнулися
Брови здвигнулися (здвйнулися) див. 

брова(1)
ЗДВЙНУТИСЯ
здвйнулися
Брови здвигнулися (здвйнулися) див. 

брова (1)
здвбїти
здвбїти
Здвоювати / здвбїти брови див. здво

ювати
ЗДВбЮВАТИ
здвоювати
Здвоювати / здвбїти брови див. здво

ювати
ЗДЙБИТИ
здйбити
0  Здйблювати / здйбити брови (вуса 

і т. ін.) див. здйблювати
ЗДЙБЛЮВАТИ
здйблювати
0  Здйблювати / здйбити брови (вуса 

і т. ін.) див. здйблювати
ЗДІЙМАТИ
здіймйти
0  Брати (піднімати, здіймати) / взяти 

(підняти, здійняти) на глум (на 
глузи, на глуз, на сміх, на кпйни, на 
кпин, діал. на кпи) див. брати (128) 

Здіймати / здійняти на багнети (на баг
нет) див. здіймати

0 Скидати (здіймати) / скйнути (здійня
ти) шапку (капелюх, бриль і т. ін.) 
див. скидати

зд ій м а т и с я

здіймалася
Зчинялася (здіймалася, збивалася 

і т. ін.) / зчинйлася (здійнялася, 
збйлася і т. ін.) буча див. буча (1)

ЗДІЙМЙТИСЯ
здійнялася
Зчинялася (здіймалася, збивалася 

і т. ін.) / зчинйлася (здійнялася, 
збйлася і т. ін.) буча див. буча (1)

ЗДІЙНЯТИ
здійняти
0  Брати (піднімати, здіймати) / взяти 

(підняти, здійняти) на глум (на 
глузи, на глуз, на сміх, на кпйни, на 
кпин, діал. на кпи) див. брати (128) 

Здіймати / здійняти на багнети (на баг
нет) див. здіймати

0  Скидати (зд ійм ати) / скйнути 
(здійняти) шапку (капелюх, бриль 
і т. ін.) див. скидати

ЗДІЙНЙТИСЯ
здійнялася
Зчинялася (здіймалася, збивалася 

і т. ін.) І зчинйлася (здійнялася, 
збйлася і т. ін.) буча див. буча (1)

ЗДбБА1
здбба
Віденська здоба (булочка) див. здоба1
ЗДОРбВ
здорбв
0  Бувай (ідй, зоставайся, ходи і т. ін.) 

здорбв (здоровий, здоровенький) 
сБувайте (зоставайтеся, ідіть, хо
діть і т. ін.) здорові (здоровенькі)> 
див. бувати (1)

0  Будь здорбв (здоровий, здоровень
кий) сБудьте здорові (здоровёнь- 
кі)> див. бути (36)

0  За будь-здорбв див. бути (91)
0  Здорбв (здоровенький) був <Здорбві 

(здоровенькі) булй> див. бути (92)
0  Нехай (хай) здорбв (здоровий) буде 

сНехай (хай) здорові будуть> див. 
бути (103) 

здорбві
0  Бувай (ідй, зоставайся, ходй і т. ін.) 

здорбв (здоровий, здоровенький) 
сБувайте (зоставайтеся, ідіть, хо
діть і т. ін.) здорбві (здоровенькі)> 
див. бувати (1)

0  Будь здорбв (здоровий, здоровень
кий) сБудьте здорбві (здоровёнь- 
кі)> див. бути (36)

0  Будьмо здорбві! див. бути (38)
0  Здорбв (здоровенький) був <Здорбві 

(здоровенькі) булй> див. бути (92)
0  Нехай (хай) здорбв (здоровий) буде 

сНехай (хай) здорбві будуть> див. 
бути (103)

ЗДОРОВЕНЬКИЙ
здоровёнький
0  Бувай (ідй, зоставайся, ходй і т. ін.) 

здорбв (здоровий, здоровенький) 
сБувайте (зоставайтеся, ідіть, хо
діть і т. ін.) здорбві (здоровенькі)> 
див. бувати (1)

0  Будь здорбв (здоровий, здоровень
кий) сБудьте здорбві (здоровень
к і^  див. бути (36)

0  Здорбв (здоровенький) був <Здорбві 
(здоровенькі) булй> див. бути (92) 

здоровбнькі
0  Бувай (ідй, зоставайся, ходй і т. ін.) 

здорбв (здоровий, здоровенький) 
сБувайте (зоставайтеся, ідіть, хо
діть і т. ін.) здорбві (здоровенькі)> 
див. бувати (1)

0  Будь здорбв (здоровий, здоровень
кий) сБудьте здорбві (здоровёнь- 
кі)> див. бути (36)

0  Здорбв (здоровенький) був <Здорбві 
(здоровенькі) булй> див. бути (92)

ЗДОРбВИЙ
здорбвий
0  Бувай (ідй, зоставайся, ходй і т. ін.) 

здорбв (здорбвий, здоровенький) 
сБувайте (зоставайтеся, ідіть, хо
діть і т. ін.) здорбві (здоровенькі)> 
див. бувати (1)

0  Будь здорбв (здорбвий, здоровень
кий) <Будьте здорбві (здоровенькі)> 
див. бути (36)

0  Нехай (хай) здорбв (здорбвий) буде 
сНехай (хай) здорбві будуть> див. 
бути (103) 

здорбві
0  Бувай (ідй, зоставайся, ходй і т. ін.) 

здорбв (здоровий, здоровенький) 
<Бувайте (зоставайтеся, ідіть, хо
діть і т. ін.) здорбві (здоровенькі)> 
див. бувати (1)

0  Будь здорбв (здорбвий, здоровень
кий) <Будьте здорбві (здоровенькі)> 
див. бути (36)

0  Будьмо здорбві! див. бути (38)
0  Здорбв (здоровенький) був <Здорбві 

(здоровенькі) булй> див. бути (92) 
0  Нехай (хай) здорбв (здорбвий) буде 

сНехай (хай) здорбві будуть> див. 
бути (103)

ЗДОРбВ’Я 
здорбв’я
0  Дай Боже здорбв’я див. давати
ЗЁЛЕН
зелёне
Зелене будівнйцтво див. будівнйцтво

(2)
зелёного
0  До зеленого (блакйтного) змія див. 

змій
ЗЕЛЁНИЙ
зелёне
Зелене будівнйцтво див. будівнйцтво

(2)
зелёний
Зелений борщ див. борщ (1) 
зелёного
0  До зеленого (блакйтного) змія див. 

змій
ЗЕЛЕНЬ
зёлень
А  Брильянтова зелень див. зелень
ЗЕМЛЙ
землёю
0  Змішувати (мішати) / змішати з зем

лею (з болотом, з грязюкою) див. 
змішувати
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землі
0  Біда (горе) гне (пригинає) / пригне 

[до [самої] землі] див. біда1 (1) 
зёмлю
0 Бити лобом (лобами) об землю див. 

бити (36)
0  Втоптати (затоптати) / втоптувати 

(топтати) в багно (в багнюку, в бо
лото, в землю і т. ін.) див. втоп
тувати1

0  Хоч бери та лізь живцем у землю 
див. брати (144) 

земля
0  [Хай, нехай] земля [буде] пухом (пе

ром, пухкенькою, легка) див. земля
ЗЕМНОВбДНИЙ
земновбдні
Д  Безногі земновбдні див. земновод

ний
Д  Безхвості земновбдні див. земно

водний
ЗЕТ
зет
0  Від а до я (до зет) див. а1 (1)
ЗИЗ
ЗЙЗОМ
0  Позирати вовком (бісом, зйзом 

/ т. ін.) див. позирати
ЗІГНУТИ
зігнути
0  Зігнути (скрутити) в баранячий ріг 

див. згинати
ЗІЙТЙ1
ЗІЙТЙ
0  Зійти зі сцени (з арени) див. сходити 
Сходити / зійти на берег див. схбдити 
ЗІЙТЙСЯ 
зійшлйся
Брови сходяться / зійшлйся і т. ін. 

[над переніссям (на переніссі)] див. 
брова (3)

ЗІНЬКИ
зіньки
0  Лупити [свої] очі (банькй, балухи, 

зіньки) див. лупйти
ЗІР
збром
0  Бачити внутрішнім зором див. ба

чити (2)
З’ЇСТИ
з’їсти
0  У Бога теля з ’їсти див. з ’їдати
ЗЛАМАНИЙ
зламаної
0  [І (ні, ані)] копійки [зламаної (мід

ної, щербатої)] (шеляга) нема (не
має, не було) за душею див. нема

з л а м Ат и

зламбє
0  Сам чорт (біс, сатана) ногу (нбги) 

злбмить (влбмить, зламає і т. ін.) 
див. чорт

ЗЛИЗАТИ
ЗЛИЗЙВ
0  Біс злизав (ізлизав) див. біс1 (2)
ЗЛИЗУВАТИ
злйзувати
0  Злйзувати порох (бруд) див. злйзу

вати
ЗЛИЙ
злий
0  Біс (злий дух) вселйвся (поселйвся) 

<рідко Бісенята вселйлися> див. 
біс1 (1)

зл іс н и й 1
ЗЛІСНИЙ
Злісний банкрут (банкрот) див. банк- 

РУт(1)
ЗЛІСТЬ
ЗЛІСТЬ
0  Зло (злість) бере (забирає) / <Зло 

взялб> <3лість взяла> див. зло1
ЗЛО1
зло
0  Зло (злість) бере (забирає) / <Зло 

взялб> <3лість взяла> див. зло1
ЗЛОВЙТИ
зловйти
0  Ловйти (брати) / зловйти (взяти, 

піймати, спіймати і т. ін.) на гачок 
див. ловйти

ЗЛОМЙТИ
злбмить
0  Сам чорт (біс, сатана) ногу (ноги) 

злбмить (влбмить, зламає і т. ін.) 
див. чорт

з м а г Ат и 1
змагбють
0  Позіхи (позіхбти) змагають (беруть) 

див. позіхи
ЗМІЙ
змія
0  До зеленого (блакйтного) змія див. 

змій
ЗМІШАТИ1
змішбти
0  Змішувати (мішати) / змішати з зем

лею (з болотом, з грязюкою) див. 
змішувати

ЗМІШУВАТИ
змішувати
0  Змішувати (мішати) / змішати з зем

лею (з болотом, з грязюкою) див. 
змішувати

ЗМОРГНУТИ
зморгнувши
0  Не моргнувши (рідше не зморгнув

ши) [оком (бровою)] див. моргнути
ЗНАТИ
зна
0  Бог (Господь) зна що [таке] див. Бог

(2)
0  Бог знає (зна) як див. Бог (9)
0  Бог зна (знає) колй (відколи, поки) 

див. Бог (10)
0  Бог (рідко Біг, Господь) [йогб (їх, 

тебе і т. ін.)] [святйй] знає (зна, відає, 
віда) див. Бог (13)

0  Не Бог зна якйй див. Бог (22)
0  Чорт (біс) зна (знає) що див. чорт 
0  Чорт (біс) [його] батька (рідше ма

му) знає (зна) <Чортй (біси) [його] 
батька (рідше маму) знають> див. 
чорт

0  Чорт (дідько, диявол, біс, гаспид 
і т. ін )  [йогб (тебе, їх і т. ін.)] 
[душу] знає (зна) див. чорт 

знбє
0  Аллах його (тебе, їх і т. ін.) знає 

див. Аллах (2)
0  Бог знає (зна) як див. Бог (9)
0  Бог зна (знає) колй (відколи, поки) 

див. Бог (10)
0  Бог (рідко Біг, Господь) [його (їх, 

тебе і т. ін.)] [святйй] знає (зна, відає, 
віда) див. Бог (13)

0  Кат його (тебе, ЇЇ і т. ін.) [батька 
(голову)] знає див. кат 

0  Лйхо (біда, лиха годйна) його (ЇЇ, їх 
і т. ін.) знає див. лйхо1 

0  Одйн Бог [тільки] знає (відає) див. 
Бог (24)

0  Чорт (біс) зна (знає) що див. чорт 
0  Чорт (біс) [його] батька (рідше ма

му) знає (зна) <Чортй (біси) [його] 
батька (рідше маму) знаюгь> див. 
чорт

0  Чорт (дідько, диявол, біс, гаспид 
і т. ін )  [його (тебе, їх і т. ін.)] 
[душу] знає (зна) див. чорт 

знбти
0  Будеш знати див. бути (34)
Знати (розуміти, бачити) толк (діал. 

товк) див. знати
0  Лиця нема (немає, не знати, не було) / 

не стало див. нема 
знають
0  Чорт (біс) [його] батька (рідше ма

му) знає (зна) <Чортй (біси) [йогб] 
батька (рідше маму) знають> див. 
чорт 

знаючи
0  Лізти у воду, не знаючи броду див. 

лізти
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ЗНАХІДКА
знйхідок
Бюро знахідок див. бюро (3)
ЗНАЧНИЙ
значній
0 Великою (значною, більшою і т. ін.) 

мірою <У великій (значній, більшій 
і т. ін.) мірі> див. міра 

значнбю
0 Великою (значнбю, більшою і т. ін.) 

мірою <У великій (значній, більшій 
і т. ін.) мірі> див. міра

ЗНИЖКА
знижка
Д  Ббнусна знижка див. знижка
ЗНІМАТИ
знімати
0 Знімати / зняти полуду (більма) з 

очей див. знімати
Знімати / зняти шапку (бриль, капе

люх і т. ін.) див. знімати
ЗНОС2
зносу
0 Нема (немає, не було) зносу див. нема
ЗНЯТИ
зняти
0 Знімати / зняти полуду (більма) з 

очей див. знімати
Знімати / зняти шапку (бриль, капе

люх і т. ін.) див. знімати
ЗОБЙДИТИ
зобйдив
0 Бог розумом зобйдив (обділив) див. 

Бог(14)
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
зобов’язання
Д  Альтернативне зобов’язання див. 

зобов’язання
Брати / взяти зобов’язання див. брати

( 12)
ЗОГЛЯНУТИСЯ
зогляньтеся
0 Зглянься (згляньтеся, зогляньтеся 

і т. ін.) на Бога! див. зглянутися
ЗОЛОТЙЙ
золотими
0 Вписаний в історію золотими літе

рами (буквами) див. вписаний 
0  Вписувати / вписати в історію золо

тими літерами (буквами) див. впй- 
сувати

0 Впйсуватися в історію золотйми 
літерами (буквами) див. впйсуватися 

золоті
0  Будувати золоті замки на вітрі див. 

будувати (1)

зблото
ЗОЛОТО
0  Біле зблото див. зблото
ЗбНА
зона
Д  Аномальна зона див. зона 
Д  Батіальна зона див. зона 
Д  Безатомна зона див. зона 
Д  Буферна зона див. зона 
ЗОРЙ 
зорю
0  Бйти зорю див. бйти (32)
ЗОСТАВАТИСЯ
зоставайся
0  Бувай (ідй, зоставайся, ходй і т. ін.) 

здоров (здоровий, здоровенький) 
<Бувайте (зоставайтеся, ідіть, хо
діть і т. ін.) здорові (здоровенькі)> 
див. бувати (1) 

зоставайтеся
0  Бувай (ідй, зоставайся, ходй і т. ін.) 

здоров (здоровий, здоровенький) 
<Бувайте (зоставайтеся, ідіть, хо
діть і т. ін.) здорові (здоровенькі)> 
див. бувати (1) 

зоставатися
Бути (лишатися, зоставатися і т. ін.) / 

лишйтися (зостатися) на хазяйстві 
див. бути (13)

ЗОСТАТИСЯ
зостатися
Бути (лишатися, зоставатися і т. ін.) / 

лишйтися (зостатися) на хазяйстві 
див. бути (13)

ЗРИВАТИ
зривати
0  Бокй зривати див. зривати
ЗРІЛІСТЬ
зрілості
Атестат зрілості див. атестат (1)
ЗРОБИТИ
зробйти
Зробйти бізнес див. зробйти 
0  Робити (роздувати, рідко видувати) / 

зробйти (роздути, рідко вйдути) з 
мухи слона (рідко вола, бугая) див. 
робйти

ЗУБ
зуб
0  Брати / взяти (розм. вхопйти) на 

зуби (на зуб, на зубок, на зубкй 
і т. ін.) див. брати (91) 

зубйми
0  Братися / взятися зубами див. бра

тися (13)

зуби
0  Брати / взяти (розм. вхопйти) на 

зуби (на зуб, на зуббк, на зубкй 
і т. ін.) див. брати (91) 

зубів
0  Хоч до рани (до болячки, до зубів 

і т. ін.) кладй (прикладай, притуляй 
і т. ін.) І прикладй (притулй) див. 
класти

ЗУБИ
зуб
0  Брати / взяти (розм. вхопйти) на 

зуби (на зуб, на зубок, на зубкй 
і т. ін.) див. брати (91) 

зубйми
0  Братися / взятися зубами див. бра

тися (13) 
зуби
0  Брати / взяти (розм. вхопйти) на 

зуби (на зуб, на зубок, на зубкй 
і т. ін.) див. брати (91) 

зубів
0  Хоч до рани (до болячки, до зубів 

і т. ін.) кладй (прикладай, притуляй 
і т. ін.) / прикладй (притулй) див. 
класти

ЗУБбК
зубкй
0  Брати / взяти (розм. вхопйти) на 

зуби (на зуб, на зубок, на зубкй 
і т. ін.) див. брати (91) 

зуббк
0  Брати / взяти (розм. вхопйти) на 

зуби (на зуб, на зубок, на зубкй 
і т. ін.) див. брати (91)

ЗУПЙН
зупйну
0  Нема (нем ає, не було) зупйну 

(впйну, спйну і т. ін.) див. нема 
ЗЧИНЙТИ 
зчинйти
Збивати (зчиняти, забивати і т. ін.) / 

збйти (зчинйти, забйти і т. ін.) бучу 
див. збивати

ЗЧИНЙТИСЯ
зчинйлася
Зчинялася (здіймалася, збивалася 

і т. ін.) / зчинйлася (здійнялася, 
збйлася і т. ін.) буча див. буча (1) 

ЗЧИНЯТИ 
зчиняти
Збивати (зчиняти, забивати і т. ін.) / 

збйти (зчинйти, забйти і т. ін.) бучу 
див. збивати

ЗЧИНЯТИСЯ
зчинялася
Зчинялася (здіймалася, збивалася 

і т. ін.) / зчинйлася (здійнялася, 
збйлася і т. ін.) буча див. буча (1)
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ЗЯБРА
зябра
О Брати (хапати) / взяти (схопити) за 

зябра (рідко за жабри) див. брати 
(134)

ІГРАШКА
іграшкою
О Бути / стати іграшкою у руках див.

бути (78)
ІГРИ
ігри
Азартні ігри див. гра
ІДЕНТИФІКАЦІЯ
ідентифікйція
Д  Біометрична ідентифікація див. 

ідентифікація
ЩЁЯ
щёя
Д  Абсолютна ідея див. ідея
ІЖИЦЯ
іжиці
О Від аза до іжиці див. аз1 (1)
ІЗОЛЮЮЧИЙ
ізолюючі
Д  Аморфні (ізолюючі) мови див. мбва
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
інвентаризйції
Бюро технічної інвентаризації (БТІ) 

див. бюро (5)
ІНВЕСТОР
швёстор
Д  Акредитований інвестор див. ін

вестор
ІНІЦІАТИВА
ініціативу
0  Брати (забирати, перехоплювати 

і т. ін.) І взяти (забрати, перехопити 
і т. ін.) ініціативу [до своїх рук (у 
свої руки)] див. брати (126)

ІННОВАЦІЙНИЙ
інноваційний
Д  Інноваційний банк див. банк1 (2)
ІНФОРМАЦІЙНИЙ
інформаційна
Д  Автоматизована інформаційна сис

тема див. система
Інформаційна безпека див. безпека (2)
ІНШИЙ
інша
0  Зворотний (інший, другий і т. ін.) 

бік медалі <Зворотна (інша, друга 
і т. ін.) сторона медалі> див. бік (5) 

інший
0  Зворотний (інший, другий і т. ін.) 

бік медалі <Зворотна (інша, др$та 
і т. ін.) сторона медалі> див. бік (5)

0  Повернути носа в той (цей, інший) 
бік див. повертати1 

іншим
0  Обернутися / обертатися другим 

(іншим, темним і т. ін.) боком див. 
обертатися 

іншого
О 3 одного боку.., з другого (іншого) 

боку., див. бік (2) 
іншої
0  Бути іншої думки див. бути (64)
ІПОТЕЧНИЙ
шотёчний
Д  Іпотечний банк див. банк1 (3)
ІРЖА
іржйю
Братися / взятися іржею див. братися

(3)
ІСКРА
іскра
0  Іскра Божа див. іскра
ІСКРЙТИСЯ
іскрйться
0  Бісики грають (стрибають, рідше іс

кряться і т. ін.) в очах див. бісик (1)
ІСТИНА
істина
Д  Абсолютна істина див. істина 
0  Прописна (азбучна) істина див. іс

тина
ІСТбРІЯ
історію
0  Вписаний в історію золотими літе

рами (буквами) див. вписаний 
0  Вписувати / вписати в історію золо

тими літерами (буквами) див. впй- 
сувати

0  Вписуватися в історію золотими 
літерами (буквами) див. впйсуватися 

0  Входити / увійтй в історію (уроч. в 
аннали) див. входити

ІТИ
щё
0  [Аж (рідко білий)] світ крутиться 

(вернеться, макітриться, колихаєть- 
ся, іде) / закрутйвся (завертівся, 
замакітрився, заколихався, пішбв) 
обертом (перекидом, перекидьки, 
ходором і т. ін.) [в очах (перед 
очима)] див. світ2

0  Мороз іде (ходить, бігає, проходить, 
пробігає і т. ін.) І пішов (пройшов, 
пробіг і т. ін.) за (поза) спйною (по 
спйні, за плечйма, поза шкірою, 
поза шкурою і т. ін.) див. мороз

ІДЙ
0  Бувай (іди, зоставайся, ходи і т. ін.) 

здоров (здоровий, здоровенький) 
<Бувайте (зоставайтеся, ідіть, хо
діть і т. ін.) здорові (здоровенькі)> 
див. бувати (1)

0  Ідй [собі] до чорта (до біса, до дідь
ка, під три чортй і т. ін.) див. іти 

0  Іди [собі] з Богом див. іти 
0  Ідй [собі] к бісовому батькові (к не- 

чйстій матері) див. ітй 
0  Ідй [собі] на всі чотири вітри (на 

чотири боки) див. ітй
ІДІТЬ
0  Бувай (ідй, зоставайся, ходи і т. ін.) 

здоров (здоровий, здоровенький) 
<Бувайте (зоставайтеся, ідіть, хо
діть і т. ін.) здорові (здоровенькі)> 
див. бувати (1) 

ідуть
0  Акції ідуть (підвищуються, під

німаються і т. ін.) / пішлй (підви
щилися, піднялися і т. ін.) [вгору] 
див. акція1 (1) 

ітй
0  Блукати (блудити, ітй і т. ін.) манів

цями див. блукати (1)
0  Бути (ітй, крокувати, перебувати 

і т. ін.) в одній шерензі див. бути 
(65)

Ітй (бігти) у троп див. ітй 
0  Ітй боєм див. ітй
0  Ітй (бути, ходйти і т. ін.) на повідку 

(на поводі, на припоні, на прйв’язі 
і т. ін.) див. ітй

Іти (зводитися, кидатися і т. ін.) / піти 
(звестйся, кинутися і т. ін.) в атаку 
див. ітй

0  Іти (летіти) / пітй (полетіти) до чор
та (до дідька, к чорту, під три чортй, 
к бісу і т. ін.) див. ітй 

Ітй (ставати) до лав армії див. ітй 
Приймати (ітй) / прийняти (пітй) на 

багнети див. приймати 
0  Ходйти (ітй) блудом див. ходйти 
1ЩЁ 
ІП^
0  Ще (іще) [й] чортй навкулачки [не] 

б ’ються (билися) див. чорт
ЇСТИ
їсти
0  їсти біду див. їсти
ЇХНІЙ
їхній
0  їхній брат див. брат (11)
ЙТИ
йде
0  Мова йде (мовиться, була) див. мова
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Й Т И

О Не братися (не входити, не йти) в 
рахубу див. братися (23)

КАЗАНбК
казанок
0 Казанок (баняк, макітра) варить / 

рідше казанок (баняк) зварив (ма
кітра зварила) див. казанок

КАЗКА
казка
0 Казка про білого (солом’яного, ря

бого) бичка див. казка
КАЛЮЖА
калюжі
0 Витягти (витягнути) / витягати (ви

тягувати) з болота (з багна, з ка
люжі, з грязюки і т. ін.) див. ви
тягати

0 Як (мов, ніби і т. ін.) батогбм по 
калюжі див. батіг (3)

КАЛЯТИ
каляти
0 Бруднити (паскудити, каляти і т. ін.) 

руки див. бруднити (1)
КАМЕРА
кймера
А Бульбашкова камера див. камера
КАМ’ЯНИЙ
кам’янй
Кам’яна баба див. баба1 (1)
КАНУТИ
канути
0 Канути у безвість (у небуття, у віч

ність) див. канути
КАПЕЛЮХ
капелюх
Знімати / зняти шапку (бриль, капе

люх і т. ін.) див. знімати 
0  Скидати (здіймати) / скинути (здійня

ти) шапку (капелюх, бриль і т. ін.) 
див. скидати 

капелюхи
Поздіймати (познімати) шапки (брилі, 

капелюхи і т. ін.) див. поздіймати
КАПІТАЛ
капітйл
А Авансований капітал див. капітал 
А Акціонерний капітал див. капітал 
КАПІТАЛЬНИЙ1 
капітальне
А Капітальне будівництво див. будів

ництво (4)
КАПУСТА
капуста
А Брюссельська капуста див. капуста

капусти
0  Наздогад (навдогад, розм. надогад) 

буряків [, щоб далй капусти (рідко 
коли моркви треба)] див. наздогад 

КАРА 
кйра
0  [Чиста] кара Божа (Госпбдня, вави

лонська) див. кара 
кйри
0  Просити кари Божої див. просити
КАРАНТЙННИЙ
карантинні
А  Карантинні бур’яни див. бур’ян (1)
КАРБОВАНЕЦЬ
карбованцем
0  Бити карбованцем див. бити (33) 
карббванці
0  Карббванці бряжчать див. карбова

нець
карббванця
0  Не вартий (не варт) [і] [ламаного] 

гроша (карббванця, [щербатої] ко
пійки, шага, шеляга, [мідного] п’я
така) [в базарний день] див. вартий 

КАРЕЛЬСЬКИЙ 
карёльська
А  Карельська береза див. берёза1 (1)
КАРК
карк
0  Брати / взяти за карк (за в’язи) див. 

брати (78)
к Ар т а
кйрта
0  Карта (ставка) бита / побита див.

карта
КАРТКА
кйртка
Амбулаторна картка див. картка
КАРТКбВЙЙ
карткбвйй
0  Карткбвйй будиночок (будйнок) 

див. будиночок (1)
0  Як (мов, ніби і т. ін.) карткбвйй бу

диночок див. будиночок (2)
КАСКА
кйски
Голубі берети (каски) див. берёт (1)
КАТ
кат
0  Біс (кат, чорт) би його (тебё, ЇЇ 

і т. ін.) взяв див. біс1 (3)
0  Біс (чорт, дідько, кат) із ним (з нёю, 

з тобою і т. ін.) див. біс1 (6)
0  Кат його (ЇЇ, їх і т. ін.) [маму] берй 

(забирай) / взяв (побрав, забрав) [би] 
див. кат

О Кат йогб (тебё, ’ЇЇ і т. ін.) [батька 
(голову)] знає див. кат

0  Не узяв його (ЇЇ, їх і т. ін.) біс (кат, 
чорт) див. біс1 (ІЗ)

КАУЧУК
каучук
А  Бутадієновий каучук див. бутадіо

новий (1)
к Ач к а 1
кйчка
0  Щоб (бодай, хай би і т. ін.) тебё 

(його, ЇЇ і т. ін.) муха (качка, гуска, 
курка і т. ін.) вбрикнула (брикнула) 
див. муха

к Аш а

кйша
О Берёзова каша (припарка) див. каша 
кйшею
0  Частувати (пригощати) / почастува

ти (пригостити) берёзовою кашею 
див. частувйти 

кйші
0  Дати (всипати, задати) / давати (за

давати) берёзово*1 каші див. давати 
0  Перепало / перепаде бepёзoвoї каші 

див. перепадати
0  Скуштувати (покуштувати) берёзо- 

вої каші див. скуштувати 
кйшу
0  Не давати (не дозволяти) / не дати 

(не дозволити) наплювати (плюнути) 
[собі] в кашу (в борщ) див. давати 

0  Плювати / плюнути (наплювати, 
рідше начхати) в борщ (в кашу) див. 
плювати

к в и т б к
КВИТОК
Кредитбвий (кредитний) квитбк (бшёт) 

див. квитбк
КЕБЁТА
кебёти
0  Нема (немає, бракує, не стало) ке

бёти див. нема
к е л ь т сь к и й
кельтська
А  Альпійська (кёльтська) раса див. 

раса1
КЕРУВАННЯ
керувйння
А  Автоматизована система управлін

ня (керування) див. система
КЙДАТИ
кйдати
0  Кйдати / кинути болотом (болбто, 

гряззю і т. ін.) див. кйдати 
0  Метати (кйдати, розкидати, розси

пати і т. ін.) бісер (пёрли) [свйням 
(пёред свиньми, пёред свйнями)] 
див. метати
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КЙДАТИСЯ
кйдатнся
Іти (зводитися, кидатися і т. ін.) І пітй 

(звестися, кинутися і т. ін.) в атаку 
див. іти

0 Кидатися / кйнутися в безодню див. 
кйдатися

0  Кидатися на всі боки див. кидатися
кий2
КИЙ
0  Який (рідко кий) біс! див. біс1 (15)
КИНУТИ
кйнути
0  Кидати / кйнути болотом (болото, 

гряззю і т. ін.) див. кидати
КЙНУТИСЯ
кйнутися
Іти (зводитися, кидатися і т. ін.) / пітй 

(звестйся, кйнутися і т. ін.) в атаку 
див. ітй

0  Кйдатися / кйнутися в безодню див. 
кйдатися

КИРИЛІВСЬКИЙ
кирйлівський
А  Кирйлівський алфавіт див. алфавіт

(2)
КИСЕЛЕВИЙ
киселёвими
0  Молочні [та] (медові) ріки [й мас

ляні (киселеві) берегй (з масляними 
(киселевими) берегами)] див. ріка 

Киселёв!
0  Молочні [та] (медові) ріки [й мас

ляні (киселеві) берегй (з масляними 
(киселевими) берегами)] див. ріка

КИСЛИЧКА
кислйчки
0 Дістанеться на горіхи (на кислйчки, 

на бублики) див. діставатися
КИСЛОТА
кислот
А  Аміди кислот див. аміди (1) 
кислота
А  Азбтиста кислота див. кислота 
А  Азотна кислота див. кислота 
А  Акрйлова кислота див. кислота 
А  Аскорбінова кислота див. кислота 
А Ацетилсаліцйлова кислота див. 

кислота
А  Барбітурова кислота див. кислота 
А  Бензойна кислота див. кислота 
А  Борна кислота див. кислота 
КИТОБІЙНИЙ 
китобійна
Китобійна база див. база (1)

КИШЕНЯ
кишёш
0  Бйти / вдарити по кишені див. бйти

(22)
0  Бряжчйть у кишені див. бряжчати

( 1)
КИШКА
кйшка
0  [Аж] кишкй болять <[Аж] кйшка 

болйть> див. кйшка 
кишкй
0  [Аж] кишкй болять <[Аж] кйшка 

болйть> див. кйшка
кіготь
КІГТЯХ
0  Бути в кігтях (в пазурах) див. бути 

(50)
КІЛЬКІСНИЙ
кількісний
А  Кількісний аналіз див. аналіз (6)
КІНЕЦЬ1
кінця
Боротися до кінця див. борбтися (1)
0  Нема (немає, не було, не вйдно) [і] 

кінця-краю (ні кінця ні краю, кінця, 
краю) див. нема

КІНЬ
кінь
А  Арабський кінь (скакун) див. кінь
КІСТКОВЙЙ
кістковб
А  Кісткове борошно див. борошно (1)
КІСТЬ
кість
0  Біла кість див. кість
КІШКА
кішки
0  Смішки з бабиної кішки див. сміш

ки
КЛАСИФІКАЦІЯ
класифікйція
А  Бюджетна класифікація див. класи

фікація
КЛАСИЧНИЙ
класйчна
А  Класйчна (грёко-рймська) бороть

ба див. боротьба (2)
к л Ас т е р н и й

кластерний
А  Кластерний аналіз див. аналіз (7)
КЛАСТИ
кладй
0  Хоч до рани (до болячки, до зубів 

і т. ін.) кладй (прикладай, притуляй 
і т. ін.) / прикладй (притулй) див. 
класти

0  Хоч у вухо бгай (кладй) див. бгати
О)

класти
Класти на бік (на борт) див. класти 
Класти / покласти багаття (вогонь, 

ватру) див. класти
КЛЁПКА
клёпки
0  Нема (немає, не було, не вистачає, 

бракує і т. ін.) [однієї (третьої, де
сятої і т. ін.)] клепки у голові див. 
нема

КЛЙНЁЦЬ
КЛЙНЦІ
0  Бйти клйнці див. бйти (34)
КЛІПАТИ
кліпати
0  Кліпати (блймати) очйма див. кліпати
КЛІТКА
клітці
0  Бйтися, як (мов, ніби і т. ін.) птах у 

клітці див. бйтися (6)
КЛІЩІ
кліщі
0  Брати / взяти в кліщі див. брати (62)
КЛбПІТ
клопіт
0  Стягтй (стягнути) біду (клопіт) див.

стягати
клопоту
Напйтувати / напитати лйха (бідй, го

ря, клопоту і т. ін.) див. напйтувати 
0  Не обберешся (не оберешся, не 

обібратися і т. ін.) лйха (бідй, кло
поту і т. ін.) див. оббиратися

клбччя
КЛОЧЧЯ
0  Не вартий (не варт) [і] виїденого 

яйця (вйшкварки, дірки з бублика, 
фунта клоччя, торби січки і т. ін.) 
див. вартий

0  Як (мов, ніби і т. ін.) з клоччя батіг 
див. батіг (4)

ключ2
ключём
0  Бйти ключем (джерелом, фонтаном 

і т. ін.) див. бйти (35)
КЛЯСТИ
клястй
0  Клястй в батька, в матір див. клястй
КЛЯСТЙСЯ
клястйся
Христом-Богом клястйся див. клястй

ся
КЛЯТВА
клятва
0  Аннібалова клятва див. клятва
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клятий
клята
Клята баба див. баба1 (2)
КНЙЖКА
книжкй
0  Братися / взятися за книжку (за 

книжкй) див. братися (8) 
кнйжку
О Братися / взятися за кнйжку (за 

книжкй) див. братися (8)
КОВІНЬКА
ковінька
0 Матері (бісові) його (її, їх і т. ін.) 

ковінька (корінь) див. ковінька
КОВТНУТИ
ковтнути
0 Вйпити (ковтнути, сьорбнути, хиль

нути) [багато (чимало)] лйха (горя, 
горенька і т. ін.) див. випивати

КОЖЕН
кбжен
Кожен (цілий) Божий день див. день 
кожна
0 Кожна жйлка (жйлочка) дрижйть 

(грає, говорить, бринйть, тремтйть 
і т. ін.) / задрижала (заграла, загово- 
рйла, забриніла, затремтіла і т. ін.) 
див. жйлка

КОЖНИЙ
кбжна
0 Кожна жйлка (жйлочка) дрижйть 

(грає, говорить, бринйть, тремтйть 
і т. ін.) / задрижала (заграла, загово
рила, забриніла, затремтіла і т. ін.) 
див. жйлка

КОЗАЦЬКИЙ
козацьке
Козацьке бароко див. бароко (1)
КОЗЁЛ
козёл
0  Як (мов, ніби і т. ін.) баран (теля, 

козёл і т. ін.) на нові ворота див. 
баран (3)

КбЗИР
козир
0 Бйтий козир див. козир 
козирем
0  Грати бйтим козирем див. грати
КОЗИРОК
козирбк
Брати / взяти під козирбк див. брати 

(25)
КОЛЕЗЬКИЙ
колезький
Колезький асесор див. асесор (1)

КбЛЕСО
колёса
0  Дай / давай Боже (Бог) ноги [, а чорт 

колеса] див. давати 
колесі
0  Крутйтися як (мов, ніби і т. ін.) біл

ка в колесі див. крутйтися
коли1
КОЛЙ
0  Бог зна (знає) колй (відколи, поки) 

див. Бог (10)
Є колй див. бути (ЗО)
0  Колй б (якбй) тільки й лйха (горя, 

бідй і т. ін.) див. лйхо1 
0  Як (колй) баба була дівкою див. 

баба1 (9)
КОЛИХАТИСЯ
колихйється
0  [Аж (рідко білий)] світ крутиться 

(вернеться, макітриться, колиха- 
ється, іде) / закрутйвся (завертівся, 
замакітрився, заколихався, пішов) 
обертом (перекидом, перекидьки, 
ходором і т. ін.) [в очах (перед очй- 
ма)] див. світ2

КбЛІР
кольорами
Грати (переливатися) всіма кольорами 

(барвами) веселки (райдуги) див. 
грати

кбло1
кола
0  [Вогненні (темні)] кола бігають 

(стрибають, витанцьовують і т. ін.) / 
забігають в очах (перед очйма) див. 
коло1

колбдязь
КОЛОДЯЗЬ
Д  Абіссйнський колбдязь див. колб

дязь
Д  Артезіанський колбдязь див. колб

дязь
Бйти колбдязь див. бйти (7)
КбЛЬКА
КОЛЬКИ
0  [Аж] на кольки бере див. брати (54)
КОЛЮЧИЙ
колюча
Д  Колюча акула див. акула (2)
КОМІРЕЦЬ
комірці
0  Білі комірці див. комірець
КОМІРНИЙ
комірне
Брати (приймати) / взяти (прийняти) в 

комірне див. брати (42)

КОМІСАР
комісйр
Батальйонний (дивізійний, полковйй 

і т. ін.) комісар див. комісар
КОМІСІЯ
комісію
Брати (приймати) / взяти (прийняти) 

на комісію див. брати (45)
КОМІТЕТ
комітйт
Батьківський комітет див. комітет 
Д  Біржовйй комітет див. комітет 
комітйти
Комітети біднотй див. комітет
КОМПАНІЯ
компйнія
Д  Акціонерна страхова компанія див. 

компанія
КОМПЛЕКС
комплекс
Д  Агропромисловий комплекс див. 

комплекс
КОМПОНЕНТНИЙ
компонёнтний
Д  Компонентний аналіз див. аналіз (8)
КОМУНІКАТЙВНИЙ
комунікатйвнпй
Д  Комунікатйвний бар’єр див. бар’єр

(2)
конбплі
КОНОПЛІ
Бйти конбплі (льон) див. бйти (8)
конбшіяний
конопляна
Д  Конопляна блоха див. блоха (1)
КОНСТРУКЦІЯ
конструкції
Д  Армокам’яні конструкції див. кон

струкція
КОНТбРА
контора
Букмёкерська контора див. контора
КОНТРбЛЬНИЙ
контрольний
Д  Контрольний пакет акцій див. пакет
КОНЦЕРТ
концёрт
Авторський (творчий) концерт (вечір) 

див. концерт
КОНЮШНЯ
конюшні
0  Авгієві стайні (конюшні) див. стай

ня
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КООРДИНАТА
координйти
Л  Біполярні координати див. коорди

нати
КООРДИНАТИ
координати
Д  Біполярні координати див. коорди

нати
КОПИЛ
копйл
0 На один аршин (копйл) див. аршйн (2)
КОПЙТО
копйта
0  Брати / взяти з копйта див. брати 

(82)
КОПІЄЧКА
копієчку
0 У білий світ, як у копійку (у копієч

ку) див. світ2
КОПІЙКА
копійка
0 Гріш (копійка, шаг) ціна [в базарний 

день] див. ціна 
копійки
0 [І (ні, ані)] копійки [злам аної 

(мідної, щербатої)] (шеляга) нема 
(немає, не було) за душею див. нема 

0  Не вартий (не варт) [і] [ламаного] 
гроша (карбованця, [щербатої] ко
пійки, шага, шеляга, [мідного] п’я
така) [в базарний день] див. вартий 

копійку
0  У білий світ, як у копійку (у копієч

ку) див. світ2
КОРАБЁЛБ
корабля
0 3 корабля [та] на бал див. корабель 
На борту корабля (літака, ракети і т. ін.) 

див. борт (2)
КбРЙСТЬ
користь
0 Схилятися / схилитися на бік (рідко 

на руч, на користь) див. схилятися
КбРІНЬ
корінь
0 Матері (бісові) його (її, їх і т. ін.) 

ковінька (корінь) див. ковінька
КОРМОВЙЙ1
кормова
Кормова база див. база (2) 
кормовйй
Кормовий буряк див. буряк (1)
КОРбНА1
корону
Приймати / прийняти корону (булаву 

і т. ін.) див. приймати

КОРОТКИЙ
коротку
0  Стати на близьку (коротку) нбгу 

див. ставати
КбРЧИТИ
корчити
0  Корчити [з себе] дурня (дурника, 

блазня і т. ін.) див. корчити
кбсо
КОСО
0  Дивитися косо (криво, боком) див. 

дивйтися
КОСТЮМ
КОСТЮМ
Англійський костюм <Англійська 

кофточка (сорочка)> див. костюм
КОСТЮМОВАНИЙ
костюмований
Костюмований бал див. бал1 (1) 
КОТЙТИ
КОТЙТИ
0  Котити / покотйти бочку див. котити
КбФТОЧКА
кофточка
Англійський костюм <Англійська 

кофточка (сор6чка)> див. костюм
КОЦЮБА
коцюба
0  Ні Богу (Богові) свічка, ні чорту 

(чортові) кочерга (коцюба, ладан, 
надовбень і т. ін.) див. свічка

КОЧЕРГА
кочергй
0  Ні Богу (Богові) свічка, ні чорту 

(чортові) кочерга (коцюба, ладан, 
надовбень і т. ін.) див. свічка

КОШЕНЯ
кошенят
0  Хоч пацюки (цуценят, кошенят) бий 

див. бити (46)
КОШТ
кбшти
Д  Відмивати / відмити [брудні] гроші 

(кошти) див. відмивати 
коштів
Д  Баланс обігових коштів див. ба

ланс 1 (7)
Д  Відмивання [брудних] грошей (кош

тів) див. відмивання
кбшти
кбшти
Д  Відмивати / відмити [брудні] гроші 

(кошти) див. відмивати 
коштів
Д  Баланс обігових коштів див. ба

ланс1 (7)

Д  В ідмивання [брудних] грошей 
(коштів) див. відмивання

КОШТУВАТИ
коштувало
0  Що б там (то) не було (не кошту

вало) див. що1
КОШТУВАТИ
коштувало
0  Що б там (то) не було (не кошту

вало) див. що1
КПИ
кпи
0  Брати (піднімати, здіймати) / взяти 

(підняти, здійняти) на глум (на глу
зи, на глуз, на сміх, на кпини, на 
кпин, діал. на кпи) див. брати (128)

КПЙНИ
кпин
0  Брати (піднімати, здіймати) / взяти 

(підняти, здійняти) на глум (на глу
зи, на глуз, на сміх, на кпини, на 
кпин, діал. на кпи) див. брати (128)

КПЙНИ
0  Брати (піднімати, здіймати) / взяти 

(підняти, здійняти) на глум (на глу
зи, на глуз, на сміх, на кпини, на 
кпин, діал. на кпи) див. брати (128)

КРАЙ1
край
0  Бйти через край див. бити (44)
0  Привести на край безодні див. при

водити
0  Стояти над безоднею (край безодні) 

див. стояти 
крйю
0  Нема (немає, не було, не видно) [і] 

кінця-краю (ні кінця ні краю, кінця, 
краю) див. нема

КРАН2
кран
Д  Баштовий кран див. кран2
КРАПЛЙННИЙ
краплйнний
Д  Краплйнний аналіз див. аналіз (9)
КРЕДЙТ
кредйт
Д  Авальний кредйт див. кредйт 
Д  Буферний кредйт див. кредйт 
КРЕДЙТНИЙ 
кредйтний
Кредитовий (кредйтний) квиток (білет) 

див. квиток
КРЕДИТОВИЙ
кредитовий
Кредитовий (кредйтний) квиток (білет) 

див. квиток
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КРИВАВИЙ
кривйва
О Кривава баня див. баня1 (1) 
кривавий
О Кривавий бенкет див. бенкет (2)
КРИВО
криво
0 Дивитися косо (криво, боком) див. 

дивйтися
КРЙГА
крйгою
Братися / взятися крйгою див. братися

(4)
КРИК1
криком
0 Брати / взяти криком див. брати (84)
КРИЛАТИЙ
крилаті
Крилаті брови див. брова (5)
КРИМІНАЛЬНИЙ
кримінальний
Кримінальний авторитет див. автори

тет (1)
КРИТИ
крий
0 Крий Боже (Господи, Матір Божа, 

Мати Божа і т. ін.) див. крйти
КРЙХТА
крйхти
0 [І (ні)] ріски (рісочки, крйхти, ро- 

сйнки і т. ін.) в роті не було див. 
бути (96)

0  [І] ріски (рісоньки, рісочки, крйхти) 
в рот не брати / не взяти див. брати 
(141)

КРИШЙТИ
кришать
0 [Таке,] що і в борщ не кришать див. 

такйй
КРИШТАЛЬ
криштйль
Д  Богемський кришталь див. кришталь
КРОВ
кров
0 Дворянська (голуба, блакйтна) кров 

тече у жйлах див. кров 
0 Кров ударяє (бухає) / ударила (за

бухала) в голову (до головй) див. 
кров

0 Хвилювати (бентежити, бунтувати) 
кров див. хвилювати 

крбві
Братй по серцю й крові див. брат (1)
0 Попсувати багато (немало, чимало 

і т. ін.) крові див. попсувати

КРОВ’ЯНИЙ
кров’яні
Д  Білі кров’яні тільця див. тільце
КРОКУВАТИ
крокувйти
0  Бути (ітй, крокувати, перебувати 

і т. ін.) в одній шерензі див. бути 
(65)

КРОТ
крот
0  Сто (сто сот, тйсячу) крот [болячок] 

у печінкй див. сто
КРУТЙТИ
крутйти
0  Волам (бикам) хвостй крутйти див. 

крутйти
0  Крутйти амури див. крутйти 
0  Крутйти (вертіти) на всі ббки див. 

крутйти
КРУТЙТИСЯ
крутйтися
0  Крутйтися як (мов, ніби і т. ін.) біл

ка в колесі див. крутйтися 
крутиться
0  [Аж (рідко білий)] світ крутиться 

(вернеться, макітриться, колихаєть- 
ся, іде) / закрутйвся (завертівся, за
макітрився, заколихався, пішов) 
обертом (перекидом, перекидьки, 
ходором і т. ін.) [в очах (перед очй- 
ма)] див. світ2

КРУЧЕНИЙ
кручена
Д  Кручений баран <Кручена вівця> 

див. баран (1) 
кручений
Д  Кручений баран сКручена вівця> 

див. баран (1)
КУБИК
кубики
Бульйонні кубики див. кубик
КУДЙ
кудй
Бігвість кудй (де) див. бігвість (1)
0  Кудй очі [бачать (дйвляться, спали 

і т. ін.)] див. око1
0  Кудй чорт (біс, нечйстий і т. ін.) 

поніс див. чорт
0  Хто кудй [бачив (попав)] див. хто1
КУКУРІКУ
кукуріку
0  Ні (ані) бе ні (ані) ме [ні кукуріку] 

див. бе1 (1)
КУЛАК
кулаками
0  Розмахувати кулаками [після бійки] 

див. розмахувати

кулакй
0  Бйти в кулакй див. бйти (27) 
кулакбм
0  Бйти / ударити [себе] [кулакбм (ру

ками)] в (рідко об) груди див. бйти 
(43)

к у л Ач к и

кулачки
Бйтися навкулачки (рідко на кулачки) 

див. бйтися (1)
КУЛЕМЕТ
кулемёта
Поливати / полйти з автомата (з куле

мета, з міномета і т. ін.) див. по
ливати

КУЛЬТУРА
культури
Будйнок (Палац) культури див. будй- 

нок (2)
КУЛЯ1
куля
0  Не бере (не візьме) ніщо (ворожа 

куля, лиха годйна і т. ін.) див. брати 
(142)

КУПАНИЙ
купаний
0  [Як (мов, ніби і т. ін.)] купаний у 

барвінку (у любйстку) див. купаний
КУПАТИ
купати
0  Купати в барвінку (у любйстку) див. 

купати
КУПІДбН
Купідона
0  Стріла Амура (Купідона) <Амурова 

(Купідбнова) стріла> див. стріла
КУРКА
к^рка
0  Щоб (бодай, хай би і т. ін.) тебе 

(його, її і т. ін.) муха (качка, гуска, 
курка і т. ін.) вбрикнула (брикнула) 
див. муха

КУРС
курс
Д  Біржовйй курс див. курс 
0  Брати / взяти курс див. брати (85) 
курсі
0  Бути в курсі див. бути (51)
КУТ
кут
0  Загнати (завестй) / заганяти (заво

дити) в [глухйй, тіснйй] кут (у за
куток, у безвихідь і т. ін.) див. за
ганяти1

Д  Многогранний (багатогранний) кут 
див. кут



к у т б к 7 8 8 ЛИХИЙ1

КУТбК
кутбк
О Загнаний у безвихідь (у [темний] 

куток, у закут) див. загнаний
КУТЙ
кутя
Багата кутя див. кутя
ЛАБЕТИ
лабети
0 Брати / взяти в лещата (в лабети) 

див. брати (63)
ЛАВА1
лаві
0 Сидіти (бути) на лаві підсудних (об

винувачених) див. сидіти
ЛАВА2
лав
Іти (ставати) до лав армії див. іти
ЛАГОДИТИСЯ
лагодитися
0 Відходити (лагодитися) / відійти на 

(в) Божу (останню) путь (дорогу) 
див. відходити

ЛАДАН
лйдан
0  Ні Богу (Богові) свічка, ні чорту 

(чортові) кочерга (коцюба, ладан, 
надовбень і т. ін.) див. свічка

ЛАДКИ
ладки
Бйти ладки див. бити (9)
ЛАЗИТИ
лазять
0 Очі блукають (лізуть, лазять і т. ін.) 

див. око1
ЛАЗУР
лазур
А Берлінська лаз>ф див. лазур
л Ам а н и й

ламаного
0  Не вартий (не варт) [і] [ламаного] 

гроша (карбованця, [щербатої] ко
пійки, шага, шеляга, [мідного] п’я
така) [в базарний день] див. вартий

ЛАМАТИ
ламати
0 Ламати (рідко ломити) шапку (бриль) 

див. ламати
ЛАСКА1
лйска
0  Будь ласка (ласкавий, рідше ласкав) 

<Будьте ласкаві> див. бути (37) 
ласки
0  Просити у Бога ласки див. просити

ЛАСКАВ
ласкав
0  Будь ласка (ласкавий, рідше ласкав) 

<Будьте ласкаві> див. бути (37) 
ласкйві
0  Будь ласка (ласкавий, рідше ласкав) 

<Будьте ласкаві> див. бути (37)
ЛАСКАВИЙ
ласкйвий
0  Будь ласка (ласкавий, рідше ласкав) 

<Будьте ласкаві> див. бути (37) 
ласкйві
0  Будь ласка (ласкавий, рідше ласкав) 

<Будьте ласкаві> див. бути (37)
ЛАТАТИ1
латйти
0  Полатати (облатати) / латати боки 

(рідко рёбра) див. полатати 
ЛАТЕРАЛЬНИЙ 
латерйльний
А  Латеральний (боковий) приголос

ний див. приголосний 
ЛЕГКИЙ 
легкй
А  Легка атлетика див. атлетика (2)
0  [Хай, нехай] земля [буде] пухом (пе

ром, пухкенькою, легка) див. земля 
ЛЕГКО 
лёгко
0  Піднімати (брати) / підняти (взяти) 

що легко лежить див. піднімати 
ЛЕДВЕ 
лёдве
0  [Ледве (ще тільки)] благословляло / 

благословило на світ див. благо
словляти (2)

ЛЕЖАТИ
лежати
0  Лежати (бути) / лягти (рідко обляг- 

тй) на смертній постелі див. лежати 
0  Лежати в банку див. лежати 
лежйть
0  Піднімати (брати) / підняти (взяти) 

що легко лежйть див. піднімати 
ЛЕЖАЧИЙ 
лежйчого
0  Не бий лежачого див. бйти (45)
ЛЕЗО
лёзу
0  Ходити по лезу бритви (ножа) (по 

брйтві, по ниточці) див. ход йти 
ЛЕЙДЕНСЬКИЙ 
лёйденська
А  Лейденська банка див. банка1 (2)
ЛЕКСИКА
лёксика
А  Абстрактна лексика див. лексика

ЛЕТІТИ
летіти
0  Іти (летіти) / піти (полетіти) до чор

та (до дідька, к чбрту, під три чорти, 
к бісу і т. ін.) див. іти 

0  Літати (летіти, блукати) / полетіти 
(поблукати) думками (гадками, 
заст. мйслю) див. літати

л е ід Ата
лещ ата
0  Брати / взяти в лещата (в лабети) 

див. брати (63)
ЛИЗАТИ
лизйти
0  Лизати [язиком] два боки див. лизати
ЛЙПНУТИ1
липнути
0  Лйпнути, як (мов, ніби і т. ін.) бджо

ли (мухи) до мёду див. липнути1
ЛЙСИЙ
лйсому
0  Чортові (дідьку, батьку) лйсому 

розкажи див. розказувати
ЛИСТ2
лист
Температурний аркуш (лист) див. 

аркуш (1)
ЛИТАВРА
литйври
0  Бйти в литаври див. бйти (28)
ЛИТАВРИ
литйври
0  Бйти в литаври див. бйти (28)
ЛИХЙЙ1
лиха
0  Бий / побйй тебё (його, ЇЇ і т. ін.) 

лиха година (грім, хрест, морока 
і т. ін.) див. бйти (19)

0  Лиха (бісова, вража і т. ін.) личина 
див. личина

0  Лйхо (біда, лиха година) його (її, їх 
і т. ін.) знає див. лихо1 

О Не берё (не візьме) ніщо (ворожа 
куля, лиха година і т. ін.) див. брати 
(142)

Л И Х Й Й

0  Як (мов, ніби і т. ін.) лихий (рідше 
нечистий, біс і т. ін.) попутав див.
Л И Х Й Й 1

лихій
0  До бісової (лихої, чортової і т. ін.) 

матері <[Ну] к бісовій (лихій, чор
товій і т. ін.) матері (рідко мамі)> 
див. мати1

0  Як (мов, ніби і т. ін.) [лихій, пе- 
чёнш, тій і т. ін.] болячці (рідко 
хирі) див. болячка (2)
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Л И Х О Ї

0 До бісової (лихої, чортової і т. ін.) 
матері <[Ну] к бісовій (лихій, чор
товій і т. ін.) матері (рідко мамі)> 
див. мати1

0 Якої бісової (вражої, лихої і т. ін.)
матері див. мати1 

лиху
0 Мати дулю ([лиху] трясцю, дірку 

від бублика і т. ін.) див. мати2
лйхо1
лиха
0 Випити (ковтнути, сьорбнути, хиль

нути) [багато (чимало)] лиха (горя, 
горенька і т. ін.) див. випивати 

0 Коли б (якби) тільки й лиха (горя, 
біди і т. ін.) див. лйхо1 

Напитувати / напитати лиха (біди, го
ря, клопоту і т. ін.) див. напитувати 

0 Не мин>пги лиха (біди) див. минати 
0 Не обберешся (не оберешся, не 

обібратися і т. ін.) лиха (біди, кло
поту і т. ін.) див. оббиратися 

0 Торба лиха і мішок біди див. торба 
лихо
0 Затоплювати / затопити лйхо (ро

зум, горе, біду і т. ін.) в чарці (в го
рілці) див. затоплювати2 

0 Лйхо (біда, лиха годйна) його (її, їх 
і т. ін.) знає див. лйхо1 

лиху
0  Помогтй (допомогтй, зарадити 

і т. ін.) біді (горю, лйху і т. ін.) див. 
помагати

ЛИХОМАНКА
лихоманка
0 [Як (мов, ніби і т. ін.)] лихоманка 

б’є див. лихоманка
ЛИЦЕ
лицё
0 Бйти в лице див. бйти (29) 
лицем
0 Не ударити лицем (облйччям) у грязь 

(у болото) див. ударяти 
лиця
0 Лиця нема (немає, не знати, не було) / 

не стіно див. нема
ЛИЧИНА
личина
0 Лиха (бісова, вража і т. ін.) личйна 

див. личйна
лиш1
Л И Ш

0 Тільки (лише, лиш) бровою (рукою 
і т. ін.) повестй див. поводити1 

0 Тільки (хіба, хіба що, лиш) пташй- 
ного (птичого) молока нема (не ви
стачає, бракує і т. ін.) див. нема

ЛИШАТИСЯ
лишається
0  Нічого [більше] не лишається (не 

залишається, рідше не остається 
і т. ін.) / не лишйлося (не залйшй- 
лося, рідше не осталося і т. ін.) 
[, як] див. лишатися

0  Факт [є (лишається)] фактом див. 
факт1

лишйтися
Бути (лишатися) в резерві див. бути

( 12)
Бути (лишатися, зоставатися і т. ін.) / 

лишйтися (зостатися) на хазяйстві 
див. бути (ІЗ)

0  Не лишатися (не залишатися, рідше 
не оставатися і т. ін.) / не лишйтися 
(не залйшйтися, рідше не остатися 
і т. ін.) в боргу див. лишатися

ЛИШЕ1
лишё
0  Тільки (лише, лиш) бровою (рукою 

і т. ін.) повестй див. поводити1
ЛИШЙТИСЯ
лишйлося
0  Нічого [більше] не лишається (не 

залишається, рідше не остається 
і т. ін.) / не лишйлося (не залйшй- 
пося, рідше не осталося і т. ін.) [, як] 
див. лишатися

лишйтися
Бути (лишатися, зоставатися і т. ін.) / 

лишйтися (зостатися) на хазяйстві 
див. бути (13)

0  Лишйтися (остатися, бути і т. ін.) з 
гарбузом див. лишатися

0  Не лишатися (не залишатися, рідше 
не оставатися і т. ін.) / не лишйтися 
(не залйшйтися, рідше не остатися 
і т. ін.) в боргу див. лишатися

ЛІД
лід
0  Бйтися як рйба об лід див. бйтися (8) 
льоду
Балет на льоду див. балет (1)
ЛІЗТИ
лізти
О Живйм до Бога (на нёбо) лізти / по

лізти див. лізти
Лізти / полізти в бійку див. лізти
0  Лізти (спішйти, забігати, сунутися 

і т. ін.) поперёд батька в пёкло див. 
лізти

0  Лізти у воду, не знаючи броду див. 
лізти

лізуть
0  [Аж] мурашки бігають (пробігають, 

лізуть і т. ін.) І побігли (пробігли, 
забігали, полізли, пішлй і т. ін.) по 
спйні (по тілу, за плечйма, за 
спйною, поза спйною і т. ін.) див. 
мурашки

0  бч і блукають (лізуть, лазять і т. ін.)
див. око1 

лізь
0  Хоч берй та лізь живцём у зёмлю 

див. брати (144)
ЛІЙ
лій
0  Є лій у голові див. лій
ЛІКВІДНИЙ
ліквідні
А  Ліквідні актйви див. актйв2 (2)
ЛІКУВАННЯ
лікувйння
Біологічні способи лікування див. спо

сіб
ЛІНГВІСТИКА
лінгвістика
А  Ареальна лінгвістика див. лінгвіс

тика
ЛІНІЯ
Л І Н І Ю

0  Брати / взяти лінію див. брати (86) 
лінія
А  Агонічна лінія див. лінія
ЛІС
лісу
А  Боштёт лісу див. бонггёт (1)
0  Не бачити за дерёвами лісу див. ба

чити (12)
літАк
літйк
Арештовувати / арештувати судно 

(літак, автомобіль) див. арештову
вати (1) 

літакй
На борту корабля (літака, ракети і т. ін.)

див. борт (2)
ЛІТАТИ
літйти
0  Літати (летіти, блукати) / полетіти 

(поблукати) думками (гадками, 
заст. мйслю) див. літати 

0  Мухою (мушкою, бджілкою і т. ін.)
літати див. літати 

ЛІТЕРА 
літера
А  Велйка (рідко заголовна) буква 

(літера) див. буква (1) 
літерами
0  Впйсаний в історію золотйми літе

рами (буквами) див. впйсаний
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О Вписувати / вписати в історію золо
тими літерами (буквами) див. впи
сувати

0 Вписуватися в історію золотими 
літерами (буквами) див. впйсуватися

ЛІТЕРНИЙ2
літерна
А  Літерна абревіатура див. абревіату

ра (1)
ЛІТО
літо
0  Бабине літо див. літо
ЛОБ
лоб
0 Атакувати в лоб (в лоба) див. ата

кувати (1)
0  Бити [прямо] в лоб див. бити (40)
0  Як (мов, ніби і т. ін.) болячки на лоб 

див. болячка (1) 
лоба
0 Атакувати в лоб (в лоба) див. ата

кувати (1)
0  Брови полізли на лбба див. брова (8) 
0  Видерти (повидирати, вйдряпати, 

видрати) / видирати (видряпувати) 
очі (баньки) [з лоба] див. видирати 

лобйми
0 Бити лобом (лобами) об землю див.

бити (36) 
лббом
0 Бити лобом (лобами) об землю див. 

бити(36)
0  Хоч лобом (головою) бийся в (об) 

стіну (в (об) мур, ріг і т. ін.) див. 
бйтися(9)

ЛОВЙТИ
ловйтн
0 Ловити (брати) / зловити (взяти, 

піймати, спіймати і т. ін.) на гачок 
див. ловити

ЛОГІЧНИЙ
логічна
Д  Логічна бомба див. бомба (9)
ЛбЖКА
ложка
0 Ложка дьогтю [в бочці мёду] див.

ложка
ложку
0 Влити в бочку мёду (в мед) ложку 

дьогтю див. вливати1
ЛОМИТИ 
лом йти
0 Ламати (рідко ломити) шапку (бриль) 

див. ламати
ЛОПАТА
лопатою
Борода лопатою див. борода (1)

ЛбПАТИСЯ
лбпатися
0  Лбпатися / лопнути, як (мов, ніби 

і т. ін.) мильна булька (бульбашка, 
банька і т. ін.) див. лбпатися

л о п Ат о ч к а
лопаточкою
Борідка лопаточкою див. борідка (1)
ЛбПНУТИ
лопнути
0  Лбпатися / лопнути, як (мов, ніби 

і т. ін.) мильна булька (бульбашка, 
банька і т. ін.) див. лбпатися 

ЛОТЕРЕЯ 
лотерея
Безгаражна лотерёя див. лотерёя
ЛУПИТИ
лупйти
0  Лупити [сво’і] очі (баньки, балухи, 

зіньки) див. лупити 
ЛЬбЛЯ 
льблі
0  Бути в своїй льблі див. бути (56)
ЛЬОН
льон
Бита коноплі (льон) див. бити (8)
ЛЮБИЙ
любий
0  [І] світ [Божий (білий)] не милий (не 

любий) див. світ2 
ЛЮБИСТОК 
любистку
0  Купати в барвінку (у любистку) див. 

купати
0  [Як (мов, ніби і т. ін.)] купаний у 

барвінку (у любистку) див. купаний 
ЛЮБЙТИ 
любйтп
0  Любити, як сіль в оці [і тернину в 

боці] див. любити 
ЛЮБ’ЯЗНИЙ 
люб’язні
0  Будьте люб’язні (заст. милостиві) 

див. бути (41)
ЛКЭДИ
люди
0  Будуть (вийдуть) люди <Буде (ви

йде) людйна> див. люди 
людйна
0  Будуть (вийдуть) люди <Буде (ви

йде) людйна> див. люди 
ЛЮДЙНА 
люди
0  Будуть (вийдуть) люди <Буде (ви

йде) людйна> див. люди 
людйна
0  Божа людйна див. людйна

0  Будуть (вийдуть) люди <Буде (вийде) 
людйна> див. люди 

людйни
Анатомія людйни див. анатомія (1)
ЛЯЛЬКА
лялькй
0  Грати (гратися) в лялькй (в бирюль

ки) див. грати
ЛЯПАТИ
ляпати
0  Ляпати грязюкою (гряззю, болотом 

і т. ін.) див. ляпати
ЛЯСИ
ляси
0  Точйти (розводити) / поточйти ляси 

(баляси, баляндраси, бали) див. то- 
чйти1

ЛЯСНУТИ1
ляснув
0  Як (мов, ніби і т. ін.) батогом (ба

тіжком, з батога, з бича) тріснув 
(ляснув, тряснув і т. ін.) див. тріс
кати

МАГІЯ
магія
Біла магія див. магія
МАГНІТНИЙ
магнітна
А  Магнітна аномалія див. аномалія (1) 
А  Магнітна (геомагнітна) буря див. 

буря (1)
м а й д Ан ч и к

майдйичик
Будівбльний майданчик див. майдан

чик
МАЙНУТИ
майнула
0  Думка майнула (сяйнула, блйснула, 

пробігла і т. ін.) [в голові] див. думка
МАЙОНЕЗНИЙ
майонёзна
Майонезна банка див. банка1 (1)
МАКІТРА
макітра
0  Казанок (баняк, макітра) варить / 

рідше казанок (баняк) зварйв (ма
кітра зварйла) див. казанок

МАКІТРИТИСЯ
макітриться
0  [Аж (рідко білий)] світ крутиться 

(вёрнеться, макітриться, колихаєть- 
ся, щё) / закрутйвся (завертівся, за
макітрився, заколихався, пішов) 
обертом (перёкидом, перёкидьки, 
ходором і т. ін.) [в очах (пёред 
очйма)] див. світ2
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МАЛИЙ
мала
Д  Мала буква див. буква (2) 
малйм
О За малйм Богом див. Бог (20)
МАМА
мймі
0 До бісової (лихої, чортової і т. ін.) 

матері <[Ну] к бісовій (лихій, чор
товій і т. ін.) матері (рідко мамі)> 
див. мати1

0 Трясця його (ЇЇ, їх і т. ін.) матері 
(мамі, рідко батьку, тітці) див. трясця 

мйму
0 Кат його (ЇЇ, їх і т. ін.) [маму] берй 

(забирай) / взяв (побрав, забрав) [би] 
див. кат

0 Чорт (біс) [його] батька (рідше ма
му) знає (зна) <Чортй (біси) [його] 
батька (рідше маму) знають> див. 
чорт

МАНДРІВНИЙ
мандрівні
Д Блукаючі (мандрівні) вогні див. во

гонь
МАНІВЕЦЬ
манівцями
0 Блукати (блудити, іти і т. ін.) ма

нівцями див. блукати (1)
МАНІВЦІ
манівцями
0 Блукати (блудити, іти і т. ін.) ма

нівцями див. блукати (1)
МАРНО
марно
Не минати (не минатися) / не минути 

(не минутися) марно (безслідно, да
ремно і т. ін.) див. минати

МАСА
маса
Д Атомна маса див. маса
МАСЛЯНИЙ
масляними
0 Молбчні [та] (медові) ріки [й масляні 

(киселеві) береги (з масляними 
(киселевими) берегами)] див. ріка 

масляні
0 Молбчні [та] (медові) ріки [й масляні 

(киселеві) береги (з масляними 
(киселевими) берегами)] див. ріка

МАСЛЯНОКИСЛИЙ
маслянокйслі
Д Маслянокйслі бактерії див. бактерії

( 1)
МАТЕМАТИЧНИЙ
математйчний
Д  Математйчний аналіз див. аналіз (10)

МАТЕРІАЛЬНИЙ
матеріальні
Д  Матеріальні актйви див. актйв2 (3)
мАти1
матері
0  До бісової (лихої, чортової і т. ін.) 

матері <[Ну] к бісовій (лихій, чор
товій і т. ін.) матері (рідко мамі)> 
див. мати1

0  Ідй [собі] к бісовому батькові (к не- 
чйстій матері) див. ітй 

0  Матері (бісові) його (ЇЇ, їх і т. ін.)
ковінька (корінь) див. ковінька 

0  Трясця його (ЇЇ, їх і т. ін.) матері 
(мамі, рідко  батьку, тітці) див. 
трясця

0  Якої бісової (вражої, лихої і т. ін.)
матері див. мати1 

матері
0  У батькй (у дідй, у матері і т. ін.)

годйтися див. годйтися1 
Мати
Божа (Господня, Пречйста) Мати див. 

мати1
0  Крий Боже (Господи, Матір Божа, 

Мати Божа і т. ін.) див. крйти 
0  Не дай Боже (Бог, Господи, Мати 

Божа) див. давати
Пресвятая Діво ([Маріє], Мати Божа 

[мйлостйва] і т. ін.) див. діва 
0  Хай (нехай) Мати Божа мйлує (про

щає, боронить) / помйлує (спасе) 
див. мати1 

матір
0  Клястй в батька, в матір див. клястй
МАТИ2
мйє
0  Що має (маєш, є, було і т. ін.) сйли 

(сил, духу) див. мати2 
мйєш
0  Що має (маєш, є, було і т. ін.) сйли 

(сил, духу) див. мати2 
мйти
0  Мати Бога [в серці (в душі, в животі 

і т. ін.)] див. мати2
0  Мати дулю ([лиху] трясцю, дірку 

від бублика і т. ін.) див. мати2 
0  Мати себе (матися) на бачності (на 

обачності, на обережності і т. ін.) 
див. мати2

0  Не мати Бога в душі (в серці, в жи
воті) див. мати2

0  Не мати [і] за Боже пошиття див. 
мати2

МАТИСЯ 
мйтися
0  Мати себе (матися) на бачності (на 

обачності, на обережності і т. ін.) 
див. мати2

МАТІР
мйтері
0  Якої бісової (вражої, лихої і т. ін.)

матері див. мати1 
Мйтір
0  Крий Боже (Гбсподи, Матір Божа, 

Мати Божа і т. ін.) див. крйти 
мйтір
0  Клястй в батька, в матір див. клястй
МАШЙНА
машина
Санітарна машйна сСанітарний автб- 

бус> див. машйна
МАШИНОПЙСНИЙ
машинопйсне
Машинопйсне бюро див. бюро (7)
ME
ме
0  Ні (ані) бе ні (ані) ме [ні кукуріку] 

див. бе1 (1)
МЕД
мед
0  Влити в бочку мёду (в мед) ложку 

дьогтю див. вливати1 
мёдом
0  Живйтися акрйдами і дйким мёдом 

див. живйтися 
мёду
О Влйти в бочку мёду (в мед) ложку 

дьогтю див. вливати1 
0  Лйпнути, як (мов, ніби і т. ін.) бджо

ли (мухи) до мёду див. лйпнути1 
0  Ложка дьогтю [в бочці мёду] див. 

ложка
МЕДАЛЬ
медйлі
0  Два боки (дві сторонй) [однієї] ме

далі див. бік (3)
0  Зворотний (інший, другий і т. ін.) 

бік медалі <Зворотна (інша, друга 
і т. ін ) сторона медалі> див. бік (5) 

0  Одйн бік медалі див. бік (9) 
медйль
Д  Бронзова медаль див. медаль
м е д и к о -с а н іт Ар н и й

мёдико-саштйрний 
Д  Мёдико-санггарний батальйбн див. 

батальйон (2)
МЕДбВИЙ
медбві
0  Молбчні [та] (медбві) ріки [й мас

ляні (киселбві) берегй (з масляними 
(киселёвими) берегами)] див. ріка

МЕЖА
межй
Межа бідності див. межа
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МЕМБРАНА
мембрйн
Д  Проникність біологічних мембран 

див. проникність
МЕНШ
менш
О Ні більш ні менш див. більше (5)
МЕНШИЙ
менший
0 Менший брат сМенші братй> див.

брат (12) 
мйнші
0 Менший брат сМенші братй> див. 

брат(12)
МЕРЕЖИВО
мерёживо
Д  Брюссельське мереживо див. мере

живо
МЁРТВИЙ
мертва
0 Мертва буква див. буква (4) 
мйртві
Д  Мертві активи див. актив2 (4) 
Мертві брижі див. брижі (1)
МЕТАЛ
метйли
Д  Благородні метали див. метал 
метйлів
Д  Аміди металів див. аміди (2)
МЕТАТИ
метйти
0 Метати громи і (та) блискавки див. 

метати
0 Метати (кидати, розкидати, розси

пати / т. ін.) бісер (пёрли) [свиням 
(перед свиньми, перед свинями)] 
див. метати

МЕТНУТИ
метнути
Метнути бровами (дугами брів, бро

вою) див. метнути
МЕТОД
мётод
Д  Аксіоматичний метод див. метод 
Д  Хроматографічний метод аналізу 

див. метод
МЕЧ
меч
0 Брати / взяти зброю (меч) в р>пки 

див. брати (81) 
мечі
0  Схрещуються / схрестилися багне

ти (мечі, списи і т. ін.) див. багнет
( І )

МИ
нас
0  Піти в могилу (з життя, від нас, до 

Бога і т. ін.) див. піти 
МЙЛИЙ 
мйлий
0  Боже (Господи) [Ти] [мій] [мйлий 

(мйлостйвий, милосердний)]! див. 
Б ог(18)

0  [І] світ [Божий (білий)] не мйлий (не 
любий) див. світ2 

МЙЛІСТЬ 
мйлість
0  Скажй (скажіть) на мйлість [Божу 

(Бога)] див. сказати 
милістю
0  Божою мйлістю (мйлостю) див. мй

лість 
милості
0  По мйлості Божій див. мйлість 
мйлостю
0  Божою мйлістю (мйлостю) див. мй

лість
МИЛОСЕРДНИЙ
милосёрдний
0  Боже (Господи) [Ти] [мій] [мйлий 

(мйлостйвий, милосердний)]! див. 
Б ог(18)

0  Дасть (поможе, пошле) Бог (Гос
подь, заст. Біг, Бі) [милосердний] 
див. Бог (19)

МИЛОСЁРДЯ
милосердя
Просйти (благати) милосердя див. 

просйти
мйлостйвий
М Й Л О С Т Й В И Й

0  Боже (Господи) [Ти] [мій] [мйлий 
(мйлостйвий, милосердний)]! див. 
Бог (18) 

мйлостйві
0  Будьте люб’язні (заст. мйлостйві) 

див. бути (41)
МЙЛУВАТИ
мйлував
0  Бог (Господь) мйлував / помйлував 

див. Бог (3) 
мйлує
0  Хай (нехай) Бог (Господь) мйлує 

(боронить) / помйлує (оборонить) 
див. Бог (29)

0  Хай (нехай) Мати Божа мйлує (про
щає, боронить) / помйлує (спасе) 
див. мати1

0  Як Бог (Господь) мйлує? див. Бог 
(33)

мйляний
мйляну
0  Пускати мйляну баньку див. пускати

МИЛЬНИЙ
мйльна
0  Лопатися / лопнути, як (мов, ніби 

і т. ін.) мйльна булька (бульбашка, 
банька і т. ін.) див. лопатися 

0  Мйльна бульбашка (булька) див. 
бульбашка (1)

0  Як (мов, ніби і т. ін.) мйльна банька 
див. банька2 (1)

минАти
минати
Не минати (не минатися) / не минути 

(не минутися) марно (безслідно, да
ремно і т. ін.) див. минати

МИНАТИСЯ
минйтися
Не минати (не минатися) / не минути 

(не минутися) марно (безслідно, да
ремно і т. ін.) див. минати

МИНУТИ
минути
Не минати (не минатися) / не минути 

(не минутися) марно (безслідно, да
ремно і т. ін.) див. минати 

0  Не минути лйха (бідй) див. минати 
МИНУТИСЯ 
минутися
Не минати (не минатися) / не минути 

(не минутися) марно (безслідно, да
ремно і т. ін.) див. минати

МИРЯНИ
мирян
Апостолат мирян сСвітський апосто

л а м  див. апостолат (1)
МИРЯНИН
мирян
Апостолат мирян сСвітський апосто

л а м  див. апостолат (1)
МИСЛЙВСЬКИЙ
мислйвська
Мислйвська брехня див. брехня (1) 
мислйвські
Мислйвські (болотні) чоботи див. чо

боти
МИСЛЬ
мйслю
0  Літати (летіти, блукати) / полетіти 

(поблукати) думками (гадками, 
заст. мйслю) див. літати

МИСТЕЦТВО
мистёцтв
Академія мистецтв див. академія (1)
МЙТНИЙ
мйтний
Д  Мйтний бар’єр див. бар’єр (3)
Д  Мйтний борг див. борг (2)
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мйто
мйто
Д  Антидемпінгове мйто див. мйто 
Д Біржове мйто див. мйто 
МІДНИЙ 
мідного
0 Не вартий (не варт) [і] [ламаного] 

гроша (карбованця, [щербатої] ко
пійки, шага, шеляга, [мідного] п’я
така) [в базарний день] див. вартий 

мідної
0  [І (ні, ані)] копійки [зламаної (мід

ної, щербатої)] (шеляга) нема (не
має, не було) за душею див. нема 

МІЖБІБЛІОТЕЧНИЙ 
міжбібліотечний
Д Міжбібліотечний абонемент див. 

абонемент (1)
м іж к о н т и н е н т а л ь н и й

міжконтинентальна 
Д Міжконтинентальна балістична ра

кета див. ракета
МІЙ
мій
0 Боже (Господи) [Ти] [мій] [милий 

(милостивий, милосердний)]! див. 
Бог(18)

0 [Ох (ой)] батечку [мій]! див. батечко
(О

0 Світ [моїх] очей! <Мій світе [білий] !> 
див. світ1 

мої
0 Моє (твоє, його і т. ін.) [було] звер

ху див. мій 
моєї
0 Ноги моєї [більше] не буде див. бу

ти (104) 
моїму
Правда на моєму (твоєму, його і т. ін.) 

боці <Моя (твоя, його і т. ін.) прав- 
да> див. правда 

М ОїХ

0 Світ [моїх] очей! <Мій світе [білий] !> 
див. світ1 

мою
Прийми Боже (Господи) мою душу 

(мене) [до Себе] див. приймати 
моя
Правда на моєму (твоєму, його і т. ін.) 

боці <Моя (твоя, його і т. ін.) прав- 
да> див. правда

МІКРОХІМІЧНИЙ
мікрохімічний
Д Мікрохімічний аналіз див. аналіз (11)
МІРА
мірі
0 Великою (значною, більшою і т. ін.) 

мірою <У великій (значній, більшій 
і т. ін.) мірі> див. міра

мірою
0  Великою (значною, більшою і т. ін.) 

м ірою  <У в ел и к ій  (зн а ч н ій , 
більшій і т. ін.) мірі> див. міра

МІРКА
міркою
0  Міряти однією міркою (на одну 

мірку, на один аршин і т. ін.) див. 
міряти

0  Міряти / приміряти на свій аршин 
(своєю міркою, на свою мірку і т. 
ін.) див. міряти 

мірку
0  Міряти однією міркою (на одну мір

ку, на один аршйн і т. ін.) див. міряти 
0  Міряти / приміряти на свій аршйн 

(своєю міркою, на свою мірку і т. 
ін.) див. міряти

МІРЯТИ
міряти
0  Міряти однією міркою (на одну мір

ку, на один аршйн і т. ін.) див. міряти 
0  Міряти / приміряти на свій аршйн 

(своєю міркою, на свою мірку 
і т. ін.) див. міряти

МІСИТИ
місйти
0  Місйти в грязюці (в грязі, в болоті 

і т. ін.) див. місйти 
0  Місйти (перемішувати) / перемісй- 

ти болото (багно, багнюку і т. ін.) 
див. місйти

місто1
М ІС ТО

Звільнення на берег (у місто) див. 
звільнення

Звільняти / звільнйти на берег (у міс
то) див. звільнювати 

Звільнятися / звільнйтися на берег (у 
місто) див. звільнятися

МІСЦЕ
місце
Автоматизоване робоче місце див. 

місце
0  Болюче (живе, найболючіше і т. ін.) 

місце див. місце
0  Зачіпати / зачепйти за болюче (най

болючіше) місце див. зачіпати 
0  Попадати (вражати) / попасти (вра

зити) на (в) [саме] болюче (живе, 
найболючіше і т. ін.) місце див. по
падати 

місці
0  Бути (стояти) / стати на першому 

місці див. бути (83) 
місця
0  Брати / взяти з місця див. брати (83) 
0  Місця живого нема (немає, не було 

і т. ін.) див. нема

0  Немає (нема, не було) місця див. нема
МІСЬКЙЙ
міська
Французька (рідше міська) булка (бу

лочка) див. булка (1)
місяць
М І С Я Ц Ь

0  На місяць брехати / однокр. брех
нути див. брехати (1)

МІХ2
М ІХ Й

Розтягається (розтягується) / розтягся 
(розтяглася, розтяглйся) баян (гар- 
мбнія, міхй баяна, міхй гармонії 
і т. ін.) див. баян (1)

Розтягати (розтягувати) / розтягтй 
(розтягнути) баян (гармонію, міхй 
баяна, міхй гармонії і т. ін.) див. 
розтягати 

МІЧ 
мочі
0  Що (скільки) [є] мочі <3 усієї м6чі> 

див. бути (111)
МІЧЕНИЙ
мічені
Д  Мічені атоми див. атом (1)
МІШАТИ1
мішати
0  Змішувати (мішати) / змішати з зем

лею (з болотом, з грязюкою) див. 
змішувати

мішбк
М І Ш О К

0  Торба лйха і мішок бідй див. торба
МНОГОГРАННИЙ
много гранний
Д  Многогранний (багатогранний) кут 

див. кут
МбВА
мова
0  Мова йде (мовиться, була) див. мбва 
мови
Д  Аморфні (ізолюючі) мови див. мбва 
Д  Аналітичні мови див. мбва 
0  Не може бути [й] мови див. могтй
мбвитися
мбвиться
0  Мбва йде (мбвиться, була) див. мбва
мбвний
М О В Н И Й

Д  Мбвний бар’єр див. бар’єр (4)
МОГЙЛА
могйла
Братська могйла див. могйла 
могилу
0  Пітй в могйлу (з життя, від нас, до 

Бога і т. ін.) див. пітй
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могтй
мбже
Нема (немає, не було, не може бути) 

[ніякого (жодного)] сумніву ([нія
ких (жодних)] сумнівів) див. нема 

0  Не може бути [й] мови див. могтй 
МОДЁЛЬ 
моделей
Д  Банк моделей див. банк2 (2)
МОЖЛЙВІСТЬ
можливість
Хапатися за все (за будь-яку, всяку 

можливість) див. хапатися
мбзок
М О З О К

0 Блискавкою прорізати мозок див. 
прорізувати

МОЛЙТИ
молити
Господа (Бога) молити див. молити 
молити
Просити (благати, молити і т. ін.) про

щення (опрощення) див. просити 
Христом-Богом молити див. молити 
МОЛЙТИСЯ 
молйтися
0 Молитися скляному богові (богу) 

сПрихилйтися до скляного бога> 
див. молйтися

0  Як Богу (Богові) молйтися / помо- 
лйтися див. молйтися

молокб
молока
0 Тільки (хіба, хіба що, лиш) пташй- 

ного (птйчого) молока нема (не ви
стачає, бракує / т. ін.) див. нема 

молокб
Д  Ацидофільне молокб див. молокб
молотбк
молоткбм
0 Як (мов, ніби і т. ін.) обухом (довб

нею, молоткбм) бйти / вдарити [по 
голові (в голову)] див. бйти (47)

молбчний
молбчний
Молочний брат див. брат (6) 
молбчні
0 Молбчні [та] (медові) ріки [й мас

ляні (киселеві) берегй (з масляними 
(киселевими) берегами)] див. ріка

МОНАРХІЯ
монйрхія
Д  Абсолютна монархія див. монархія

МОРГАТИ
моргати
0  І (рідше ні, навіть) вусом (бровою) 

не моргнути (рідко не моргати) див. 
моргнути

0  Моргати бровами (бровою, вусом) 
див. моргати

МОРГНУТИ
моргнувши
0  Не моргнувши (рідше не зморгнув

ши) [оком (бровою)] див. моргнути 
моргнути
0  І (рідше ні, навіть) вусом (бровою) 

не моргнути (рідко не моргати) див. 
моргнути

0  Хоч би [тобі] оком (вусом, бровою) 
моргнути див. моргнути

МбРДА
мбрду
0  Бйти / набйти мбрду (рйло) див. бй

ти (37)
МбРЗЕ
Мбрзе
Д  Азбука Мбрзе див. азбука (1)
Д  Апарат Мбрзе див. апарат (3)
МбРКВА
мбркви
0  Наздогад (навдогад, розм. надогад) 

буряків [, щоб далй капусти (рідко 
колй мбркви треба)] див. наздогад

МОРбЗ
морбз
Береться [на] морбз див. братися (1) 
Морбз бере див. морбз 
0  Мороз іде (ходить, бігає, проходить, 

пробігає і т. ін.) / пішов (пройшов, 
пробіг і т. ін.) за (поза) спйною (по 
спйні, за плечйма, поза шкірою, по
за шкурою і т. ін.) див. морбз 

0  Морбз із-за (з-за) плечей бере див. 
морбз

МОРбКА
морока
0  Бий / побйй тебе (його, її і т. ін.) 

лиха годйна (грім, хрест, морока 
і т. ін.) див. бйти (19)

МОТОВЙЛО
мотовйло
0  Як батіг на мотовйло див. батіг (2)
мотбр
мотбра
Д  Суха вага мотбра (автомобіля) див. 

вага1
мотузбчок
мотузбчком
0  Біс однйм мотузбчком скрутйв див. 

біс1 (4)

МУЗЙЧНИЙ
музйчний
Музйчний альбом див. альбом (1)
МУКА
муки
Брати / взяти на муки (на тортури) див. 

брати (17)
Завдавати / завдати болю (муки) див.

завдавати
МУКА
мукй
Д  Фунтове борошно <Фунтбва мука> 

див. борошно (3)
МУР
мур
Д  Берлінська стіна берлінський мур> 

див. стіна
0  Бйтися головою об стіну (об мур, в 

мур) див. бйтися (3)
0  Хоч лобом (головою) бййся в (об) 

стіну (в (об) мур, ріг і т. ін.) див. 
бйтися(9)

МУРАШЙНИЙ
мурашйний
Д  Мурашйний альдегід див. альдегіди

(2)
м у р Аш к а

мурашки
0  [Аж] мурашки бігають (пробігають, 

лізуть і т. ін.) / побігли (пробігли, 
забігали, полізли, пішлй і т. ін.) по 
спйні (по тілу, за плечйма, за спй
ною, поза спйною і т. ін.) див. му
рашки

МУРАШКИ
мурашки
0  [Аж] мурашки бігають (пробігають, 

лізуть і т. ін.) І побігли (пробігли, 
забігали, полізли, пішлй і т. ін.) по 
спйні (по тілу, за плечйма, за спй
ною, поза спйною і т. ін.) див. му
рашки

МУХА
муха
0  Щоб (бодай, хай би і т. ін.) тебе 

(його, Її і т. ін.) муха (качка, гуска, 
курка і т. ін.) вбрикнула (брикнула) 
див. муха 

мухи
0  Білі мухи див. муха 
0  Лйпнути, як (мов, ніби і т. ін.) бджо

ли (мухи) до мёду див. лйпнути1 
0  Робйти (роздувати, рідко видувати) / 

зробйти (роздути, рідко вйдути) з 
мухи слона (рідко вола, бугая) див. 
робйти 

мухою
0  Мухою (мушкою, бджілкою і т. ін.) 

літати див. літати



МУШКА1 7 9 5 НАЛЯГТИ

МУШКА1
мушкою
0 Мухою (мушкою, бджілкою і т. ін.)

літати див. літати 
МУШКА2 
мушку
0 Брати / взяти на мушку (на приціл) 

див. брати (92)
М’ЯСО
м'ясо
Біле м’ясо див. м’ясо
М’ЯТИ
м’яти
0 Пом’яти / м’яти боки (рёбра) див.

пом’яти
М’ЯЧ
м’яч
Д Брати / взяти м’яч див. брати (52)
НАБИТИ
набити
0 Бити / набити морду (рило) див. би

ти (37)
НАБЙТИЙ
набитий
0 Битком набитий див. набитий 
0 Набитий (безнадійний) дурень див. 

дурень
НАБОЛІТИ
наболіло
0 Серце (серденько) болить / заболіло 

(зболіло, наболіло) див. серце 
НАВБЙТКИ 
навбйтки
Гратися (гуляти, битися) навбйтки 

див. гратися 
НАВДОГАД 
навдогйд
0 Наздогад (навдогад, розм. надогад) 

буряків [, щоб дали капусти (рідко 
коли моркви треба)] див. наздогад 

НАВЕСТЙ 
навестй
0 Наводити / навестй полуду (більмо) 

на очі див. наводити 
НАВІДЛІГ 
навідліг
Бйти навідліг див. бйти (10)
НАВІКИ
навіки
0 [Хоч] грім би побйв (прибйв) [на

віки] на бйтій дорозі див. грім 
НАВКУЛАЧКИ 
навкулачки
Бйтися навкулачки (рідко на кулачки) 

див. бйтися (1)
0 Ще (іще) [й] чортй навкулачки [не] 

б’ються (бйлися) див. чорт

НАВбДИТИ
навбдити
О Навбдити / навестй полуду (більмо) 

на очі див. навбдити
НАГ
наг
О Йко наг, яко благ див. нагйй
н а г Ай

нагйї
0  Брати / взяти в нагаї (рідше в на

гайки) див. брати (64)
н а г Ай к а 1
нагайки
О Брати / взяти в нагаї (рідше в на

гайки) див. брати (64)
НАГАНЯТИ
наганяти
Наганяти / нагнати апетйт (апетйту) 

див. наганяти 
НАГЛЯД 
наглядом
Бути (перебувати) під наглядом див. 

бути (19)
НАГНАТИ
нагнати
Наганяти / нагнати апетйт (апетйту) 

див. наганяти
НАГбДА
нагбді
О Стати / ставати (бути) у [велйкій] 

пригоді (рідше нагбді) див. ставати
НАГРІТИ
нагріти
0  Нагріти бокй див. нагрівати
нАдвбє
надвоє
0  Баба (бабка, бабуся) [ще] надвоє во- 

рожйла (гадала) див. баба1 (6)
НАДВбРІ
надвбрі
[Білий] день надвбрі сНадвбрі вже 

день> див. день 
НАДОВБЕНЬ 
надовбень
0  Ні Богу (Богові) свічка, ні чорту 

(чортові) кочерга (коцюба, ладан, 
надовбень і т. ін.) див. свічка

н а д о г Ад
надогад
0  Наздогад (навдогад, розм. надогад) 

буряків [, щоб далй капусти (рідко 
колй моркви треба)] див. наздогад

НАДСАДЙТИ 
надсадйти
0  Відбйти (надсадйти) бебехи (печін- 

кй) див. відбивати

НАДХМАРНИЙ
надхмйрні
0  Будувати повітряні (надхмарні) 

замки див. будувати (3)
н а з Ад

назйд
0  Брати / взяти [свої] слова назад див. 

брати (117)
НАЗВАНИЙ
назвйний
Названий (наречений) брат див. брат

(7)
Названий (наречений, прйбраний) 

батько див. батько (2)
НАЗДОГАД
наздогад
0  Наздогад (навдогад, розм. надогад) 

буряків [, щоб далй капусти (рідко 
колй моркви треба)] див. наздогад

НАЇСТИСЯ
наївся
0  Як (мов, ніби і т. ін.) блекотй об’їв

ся (наївся) див. об’їдатися 
наїстися
0  Наїстися буханів див. наїдатися
НАЙБОЛЮЧІШИЙ
найболючіше
0  Болюче (живе, найболючіше і т. ін.) 

місце див. місце
0  Попадати (вражати) / попасти (вра

зити) на (в) [саме] болюче (живе, 
найболючіше і т. ін.) місце див. по
падати

НАЙМЕНШИЙ
найменшої
Без [будь-якої (найменшої і т. ін.)] при- 

чйни див. причйна
НАЙТЙ2
найшбв
0  Страх (острах, жах) бере (обгортає, 

обіймає, обнімає, охоплює і т. ін.) / 
узяв (обгорнув, обійняв, обняв, охо
пив і т. ін.) кого сСтрах находить 
(нападає) / найшбв (напав) на кого> 
див. страх1

НАЛЙВ
налйв
Білий налйв див. налйв
НАЛЯГАТИ
налягає
Журба (жура) налягає (бере) / налягла 

(взяла) див. журба
НАЛЯГТИ
наляглй
Журба (жура) налягає (бере) / налягла 

(взяла) див. журба
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НАМЁТ
намёт
Намёт нёба сНебёсний (блакитний) 

намёт> див. намёт
НАМИНАТИ
наминати
О Нам’яти (насадити) / наминати боки 

див. наминати
НАМІР
нймір
Благий намір див. намір
НАМ’ЯТИ
нам’яти
0 Нам’яти (насадити) / наминати боки 

див. наминати
НАПАДАТИ
нападйє
0 Страх (острах, жах) берё (обгортає, 

обіймає, обнімає, охоплює і т. ін.) / 
узяв (обгорнув, обійняв, обняв, охо
пив і т. ін.) кого сСтрах находить 
(нападає) / найшов (напав) на кого> 
див. страх1

НАПАСТИ1
напйв
0 Страх (острах, жах) берё (обгортає, 

обіймає, обнімає, охоплює і т. ін.) / 
узяв (обгорнув, обійняв, обняв, охо
пив і т. ін.) кого сСтрах находить 
(нападає) / найшов (напав) на кого> 
див. страх1 

напйли
0 Баглаї напали (вкинулися) див. баг- 

лаі (1)
НАПАСТЬ
напасть
0  Біда (скрута, напасть і т. ін.) при

несла див. біда1 (4)
НАПИТАТИ
напитйти
Напитувати / напитати лиха (біди, го

ря, клопоту і т. ін.) див. напитувати
НАПИТУВАТИ
напитувати
Напитувати / напитати лиха (біди, го

ря, клопоту і т. ін.) див. напитувати
НАПІЙ
напої
Спиртні (алкогольні, хмільні) напої 

див. напій
НАПЛЮВАТИ
наплювйти
0 Не давати (не дозволяти) / не дати 

(не дозволити) наплювати (плюну
ти) [собі] в кашу (в борщ) див. 
давати

0  Плювати / плюнути (наплювати, 
рідше начхати) в борщ (в кашу) див. 
плювати

НАПОРбТИСЯ
напорбтися
Напоротися на неприємність (на біду) 

див. напорюватися 
НАРЕЧЕНИЙ 
наречёний
Названий (наречёний) брат див. брат

(7)
Названий (наречёний, прибраний) 

батько див. батько (2)
НАРбДНИЙ
нарбдна
Народна біблюгека див. біблкпбка (1) 
нарбдний
Антифашистський (нарбдний) фронт 

див. фронт 
НАСАДИТИ2 
насадйти
0  Нам’яти (насадйти) / наминати боки 

див. наминати
0  Насадйти болячок див. насаджувати2
НАСІННЯ
насіння
А  Абсолютна вага насіння див. вага1
НАСКІНЧУ
наскінчу
Бути наскінчу див. бути (16)
н а с к р із н и й
нйскрізна
Наскрізна бригада див. бригада (1)
НАСКРІЗЬ
нйскрізь
0  Бачити наскрізь див. бачити (4)
НАСТУП
нйступ
Стрймувати (здёржувати) / стрймати 

(здёржати) атаку (наступ) див. стрй
мувати

НАТОВКТИ
натовкти
0  Натовктй [під] бокй ([в] потилицю) 

див. натовктй
НАУКА
наук
[Національна] aкaдёмiя наук див. ака

демія (2)
НАХбДИТИ2
находить
0  Страх (острах, жах) берё (обгортає, 

обіймає, обнімає, охоплює і т. ін.) / 
узяв (обгорнув, обійняв, обняв, охо- 
пйв і т. ін.) кого сСтрах находить 
(нападає) / найшов (напав) на кого> 
див. страх1

НАЦІОНАЛЬНИЙ
Націонйльна
[Національна] aкaдёмiя наук див. ака

демія (2) 
націонйльна
Національна безпёка див. безпёка (3) 
націонйльне
А  Національне багатство див. багат

ство (2) 
націонйльної
Рада національної безпёки і оборони 

України див. рада
нАція
Нйцій
Генеральна Асамблёя Організації Об’

єднаних Націй див. асамблёя (1) 
НАЧХАТИ 
начхйти
О Плювати / плюнути (наплювати, 

рідше начхати) в борщ (в кашу) див. 
плювати

НАШ
наш
О Наш брат див. брат (14)
О Наш верх є (буде) див. верх 
нйша
О Наша [верх] берё / взяла див. наш
НЕБАГАТИЙ
небагйтий
О Бідний (небагатий) на розум див. 

бідний (2)
НЕБЕСНИЙ
Небёсне
О Царство Небёсне (Вічне, Боже) див.

царство
небёсний
Намёт нёба сНебёсний (блакйтний) 

намёт> див. намёт
НЁБО
нёба
Намёт нёба сНебёсний (блакйтний) 

намёт> див. намёт 
нёб!
О [Аж (і)] нёбу (рідко нёбов!, на нёбО 

[буде (стане)] жарко див. жарко 
нёбо
О Живйм до Бога (на нёбо) лізти / 

полізти див. лізти 
нёбов1
О [Аж (і)] нёбу (рідко нёбов1, на нёб!)

[буде (стане)] жарко див. жарко 
нёбом
Присягати / присягнути (присягтй) 

Богом (нёбом і т. ін.) див. прися
гати 

нёбу
О [Аж (і)] нёбу (рідко нёбовц на нёбО 

[буде (стане)] жарко див. жарко
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НЕБУТТЯ
небуття
О Канути у безвість (у небуття, у віч

ність) див. канути
НЕВІД
неводі
0 Битися, як (мов, ніби / т. ін.) риба 

(рибина) в саку (в сітях, в неводі) 
див. битися (7)

НЕЗАБЕЗПЁЧЕНИЙ
незабезпйчені
Л  Беззаставні (незабезпечені) обліга

ції див. облігація
НЕЙТРИННИЙ
нейтрйнна
Л  Нейтрйнна астрономія див. астро

номія (1)
НЕЙТРбННИЙ
нейтрйнна
Д  Нейтронна бомба див. бомба (10)
НЕЛАДЕН
неладен
0 Будь [ти (він, вона і т. ін.)] нелад

ний (рідко неладен) <Будьте [ви] 
неладні> див. бути (42) 

нелйдні
0 Будь [ти (він, вона і т. ін.)] нелад

ний (рідко неладен) <Будьте [ви] 
неладні> див. бути (42)

НЕЛАДНИЙ
нелйдний
0 Будь [ти (він, вона і т. ін.)] нелад

ний (рідко неладен) <Будьте [ви] 
неладні> див. бути (42) 

нелйдні
0 Будь [ти (він, вона і т. ін.)] нелад

ний (рідко неладен) <Будьте [ви] 
неладні> див. бути (42)

н е л Ас к а

нелйсці
0  Бути в неласці див. бути (53)
НЕЛІКВІДНИЙ
неліквідні
Д  Неліквідні активи див. актив2 (5)
НЕМА
немй
0 Гріх (нема чого, нічого і т. ін.) [і] 

Бога гнівити див. гріх 
0  І гадки (думки) нема (немає, не бу

ло) див. нема
0 І духу нема (немає, не було, не чути 

і т. ін.) див. нема
0 [І (ні, ані)] копійки [зламаної (мід

ної, щербатої)] (шеляга) нема (не
має, не було) за душею див. нема 

0 [І] ціни нема (немає, не було) див. 
нема

0  Лиця нема (немає, не знати, не було) / 
не стало див. нема

0  Місця живого нема (немає, не було 
і т. ін.) див. нема 

0  Нема берегів див. нема 
0  Немає (нема) Бога у серці (в душі, в 

животі) див. нема
0  Немає (нема, не було) вгаву див. нема 
0  Немає (нема, не було) місця див. нема 
Немає (нема, не було) можливості див. 

нема
Нема (не було) й заводу (в заводі) див. 

нема
0  Нема (немає, бракує, не стало) ке

бети див. нема
0  Нема (немає, не було) відбою див. 

нема
0  Нема (немає, не було) діла див. нема 
0  Нема (немає, не було) зносу див. нема 
0  Нема (немає, не було) зупйну (впи

ну, спйну / т. ін.) див. нема 
0  Нема (немає, не було) [і] просвітку 

(просвітлої години) див. нема 
0  Нема (немає, не було, не вйдно) [і] 

кінця-краю (ні кінця ні краю, кінця, 
краю) див. нема

0  Нема (немає, не було, не вйдно, не 
стало і т. ін.) і сліду див. нема 

0  Нема (немає, не було, не вистачає, 
бракує і т. ін.) [однієї (третьої, де
сятої і т. ін.)] клепки у голові див. 
нема

0  Нема (немає, не було, не залйшй- 
лося і т. ін.) [ні (і)] нйтки сухої 
(рубця сухого) див. нема 

Нема (немає, не було, не може бути) 
[ніякого (жодного)] сумніву ([нія
ких (жодних)] сумнівів) див. нема 

0  Нема (немає, не було, не стало і т. ін.) 
життя див. нема

0  Нема (немає, не було) ради див. нема 
0  Нема (немає, не було) рівного див. 

нема
Нема (немає, не було) спокою (заст.

супокою) див. нема 
0  Тільки (хіба, хіба що, лиш) пташй- 

ного (птйчого) молока нема (не ви
стачає, бракує і т. ін.) див. нема

НЕМАЄ
немйє
0  І гадки (думки) нема (немає, не бу

ло) див. нема
0  І духу нема (немає, не було, не чути 

і т. ін.) див. нема
0  [І (ні, ані)] копійки [зламаної (мід

ної, щербатої)] (шеляга) нема (не
має, не було) за душею див. нема 

0  [І] цінй нема (немає, не було) див. 
нема

0  Лиця нема (немає, не знати, не було) / 
не стало див. нема

0  Місця живого нема (немає, не було 
і т. ін.) див. нема

0  Немає (нема) Бога у серці (в душі, в 
животі) див. нема

0  Немає (нема, не було) вгаву див. нема 
0  Немає (нема, не було) місця див. нема 
Немає (нема, не було) можлйвості див. 

нема
0  Нема (немає, бракує, не стало) ке

бети див. нема
0  Нема (немає, не було) відбою див. 

нема
0  Нема (немає, не було) діла див. нема 
0  Нема (немає, не було) зносу див. нема 
0  Нема (немає, не було) зупйну (впй- 

ну, спйну і т. ін.) див. нема 
0  Нема (немає, не було) [і] просвітку 

(просвітлої годйни) див. нема 
0  Нема (немає, не було, не вйдно) [і] 

кінця-краю (ні кінця ні краю, кінця, 
краю) див. нема

0  Нема (немає, не було, не вйдно, не 
стало і т. ін.) і сліду див. нема 

0  Нема (немає, не було, не вистачає, 
бракує і т. ін.) [однієї (третьої, де
сятої і т. ін.)] клепки у голові див. 
нема

0  Нема (немає, не було, не залйшй- 
лося і т. ін.) [ні (і)] нйтки сухої 
(рубця сухого) див. нема 

Нема (немає, не було, не може бути) 
[ніякого (жодного)] сумніву ([нія
ких (жодних)] сумнівів) див. нема 

0  Нема (немає, не було, не стало і т. ін.) 
життя див. нема

0  Нема (немає, не було) ради див. нема 
0  Нема (немає, не було) рівного див. 

нема
Нема (немає, не було) спокою (заст.

супокою) див. нема 
НЕМАЛО 
немало
0  Бачити / побачити [багато (немало)] 

світу (світй) див. бачити (5)
0  Попсувати багато (немало, чимало 

і т. ін.) крові див. попсувати
НЕМАТЕРІАЛЬНИЙ
нематерійльні
Д  Нематеріальні актйви див. актйв2 (6)
НЕОПЛАТНИЙ
неоплйтному
0  У [неоплатному] боргу див. борг (4)
НЕПОСИДЯЧКА
непосидячка
0  Непосидячка бере див. непосидячка
НЕПРИЄМНІСТЬ
неприємність
Напоротися на неприємність (на біду) 

див. напорюватися
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НЕРВ
нерв
Л  Блукаючий нерв див. нерв 
нервах
0 Бйти по нервах див. бйти (39)
НЕСКІНЧЕННИЙ
нескінчбнним
Нескінченним (безперервним, нестрим

ним і т. ін.) потоком див. потік 
НЕСЛАВА 
неславі
0  Бути (ходити) у неславі див. бути (86)
НЕСТИ
несё
0 Бог (Господь) несе / приніс див. Бог

(4)
нести
0 Баляндраси понести / нести див. по

нести
0 Нести (вернути, гонити і т. ін.)

ахінею див. нести 
НЕСТРИМНИЙ 
нестримним
Нескінченним (безперервним, не

стримним і т. ін.) потоком див. по
тік

НЕТЕРПЛЯЧКА
нетерплячка
Бере (охоплює) / взяла (охопйла) не

терплячка див. нетерплячка 
НЁТР1 
нетрях
0 Щоб тебе (його) понесло по нетрях 

та по болотах (поверх дерева) див. 
понести

НЕФІНАНСОВИЙ
Д  Нефінансові активи див. актив2 (7)
НЕЧИСТИЙ
нечиста
0 Бий мене нечиста сила див. бйти (18) 
нечистий
0  Біс (чорт, нечистий і т. ін.) споку

шає / спокусив див. біс1 (8)
0 Куди чорт (біс, нечистий і т. ін.) 

поніс див. чорт
0 Чорт (чорти, чортяка, нечистий, бе- 

нёря) носить (носять) див. чорт 
0  Як (мов, ніби і т. ін.) лихий (рідше 

нечистий, біс і т. ін.) попутав див. 
лихий1 

нечистій
0 Іди [собі] к бісовому батькові (к не

чистій матері) див. іти 
НИЗЬКИЙ 
низькйй
Низькйй бал див. бал2 (2) 
низькі
Низькі брови див. брова (6)

НИРКА
нйрка
Д  Блукаюча нйрка див. нйрка
НЙТКА
нйтка
0  Аріаднина (провідна) нйтка див.

нйтка
ниткйми
0  Білими нитками шйтий див. шйтий 
нйтки
0  Нема (немає, не булб, не залйшй- 

лося і т. ін.) [ні (і)] нйтки сухої 
(рубця сухого) див. нема 

НИТОЧКА 
нйточці
0  Ходйти по лезу брйтви (ножа) (по 

брйтві, по нйточці) див. ходйти 
НІДЕ 
ніде
0  Ніде (ніяк) [було] повернутися див.

повертатися1
НІЖ1
ножа
0  Ходйти по лезу брйтви (ножа) (по 

брйтві, по нйточці) див. ходйти
нікбли
ніколи
0  [І] світ [нікбли] не бачив (діал. не 

видав, не вйдів) див. світ2 
0  Нога [нікбли (більше)] не ступить 

(не буде) див. нога 
НІКУДИ 
нікуди
0  Далі (більше) [й (вже)] нікуди див.

нікуди
НІМЙЙ
німі
А  Німа азбука див. азбука (2)
НІС
ніс
0  [Аж] бйти / вдарити в ніс див. бйти 

( 13) 
нбса
0  Не бачити далі свого нбса див. ба

чити (11)
0  Повернути нбса в той (цей, інший) 

бік див. повертати1 
носом
0  Аж носом баньки дме див. дути
НІЧ
ніч
0  Згущується (згущається) / згустйлася 

атмосфера (ніч) <3густйлися тіні> 
див. атмосфера (3) 

нбчі
Білі нбчі див. ніч
0 Від білого світу до темної нбчі див. 

світ1

НІЧОГО
нічого
0  Гріх (нема чого, нічого і т. ін.) [і] 

Бога гнівйти див. гріх
нічбго
нічбго
0  Більше (більш) нічбго див. більше

(3)
0  Нічбго [більше] не лишається (не 

залишається, рідше не остається 
і т. ін.) І не лишйлося (не залйшй- 
пося, рідше не осталося і т. ін.) [, як] 
див. лишатися

ннцб
ніщб
0  Не бере (не візьме) ніщб (ворожа 

куля, лиха годйна і т. ін.) див. брати 
(142)

НІЯК
ніяк
0  Ніде (ніяк) [булб] повернутися див. 

повертатися1
НІЯКИЙ
ніякий
0  Ніякий грець не бере / не візьме див.

грець2
ніяких
0  Не викликати [жодного (будь-якого, 

ніякого)] сумніву ([жодних (будь- 
якйх, ніяких)] сумнівів) див. викли
кати

Нема (немає, не було, не може бути) 
[ніякого (жодного)] сумніву ([ніяких 
(жодних)] сумнівів) див. нема 

ніякого
0  Не викликати [жодного (будь-якбго, 

ніякого)] сумніву ([жодних (будь- 
якйх, ніяких)] сумнівів) див. викли
кати

Нема (немає, не булб, не може бути) 
[ніякого (жодного)] сумніву ([ніяких 
(жодних)] сумнівів) див. нема

НОВЙЙ
нові
0  Брати / взяти нові висоти див. брати 

(103)
0  Як (мов, ніби і т. ін.) баран (теля, 

козёл і т. ін.) на нові ворота див. 
баран (3)

НОВОКАЇНОВИЙ
новокаїнова
Д  Новокаїнова блокада див. блокада 

( 1) 
ногА
ногй
0  Нога [нікбли (більше)] не ступить 

(не буде) див. нога
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0 Бити ноги (рідше чоботи) див. бити 
(38)

0 Брати / взяти ноги на плечі (в руки, 
за пояс) див. брати (104)

0 Братися в ноги див. братися (16)
0 Дай / давай Боже (Бог) ноги [, а чорт 

колеса] див. давати
0 Сам чорт (біс, сатана) ногу (ноги) 

зломить (вломить, зламає і т. ін.) 
див. чорт 

ноги
0 Ноги моєї [більше] не буде див. 

бути (104)
0 Щоб ноги [більше] не було див. бути 

(109) 
ногу
0 На босу ногу див. нога 
0 Сам чорт (біс, сатана) ногу (ноги) 

зломить (вломить, зламає і т. ін.) 
див. чорт

0 Стати на близьку (коротку) ногу 
див. ставати 

нозі
0 Бути гирею на нозі див. бути (60)
НбМЕР
номер
Д  Атомний номер див. номер
НОРА
норі
0 Як байбак у норі див. бабак (1)
НОРМАТИВНИЙ
нормативний
Д  Нормативний акт див. акт (5)
НОСИТИ
носить
0 Чорт (чорти, чортяка, нечистий, бе- 

нёря) носить (носять) див. чорт 
нбсять
0 Чорт (чорти, чортяка, нечистий, бе- 

нёря) носить (носять) див. чорт
НбТА1
ноту
Брати / взяти нбту див. брати (22)
нбтний
нотна
Д Нотна азбука див. азбука (3)
НУДИТИ
нудити
0 Нудити / занудити [білим] світом 

див. нудити
НУДЬГА
нудьга
Нудьга (скука) бере (заїдає і т. ін.) / 

взяла (заїла і т. ін.) див. нудьга

НУЖА
н^жу
О Годувати (рідко відгодовувати) воші 

(вошей, бліх, нужу, блощиці і т. ін.) 
див. годувати 

НУЖДА 
нужда
Нужда (бідність, убожество і т. ін.) 

тіснить див. нужда
н у ж д А
нужда
Нужда (бідність, убожество і т. ін.) 

тіснить див. нужда
НУЛЬ
нуль
Д  Абсолютний нуль температури див. 

нуль
О Абсолютний (повний) нуль див. 

нуль
ОБАЧНІСТЬ
обйчності
О Мати себе (матися) на бачності (на 

обачності, на обережності і т. ін.) 
див. мати2

ОББІЛУВАТИ1
оббілувати
0  Обідрати (обчистити, оббілувати 

і т. ін.), як (мов, ніби і т. ін.) 
білочку (білку) див. обдирати

ОБВИНУВАЧЕНИЙ
обвинувачених
0  Сидіти (бути) на лаві підсудних (об

винувачених) див. сидіти
ОБГОРНУТИ
обгорнув
0  Страх (острах, жах) бере (обгортає, 

обіймає, обнімає, охоплює і т. ін.) / 
узяв (обгорнув, обійняв, обняв, охо
пив і т. ін.) кого <Страх находить 
(нападає) / найшбв (напав) на кого> 
див. страх1

ОБГОРТАТИ
обгортйє
0  Страх (острах, жах) бере (обгортає, 

обіймає, обнімає, охоплює і т. ін.) / 
узяв (обгорнув, обійняв, обняв, охо
пив і т. ін.) кого сСтрах находить 
(нападає) / найшбв (напав) на кого> 
див. страх1

ОБДІЛИТИ
обділив
0  Бог розумом зобйдив (обділив) див. 

Б ог(14)
ОБЕРЁЖН1СТБ
обережності
0  Мати себе (матися) на бачності (на 

обачності, на обережності і т. ін.) 
див. мати2

ОБЕРІГАТИ
оберігйти
Берегти (оберігати, боронити) честь 

див. берегти (1)
ОБЕРНУТИСЯ
обернутися
0  Обернутися / обертатися другим 

(іншим, темним і т. ін.) боком див. 
обертатися 

ОБЕРТАТИСЯ 
обертйтися
0  Обернутися / обертатися другим 

(іншим, темним і т. ін.) боком див. 
обертатися

бБЕРТОМ
обертом
0  [Аж (рідко білий)] світ крутиться 

(вернеться, макітриться, колихаєть- 
ся, іде) / закрутився (завертівся, за
макітрився, заколихався, пішов) 
обертом (перекидом, перекидьки, 
ходором і т. ін.) [в очах (перед 
очима)] див. світ2

ОБ’ЄДНАНИЙ
Об’єднаних
Генеральна Асамблея Організації 

Об’єднаних Націй див. асамблея (1) 
ОБЙДВА 
обидві
0  Брати / взяти в обидві жмені див.

брати (65)
ОБИДВІ
обйдві
0  Брати / взяти в обйдві жмені див. 

брати (65)
ОБІБРАТИСЯ
обберешся
0  Не обберешся (не оберешся, не 

обібратися і т. ін.) лиха (біди, 
клопоту і т. ін.) див. оббиратися 

обібрйтися
0  Не обберешся (не оберешся, не 

обібратися і т. ін.) лиха (біди, кло
поту і т. ін.) див. оббиратися

6 б іг

обіг
Д  Банкнотний обіг див. обіг 
Д  Безготівковий грошовий обіг див. 

обіг
ОБІГбВИЙ
обігбвих
Д  Баланс обігбвих коштів див. ба

ланс1 (7)
ОБІДРАТИ
обідрйти
0  Обідрати (обчистити, оббілувати 

і т. ін.), як (мов, ніби і т. ін.) 
білочку (білку) див. обдирати
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ОБІЙМАТИ
обіймйє
0 Страх (острах, жах) бере (обгортає, 

обіймає, обнімає, охоплює і т. ін.) / 
узяв (обгорнув, обійняв, обняв, охо
пив і т. ін.) кого сСтрах находить 
(нападає) / найшов (напав) на кого> 
див. страх1

ОБІЙНЯТИ
обійняв
0  Страх (острах, жах) бере (обгортає, 

обіймає, обнімає, охоплює і т. ін.) / 
узяв (обгорнув, обійняв, обняв, охо
пив і т. ін.) кого сСтрах находить 
(нападає) / найшов (напав) на кого> 
див. страх1

ОБ’ЇСТИСЯ
об’ївся
0  Як (мов, ніби / т. ін.) блекотй об’їв

ся (нa^вcя) див. об’їдатися

ОБКИДАТИ1
обкйдати
0 Обливати (обкидати, поливати 

і т. ін.) / облити (обкйдати, полити 
і т. ін.) брудом (болотом, грязюкою 
і т. ін.) див. обливати

ОБКИДАТИ1
обкидйти
0  Обливати (обкидати, поливати 

і т. ін.) / облити (обкйдати, полйти 
і т. ін.) брудом (болотом, грязюкою 
і т. ін.) див. обливати

ОБЛАМАТИ
обламати
0  Обламати / обламувати рёбра (бокй) 

див. обламувати1

ОБЛАМУВАТИ1
облймувати
0  Обламати / обламувати рёбра (бокй) 

див. обламувати1
ОБЛАТАТИ
облатйти
0 Полатати (облатати) / латати боки 

(рідко рёбра) див. полатати

ОБЛЁЖУВАТИ
облёжувати
0 Облёжувати бокй див. облёжувати
ОБЛИВАТИ
обливйти
0 Обливати (обкидати, поливати 

і т. ін.) І облйти (обкйдати, полйти 
і т. ін.) брудом (болотом, грязюкою 
і т. ін.) див. обливати

ОБЛИВАТИСЯ
обливйтися
0  Обливатися (умиватися, заливатися, 

рідше обсипатися і т. ін.) / обмй- 
тися (умйтися, залйтися, рідше об- 
сйпатися і т. ін.) [гіркйми (гарячи
ми, буйними і т. ін.)] слізьмй (сльо
зами, сльозою) див. обливатися

ОБЛЙТИ
облйти
0  Обливати (обкидати, поливати 

і т. ін.) / облйти (обкйдати, полйти 
і т. ін.) брудом (болотом, грязюкою 
і т. ін.) див. обливати

ОБЛИТИЙ
облйтий
0  Облйтий брудом див. облйтий
ОБЛИЧЧЯ
облйччям
0  Не ударити лицём (облйччям) у 

грязь (у болото) див. ударяти
ОБЛІГАЦІЯ
облігйції
Д  Беззаставні (незабезпёчеш) обліга

ції див. облігація
Об л ік

бблік
Д  Бухгалтерський облік див. облік 
66л і ку
0  Бути на обліку див. бути (70) 
ОБЛІКбВО-ВИДАВНЙЧИЙ 
облікбво-видавнйчий 
Д  Облікбво-видавнйчий аркуш див. 

аркуш (4)
О БЛ О ГА1
облогу
Брати / взяти в облогу див. брати (3)
ОБЛЯГТЙ
облягтй
0  Лежати (бути) / лягтй (рідко обляг

тй) на смёртнш постолі див. лежати
ОБЛЯМІВОЧКА
облямівочкою
0  Підносити (подавати) / піднестй 

(подати) на блюдечку (на блюді, на 
тарілочці) [з голубою облямівоч
кою] див. підносити

ОБМІН
ббмін
Д  Безвалютний обмін див. обмін
ОБМОЛбТ
обмолот
0  Брати / взяти в обмолбт див. брати

(66)

ОБНІМАТИ
обнімбє
0  Страх (острах, жах) берё (обгортає, 

обіймає, обнімає, охоплює і т. ін.) / 
узяв (обгорнув, обійняв, обняв, охо- 
пйв і т. ін.) кого сСтрах находить 
(нападає) / найшов (напав) на кого> 
див. страх1

ОБНЯТИ
обняв
0  Страх (острах, жах) берё (обгортає, 

обіймає, обнімає, охоплює і т. ін.) / 
узяв (обгорнув, обійняв, обняв, охо- 
пйв і т. ін.) кого сСтрах находить 
(нападає) / найшов (напав) на кого> 
див. страх1 

обнялй
0  Думкй (гадкй і т. ін.) беруть (об

сідають, гризуть) / взялй (обсіли, 
обнялй) див. думка

ОБОРбНА
оборбни
Рада національної безпёки і оборбни 

України див. рада 
оборбну
0  Брати / взяти під захист (рідко під 

оборбну) див. брати (105)
ОБОРОНЙТИ
оборонй
0  Боронй (борбнь) / оборонй (сохранй, 

сохрань) Боже див. боронйти1 (1)
оборбнить
0  Хай (нехай) Бог (Господь) мйлує 

(боронить) / помйлує (оборбнить) 
див. Бог (29)

ОБРАТИСЯ
оберёшся
О Не обберёшся (не оберёшся, не 

обібратися і т. ін.) лйха (бідй, кло
поту і т. ін.) див. оббиратися

ОБРОСТАННЯ
обростання
Д  Біологічне обростання див. обро

стання
ОБСЕРВАТОРІЯ
обсерваторія
Д  Аерологічна обсерваторія див. об

серваторія
ОБСЙПАТИСЯ
обсйпатися
0  Обливатися (умиватися, заливатися, 

рідше обсипатися і т. ін.) / обмйти- 
ся (умйтися, залйтися, рідше об
сйпатися і т. ін.) [гіркйми (гарячи
ми, буйними і т. ін.)] слізьмй (сльо
зами, сльозою) див. обливатися
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ОБСИПАТИСЯ
обсипатися
0  Обливатися (умиватися, заливатися, 

рідше обсипатися і т. ін.) І обмити
ся (умитися, залитися, рідше об- 
сйпатися і т. ін.) [гіркими (гарячи
ми, буйними і т. ін.)] слізьми (сльо
зами, сльозою) див. обливатися

ОБСІДАТИ
обсідають
0  Думки (гадки і т. ін.) беруть (об

сідають, гризуть) / взяли (обсіли, 
обняли) див. думка

ОБСІСТИ
обсіла
0 Біда обсіла (осіла, присіла і т. ін.)

див. біда1 (2) 
обсіли
0  Думки (гадкй і т. ін.) беруть (об

сідають, гризуть) / взяли (обсіли, 
обняли) див. думка

ОБСТРІЛ
обстріл
0 Брати / взяти під обстріл див. брати 

(106)
ОБТЯГАТИ
обтягати
Обтягати (обтягувати) / обтягти (об

тягнути) бочку див. обтягати
ОБТЯГНУТИ
обтягнути
Обтягати (обтягувати) / обтягти (об

тягнути) бочку див. обтягати
ОБТЯГТИ
обтягти
Обтягати (обтягувати) / обтягти (об

тягнути) бочку див. обтягати
ОБТЯГУВАТИ
обтягувати
Обтягати (обтягувати) / обтягти (об

тягнути) бочку див. обтягати
ОБУХ
обухом
0 Як (мов, ніби і т. ін.) обухом (довб

нею, молотком) бити / вдарити [по 
голові (в голову)] див. бити (47)

ОБХбПЛЮВАТИ
обхоплює
0 Скільки сягає (бачить, обхоплює, 

захопить і т. ін.) око див. око1
ОБЧИСТИТИ
обчистити
0  Обідрати (обчистити, оббілувати 

і т. ін.), як (мов, ніби і т. ін.) 
білочку (білку) див. обдирати

ОГОЛОСИТИ
оголосйти
0  Оголосйти (підняти) аврал див. ого

лошувати
Проголошувати (оголошувати і т. ін.) / 

проголосйти (оголосйти і т. ін.) ана
фему див. проголошувати

ОГОЛбШУВАТИ
оголошувати
Проголошувати (оголошувати і т. ін.) / 

проголосйти (оголосйти / т. ін.) 
анафему див. проголошувати

ОГОРНУТИ
огорнув
0  Жаль бере (проймає, огортає і т. ін.) / 

взяв (пройняв, огорнув і т. ін.) [за 
серце] див. жаль1

о г о р т Ат и

огортає
0  Жаль бере (проймає, огортає і т. ін.) І 

взяв (пройняв, огорнув і т. ін.) [за 
серце] див. жаль1

ОГРЁБОМ
огрёбом
О Огрёбом брати див. брати (143)
ОДИН
одйн
0  Міряти однією міркою (на одну мір

ку, на одйн аршйн і т. ін.) див. міря
ти

0  На одйн аршйн (копйл) див. аршйн
(2)

0  Одйн бік медалі див. бік (9)
0  Одйн Бог [тільки] знає (відає) див. 

Бог (24)
0  Одйн чорт (біс, дідько) <Одна са

т а н і  див. чорт
0  Перевчйтися на одйн бік див. пере

учуватися
0  Перехвалювати / перехвалйти на 

одйн бік див. перехвалювати 
однй
0  Одйн чорт (біс, дідько) <Одна са

т а н і  див. чорт 
однйм
0 Біс однйм мотузочком скрутйв див. 

біс1 (4)
0  Хоч однйм боком див. бік (13) 
однієї
0  Два боки (дві сторонй) [однієї] ме

далі див. бік (3)
0  Нема (немає, не було, не вистачає, 

бракує і т. ін.) [однієї (третьої, де
сятої і т. ін.)] клепки у голові див. 
нема 

однією
0  Міряти однією міркою (на одну мір

ку, на одйн аршйн і т. ін.) див. 
міряти

одній
0  Бути (ітй, крокувати, перебувати 

і т. ін.) в одній шерензі див. бути 
(65) 

одногб
О 3 одногб боку.., з другого (іншого) 

боку., див. бік (2) 
одному
0  Одному Богу (Аллаху) відомо див.

відомо
одну
0  Бути в одну шуршу див. бути (54)
0  Міряти однією міркою (на одну мір

ку, на одйн аршйн і т. ін.) див. міря
ти

0  Стоптати багато (не одну пару, сім 
пар і т. ін.) підошов (підметок, чо
біт і т. ін.) див. стоптувати

ОДИНЙЦЯ
одинйця
Бойова одинйця див. одинйця
ОДНА
одйн
0  Міряти однією міркою (на одну мір

ку, на одйн аршйн і т. ін.) див. міряти 
0  На одйн аршйн (копйл) див. аршйн 

(2)
0  Одйн бік медалі див. бік (9)
0  Одйн Бог [тільки] знає (відає) див. 

Бог (24)
0  Одйн чорт (біс, дідько) <Одна са

т а н і  див. чорт
0  Перевчйтися на одйн бік див. пере

учуватися
0  Перехвалювати / перехвалйти на 

одйн бік див. перехвалювати 
однй
0  Одйн чорт (біс, дідько) <Одна са

т а н і  див. чорт 
однйм
0  Біс однйм мотузочком скрутйв див. 

біс1 (4)
0  Хоч однйм боком див. бік (13) 
однібї
0  Два боки (дві сторонй) [однієї] ме

далі див. бік (3)
0  Нема (немає, не було, не вистачає, 

бракує і т. ін.) [однієї (третьої, де
сятої і т. ін.)] клепки у голові див. 
нема 

одніїю
0  Міряти однією міркою (на одну 

мірку, на одйн аршйн і т. ін.) див. 
міряти 

одній
0  Бути (ітй, крокувати, перебувати 

і т. ін.) в одній шерензі див. бути 
(65)
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ОДНОГО
О 3 одногб боку.., з другого (іншого) 

боку., див. бік (2) 
одному
0  Одному Богу (Аллаху) відомо див.

відомо
одну
0  Бути в одну шуршу див. бути (54)
0  Міряти однією міркою (на одну мір

ку, на одйн аршин і т. ін.) див. міряти 
0  Стоптати багато (не одну пару, сім 

пар і т. ін.) підошов (підметок, чо
біт і т. ін.) див. стоптувати

ОДНЕ
одйн
0  Міряти однією міркою (на одну мір

ку, на один аршин і т. ін.) див. міряти 
0  На одйн аршин (копил) див. аршин 

(2)
0 Одйн бік медалі див. бік (9)
0  Одйн Бог [тільки] знає (відає) див. 

Бог(24)
0  Одйн чорт (біс, дідько) <Одна са

т а н і  див. чорт
0 Перевчйтися на одйн бік див. пере

учуватися
0  Перехвалювати / перехвалйти на 

одйн бік див. перехвалювати 
однй
0  Одйн чорт (біс, дідько) <Одна са

т а н і  див. чорт 
однйм
0 Біс однйм мотузочком скрутйв див. 

біс1 (4)
0  Хоч однйм боком див. бік (13) 
однієї
0  Два боки (дві сторонй) [однієї] ме

далі див. бік (3)
0  Нема (немає, не було, не вистачає, 

бракує і т. ін.) [однієї (третьої, де
сятої і т. ін.)] клепки у голові див. 
нема 

однією
0 Міряти однією міркою (на одну мір

ку, на одйн аршйн і т. ін.) див. міряти 
одній
0  Бути (іти, крокувати, перебувати 

і т. ін.) в одній шерензі див. бути 
(65) 

одногб
О 3 одногб боку.., з другого (іншого) 

боку., див. бік (2) 
одному
0  Одному Богу (Аллаху) відомо див.

відомо
одну
0  Бути в одну шуршу див. бути (54)
0  Міряти однією міркою (на одну мір

ку, на одйн аршйн і т. ін.) див. міряти

0  Стоптати багато (не одну пару, сім 
пар і т. ін.) підошов (підметок, чо
біт і т. ін.) див. стоптувати

ОДНІ
ОДЙН
0  Міряти однією міркою (на одну мір

ку, на одйн аршйн і т. ін.) див. міряти 
0  На одйн аршйн (копил) див. аршйн 

(2)
0  Одйн бік медалі див. бік (9)
0  Одйн Бог [тільки] знає (відає) див. 

Б ог(24)
0  Одйн чорт (біс, дідько) <Одна са

т а н і  див. чорт
0  Перевчйтися на одйн бік див. пере

учуватися
0  Перехвалювати / перехвалйти на 

одйн бік див. перехвалювати 
однй
0  Одйн чорт (біс, дідько) <Одна са

т а н і  див. чорт 
однйм
0  Біс однйм мотузочком скрутйв див. 

біс1 (4)
0  Хоч однйм боком див. бік (13) 
однієї
0  Два боки (дві сторонй) [однієї] ме

далі див. бік (3)
0  Нема (немає, не було, не вистачає, 

бракує і т. ін.) [однієї (третьої, де
сятої і т. ін.)] клепки у голові див. 
нема 

однібю
0  Міряти однією міркою (на одну мір

ку, на одйн аршйн і т. ін.) див. міряти 
одній
0  Бути (ітй, крокувати, перебувати 

і т. ін.) в одній шерензі див. бути 
(65) 

одногб
О 3 одногб боку.., з другого (іншого) 

боку., див. бік (2) 
одному
0  Одному Богу (Аллаху) відомо див.

відомо
одну
0  Бути в одну шуршу див. бути (54)
0  Міряти однією міркою (на одну мір

ку, на одйн аршйн і т. ін.) див. міряти 
0  Стоптати багато (не одну пару, сім 

пар і т. ін.) підошов (підметок, чо
біт і т. ін.) див. стоптувати

о д н б
ОДЙН
0  Міряти однією міркою (на одну мір

ку, на одйн аршйн і т. ін.) див. міряти 
0  На одйн аршйн (копйл) див. аршйн 

(2)
0  Одйн бік медалі див. бік (9)

0  Одйн Бог [тільки] знає (відає) див. 
Бог (24)

0  Одйн чорт (біс, дідько) <Одна са
т а н і  див. чорт

0  Перевчйтися на одйн бік див. пере
учуватися

0  Перехвалювати / перехвалйти на 
одйн бік див. перехвалювати 

однй
0  Одйн чорт (біс, дідько) <Одна са

т а н і  див. чорт 
однйм
0  Біс однйм мотузочком скрутйв див. 

біс1 (4)
0  Хоч однйм боком див. бік (13) 
однібї
0  Два боки (дві сторонй) [однієї] ме

далі див. бік (3)
0  Нема (немає, не було, не вистачає, 

бракує і т. ін.) [однієї (третьої, де
сятої і т. ін.)] клепки у голові див. 
немй 

однією
0  Міряти однією міркою (на одну мір

ку, на одйн аршйн і т. ін.) див. міряти 
одній
0  Бути (ітй, крокувати, перебувати 

і т. ін.) в одній шерензі див. бути 
(65) 

одногб
О 3 одногб боку.., З другого (іншого) 

боку., див. бік (2) 
одному
0  Одному Богу (Аллаху) відомо див.

відомо
одну
0  Бути в одну ш>фшу див. бути (54)
0  Міряти однією міркою (на одну мір

ку, на одйн аршйн і т. ін.) див. міряти 
0  Стоптати багато (не одну пару, сім 

пар і т. ін.) підошов (підметок, чо
біт і т. ін.) див. стоптувати

ОДНОЯЙЦЁВИЙ
однояйцеві
А  Однояйцеві близнята (близнюкй) 

див. близнята (2)
бДУР
одур
0  бдур бере (хапає) / взяв (ухопйв) 

див. одур
ОЗБРОЄННЯ
озбрбєння
0  Брати / взяти на озбрбєння див. бра

ти (93)
О ко'
ВІЧІ
0  Бйти / вдарити у вічі (в очі) див. 

бйти (25)
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ока
Л  Акомодація ока див. акомодація (1) 
око
0 [Аж] вбирати (брати) [в (на) себе] 

очі (око) див. вбирати1 
0  Бите око див. око1 
0  Брати / взяти на [пильне] око див. 

брати (94)
0  Влучати (бити, попадати) / влучити 

(попасти) в [саму] точку (в [саме] 
око) див. влучати

0 Скільки сягає (бачить, обхоплює, 
захопить і т. ін.) око див. бко1 

оком
0 Бистрим оком див. око1 
0  Блимнути очима (оком) див. блим

нути (1)
0 Блиснути (блискати) очима (оком) 

див. блиснути (1)
0  Не моргнувши (рідше не зморг

нувши) [оком (бровою)] див. морг
нути

0  Пускати (посилати) / пустити бісики 
(гедзики) [очима (оком)] див. пус
кати

0 Світити / засвітити очима (оком, 
білками) див. світити 

0 Хоч би [тобі] оком (вусом, бровою) 
моргнути див. моргнути 

оці
0 Любити, як сіль в оці [і тернину в 

ббці] див. любити
0  Стирчати (стриміти) спйчкою (біль

мом) в (на) оці (в (на) очах) див. 
стирчати

0 Стояти / стати більмом [в оці] див. 
стояти

0  [Як (мов, ніби і т. ін.)] більмо (біль
мом) на (в) оці див. більмо (1) 

очах
0 [Аж (рідко білий)] світ крутиться 

(вернеться, макітриться, колихаєть- 
ся, іде) / закрутився (завертівся, за
макітрився, заколихався, пішов) 
обертом (перекидом, перекидьки, 
ходором і т. ін.) [в очах (перед очи
ма)] див. світ2

0 Бісики грають (стрибають, рідше іс
кряться і т. ін.) в очах див. бісик (1) 

0  [Вогненні (темні)] кола бігають 
(стрибають, витанцьовують і т. ін.) / 
забігають в очах (перед очима) див. 
коло1

0 Стирчати (стриміти) спйчкою (біль
мом) в (на) оці (в (на) очах) див. 
стирчати 

очёй
0  Знімати / зняти полуду (більма) з 

очей див. знімати
0  Світ [ м о ї х ]  очей! <Мій світе [білий]! >  

див. світ1

очйма
0  [Аж (рідко білий)] світ крутиться 

(вернеться, макітриться, колпхаєть
ся, іде) / закрутився (завертівся, за
макітрився, заколихався, пішов) 
обертом (перекидом, перекидьки, 
ходором і т. ін.) [в очах (перед очи
ма)] див. світ2

0  Бігати очйма див. бігати (2)
0  Блймнути очйма (оком) див. блйм- 

нути (1)
0  Блйснути (блйскати) очйма (оком) 

див. блйснути (1)
0  Блукати (блудйти) / поблукати (по- 

блудйти) очйма (поглядом) див. 
блукати (2)

0  [Вогненні (темні)] кола бігають 
(стрибають, витанцьовують і т. ін.) / 
забігають в очах (перед очйма) див. 
коло1

0  Кліпати (блимати) очйма див. кліпати 
0  Пускати (посилати) / пустйти біси

ки (ґедзики) [очйма (оком)] див. 
пускати

0  Світйти / засвітйти очйма (бком, 
білками) див. світйти 

бчі
0  [Аж] вбирати (брати) [в (на) себе] 

очі (око) див. вбирати1 
0  Бйти / вдарити у вічі (в очі) див. 

бйти (25)
0  Вивертати / вивернути очі (білкй) 

див. вивертати
0  Вйдерти (повидирати, вйдряпати, 

вйдрати) / видирати (видряпувати) 
очі (банькй) [з лоба] див. видирати 

0  Вйтріщити (вйвалити, вйрячити, 
вйлупити, вйбалушити і т. ін.) І 
витріщати (вивалювати, вирячати, 
вилуплювати, вибалушувати і т. ін.) 
очі (банькй, рідко бульки) див. ви
тріщати

0  Кудй очі [бачать (дйвляться, спали 
і т. ін.)] див. око1

0  Луп йти [свої] очі (банькй, балухи, 
зіньки) див. лупйти 

0  Наводити / навестй полуду (більмо) 
на очі див. наводити 

0  бчі (банькй) повитріщати див. по
витріщати

0  бчі бігають / забігали див. око1 
0  бчі блйснули [гнівом] див. око1 
0  бчі блукають (лізуть, лазять і т. ін.) 

див. око1
0  Щоб (абй) [і (й)] очі не бачили (діал. 

не вйділи) див. око1
ОКСАМЙТОВИЙ
оксамйтовий
0  Бархатний (оксамйтовий) сезон див. 

сезон

ОЛІЯ
олію
Бйти / збйти олію див. бйти (6)
ОМЕГА
омёга
0  Альфа і омёга див. альфа (1) 
омёги
0  Від альфи до омеги див. альфа (2)
обн
ООН
Рада Безпеки ООН див. рада
ОПАЛА
опйлі
0  Бути (перебувати) в опалі див. бути 

(74)
ОПЕРАЦІЯ
операції
А  Актйвні операції банку див. операція 
операція
А  Алеаторна операція (договір, уго

да) див. операція 
ОПИНИТИСЯ 
опинйтися
0  Бути (стояти, опинятися і т. ін.) / 

опинйтися в центрі уваги <Бути 
(ставати) / стати центром уваги> 
див. бути (82)

ОПИНЯТИСЯ
опинятися
0  Бути (стояти, опинятися і т. ін.) І 

опинйтися в центрі уваги <Буги 
(ставати) / стати центром уваги> 
див. бути (82)

бпит
О П И Т

Брати / взяти опит див. брати (23)
ОПЛАТА
оплйти
А  Акордна система оплати [праці] 

див. система
ОПОЗЙЦІЯ
опозйції
Бути (перебувати, стояти і т. ін.) в 

опозйції див. бути (22)
ОПбРНИЙ
опорна
Опорна база див. база (3)
ОПРОЩЕННЯ2
опрощёння
Брати (приймати) / взяти (прийняти) 

опрощення див. брати (46)
Просйти (благати, молйти і т. ін.) про

щення (опрощення) див. просйти
бПТИКА
оптика
А  Анаморфотна оптика див. оптика
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ОРГАНІЗАЦІЯ
Організації
Генеральна Асамблея О рганізації 

Об’єднаних Націй див. асамблея (1)
ОРГАНІЗМ
організми
Л  Ацидофільні організми див. орга

нізм
Л  Ацидофобні організми див. орга

нізм
ОРНАМЕНТАЦІЯ
орнаментація
Л  Берегова орнаментація див. орна

ментація
ОРТОГОНАЛЬНИЙ
ортогональний
Д  Ортогональний базис див. базис (1)
ОРТОНОРМОВАНИЙ
ортонормований
Д  Ортонормований базис див. базис

(2)
ОСЁЛ
осёл
0  Буриданів осёл (віслюк) див. осёл
ОСЕЛЕДЕЦЬ
оселедців
Як (мов, ніби і т. ін.) оселёдшв (рідко 

селёдщв) [у бочці] див. оселёдець
ОСІСТИ
осіла
0  Біда обсіла (осіла, присіла і т. ін.) 

див. біда1 (2)
ОСКбМА
оскома
0  Оскома берё / узяла див. оскома
ОСНбВА
основу
Брати / взяти за основу див. брати (10)
ОСбБА
особа
Акредитована особа див. особа
ОСТАВАТИСЯ
оставатися
Залишатися (розм. оставатися) / зали

шитися (розм. остатися) в брехунах 
див. залишатися

0 Не лишатися (не залишатися, рідше 
не оставатися і т. ін.) / не лишитися 
(не залишитися, рідше не остатися 
і т. ін.) в боргу див. лишатися 

остаёться
0 Нічого [більше] не лишається (не 

залишається, рідше не остається 
і т. ін.) / не лишилося (не залиши
лося, рідше не осталося і т. ін.) [, як] 
див. лишатися

ОСТАННІЙ
останній
0  На Божій (останній) дорозі див. до

рога
останніх
Бути на останніх днях див. бути (15) 
останню
0  Відходити (лагодитися) / відійти на 

(в) Божу (останню) путь (дорогу) 
див. відходити

ОСТАТИСЯ
остйлося
0  Нічого [більше] не лишається (не 

залишається, рідше не остається 
і т. ін.) / не лишйлося (не залиши
лося, рідше не осталося і т. ін.) [, як] 
див. лишатися

остатися
Залишатися (розм. оставатися) / зали

шитися (розм. остатися) в брехунах 
див. залишатися

0  Лишитися (остатися, бути і т. ін.) з 
гарбузом див. лишатися

0  Не лишатися (не залишатися, рідше 
не оставатися і т. ін.) І не лишитися 
(не залишитися, рідше не остатися 
і т. ін.) в боргу див. лишатися

бСТРАХ
острах
0  Страх (острах, жах) берё (обгортає, 

обіймає, обнімає, охоплює і т. ін.) / 
узяв (обгорнув, обійняв, обняв, охо- 
пйв і т. ін.) кого <Страх находить 
(нападає) / найшов (напав) на кого> 
див. страх1

Ос т р ів

острові
0  Робінзон на безлюдному острові 

див. робінзон
ОТЕЦЬКИЙ
отёцький
0  Батьків (отёцький) син див. син
ОТИМ
отйм
0 Отйм-бо (то) й ба <Тйм-то й ба> 

див. ба1 (2)
отбж1
отож
0  Отож-то (отбж-бо, то ж то, тож-бо) 

й [воно] [є] див. воно
ОФЛЮСОВАНИЙ
офлюсований
Д  Офлюсований агломерат див. агло

мерат (1)

ОХОПИТИ
охопйв
0  Страх (острах, жах) берё (обгортає, 

обіймає, обнімає, охоплює і т. ін.) / 
узяв (обгорнув, обійняв, обняв, охо
пйв і т. ін.) кого сСтрах находить 
(нападає) / найшов (напав) на кого> 
див. страх1 

охопйла
Берё (охоплює) / взяла (охопйла) не

терплячка див. нетерплячка 
0  Цікавість берё (розбирає, охоплює 

і т. ін.) / взяла (розібрала, охопйла 
і т. ін.) див. цікавість

ОХбПЛЮВАТИ
охоплює
Берё (охоплює) / взяла (охопйла) не

терплячка див. нетерплячка 
0  Страх (острах, жах) берё (обгортає, 

обіймає, обнімає, охоплює і т. ін.) / 
узяв (обгорнув, обійняв, обняв, охо
пйв і т. ін.) кого сСтрах находить 
(нападає) / найшов (напав) на кого> 
див. страх1

0  Цікавість берё (розбирає, охоплює 
і т. ін.) / взяла (розібрала, охопйла 
і т. ін.) див. цікавість

ОХОРбНЕЦЬ
охоронець
Ангел-хранйтель (ангел-охорбнець) 

див. ангел (1)
ОХбТА1
охота
О Охота берё див. охота1
бчі
вічі
0  Бйти / вдарити у вічі (в очі) див.

бйти (25) 
бка
Д  Акомодація ока див. акомодація (1) 
око
0  [Аж] вбирати (брати) [в (на) сёбе] 

очі (бко) див. вбирати1 
0  Бйте око див. око1 
0  Брати / взяти на [пйльне] око див. 

брати (94)
0  Влучати (бйти, попадати) / влучити 

(попасти) в [саму] точку (в [саме] 
око) див. влучати

0  Скільки сягає (бачить, обхоплює, 
захопить і т. ін.) око див. око1 

оком
0  Бйстрим оком див. око1 
0  Блймнути очйма (оком) див. блйм- 

нути (1)
0  Блйснути (блйскати) очйма (оком) 

див. блйснути (1)
0  Не моргнувши (рідше не зморгнув

ши) [оком (бровою)] див. моргнути
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0  Пускати (посилати) / пустити біси
ки (гедзики) [очима (оком)] див. 
пускати

0 Світити / засвітити очима (оком, 
білками) див. світити 

0 Хоч би [тобі] оком (вусом, бровою) 
моргнути див. моргнути

оці
0  Любити, як сіль в оці [і тернину в 

боці] див. любити
0  Стирчати (стриміти) спйчкою (біль

мом) в (на) оці (в (на) очах) див. 
стирчати

0  Стояти / стати більмом [в оці] див. 
стояти

0  [Як (мов, ніби і т. ін.)] більмо 
(більмом) на (в) оці див. більмо (1) 

очах
0  [Аж (рідко білий)] світ крутиться 

(вернеться, макітриться, колпхаєть
ся, іде) / закрутився (завертівся, за
макітрився, заколихався, пішов) 
обертом (перекидом, перекидьки, 
ходором і т. ін.) [в очах (перед очи
ма)] див. світ2

0  Бісики грають (стрибають, рідше іс
кряться і т. ін.) в очах див. бісик (1) 

0  [Вогненні (темні)] кола бігають 
(стрибають, витанцьовують і т. ін.) / 
забігають в очах (перед очима) див. 
коло1

0  Стирчати (стриміти) спйчкою (біль
мом) в (на) оці (в (на) очах) див. 
стирчати 

очей
0 Знімати / зняти полуду (більма) з 

очей див. знімати
0  Світ [моїх] очей! <Мій світе [білий]!> 

див. світ1 
очима
0 [Аж (рідко білий)] світ крутиться 

(вернеться, макітриться, колихаєть- 
ся, іде) / закрутився (завертівся, 
замакітрився, заколихався, пішов) 
обертом (перекидом, перекидьки, 
ходором і т. ін.) [в очах (перед очи
ма)] див. світ2

0  Бігати очима див. бігати (2)
0 Блимнути очима (оком) див. блим

нути (1)
0 Блиснути (блискати) очима (оком) 

див. блиснути (1)
0  Блукати (блудити) / поблукати (по

блудити) очима (поглядом) див. 
блукати (2)

0  [Вогненні (темні)] кола бігають 
(стрибають, витанцьовують і т. ін.) І 
забігають в очах (перед очима) див. 
коло1

0  Кліпати (блимати) очима див. кліпати

0  Пускати (посилати) / пустити біси
ки (ґедзики) [очима (оком)] див. 
пускати

0  Світити / засвітити очима (оком, 
білками) див. світити 

бчі
0  [Аж] вбирати (брати) [в (на) себе] 

очі (око) див. вбирати1 
0  Бити / вдарити у вічі (в очі) див. 

бити (25)
0  Вивертати / вивернути очі (білки) 

див. вивертати
0  Видерти (повидирати, видряпати, 

видрати) / видирати (видряпувати) 
очі (баньки) [з лоба] див. видирати 

0  Витріщити (вивалити, вирячити, 
вйлупити, вибалушити і т. ін.) / ви
тріщати (вивалювати, вирячати, ви
луплювати, вибалушувати і т. ін.) 
очі (баньки, рідко бульки) див. ви
тріщати

0  Куди очі [бачать (дивляться, спали 
і т. ін.)] див. око1

0  Лупити [свої] очі (баньки, балухи, 
зіньки) див. лупити 

0  Наводити / навести полуду (більмо) 
на очі див. наводити 

0  бчі (баньки) повитріщати див. по
витріщати

0  бчі бігають / забігали див. око1 
0  бчі блиснули [гнівом] див. око1 
0  бчі блукають (лізуть, лазять і т. ін.) 

див. око1
0  Щоб (аби) [і (й)] очі не бачили (діал. 

не виділи) див. око1
пАдати
падати
0  Падати / впасти в безодню див.

падати
пйдають
0  Акції падають / упали див. акція1 (2)
ПАЗУР
пазурах
0  Бути в кігтях (в пазурах) див. бути 

(50)
пАзуха
пазухою
0  Як (мов, ніби і т. ін.) у Бога (у Хрис

та, у батька і т. ін.) за пазухою (за 
дверима) див. пазуха

ПАКЕТ
пакет
А  Контрольний пакет акцій див. пакет
ПАЛАЦ
Палйц
Будинок (Палац) культури див. буди

нок (2)

ПАЛЕЦЬ
пйлець
Підмізинний (безіменний) палець див.

палець 
ПАЛИЦЯ 
ПІЛ и ці
0  Без палиці (без бука) і не підступай 

(заст. ані приступ) див. підступати 
0  З-під палиці (з-під палки, з-під ба

тога) див. палиця 
палицю
0 Як (мов, ніби і т. ін.) аршин (па

лицю, багнета) проковтнув див. 
проковтнути

пАлка
палки
0  З-під палиці (з-під палки, з-під ба

тога) див. палиця
пАм’Ять
пам’ять
А  Асоціативна пам’ять див. пам’ять 
А  Буферна пам’ять див. пам’ять 
0  Відбило баки (пам’ять) див. відби

вати
ПАПЕРбВИЙ
паперовий
А  Паперовий аркуш див. аркуш (5)
пАра1
пар
0  Стоптати багато (не одну пару, сім 

пар і т. ін.) підошов (підметок, чо
біт і т. ін.) див. стоптувати 

пйри
0  Бісової пари див. пара1 
пару
0  Стоптати багато (не одну пару, сім 

пар і т. ін.) підошов (підметок, чо
біт і т. ін.) див. стоптувати

пАра2
парою
Братися / взятися парою див. братися

(5)
ПАРАГРАФ
параграф
0  Параграф безсловесний див. пара

граф
ПАРДОН
пардону
Просити (благати) / попросити (забла

гати) пардону див. просити 
ПАРК 
парк
Англійський парк див. парк
ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ
Парламентська
Парламентська Асамблея Ради Євро

пи див. асамблея (2)
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парлйментська
Парламентська більшість див. біль

шість (2)
ПАРОНІМІЧНИЙ
паронімічна
Л  Паронімічна атракція див. атракція

( 1)
ПАСИВНИЙ2
пасивний
Л  Пасивний баланс див. баланс1 (13)
ПАСКУДИТИ
паскудити
0  Бруднити (паскудити, каляти і т. ін.) 

руки див. бруднити (1)
ПАТОЛОГІЧНИЙ
патологічна
Д  Патологічна анатомія див. анатомія

(4)
ПАХНУТИ
пахне
0  [І] [близько] не пахне див. пахнути
ПАЩбК1
пацюкй
0  Хоч пацюкй (цуценят, кошенят) бий 

див. бйти (46)
ПАЧЕ
пйче
О Тим паче (більше), що., див. паче
ПЕВЕН
певен
0  Будь певний (певен) <Будьте певні> 

див. бути (39) 
пёвш
0 Будь певний (певен) <Будьте певні> 

див. бути (39)
ПЕВНИЙ
певний
0 Будь певний (певен) <Будьте певні> 

див. бути (39) 
пёвш
0 Будь певний (певен) <Будьте певні> 

див. бути (39)
ПЕКЛО
пекло
0  Лізти (спішйти, забігати, сунутися 

і т. ін.) поперёд батька в пекло див. 
лізти

0 Хоч [до біса] у пекло див. пекло
ПЁРА
пера
Акула пера див. акула (1) 
перо
0 Братися / взятися за перо див. бра

тися (9) 
пером
0 [Хай, нехай] земля [буде] пухом (пе

ром, пухкенькою, легка) див. земля

ПЕРЕБУВАТИ1
перебувйти
0  Бути (ітй, крокувати, перебувати 

/ т. ін.) в одній шерензі див. бути 
(65)

0  Бути (перебувати) в опалі див. бути 
(74)

Бути (перебувати) на утрйманні див. 
бути (17)

Бути (перебувати) під вплйвом див. 
бути (18)

Бути (перебувати) під наглядом див. 
бути (19)

Бути (перебувати) під судом див. бути
(2 0 )

Бути (перебувати) / пробути під слід
ством (заст. в слідстві) див. бути 
(21)

Бути (перебувати, стояти і т. ін.) в 
опозиції див. бути (22)

0  Бути (перебувати, стояти і т. ін.) 
поза законом див. бути (75)

ПЕРЕВЧИТИСЯ
перевчйтися
0  Перевчйтися на один бік див. пере

учуватися
ПЕРЕВ’ЯЗ
перев’яз
Брати / взяти на перев’яз див. брати

(18)
ПЕРЕЖИВАТИ
переживати
0  Боліти (уболівати, переживати 

і т. ін.) за свою (власну) шкуру див. 
боліти2 (2)

ПЕРЕЙМАТИ
переймйти
0  Брати (приймати, переймати) / взя

ти (прийняти, перейняти) вину на 
себе див. брати (127)

ПЕРЕЙНЯТИ
перейняти
0  Брати (приймати, переймати) / взя

ти (прийняти, перейняти) вину на 
себе див. брати (127)

ПЕРЕЙТИ
перейтй
0  Ставати (переходити) / стати (рідко 

станути, перейтй) на бік (на сто
рону) див. ставати

ПЕРЕКИДОМ
перекидом
0  [Аж (рідко білий)] світ крутиться 

(вернеться, макітриться, кол пхаєть
ся, іде) / закрутйвся (завертівся, за
макітрився, заколихався, пішов) 
обертом (перекидом, перекидьки, 
ходором і т. ін.) [в очах (перед очи
ма)] див. світ2

ПЕРЕКИДЬКИ
перекидьки
0  [Аж (рідко білий)] світ крутиться 

(вернеться, макітриться, кол пхаєть
ся, іде) / закрутйвся (завертівся, за
макітрився, заколихався, пішов) 
обертом (перекидом, перекидьки, 
ходором і т. ін.) [в очах (перед очй- 
ма)] див. світ2

ПЕРЕЛИВАТИСЯ
переливатися
Грати (переливатися) всіма кольорами 

(барвами) веселки (райдуги) див. 
грати

ПЕРЕЛЯК
переляк
Брати / взяти на переляк див. брати

(19)
ПЕРЕМІСИТИ
перемісйти
0  Місйти (перемішувати) / перемісй

ти болото (багно, багнюку і т. ін.) 
див. місйти

ПЕРЕМІШУВАТИ2
перемішувати
0  Місйти (перемішувати) / перемісй

ти болото (багно, багнюку і т. ін.) 
див. місйти

ПЕРЕНІССЯ
переніссі
Брови сходяться / зійшлйся і т. ін. 

[над переніссям (на переніссі)] див. 
брова (3) 

переніссям
Брови сходяться / зійшлйся і т. ін. 

[над переніссям (на переніссі)] див. 
брова (3)

ПЕРЕПАСТИ
перепаде
0  Перепало / перепаде березової каші 

див. перепадати 
перепало
0  Перепало / перепаде березової каші 

див. перепадати
ПЕРЕСТАТИ
перестало
0  Перестало бйтися серце див. серце
ПЕРЕТИНКА
перётинка
А  Барабанна перетинка див. перетин

ка
ПЕРЕТЯГАТИ
перетягати
0  Перетягати (перетягувати) / пере

тягти (перетягнути) на сторону (на 
бік) див. перетягати
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ПЕРЕТЯГНУТИ
перетягнути
0 Перетягати (перетягувати) / пере

тягти (перетягнути) на сторону (на 
бік) див. перетягати

ПЕРЕТЯГТИ
перетягти
0  Перетягати (перетягувати) / пере

тягти (перетягнути) на сторону (на 
бік) див. перетягати

ПЕРЕТЯГУВАТИ
перетягувати
0  Перетягати (перетягувати) / пере

тягти (перетягнути) на сторону (на 
бік) див. перетягати

ПЕРЕХВАЛЙТИ
перехвалити
0  Перехвалювати / перехвалити на 

один бік див. перехвалювати
ПЕРЕХВАЛЮВАТИ
перехвалювати
0  Перехвалювати / перехвалити на 

один бік див. перехвалювати
ПЕРЕХОДИТИ
переходити
0 Ставати (переходити) / стати (рідко 

станути, перейти) на бік (на сто
рону) див. ставати

ПЕРЕХОПЙТИ
перехопйти
0  Брати (забирати, перехоплювати 

і т. ін.) / взяти (забрати, перехопйти 
і т. ін.) ініціативу [до своїх рук (у 
свої руки)] див. брати (126)

ПЕРЕХбПЛЮВАТИ
перехоплювати
0  Брати (забирати, перехоплювати 

і т. ін.) І взяти (забрати, перехопйти 
і т. ін.) ініціативу [до своїх рук (у 
свої руки)] див. брати (126)

ПЕРЕШКОДА
перешкоді
Бути (стояти) / стати на перешкоді 

див. бути (27)
ПЕРІОД
період
Д  Атлантичний період див. період
ПЁРЛА
пёрли
0  Метати (кидати, розкидати, розси

пати і т. ін.) бісер (пёрли) [свиням 
(перед свиньми, перед свинями)] 
див. метати

ПЁРЛИ
пёрли
0  Метати (кидати, розкидати, розси

пати і т. ін.) бісер (пёрли) [свиням 
(пёред свиньмй, перед свйнями)] 
див. метати

ПЕРб
перй
Акула пера див. акула (1) 
перо
0  Братися / взятися за перо див. бра

тися (9) 
пером
0  [Хай, нехай] земля [буде] пухом (пе

ром, пухкёнькою, легка) див. земля
ПЕРШИЙ
пёрших
Брат у пёрших <Двоюрідний брат> 

див. брат (3) 
пёршому
О Буги (стояти) / стати на пёршому 

місці див. бути (83)
ПЕС
пес
0  Ні пес ні баран див. пес
ПЕСЬКИЙ
пёський
0  Проклятий (пёський, чортів і т. ін.) 

син буду (будь я) див. син
ПЕТЕЛЬКА
петёлькй
0  Брати / взяти за петёлькй див. брати

(79)
ПЕТЛІ
петля
0  Петля (аркан) на шйю див. петля
ПЕТЛЯ
петля
0  Петля (аркан) на шйю див. петля
ПЕТРІВ
Петрів
Д  Петрів батіг <Петрові батогй> див.

батіг (1)
Петрові
Д  Петрів батіг <Петрові батогй> див. 

батіг (1)
ПЕЧЕНИЙ
печёнш
0  Як (мов, ніби і т. ін.) [лихій, пе- 

ченій, тій і т. ін.] болячці (рідко 
хирі) див. болячка (2)

ПЕЧІНКА
печінкй
0  Брати / взяти за печінкй див. брати

(80)
0  Відбйти (надсадйти) бёбехи (печін

кй) див. відбивати

О Сто (сто сот, тйсячу) крот [болячок] 
у печінкй див. сто

0  Трясця йому (їй, тобі і т. ін.) в пе
чінкй (в печінку, в пуп, в бік і т. ін.) 
див. трясця 

печінку
0  Трясця йому (їй, тобі і т. ін.) в пе

чінкй (в печінку, в пуп, в бік і т. ін.) 
див. трясця

пйльний1
пйльне
0  Брати / взяти на [пйльне] око див. 

брати (94)
ПИТАННЯ
питйння
0  Болюче (гостре) питання див. пи

тання
ПИТАТИ
питйти
0  Питати / спитати броду див. питати
ПЙТИ
пйти
О Пйти [на] брудершафт див. пйти
ПіАР
т а р
Білий піар див. піар 
ПІВНІЧ1
ПІВНІЧ
Б’є / пробила (вдарила) північ див. пів

ніч1
ПІДВИЩИТИСЯ
підвйщилися
0  Акції ідуть (підвйщуються, під

німаються і т. ін.) / пішлй (підвй
щилися, піднялйся і т. ін.) [вгору] 
див. акція1 (1)

ПІДВЙЩУВАТИСЯ
підвйщуються
0  Акції ідуть (підвйщуються, під

німаються і т. ін.) / пішлй (підвй
щилися, піднялйся і т. ін.) [вгору] 
див. акція1 (1)

п ід д а в а т и

піддавати
Віддавати (піддавати) / віддати (під

дати) анафемі див. віддавати
ПІДДАТИ
піддйти
Віддавати (піддавати) / віддати (під

дати) анафемі див. віддавати
ПІДІЙМАТИ
підіймати
0  Піднімати (підіймати) / підняти 

(підійняти) престйж (авторитёт) 
див. піднімати
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ПІДІЙМАТИСЯ
підійматися
О Підніматися (підійматися, підноси

тися і т. ін.) / піднятися (підійня
тися, піднестися і т. ін.) на голову 
(на багато голів) [вище] див. під
німатися

ПІДІЙНЯТИ
підійняти
0  Піднімати (підіймати) / підняти 

(підійняти) престиж (авторитет) 
див. піднімати

ПІДІЙНЯТИСЯ
ПІДІЙНЯТИСЯ
0  Підніматися (підійматися, підноси

тися і т. ін.) / піднятися (підійня
тися, піднестися / т. ін.) на голову 
(на багато голів) [вище] див. під
німатися

ПІДМЕТКА
пщмёток
0 Стоптати багато (не одну пару, сім 

пар і т. ін.) підошов (підметок, чо
біт і т. ін.) див. стоптувати

ПІДМЕТОК
пщмёток
0  Стоптати багато (не одну пару, сім 

пар і т. ін.) підошов (підметок, чо
біт і т. ін.) див. стоптувати

ПІДМІЗИННИЙ
підмізинний
Підмізинний (безіменний) палець див. 

палець
ПІДМОЧИТИ
підмочити
0  Підмочувати (хитати) / підмочити 

(розхитати) репутацію (авторитет) 
див. підмочувати

ПІДМОЧУВАТИ
підмочувати
0 Підмочувати (хитати) / підмочити 

(розхитати) репутацію (авторитет) 
див. підмочувати

ПІДНЕСТИ
піднести
0 Підносити (подавати) / піднести 

(подати) на блюдечку (на блюді, на 
тарілочці) [з голубою облямівоч- 
кою] див. підносити

ПІДНЕСТЙСЯ
піднестися
0  Підніматися (підійматися, підноси

тися і т. ін.) / піднятися (підійня
тися, піднестися і т. ін.) на голову 
(на багато голів) [вище] див. під
німатися

ПІДНІМАТИ
піднімати
0  Брати (піднімати, здіймати) / взяти 

(підняти, здійняти) на глум (на глу
зи, на глуз, на сміх, на кпини, на 
кпин, діал. на кпи) див. брати (128) 

0  Піднімати (брати) / підняти (взяти) 
що легко лежить див. піднімати 

0  Піднімати (підіймати) / підняти 
(підійняти) престиж (авторитет) 
див. піднімати 

ПІДНІМАТИСЯ 
підніматися
0  Підніматися (підійматися, підноси

тися і т. ін.) / піднятися (підійня
тися, піднестися і т. ін.) на голову 
(на багато голів) [вище] див. під
німатися 

піднімаються
0  Акції ідуть (підвищуються, під

німаються і т. ін.) / пішли (підви
щилися, піднялися і т. ін.) [вгору] 
див. акція1 (1)

піднбсити
підносити
0  Піднбсити (подавати) / піднести 

(подати) на блюдечку (на блюді, на 
тарілочці) [з голубою облямівоч- 
кою] див. піднбсити

піднбситися
ПІДНОСИТИСЯ
0  Підніматися (підійматися, піднбси

тися і т. ін.) І піднятися (підійня
тися, піднестися і т. ін.) на голову 
(на багато голів) [вище] див. під
німатися 

ПІДНЯТИ
ПІДНЯТИ
0  Брати (піднімати, здіймати) / взяти 

(підняти, здійняти) на глум (на глу
зи, на глуз, на сміх, на кпини, на 
кпин, діал. на кпи) див. брати (128) 

0  Оголосити (підняти) аврал див. ого
лошувати

0  Піднімати (брати) / підняти (взяти) 
що легко лежить див. піднімати 

0  Піднімати (підіймати) / підняти 
(підійняти) престиж (авторитет) 
див. піднімати 

ПІДНЯТИСЯ 
піднялися
0  Акції ідуть (підвищуються, під

німаються і т. ін.) / пішли (підви
щилися, піднялися і т. ін.) [вгору] 
див. акція1 (1) 

піднятися
0  Підніматися (підійматися, підноси

тися і т. ін.) І піднятися (підійня
тися, піднестися і т. ін.) на голову 
(на багато голів) [вище] див. під
німатися

ПІДбШВА
ПІДОШОВ
0  Стоптати багато (не одну пару, сім 

пар і т. ін.) підошов (підметок, чо
біт і т. ін.) див. стоптувати

ПІДПРИЄМСТВО
підприємства
А  Баланс підприємства (праці) див. 

баланс1 (8)
ПІДРЯД'
підряд
Бригадний підряд див. підряд1
ПІДСТУПАТИ
підступйй
0  Без палиці (без бука) і не підступай 

(заcm. ані приступ) див. підступати
ПІДСУДНИЙ
підсудних
0  Сидіти (бути) на лаві підсудних (об

винувачених) див. сидіти
ПІЖМУРКИ
піжмурки
0  Гратися (рідше грати, бавитися 

і т. ін.) в піжмурки (у жмурки) див. 
гратися

ПІЗНАТИ
пізнає
0  [І] [сам] чорт (біс) не розбере (не 

пізнає) див. чорт
ПІЙМАТИ
піймати
0  Ловити (брати) / зловити (взяти, 

піймати, спіймати і т. ін.) на гачок 
див. ловити

ПІКІРУЮЧИЙ
пікіруючий
Пікіруючий бомбардувальник див. 

бомбардувальник (1)
пісбк
піску
0  Будувати / побудувати на піску див. 

будувати (2)
0  Будуватися / побудуватися на піску 

див. будуватися (1)
ПІТЙ
ПІТЙ
0  Іти (летіти) / пітй (полетіти) до чор

та (до дідька, к чорту, під три чорти, 
к бісу і т. ін.) див. іти 

0  Пітй в могилу (з життя, від нас, до 
Бога і т. ін.) див. пітй 

Приймати (ітй) / прийняти (пітй) на 
багнети див. приймати
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пішли
0 [Аж] мурашки бігають (пробігають, 

лізуть і т. ін.) / побігли (пробігли, 
забігали, полізли, пішли і т. ін.) по 
спині (по тілу, за плечима, за спи
ною, поза спиною і т. ін.) див. му
рашки

0 Акції ідуть (підвищуються, під
німаються і т. ін.) / пішли (підви
щилися, піднялися і т. ін.) [вгору] 
див. акція1 (1) 

пішов
0 [Аж (рідко білий)] світ крутиться 

(вернеться, макітриться, колихаєть- 
ся, іде) / закрутився (завертівся, 
замакітрився, заколихався, пішов) 
обертом (перекидом, перекидьки, 
ходором і т. ін.) [в очах (перед очи
ма)] див. світ2

0 Мороз іде (ходить, бігає, проходить, 
пробігає і т. ін.) / пішов (пройшов, 
пробіг і т. ін.) за (поза) спиною (по 
спині, за плечима, поза шкірою, 
поза шкурою і т. ін.) див. мороз

ПІШКИ
пішки
0 Під стіл пішки ходити (бігати) див. 

ходити
ПЛАВАЛЬНИЙ
плавальний
Плавальний басейн див. басейн (2)
ПЛАТІЖ
платежі
Д  Безакцентні платежі див. платіж
ПЛАЧ
плач
0  Плач бере див. плач
ПЛЕСТИ
плести
0 Плести банелюки (плетеники) див. 

плести
ПЛЕТЁНИК
плетеники
0  Плести банелюки (плетеники) див. 

плести
ПЛЕЧЕ
плечах
0  Аршин у плечах див. аршин (1) 
плечей
0 Бере з-за плечей див. брати (55)
0 Мороз із-за (з-за) плечей бере див.

мороз
плечима
0 [Аж] мурашки бігають (пробігають, 

лізуть і т. ін.) / побігли (пробігли, 
забігали, полізли, пішли і т. ін.) по 
спині (по тілу, за плечима, за спи
ною, поза спиною і т. ін.) див. му
рашки

0  Мороз іде (ходить, бігає, проходить, 
пробігає і т. ін.) і пішов (пройшов, 
пробіг і т. ін.) за (поза) спиною (по 
спині, за плечима, поза шкірою, 
поза шкурою і т. ін.) див. мороз 

плёч!
0  Брати / взяти ноги на плечі (в руки, 

за пояс) див. брати (104)
0  Брати / взяти (прийняти) на [свої] 

плечі див. брати (108)
0  Брати (рідко приймати) / взяти 

(рідко прийняти) на себе (на свої 
плечі) [весь] тягар див. брати (130)

ПЛЮВАТИ
плювати
0  Плювати / плюнути (наплювати, 

рідше начхати) в борщ (в кашу) див. 
плювати

ПЛЮНУТИ
плюнути
0  Не давати (не дозволяти) / не дати 

(не дозволити) наплювати (плюнути) 
[собі] в кашу (в борщ) див. давати 

0  Плювати / плюнути (наплювати, 
рідше начхати) в борщ (в кашу) див. 
плювати

ПЛЯМА
пляма
0  Біла пляма див. пляма
ПОБАЧИТИ
побачити
0  Бачити / побачити [багато (немало)] 

світу (світи) див. бачити (5)
0  Бачити / побачити світло рампи див. 

бачити (6)
0  Щоб світу Божого (своїх діточок) не 

побачити див. побачити
ПОБИТИ
побйв
0  [Хоч] грім би побйв (прибив) [на

віки] на битій дорозі див. грім 
побйй
0  Бий (бери, тряси) / побйй тебе (його, 

ї? і т. ін.) трясця див. бйти (17)
0  Бий / побйй тебе (його, ЇЇ* і т. ін.) 

лиха година (грім, хрест, морока 
і т. ін.) див. бйти (19)

0 Бий / побйй тебе (його, Її і т. ін.)
сйла Божа див. бйти (20)

0  Побйй мене [святйй] хрест (грім, 
Боже і т. ін.) див. побйти 

0  Убйй (побйй) мене Бог див. убивати1 
ПОБИТИЙ 
побйта
0  Карта (ставка) бйта / побйта див. 

карта

ПОБЙТИСЯ
побйтися
0  Бйтися / побйтися об (у, на) заклад 

[взаклад] див. бйтися (4)
ПОБІГАНКИ
побіганках
0  Бути (служйти) на побігеньках (на 

побіганках) див. бути (77) 
ПОБІГЕНЬКИ 
побігеньках
0  Бути (служйти) на побігеньках (на 

побіганках) див. бути (77)
ПОБІГТИ
побігли
0  [Аж] мурашки бігають (пробігають, 

лізуть і т. ін.) / побігли (пробігли, 
забігали, полізли, пішлй і т. ін.) по 
спйні (по тілу, за плечйма, за спй- 
ною, поза спйною і т. ін.) див. му
рашки 

побігти
0  Як [дурному] з горй бігти / побігти 

(збігти) див. бігти (1)
ПОБЛАГОСЛОВИТИСЯ
поблагословйтися
0  Благословлятися (рідко братися) / 

благословйтися (поблагословйтися, 
заблагословйтися) на світ (на день, 
на світанок, на світання) див. бла
гословлятися (1)

ПОБЛУДИТИ1
поблудити
0  Блукати (блудйти) / поблукати (по- 

блудйти) очйма (поглядом) див. 
блукати (2)

ПОБЛУКАТИ
поблукйти
0  Блукати (блудйти) / поблукати (по- 

блудйти) очйма (поглядом) див. 
блукати (2)

0  Літати (летіти, блукати) / полетіти 
(поблукати) думками (гадками, 
заст. мйслю) див. літати 

ПОБОЙТИСЯ 
побійся
0  Бійся (бійтесь) / побійся (побійтесь) 

Бога! див. боятися (2) 
побійтесь
0  Бійся (бійтесь) / побійся (побійтесь) 

Бога! див. боятися (2) 
побоявся
0  Бога побоявся (побоялися) б див.

побоятися
побоялися
0  Бога побоявся (побоялися) б див.

побоятися
побоятися
0  Не боятися / не побоятися гріха 

(Бога) див. боятися (5)
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п о б р Ат и
побери
0  Чорт (біс) [його (ЇЇ, вас і т. ін.)] бери 

(забирай) / візьми (побери, забери 
і т. ін.) див. чорт 

побрав
0  Кат його (ЇЇ, їх і т. ін.) [маму] бери 

(забирай) / взяв (побрав, забрав) [би] 
див. кат 

побрати
0 Брати / взяти (побрати) рушники 

див. брати (107)
ПОБРАТИСЯ
побратися
0 Побратися в (під) боки див. побра

тися
ПОБРЕХЕНЬКА
побрехёньки
0  Точити (справляти) / сточити брехні 

(брехеньки, побрехеньки) див. то
чити1

ПОБУВАТИ
побувйти
0  Бувати (рідко бути) / побувати у бу

вальцях див. бувати (3)
ПОБУДУВАТИ
побудувати
0  Будувати / побудувати на піску див. 

будувати (2)
ПОБУДУВАТИСЯ
побудувйтися
0 Будуватися / побудуватися на піску 

див. будуватися (1)
ПОВЕРНУТИ
повернути
0  Повернути носа в той (цей, інший) 

бік див. повертати1 
ПОВЕРНУТИСЯ 
повернулося
0  Життя повернулося гострим боком 

див. життя 
повернутися
0 Ніде (ніяк) [було] повернутися див.

повертатися1
ПОВЁРХ
повёрх
0  Щоб тебе (його) понесло по нетрях 

та по болотах (поверх дерева) див. 
понести

ПОВЕСТИ1
повести
0 І вусом (бровою) не вести / не по

вести (рідко не рушити) див. вестй 
0  Тільки (лише, лиш) бровою (рукою 

і т. ін.) повести див. поводити1 
0  Хоч би [тобі (собі, вам)] вусом (ву

хом, бровою і т. ін.) повести див. 
поводити1

ПОВИДИРАТИ
повидирйти
0  Видерти (повидирати, видряпати, 

видрати) / видирати (видряпувати) 
бчі (баньки) [з лоба] див. видирати

ПОВИТРІЩАТИ
повитріщйти
0  бчі (баньки) повитріщати див. по

витріщати
пбвід1
ПОВОДІ
0  Іти (бути, ходити і т. ін.) на повідку 

(на поводі, на припоні, на прив’язі 
і т. ін.) див. іти

ПОВІТРЯ
повітря
Л  Абсолютна вологість повітря див. 

вологість
ПОВІТРЯНИЙ
повітряний
Повітряний басейн див. басейн (3) 
повітряні
Брати (приймати) / прийняти сонячні 

(повітряні) ванни див. брати (47)
0  Будувати повітряні (надхмарні) 

замки див. будувати (3)
пбвний
ПОВНИЙ
0  Абсолютний (пбвний) нуль див.

нуль
повній
0  У повній [бойовій] готовності див.

готовність
пбвному
0  У [пбвному] ажурі див. ажур1 (1)
поводбк
повідку
0  Іти (бути, ходити і т. ін.) на повідку 

(на поводі, на припоні, на прив’язі 
і т. ін.) див. іти

ПОВОРУХНУТИ
поворухнути
0  [І (навіть)] бровою не поворухнути 

див. поворухнути
ПОВСТАНСЬКИЙ
повстйнська
Українська повстанська армія див. ар

мія (4)
пбгляд
пбглядом
0  Блукати (блудити) / поблукати (по

блудити) очима (пбглядом) див. 
блукати (2)

ПОГЛЯДАТИ
поглядйти
0  Басом дивитися (поглядати) див. ди

витися

ПОГбРДА
погбрді
Бути в погбрді див. бути (6)
ПйГРІБ
погребі
0  Сидіти на пороховій бочці (на по

роховому погребі) див. сидіти
ПОДАВАТИ1
подавйти
0  Підносити (подавати) / піднести 

(подати) на блюдечку (на блюді, на 
тарілочці) [з голубою облямівоч- 
кою] див. підносити 

0  Подавати (давати, простягати) / по
дати (дати, простягти) [братню, по
мічну і т. ін.\ руку [допомбги] див. 
подавати1

ПОДАТИ
подйти
0  Підносити (подавати) / піднести 

(подати) на блюдечку (на блюді, на 
тарілочці) [з голубою облямівоч- 
кою] див. підносити 

0  Подавати (давати, простягати) / по
дати (дати, простягти) [братню, по
мічну і т. ін.] руку [допомбги] див. 
подавати1

ПОДАТОК
подйток
А  Акордний податок див. податок
ПОДВІЙНИЙ
подвійна
0  Подвійна бухгалтерія див. бухгал

терія (1)
ПбДУШКА
подушка
А  Подушка безпеки див. подушка
ПОДУШКА
подушка
А  Подушка безпеки див. подушка
ПОЕТИЧНИЙ
поетйчному
В поетйчному безладді див. безладдя

( 1)
ПОЗААТМОСФЕРНИЙ
позаатмосфёрна
А  Позаатмосферна астрономія див. 

астрономія (2)
ПОЗАГАЛАКТЙЧНИЙ
позагалактична
А  Позагалактйчна астрономія див. 

астрономія (3)
ПОЗДІЙМАТИ
поздіймати
Поздіймати (познімати) шапкй (брилі, 

капелюхи і т. ін.) див. поздіймати
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ПОЗДОРОВИТИ
поздорбв
0  Поздорбв Боже див. поздоровляти
ПОЗИРАТИ
позирати
0 Дивитися (рідко позирати) бісом 

див. дивитися
0 Позирати вовком (бісом, зйзом 

і т. ін.) див. позирати
ПОЗИЧКА
позичках
0 Загрузати / загрузнути (загрузти) в 

позичках (боргах) див. загрузати 
позичку
Брати / взяти у борг (у позичку) див. 

брати (34)
ПбЗІХ
позіхи
0 Позіхи (позіхбти) змагають (беруть) 

див. позіхи
пОзіхи
П О З ІХ И

0 Позіхи (позіхбти) змагають (беруть) 
див. позіхи

п о з іх От а

позіхбти
0 Позіхи (позіхбти) змагають (беруть) 

див. позіхи
позіхОти
позіхбти
0 Позіхи (позіхбти) змагають (беруть) 

див. позіхи
ПОЗНІМАТИ
познімати
Поздіймати (познімати) шапки (брилі, 

капелюхи і т. ін.) див. поздіймати
пбки
П О К И

0 Бог зна (знає) коли (відколи, пбки) 
див. Бог (10)

ПОКИДАТИ
покидати
0 Покидати / покинути білий (цей) 

світ див. покидати
ПОКИНУТИ
покинути
0 Покидати / покинути білий (цей) 

світ див. покидати
ПОКЛАСТИ1
покладё
0  Як Бог на душу покладе див. Бог 

(34)
ПОКЛІН
поклбни
0 Бити / вдарити поклбни див. бити 

(23)

покотйти
покотйти
0  Котйти / покотйти бочку див. котйти
ПОКУШТУВАТИ
покуштувати
0  Скуштувати (покуштувати) березо

вої каші див. скуштувати 
ПОЛА 
пбли
0  Бйтися (бйти, ударяти) / ударитися 

(ударити) [себе] об (у) пбли [рука
ми] див. бйтися (2)

ПОЛАТАТИ
полатбти
0  Полатати (облатати) / латати боки 

(рідко ребра) див. полатати
ПбЛЕ
П О Л І

На полі бою див. поле 
0  Як билйна (билйнка, билинонька, 

билиночка) в полі див. билина1 (1)
ПОЛЕТІТИ
полетіти
0  Ітй (летіти) / пітй (полетіти) до чор

та (до дідька, к чорту, під три чортй, 
к бісу і т. ін.) див. ітй 

0  Літати (летіти, блукати) / полетіти 
(поблукати) думками (гадками, 
заст. мйслю) див. літати 

полетять
0  Тільки брйзки полетять див. брйзки

( 1)
ПОЛИВАТИ
поливбти
0  Обливати (обкидати, поливати 

і т. ін.) / облйти (обкйдати, полйти 
і т. ін.) брудом (болотом, грязюкою 
і т. ін.) див. обливати 

Поливати / полйти з автомата (з ку
лемета, з міномета і т. ін.) див. по
ливати

ПОЛЙТИ
полйти
0  Обливати (обкидати, поливати 

і т. ін.) / облйти (обкйдати, полйти 
і т. ін.) брудом (болотом, грязюкою 
і т. ін.) див. обливати 

Поливати / полйти з автомата (з куле
мета, з міномета і т. ін.) див. по
ливати

ПОЛІЗТИ
полізли
0  [Аж] мурашки бігають (пробігають, 

лізуть і т. ін.) / побігли (пробігли, 
забігали, полізли, пішлй і т. ін.) по 
спині (по тілу, за плечима, за 
спйною, поза спиною і т. ін.) див. 
мурашки

0  Брови полізли на лоба див. брова (8)

полізти
0  Вйлізти (вййти, рідко полізти) / ви

лазити (вилізати, виходити і т. ін.) 
боком див. вилазити 

0  Живим до Бога (на нёбо) лізти / по
лізти див. лізти

0  Ударитися (полізти, впасти і т. ін.) в 
амбіцію див. ударятися

полінбз
полінбз
А  Амброзійний полінбз див. полінбз
політ
П О Л І Т

А  Брйючий політ див. політ
ПОЛІТИКА
політика
0  Політика батога і пряника див. по

літика
ПОЛІТЙЧНИЙ
політйчне
Політйчне бюро див. бюро (8)
ПОЛКОВЙЙ
полковйй
Батальйонний (дивізійний, полковйй 

і т. ін.) комісар див. комісар
ПОЛОВЙНА
половйна
Добра (більша) половйна див. поло

вйна
полбгбвий
полбговий
Пологовий (родйльний) будйнок див. 

будйнок (5)
полби
полби
Брати (захоплювати) / взяти (захопй- 

ти) в полон див. брати (40)
ПОЛУДА
полуду
0  Знімати / зняти полуду (більма) з 

очей див. знімати
0  Наводити / навестй полуду (більмо) 

на очі див. наводити
ПОЛЬОВЙЙ
польовйй
Польовйй (степовйй, бригадний і т. ін.) 

табір див. табір
ПОЛЮВАННЯ
полювання
Безрушнйчне полювання див. полю

вання
ПОЛЮВАТИ
полювйти
0  Ганяти (ганятися, бігти, полювати 

і т. ін.) за двома зайцями див. ганяти
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ПОМАГАТИ
помагй
0 Хай (нехай) Бог (Господь) помагає 

(помага) див. Бог (ЗО) 
помагає
0 Хай (нехай) Бог (Господь) помагає 

(помага) див. Бог (ЗО) 
помагйй
0 Помагай / поможи Боже (заст. Біг, 

Бі) див. помагати
ПОМИЛЙТИСЯ 
помил йтися
0 Помилятися / помилйтися адресою 

див. помилятися
ПОМИЛУВАТИ
помйлував
0 Бог (Господь) милував / помйлував 

див. Бог (3) 
помйлує
0  Хай (нехай) Бог (Господь) мйлує 

(борбнить) / помйлує (оборонить) 
див. Бог (29)

0  Хай (нехай) Мати Божа мйлує (про
щає, борбнить) / помйлує (спасе) 
див. мати1

ПОМИЛЯТИСЯ
помилятися
0 Помилятися / помилйтися адресою 

див. помилятися
ПОМІЧНИЙ
помічну
0 Подавати (давати, простягати) / по

дати (дати, простягти) [братню, по
мічну і т. ін.] руку [допомоги] див. 
подавати1

ПОМОГТИ
помогтй
0 Помогтй (допомогтй, зарадити 

і т. ін.) біді (горю, лйху і т. ін ) див. 
помагати 

поможе
0 Дасть (поможе, пошле) Бог (Гос

подь, заст. Біг, Бі) [милосердний] 
див. Бог (19) 

поможй
0 Помагай / поможй Боже (заст. Біг, 

Бі) див. помагати
ПОМОЛИТИСЯ
помолйтися
0 Як Богу (Богові) молйтися / помо

лйтися див. молйтися
ПОМ’ЯТИ
пом’яти
0  Пом’яти / м’яти бокй (рёбра) див. 

пом’яти

ПОНЕСТЙ
понеслй
0  Як (мов, ніби і т. ін.) буря понесла 

див. б>фя (4) 
понесло
0  Щоб тебе (його) понесло по нетрях 

та по болотах (поверх дерева) див. 
понестй 

понестй
0  Баляндраси понестй / нести див. по

нестй 
поніс
0  Бог поніс див. Бог (12)
0  Куди чорт (біс, нечистий і т. ін.) 

поніс див. чорт
ПОПАДАТИ
попадати
0  Влучати (бити, попадати) / влучити 

(попасти) в [саму] точку (в [саме] 
око) див. влучати

0  Попадати (вражати) / попасти (вра
зити) на (в) [саме] болюче (живе, 
найболючіше і т. ін.) місце див. по
падати

ПОПАСТИ1
попйв
0  Хто кудй [бачив (попав)] див. хто1 
попйсти
0  Влучати (бити, попадати) / влучити 

(попасти) в [саму] точку (в [саме] 
око) див. влучати

0  Попадати (вражати) / попасти (вра
зити) на (в) [саме] болюче (живе, 
найболючіше і т. ін.) місце див. по
падати

пбпіл
попелом
0  Братися / взятися попелом див. 

братися (14)
ПОПЛИВТЙ
поплйв
0  Був та загув (поплйв) див. бути (32)
ПОПЛИСТЙ
поплйв
0  Був та загув (поплйв) див. бути (32)
ПОПРОСЙТИ
попросйти
Попросити (попрохати) благословен

ня див. попросйти
Просйти (благати) / попросйти (забла

гати) пардону див. просйти
ПОПРОХАТИ
попрохйти
Попросйти (попрохати) благословен

ня див. попросйти

ПОПРОЩАТИСЯ
попрощатися
0  Прощатися / розпрощатися (попро

щатися) з життям (з [білим] світом) 
див. прощатися

ПОПСУВАТИ
попсувати
0  Попсувати багато (немало, чимало 

і т. ін.) крові див. попсувати
ПОПУТАТИ
попутав
0  Як (мов, ніби і т. ін.) лихйй (рідше 

нечистий, біс і т. ін.) попутав див. 
лихйй1

ПОРАТИСЯ
пбратися
Поратися (бігати і т. ін.) по хазяйству 

(по господарству) див. пбратися
ПОРИНУТИ
поринути
Поринути в бій див. поринати
ПОРІГ
поріг
А  [Абсолютний] поріг відчуття див. 

поріг
ПОРОЖНІЙ
порожньої
0  Як (мов, ніби і т. ін.) з [порожньої 

(духової)] бочки див. бочка1 (2)
ПОРОСТЙ
поростй
0  Поростй травою (терном, биллям 

і т. ін.) див. поростати
ПбРОХ1
порох
0  Злизувати порох (бруд) див. злизу

вати
ПОРОХОВЙЙ
пороховій
0  Сидіти на пороховій бочці (на поро

ховому погребі) див. сидіти 
пороховбму
0  Сидіти на пороховій бочці (на по

роховому погребі) див. сидіти
ПОРУКА
поруки
Брати / взяти на поруки див. брати (20) 
порукою
Бути / стати порукою див. бути (26)
ПОРЯДОК
порядки
Бойові порядки див. порядок 
порядком
Адміністратйвним порядком <В ад- 

м іністратйвному порядку> див. 
порядок
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порядку
Адміністративним порядком <В ад

міністративному порядку> див. 
порядок

В абетковому (алфавітному) порядку 
див. порядок

ПОСАДЖЕНИЙ2
посаджений
Весільний (посаджений, ставлений 

і т. ін.) батько див. батько (1)
ПОСЕЛИТИСЯ
поселився
0 Біс (злий дух) вселився (поселився) 

<рідко Бісенята вселйлися> див. 
біс1 (1)

ПОСИЛАТИ
посилює
0 Бог (Господь) смерть дає (посилає) 

див. Бог (8) 
посилити
0  Посилати [всі] громи і блискавки 

[на голову] див. посилати 
0  Посилати / послати до бісового 

батька (до всіх чортів) див. поси
лати

0  Пускати (посилати) / пустити біси
ки (гедзики) [очима (оком)] див. 
пускати

ПОСКЛАДОВИЙ
поскладова
Д  Поскладова абревіатура див. абре

віатура (2)
ПОСЛАТИ1
ПОСЛЙВ
0  Чим (що) Бог послав див. Бог (31) 
послати
0  Посилати / послати до бісового 

батька (до всіх чортів) див. посилати 
0  Послати до біса (до чорта) див. по

силати 
пошлё
0 Дасть (поможе, пошле) Бог (Гос

подь, заст. Біг, Бі) [милосердний] 
див. Бог (19)

ПОСЛІПИТИ
посліпило
0  Бодай посліпило [баньки] див. по

сліпити
ПбСЛУГА
послуг
Бюро (будинок) [добрих] послуг див. 

бюро (2)
ПОСТАВИТИ1
поставити
Брати / взяти (поставити) під сідло 

див. брати (26)
Брати (ставити) / взяти (поставити) під 

сумнів (під сумніви) див. брати (50)

Поставити гвинтівку (рушницю) на 
бойовий звід див. поставити1 

0  Поставити під аршин див. поставити1 
ПОСТАЧАННЯ 
постачання
Брати (зараховувати) / взяти (зараху

вати) на постачання див. брати (39)
пбсгіль
постелі
0  Лежати (бути) / лягти (рідко обляг

ти) на смертній постелі див. лежати 
0  На смертній (смертельній, Божій) 

постелі див. постіль
ПОТЕНЦІАЛЬНИЙ
потенціальний
Д  Потенціальний бар’єр див. бар’єр

(5)
потйлиця
потилицю
0  Натовкти [під] боки ([в] потилицю) 

див. натовкти
0  Не в тім’я (не в потилицю, рідко не 

гвіздком) битий див. бйтий (3)
ПОТІК
потёком
Нескінченним (безперервним, нестрим

ним і т. ін.) потоком див. потік
поточйти1
поточити
0  Точити (розводити) / поточйти ляси 

(баляси, баляндраси, бали) див. то- 
чйти1

ПОТРЕБА
потрёба
Колй є потреба <При потребі> <В разі 

потреби> див. потреба 
потрёби
Колй є потреба <При потребі> <В разі 

потреби> див. потреба 
потрёб1
Колй є потреба <При потребі> <В разі 

потреби> див. потреба
ПОТУЖНІСТЬ
потужностей
Д  Баланс виробнйчих потужностей 

див. баланс1 (4)
ПОТЯГАТИ1
потягати
0  У три березини потягати (потягтй) 

див. потягати1
ПОТЯГТЙ
потягтй
0  У три березини потягати (потягтй) 

див. потягати1

ПОЧАСТУВАТИ
почастувати
0  Частувати (пригощати) / почастува

ти (пригостйти) березовою кашею 
див. частувати

п о ч а т о к 1
ПОЧАТОК
Брати [свій] початок див. брати (48)
ПбЧЕРК
почерк
Бісерний почерк див. почерк
ПОЧЕСАТИ
почесйти
0  Почесати березовим віником див. 

почесати
ПОЧЁСНИЙ
почёсш
Почесні батькй див. батькй (1)
ПОЧУВАТИ
почувйти
0  Почувати себе Ббгом див. почувати
п о ш А н а
пошйні
Бути в пошані див. бути (7)
ПОШЕПТАТИ
пошептало
0  Як (мов, ніби і т. ін.) сім баб по

шептало див. сім
пошивАти
поїли вати
0  Пошивати / пошйти у брехню див. 

пошивати
пошйти2
ПОШЙТИ
0  Пошивати / пошйти у брехню див. 

пошивати
ПОШИТТЯ
пошиття
0  Не мати [і] за Боже пошиття див. 

мати2
ПбШТА
пошти
Д  Адреса електронної пошти Е л е к т 

ронна адреса> див. адреса (2)
ПОШУКАТИ
пошукйти
0  [Треба] вдень [серед білого дня] з 

вогнем [та ще] (зі свічкою, зі світ
лом, при сонці і т. ін.) [такого] шу
кати (вишукувати) / пошукати див. 
треба1

пбяс
пбяс
0  Брати / взяти ноги на плечі (в руки, 

за пояс) див. брати (104)
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ПРАВДА
правда
Правда на моєму (твоєму, його і т. ін.) 

боці <Моя (твоя, його і т. ін.) прав- 
да> див. правда

ПРАВЕДНИЙ
прбведний
0 Боже (Господи) праведний (пра

вий)! див. Бог (17)
ПРАВИЙ1
прбвім
З правого боку <По правім боці> див.

бік (1) 
прбвого
З правого боку <По правім б6ці> див. 

бік (1)
ПРАВИЙ2
прбвий
0 Боже (Господи) праведний (правий)! 

див. Бог (17)
ПРАВИЛО
правило
Брати / взяти за правило див. брати

( 11)
ПРАВИТИ1
прбвити
0 Правити бал див. правити1
ПРАВО
правб
0  Брати / взяти свої права див. брати 

(116) 
прбво
Д  Авторське право див. право 
Д  Активне виборче право див. право 
ПРАГНУТИ 
прбгне
0  Чого [тільки] душа бажає (хоче, 

прагне і т. ін.) / забажає (захоче, за
прагне і т. ін.) див. душа

ПРАЦЯ
прбці
Д  Акордна система оплати [праці] 

див. система
Д  Баланс підприємства (праці) див. 

баланс1(8)
Д  Біржа праці див. біржа (1)
ПРЕПАРАТ
препарат
Анатомічний препарат див. препарат
ПРЕСВЯТИЙ
Пресвятбя
Пресвятая Діво ([Маріє], Мати Божа 

[мйлостйва] і т. ін.) див. діва 
Пресвятбї
Різдво [Пресвятбї] Богородиці див. 

Різдво

Успіння Пресвятбї Богородиці див. 
Успіння

ПРЕСТИЖ
престйж
0  Піднімати (підіймати) / підняти 

(підійняти) престйж (авторитет) 
див. піднімати

ПРЕТЕНЗІЯ
претёнзп
Буги в претензії див. бути (8)
ПРЕЧЙСТИЙ
Пречиста
Божа (Господня, Пречйста) Мати див. 

мати1
ПРИБЙТИ
прибйв
0  [Хоч] грім би побйв (прибйв) [на

віки] на бйтій дорозі див. грім
ПРИБЛУДНИЙ
приблудна
0  Заблукана (блудна, приблудна) вів

ця див. вівця
ПРЙБРАНИЙ
прйбраний
Названий (наречений, прйбраний) 

батько див. батько (2)
ПРИБРАТИ
прибрбв
0  Бог (Господь) прийняв (приняв, 

прибрав) [душу] [до Себе] див. Бог
(6)

ПРИБУТОК
прибуток
Д  Біржовйй прибуток див. прибуток
ПРИВЕРНУТИ
привернути
Привертати / привернути на свій бік 

див. привертати
ПРИВЕРТАТИ
привертати
Привертати / привернути на свій бік 

див. привертати
ПРИВЕСТЙ
приведй
0  Не доведй (не приведй) Боже (Бог, 

Господи, Господь) див. доводити 
привестй
0  Привестй на край безодні див. при

водити
Приводити / привестй до бідй (на 

біду) див. приводити 
0  Приводити / привестй на світ [Бо

жий] див. приводити 
привів
0  Бог (Господь) привів див. Бог (5)

ПРИВбДИТИ
привбдити
Приводити / привестй до бідй (на біду) 

див. привбдити
0  Привбдити / привестй на світ [Бо

жий] див. привбдити 
ПРЙВ’ЯЗЬ 
прйв’язі
0  Ітй (бути, ходйти і т. ін.) на повідку 

(на поводі, на припоні, на прйв’язі 
і т. ін.) див. ітй

п р и г и н а т и

пригинбє
0  Біда (горе) гне (пригинає) / пригне 

[до [самої] землі] див. біда1 (1) 
ПРИГНУТИ 
пригнё
0  Біда (горе) гне (пригинає) / пригне 

[до [самої] землі] див. біда1 (1) 
ПРИГбДА 
пригоді
0  Стати / ставати (бути) у [велйкій] 

пригоді (рідше нагоді) див. ставати
ПРЙГОЛОСНИЙ
прйголосний
А  Латеральний (боковйй) прйголос

ний див. прйголосний
ПРИГОСТЙТИ
пригостйти
0  Частувати (пригощати) / почастува

ти (пригостйти) березовою кашею 
див. частувати

ПРИГОЩАТИ
пригощбти
0  Частувати (пригощати) / почастува

ти (пригостйти) березовою кашею 
див. частувати

ПРЙДАНЕ
прйдбне
Брати / взяти прйдане див. брати (27)
ПРИДІЛЙТИ
приділйти
Приділяти / приділйти увагу (багато 

уваги) див. приділяти 
ПРИДІЛЯТИ 
приділяти
Приділяти / приділйти увагу (багато 

уваги) див. приділяти
ПРИЗ
приз
Брати / взяти приз див. брати (28)
ПРИЙМАТИ
приймбти
0  Брати (приймати) / взяти (прийня

ти) [блйзько] до [свого] серця (до 
[своєї] душі) (рідко в серце, в душу) 
див. брати (129)
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Брати (приймати) / взяти (прийняти) 
ванну див. брати (41)

Брати (приймати) / взяти (прийняти) в 
комірне див. брати (42)

Брати (приймати) / взяти (прийняти) в 
прийми див. брати (43)

Брати (приймати) / взяти (прийняти) 
за дитину див. брати (44)

Брати (приймати) / взяти (прийняти) 
на комісію див. брати (45)

Брати (приймати) / взяти (прийняти) 
опрощення див. брати (46)

0  Брати (приймати, переймати) / взя
ти (прийняти, перейняти) вину на 
себе див. брати (127)

Брати (приймати) / прийняти сонячні 
(повітряні) ванни див. брати (47)

0  Брати (рідко приймати) / взяти 
(рідко прийняти) гріх на [свою] ду
шу (на себе) див. брати (131)

0  Брати (рідко приймати) / взяти 
(рідко прийняти) на себе (на свої* 
плечі) [весь] тягар див. брати (130) 

0  Закон брати (приймати) / взяти 
(прийняти) закон уступати / усту
пити див. брати (138)

Приймати (іти) / прийняти (піти) на 
багнети див. приймати 

0  Приймати / прийняти бій див. при
ймати

Приймати / прийняти корону (булаву 
і т. ін.) див. приймати

ПРИЙМИ
прийми
Брати (приймати) / взяти (прийняти) в 

прийми див. брати (43)
ПРИЙМЙТИ
прийми
Прийми Боже (Господи) мою душу 

(мене) [до Себе] див. приймати 
прийняв
0 Бог (Господь) прийняв (приняв, при

брав) [душу] [до Себе] див. Бог (6)
ПРИЙНЯТИ
прийми
Прийми Боже (Господи) мою душу 

(мене) [до Себе] див. приймати 
прийняв
0 Бог (Господь) прийняв (приняв, при

брав) [душу] [до Себе] див. Бог (6) 
прийняти
0  Брати / взяти (прийняти) на [свої] 

плечі див. брати (108)
0  Брати (приймати) / взяти (прийня

ти) [близько] до [свого] серця (до 
[своєї] душі) (рідко в серце, в душу) 
див. брати (129)

Брати (приймати) / взяти (прийняти) 
ванну див. брати (41)

Брати (приймати) / взяти (прийняти) в 
комірне див. брати (42)

Брати (приймати) / взяти (прийняти) в 
прийми див. брати (43)

Брати (приймати) / взяти (прийняти) 
за дитину див. брати (44)

Брати (приймати) / взяти (прийняти) 
на комісію див. брати (45)

Брати (приймати) / взяти (прийняти) 
опрощення див. брати (46)

0  Брати (приймати, переймати) / взя
ти (прийняти, перейняти) вину на 
себе див. брати (127)

Брати (приймати) / прийняти сбнячні 
(повітряні) ванни див. брати (47)

0  Брати (рідко приймати) / взяти 
(рідко прийняти) гріх на [свою] ду
шу (на себе) див. брати (131)

0  Брати (рідко приймати) / взяти 
(рідко прийняти) на себе (на свої 
плечі) [весь] тягар див. брати (130) 

0  Закон брати (приймати) / взяти 
(прийняти) <У закон уступати / 
уступйти> див. брати (138) 

Приймати (іти) / прийняти (піти) на 
багнети див. приймати 

0  Приймати / прийняти бій див. при
ймати

Приймати / прийняти корону (булаву 
і т. ін.) див. приймати

ПРИЙТЙ
прийшлй
Бере / взяла (прийшла) хіть див. хіть
ПРИКЛАД1
приклад
0  Брати / взяти приклад див. брати 

(109)
ПРИКЛАДАТИ
прикладай
0  Хоч до рани (до болячки, до зубів 

і т. ін.) клади (прикладай, притуляй 
і т. ін.) / приклади (притули) див. 
класти

ПРИКЛАСТИ
прикладй
0  Хоч до рани (до болячки, до зубів 

і т. ін.) клади (прикладай, притуляй 
і т. ін.) / прикладй (притулй) див. 
класти

ПРИКМЕТА
прикметі
0  Бути на прикметі (на приміті) див. 

бути (71)
ПРИМІРНИК
примірник
Авторський примірник див. примірник

ПРИМІРЯТИ
приміряти
0  Міряти / приміряти на свій аршйн 

(своєю міркою, на свою мірку і т. ін.) 
див. міряти

ПРИМІТА
приміті
0  Бути на прикметі (на приміті) див.

бути (71) 
приміту
0  Бути в приміту (в прймітку) див. 

бути (55)
ПРИМІТКА
прймітку
Брати / взяти в прймітку див. брати (4) 
0  Бути в приміту (в прймітку) див. 

бути (55)
ПРИНЕСТЙ
принеслй
0  Біда (скрута, напасть і т. ін.) при

несла див. біда1 (4) 
приніс
0  Бог (Господь) несе / приніс див. Бог

(4)
ПРЙНЦИП
прйнцип
А  Антропний прйнцип див. прйнцип
ПРИПЯТИ
приймй
Приймй Боже (Господи) мою душу 

(мене) [до Себе] див. приймати 
принйв
0  Бог (Господь) прийняв (приняв, при

брав) [душу] [до Себе] див. Бог (6)
ПРИПАРКА
припйрка
0  Березова каша (припарка) див. каша 
припйрки
0  Дати [березової] припарки див. да

вати
ПРИПАС1
припйс
Бойовий (вогневий) припас <Бойові 

(вогневі) припаси> див. припас1 
припаси
Бойовий (вогневий) припас <Бойові 

(вогневі) припаси> див. припас1
ПРИПІН
припоні
0  Ітй (бути, ходити і т. ін.) на повідку 

(на поводі, на припоні, на прйв’язі 
і т. ін.) див. ітй

ПРИПУСТЙТИ2
припустйти
Припустити бігти (бігцем) див. при

пускати2



ПРИРбДНИЙ 816 ПРОБРАТИ

ПРИРбДНИЙ
природні
Природні багатства (запаси, ресэдэси 

і т. ін.) див. багатство (1)
ПРИСІСТИ
присіла
0  Біда обсіла (осіла, присіла і т. ін.) 

див. біда1 (2)
ПРИСТАВАТИ
приставати
0 Приставати / пристати до берега 

див. приставати
ПРИСТАТИ
пристати
0 Приставати / пристати до берега 

див. приставати
ПРИСТУП
приступ
0 Без палиці (без бука) і не підступай 

(заст. ані приступ) див. підступати 
приступом
0 Брати / взяти штурмом (приступом) 

див. брати (122)
ПРИСТУПАТИ
приступати
0  Приступати / приступити до бика 

(до бичка) див. приступати
ПРИСТУПИТИ 
приступ йти
0  Приступати / приступити до бика 

(до бичка) див. приступати
ПРИСТУПНИЙ
приступний
0 На всі боки приступний див. при

ступний
ПРИСУДОК
присудок
Л  Ад’єктивний присудок див. прису

док
ПРИСЯГАТИ
присяг&ти
Присягати / присягнути (присягти) 

Богом (нёбом і т. ін.) див. прися
гати

ПРИСЯГАТИСЯ
присягйтися
Присягатися / присягнутися Богом 

(Христом, хрестом і т. ін.) див. при
сягатися

ПРИСЯГНУТИ
присягнути
Присягати / присягнути (присягти) 

Богом (нёбом і т. ін.) див. прися
гати

ПРИСЯГНУТИСЯ
присягнутися
Присягатися / присягнутися Богом 

(Христом, хрестом і т. ін.) див. при
сягатися

ПРИСЯГТЙ
присягти
Присягати / присягнути (присягти) 

Богом (нёбом і т. ін.) див. прися
гати

ПРИТЙСНУТИ
притйсла
0  Біда притйсла (притйснула) див.

біда1(3) 
притйснула
0  Біда притйсла (притйснула) див. 

біда1(3)
ПРИТУЛЙТИ 
притул й
0  Хоч до рани (до болячки, до зубів 

і т. ін.) кладй (прикладай, притуляй 
і т. ін.) / прикладй (притулй) див. 
класти

ПРИТУЛЯТИ
притуляй
0  Хоч до рани (до болячки, до зубів 

і т. ін.) кладй (прикладай, притуляй 
і т. ін.) / прикладй (притулй) див. 
класти

ПРИХИЛЙТИСЯ
прихилйтися
0  Молйтися скляному богові (богу) 

сПрихилйтися до скляного бога> 
див. молйтися

ПРИЦІЛ
приціл
0  Брати / взяти на мушку (на приціл) 

див. брати (92)
ПРИЧЙНА
причйни
Без [будь-якої (наймёншоУ і т. ін.)] 

причйни див. причйна
ПРІРВА
прірву
0  Заводити / завестй у безодню (у 

прірву) див. заводити1
0  Штовхати в прірву (в безодню) див. 

штовхати
ПРбБА
пробу
Брати / взяти пробу див. брати (29) 
Брати (ставити) на пробу див. брати

(51)

ПРОБИРАТИ
пробирають
0  Дрижаки пробирають (беруть, хапа

ють і т. ін.) / пробрали (взялй, вхо- 
пйли і т. ін.) див. дрижакй

ПРОБЙТИ
пробйла
Б ’є / пробйла (вдарила) північ див. 

північ1
пробйти
0  Пробйти бойову тривогу див. про

бивати
ПРОБІГАТИ
пробігав
О Мороз щё (ходить, бігає, проходить, 

пробігає і т. ін.) / пішов (пройшов, 
пробіг і т. ін.) за (поза) спйною (по 
спйні, за плечйма, поза шкірою, 
поза шк>фою і т. ін.) див. мороз

пробігають
0  [Аж] мурашки бігають (пробігають, 

лізуть і т. ін.) / побігли (пробігли, 
забігали, полізли, пішлй і т. ін.) по 
спйні (по тілу, за плечйма, за спй
ною, поза спйною і т. ін.) див. му
рашки

ПРОБІГТИ
пробіг
О Мороз щё (ходить, бігає, проходить, 

пробігає і т. ін.) / пішов (пройшов, 
пробіг і т. ін.) за (поза) спйною (по 
спйні, за плечйма, поза шкірою, 
поза шкурою і т. ін.) див. мороз

пробігла
0  Думка майнула (сяйнула, блйснула, 

пробігла і т. ін.) [в голові] див. думка 
пробігли
0  [Аж] мурашки бігають (пробігають, 

лізуть і т. ін.) / побігли (пробігли, 
забігали, полізли, пішлй і т. ін.) по 
спйні (по тілу, за плечйма, за спй
ною, поза спйною і т. ін.) див. му
рашки

ПРОБІЙ
проббєм
0  Брати / взяти проббєм див. брати 

(ПО)

ПРОБІРНИЙ
пробірний
А  Пробірний аналіз див. аналіз (12)
ПРОБРАТИ
пробрйли
0  Дрижакй пробирають (беруть, хапа

ють і т. ін.) / пробрали (взялй, вхо- 
пйли і т. ін.) див. дрижакй
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ПРОБУТИ
пробути
Бути (перебувати) / пробути під слід

ством (заст. в слідстві) див. бути 
(21)

ПРОВІДНЙЙ1
провідна
0 Аріаднина (провідна) нитка див. 

нитка
ПРОГОЛОСИТИ2
проголосити
Проголошувати (оголошувати і т. ін.) / 

проголосити (оголосити і т. ін.) 
анафему див. проголошувати

ПРОГОЛбШУВАТИ
проголошувати
Проголошувати (оголошувати і т. ін.) / 

проголосити (оголосити і т. ін.) 
анафему див. проголошувати

ПРОГРАМА
програм
Д  Банк програм див. банк2 (3) 
програма
Антивірусна програма див. програма
ПРОГРЕСИВНИЙ
прогресивна
Д  Прогресивна асиміляція див. аси

міляція (1)
ПРОГРЕСІЯ
прогрёая
Д  Арифметична прогресія див. про

гресія
ПРОДАВАТИ
продавати
Продавати з аукціону див. продавати
ПРОДАТИ
продасть
0 Рідного батька продасть див. про

давати
ПРОДУВНИЙ
продувнй
0  Продувна бестія див. бестія (1)
ПРОЕКЦІЙНИЙ
проекційний
Д  Проекційний апарат див. апарат (6)
ПРОЙМАТИ
проймає
0 Жаль бере (проймає, огортає і т. ін.) / 

взяв (пройняв, огорнув і т. ін.) [за 
серце] див. жаль1

ПРОЙНЯТИ
пройняв
0 Жаль бере (проймає, огортає і т. ін.) / 

взяв (пройняв, огорнув і т. ін.) [за 
серце] див. жаль1

ПРОЙТИ
пройшбв
0  Мороз іде (ходить, бігає, проходить, 

пробігає і т. ін.) / пішов (пройшбв, 
пробіг і т. ін.) за (поза) спиною (по 
спині, за плечима, поза шкірою, 
поза шкурою і т. ін.) див. мороз

ПРбКЛЯТ
прбклят
0  Будь він (ти, вона і т. ін.) [тричі] 

проклятий (прбклят, проклята) 
<Будьте [ви] [тричі] прбкляті> див. 
бути (35) 

прбклята
0  Будь він (ти, вона і т. ін.) [тричі] 

проклятий (прбклят, проклята) 
<Будьте [ви] [тричі] прбкляті> див. 
бути (35) 

прокляті
0  Будь він (ти, вона і т. ін.) [тричі] 

проклятий (прбклят, проклята) 
<Будьте [ви] [тричі] прбкляті> див. 
бути (35)

ПРбКЛЯТИЙ
прбклята
0  Будь він (ти, вона і т. ін.) [тричі] 

проклятий (прбклят, проклята) 
<Будьте [ви] [тричі] прбкляті> див. 
бути (35) 

проклятий
0  Будь він (ти, вона і т. ін.) [тричі] 

проклятий (прбклят, проклята) 
<Будьте [ви] [тричі] прбкляті> див. 
бути (35)

0  Щоб я був проклятий див. я2 
прокляті
0  Будь він (ти, вона і т. ін.) [тричі] 

проклятий (прбклят, проклята) 
<Будьте [ви] [тричі] прбкляті> див. 
бути (35)

ПРОКЛЯТИЙ
проклята
0  Бісова (проклята, собача і т. ін.) ду

ша див. душа 
проклятий
0  Проклятий (песький, чортів і т. ін.) 

син буду (будь я) див. син
ПРОКОВТНУТИ
проковтнув
0  Як (мов, ніби і т. ін.) аршин (па

лицю, багнета) проковтнув див. 
проковтнути

ПРОМЕТАТИ
прометати
Прометати банк див. прометати
ПРбМИСЕЛ
промисел
Бортний промисел див. промисел 
0  Промисел Божий див. промисел

ПРбМІНЬ
прбмені
Д  Актинічні прбмені див. промінь
ПРОНЙКНІСТЬ
проникність
Д  Проникність біологічних мембран 

див. проникність
ПРОПАСНИЦЯ
пропасниця
Пропасниця трусить (трясе, тіпає, б’є 

і т. ін.) див. пропасниця
ПРОПИСНЙЙ
прописна
0  Прописна (азбучна) істина див. істина
ПРОРІЗАТИ
прорізати
0  Блискавкою прорізати мозок див. 

прорізувати
ПРОСВШІИЙ
пресвітлої
0  Нема (немає, не було) [і] просвітку 

(просвітлої години) див. нема
ПРбСВІТОК
просвітку
0  Нема (немає, не було) [і] просвітку 

(просвітлої години) див. нема
ПРОСЙТИ
просйти
Просити (благати) милосердя див. 

просйти
Просйти (благати, молйти і т. ін.) про

щення (опрощення) див. просйти
Просйти (благати) / попросйти (забла

гати) пардону див. просйти
0  Просйти кари Божої див. просйти
0  Просйти (прохати) [у Бога] смерті 

див. просйти
0  Просйти у Бога ласки див. просйти
ПРбСТЙЙ
простй
Д  Проста буферизація див. буфериза- 

ція (2)
ПРОСТОВОЛбСИЙ
простоволбсий
0  Голий, босий і [й] простоволбсий 

див. голий
ПРОСТЯГАТИ
простягати
0  Подавати (давати, простягати) / по

дати (дати, простягтй) [братню, по
мічну і т. ін.] руку [допомоги] див. 
подавати1
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ПРОСТЯГТЙ
простягти
0 Подавати (давати, простягати) / по

дати (дати, простягти) [братню, по
мічну і т. ін.] руку [допомоги] див. 
подавати1 

ПРбТИ2 
проти
Бути проти див. бути (23)
ПРОТИАВАРШНИЙ
протиаварійна
Л  Протиаварійна автоматика див. ав

томатика (1)
ПРОТОРОВАНИЙ
проторована
0 Уторована (рідко проторована, 

утерта, утоптана, бита і т. ін.) доро
га (стежка) <Уторований (рідко 
проторований, утертий, утоптаний, 
битий і т. ін.) шлях> див. дорога 

проторований
0 Уторована (рідко проторована, 

утерта, утоптана, бита і т. ін.) доро
га (стежка) <Уторований (рідко 
проторбваний, утертий, утоптаний, 
битий і т. ін.) шлях> див. дорога 

ПРОХАТИ 
прохйти
0 Просити (прохати) [у Бога] смерті 

див. просити
ПРОХІДНИЙ
прохідний
Прохідний бал див. бал2 (3)
прохбдити
проходить
0 Мороз іде (ходить, бігає, проходить, 

пробігає і т. ін.) / пішов (пройшов, 
пробіг і т. ін.) за (поза) спиною (по 
спині, за плечима, поза шкірою, 
поза шкурою і т. ін.) див. мороз 

ПРОЦЕС 
процёс
Д  Адіабатний процес див. процес 
Болонський процес див. процес 
ПРОЩАТИ 
прощає
0  Хай (нехай) Мати Божа милує (про

щає, боронить) / помилує (спасе) 
див. мати1

ПРОЩАТИСЯ
прощатися
0 Прощатися / розпрощатися (попро

щатися) з життям (з [білим] світом) 
див. прощатися

ПРОЩЁННЯ
прощення
Просити (благати, молити і т. ін.) про

щення (опрощення) див. просити

ПРЯМЙЙ
прямбму
У прямбму (звичайному, буквальному 

і т. ін.) розумінні [цього слбва] <У 
прямбму сенсі> див. розуміння

ПРЯМО
прямо
0  Бити [прямо] в лоб див. бити (40)
ПРЯНИК
пряника
0  Політика батога і пряника див. 

політика
ПСИХІЧНИЙ
психічна
Д  Психічна атака див. атака (2)
ПСИХОЛОГІЧНИЙ
психологічний
Психологічний аналіз див. аналіз (1)
Д  Психологічний бар’єр див. бар’єр

(6)
ПТАХ
птах
0  Битися, як (мов, ніби і т. ін.) птах у 

клітці див. битися (6)
ПТАШЙНИЙ
пташиний
Пташиний базар (ринок) див. базар (2) 
пташиного
0  Тільки (хіба, хіба що, лиш) пташи

ного (птичого) молока нема (не ви
стачає, бракує і т. ін.) див. нема

п т Аш к а

пташка
0  Божа пташка див. пташка
ПТЙЧИЙ
птйчого
0  Тільки (хіба, хіба що, лиш) пташи

ного (птйчого) молока нема (не ви
стачає, бракує і т. ін.) див. нема

ПУБЛІЧНИЙ
публічна
Публічна бібліотека див. бібліотека (2) 
публічний
Будинок (дім) розпусти сПублічний 

(розпусний) дім> див. будинок (1)
ПУП
пуп
0  Трясця йому (їй, тобі і т. ін.) в пе

чінки (в печінку, в пуп, в бік і т. ін.) 
див. трясця

0  Як (мов, ніби і т. ін.) пуп (діал. буз) 
[той] див. пуп

ПУСКАТИ
пускати
0  Пускати мйляну баньку див. пускати

0  Пускати (посилати) / пустити біси
ки (ґедзики) [очима (оком)] див. 
пускати

0  Пускати / пустити бульки (буль
башки) див. пускати 

0  Пускати / пустити на волю Божу 
див. пускати

ПУСКАТИСЯ
пускатися
0  Пускатися / пуститися берега див. 

пускатися
ПУСТИТИ
пустити
0  Пускати (посилати) / пустити біси

ки (ґедзики) [очима (оком)] див. 
пускати

0  Пускати / пустити бульки (буль
башки) див. пускати 

0  Пускати / пустити на волю Божу 
див. пускати

ПУСТИТИСЯ
пуститися
0  Пускатися / пуститися берега див. 

пускатися
ПУСТО
пусто
0  Щоб (бодай) тобі (йому, вам і т. ін.) 

[було] пусто! <Хай тобі (йому, вам 
і т. ін.) [буде] пусто!> див. пусто

ПУТЬ1
путь
0  Відходити (лагодитися) / відійти на 

(в) Божу (останню) путь (дорогу) 
див. відходити

ПУХ
пух
Д  Бавовняний пух див. пух 
пухом
0  [Хай, нехай] земля [буде] пухом (пе

ром, пухкенькою, легка) див. земля
ПУХКЕНЬКИЙ
пухкёнькою
0  [Хай, нехай] земля [буде] пухом (пе

ром, пухкенькою, легка) див. земля
ПУШКА
пушку
0  Брати / взяти на пушку (на понт) 

див. брати (95)
ПХАТИ
пхйти
0  Пхати вік (біду, життя) див. пхати
П’ЯТА
п’ятй
0  Ахіллесова п’ята див. п’ята 
п’яти
0  [Аж] у п ’яти б ’є див. бити (14)
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п ’ЯтАк
п’ятакй
0 Не вартий (не варт) [і] [ламаного] 

гроша (карбованця, [щербатої] ко
пійки, шага, шеляга, [мідного] п’я
така) [в базарний день] див. вартий

РАБ
раб
Раб Божий див. раб
РАБА
рабй
Раба Божа див. раба
РАД'
рад
Радий (рад, рада) [вас] бачити див.

радий
рада
Радий (рад, рада) [вас] бачити див.

радий
раді
0  Чим багаті, тим і раді див. багатий 

( 1 ) 

рАда
Рада
Рада Безпеки ООН див. рада 
Рада національної безпеки і оборони 

України див. рада 
рада
Батьківська рада див. рада 
Ради
Парламентська Асамблея Ради Єв

ропи див. асамблея (2) 
р£ди
0 Нема (немає, не було) ради див. нема
РАДИЙ
рйда
Радий (рад, рада) [вас] бачити див.

радий
радий
Радий (рад, рада) [вас] бачити див.

радий
раді
0  Чим багаті, тим і раді див. багатий

( 1)
РАДІОЛОКАЦІЙНИЙ
радіолокаційна
Д  Радіолокаційна астронбмія див. 

астрономія (4)
РАДЯНСЬКИЙ
Радянська
Радянська армія див. армія (2)
РАЖ
раж
Адміністративний раж див. раж

РАЗ1
разі
Коли є потреба <При потребі> <В разі 

потреби> див. потреба
РАЙ
раю
0  Як Адам і ёва в раю див. Адам (2)
РАЙДУГА
райдуги
Грати (переливатися) всіма кольорами 

(барвами) веселки (райдуги) див. 
грати

РАКЕТА
ракёта
Д  Балістична ракета див. ракета 
Д  Міжконтинентальна балістична ра

кета див. ракета 
ракети
На борту корабля (літака, ракети і т. ін.) 

див. борт (2)
РАМКОВИЙ
рймкова
Д  Рамкова антена див. антена (1)
рАм па
рампи
0  Бачити / побачити світло рампи див. 

бачити (6)
рАна
рйни
0  Хоч до рани (до болячки, до зубів 

і т. ін.) клади (прикладай, притуляй 
і т. ін.) / приклади (притули) див. 
класти 

рану
0  [Як (мов, ніби і т. ін.)] бальзам на 

рану (на душу, для душі і т. ін.) див. 
бальзам (1)

РАНОК
ранок
Білий ранок див. ранок
РАСА1
раса
Д  Австралоїдна раса див. раса1 
Д  Альпійська (кельтська) раса див. 

раса1
РАХУБА
рахубу
0  Не братися (не входити, не йти) в 

рахубу див. братися (23)
РАХУНОК
рахунку
0  Бути на рахунку див. бути (72) 
рахунок
0  Записати на свій рахунок (до свого 

активу, в свій актив) див. запису
вати

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
раціоналізації
Бюро раціоналізації й винахідництва 

див. бюро (4)
РВАТИ
рвйти
0  [Аж] рвати боки (животи) див. рвати
реАкто р
рейктор
Д  Атомний (ядерний) реактор див. 

реактор
РЕБЕРЦЕ
ребёрце
0  Адамове реберце див. реберце
РЕБРб
рёбра
0  Обламати / обламувати рёбра (боки) 

див. обламувати1
0  Полатати (облатати) / латати боки 

(рідко рёбра) див. полатати 
0  Пом’яти / м’яти боки (рёбра) див.

пом’яти
ребрб
0  Біс (чорт, рідко чортеня) штовхає 

[під ребро] див. біс1 (7)
РЕВАНШ
ревйнш
0  Брати (давати кому) / взяти (дати 

кому) реванш див. брати (124) 
РЕВІЗІЯ 
ревізії
Акт ревізії див. акт (2)
РЕВОЛЮЦІЯ
революція
Буржуазна революція див. революція
РЕГІТ
рёпт
О См]зи(рёпт) берё (розбирає) / узяв 

(розібрав) <Рёготи беруть (розбира
ють) / узяли (розібрали)> див. сміх 

РЕГРЕСЙВНИЙ 
регресйвна
Д  Регресйвна асиміляція див. аси

міляція (2)
РЕЗЁРВ
резёрв1
Бути (лишатися) в резёрв1 див. бути

( 12)
РЕНТГЁН1ВСЫСИЙ
рентгёш вський
Д  Рентгенівський аналіз див. аналіз

( 13)
РЕНТГЕНОСТРУКТУРНИЙ
рентгеноструктурний
Д  Рентгеноструктурний аналіз див. 

аналіз (14)
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РЕПУТАЦІЯ
репутацію
0 Підмочувати (хитати) / підмочити 

(розхитати) репутацію (авторитет) 
див. підмочувати 

РЕП’ЯХ 
реп’яхах
0 У боргах [, як у шовках (у реп’яхах)] 

див. борг(3)
РЕСУРС
ресурси
Л  Бюджетні ресурси див. ресурс 
Природні багатства (запаси, ресурси 

і т. ін.) див. багатство (1)
РЕФЛЕКС
рефлекс
Д  Безумовний (вроджений) рефлекс 

див. рефлекс 
РЕФбРМА 
реформа
Столйпінська аграрна реформа див.

реформа
РЕЧЕННЯ
речення
Д  Безособове речення див. речення
РЕЧОВИНА
речовини
Д  Біологічно активні речовини див.

речовина
РЕШЕТО
решето
0 Брати / взяти на решето див. брати 

(96)
РЕШТА
решта
0 Та й буде решта! див. решта
РИБА
риба
0 Битися, як (мов, ніби і т. ін.) риба 

(рибина) в саку (в сітях, в неводі) 
див. битися (7)

0  Битися як риба об лід див. битися (8)
РИБЙНА
рибйна
0  Битися, як (мов, ніби і т. ін.) риба 

(рибйна) в саку (в сітях, в неводі) 
див. бйтися (7)

РИЛО
рйло
0 Бити / набити морду (рйло) див.

бйти (37)
РИНОК
рйнок
Блошиний базар (рйнок) див. базар (1) 
Пташиний базар (рйнок) див. базар (2) 
Чорний рйнок <Чорна біржа> див. 

рйнок

РИСКА1
рйски
Д  Рйски бйти див. бйти (12)
РИСЬ2
рйссю
Брати / взяти рись (рйссю) див. брати 

(ЗО) 
рись
Брати / взяти рись (рйссю) див. брати 

(ЗО)
РИФ2
риф
Д  Брати / взяти риф (рйфи) див. брати 

(53) 
рйфи
Д  Брати / взяти риф (рйфи) див. брати 

(53)
РІВНИЙ
рівного
0  Нема (немає, не було) рівного див. 

нема
РІГ
ріг
0  Зігнути (скрутйти) в баранячий ріг 

див. згинати 
роги
0  Брати / взяти (схопйти) за роги див. 

брати (121)
0  Брати (хапати) / взяти (схопйти) би

ка за роги див. брати (133)
р ід и н А
рідний
Д  Бордоська рідина див. рідина
РІДКІСТЬ
рідкість
Бібліографічна рідкість див. рідкість
РІДНИЙ
рідного
0  Рідного батька продасть див. про

давати
0  Як за [рідного] батька (тата) див. 

батько (9)
0  Як на [свого (рідного)] батька див. 

батько (10)
РІЖбК
ріжок
Д  Англійський ріжок див. ріжок
РІЗДВО
Різдво
Різдво [Пресвятої] Богородиці див. 

Різдво
РІК
рік
Академічний рік див. рік 
Д  Астрономічний рік див. рік 
Д  Бюджетний рік див. рік

РІКА
ріки
0  Молочні [та] (медові) ріки [й мас

ляні (киселеві) берегй (з масляними 
(киселевими) берегами)] див. ріка

РІСКА
ріски
0  [І (ні)] ріски (рісочки, крйхти, ро- 

сйнки і т. ін.) в роті не було див. 
бути (96)

0  [І] ріски (рісоньки, рісочки, крйхти) 
в рот не брати / не взяти див. брати 
( Н І )

РІСОНЬКА
рісоньки
0  [І] ріски (рісоньки, рісочки, крйхти) 

в рот не брати / не взяти див. брати 
(141)

РІСОЧКА
рісочки
0  [І (ні)] ріски (рісочки, крйхти, ро- 

сйнки і т. ін.) в роті не було див. 
бути (96)

0  [І] ріски (рісоньки, рісочки, крйхти) 
в рот не брати / не взяти див. брати 
(141)

РОБЙТИ
робйти
0  Робйти (роздувати, рідко видувати) / 

зробйти (роздути, рідко вйдути) з 
мухи слона (рідко вола, бугая) див. 
робйти 

РОБІНЗбН 
робінзон
0  Робінзон на безлюдному острові 

див. робінзон 
РОБІТНИЙ 
робітний
Робітний будйнок див. будйнок (6)
РОБбТА
роботу
0  Брати / взяти в роботу див. брати 

(67)
РОБбЧИЙ
робоче
Автоматизоване робоче місце див. місце
РОДИЛЬНИЙ
родйльний
Пологовий (родйльний) будйнок див.

будйнок (5)
РОДИЧ
рбдич
0  Бідний родич див. родич
РОЗБИРАТИ
розбирає
0  Сміх (регіт) бере (розбирає) / узяв 

(розібрав) <Реготи беруть (розбира
ють) / узялй (розібрали)> див. сміх
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0 Цікавість бере (розбирає, охоплює 
і т. ін.) / взяла (розібрана, охопила 
і т. ін.) див. цікавість 

розбирати
Л  Розбирати / розібрати букети див.

розбирати
розбирають
0  Сміх (регіт) бере (розбирає) / узяв 

(розібрав) <Реготи беруть (розбира
ють) / узяли (розібрали)> див. сміх

РОЗБІГ
розбіг
0  Брати / взяти розбіг див. брати (111)
РОЗБРІД
розброді
Бути в розброді див. бути (9)
РОЗВЕРНУТИСЯ
розвернутися
0 Є де розвернутися див. бути (90)
РОЗВІДКА1
розвідка
Д  Агентурна розвідка див. розвідка1 
Розвідка боєм див. розвідка1 
РОЗВбДИТИ 
розводити
0 Розводити антимонії (антимонію) 

див. розводити
Розводити балачки див. розводити 
0  Розводити боби (на бобах) див. роз

водити
0  Точити (розводити) / поточити ляси 

(баляси, баляндраси, бали) див. 
точити1

РОЗГІН
розгін
Брати / взяти розгін див. брати (31)
РОЗГІННИЙ
розгінна
Розгінна борозна див. борозна (2)
РОЗГЛАДЖУВАТИ
розгладжувати
Розгладжувати / розгладити вуса (бо

роду) див. розгладжувати
РОЗГЛАДИТИ
розгладити
Розгладжувати / розгладити вуса (бо

роду) див. розгладжувати
РОЗДАВАТИ1
роздавати
Роздавати / роздати благословення 

див. роздавати1
р о з д Ат и 1
роздати
Роздавати / роздати благословення 

див. роздавати1

РОЗДУВАТИ
роздувбти
0  Робити (роздувати, рідко видувати) / 

зробити (роздути, рідко видути) з 
мухи слона (рідко вола, бугая) див. 
робити

РОЗДУТИ
роздати
0 Робити (роздувати, рідко видувати) / 

зробити (роздути, рідко видути) з 
мухи слона (рідко вола, бугая) див. 
робити

РОЗЖАРИТИСЯ
розжарилася
0  Атмосфера розжарюється / розжа

рилася див. атмосфера (1)
РОЗЖАРЮВАТИСЯ
розжарюється
0  Атмосфера розжарюється / розжа

рилася див. атмосфера (1)
РОЗІБРАТИ
розберё
0  [1] [сам] чорт (біс) не розбере (не 

пізнає) див. чорт 
розібрав
0 Сміх (регіт) бере (розбирає) / узяв 

(розібрав) <Реготи беруть (розбира
ють) / узяли (розібрали)> див. сміх 

розібрала
0  Цікавість бере (розбирає, охоплює 

і т. ін.) / взяла (розібрала, охопила 
і т. ін.) див. цікавість 

розібрали
0  Сміх (регіт) бере (розбирає) / узяв 

(розібрав) <Реготи беруть (розбира
ють) / узяли (розібрали)> див. сміх 

розібрати
Д  Розбирати / розібрати букети див. 

розбирати
РОЗКАЗАТИ
розкажй
0 Чортові (дідьку, батьку) лисому роз

кажй див. розказувати
РОЗКАЗУВАТИ
розказувати
0 Розказувати байки див. розказувати
р о з к и д а т и 1
розкидбти
0 Метати (кидати, розкидати, розси

пати і т. ін.) бісер (пёрли) [свиням 
(перед свиньми, перед свинями)] 
див. метати

РОЗЛУКА
розлуку
Брати / взяти розлучення (розлуку) 

див. брати (32)

РОЗЛУЧЕННЯ
розлучення
Брати / взяти розлучення (розлуку) 

див. брати (32)
РОЗМАХУВАТИ
розмахувати
0  Розмахувати кулаками [після бійки] 

див. розмахувати
РОЗМНОЖЕННЯ
розмнбження
Д  Безстатеве розмнбження див. роз

множення
РОЗМбВА
розмбви
Вступати (заходити, встрявати, втру

чатися і т. ін.) / вступити (зайти, 
встряти, втрутитися і т. ін.) в роз
мову (рідше до розмбви, розм. у ба
лачку) див. вступати1 

Ставати / стати до розмбви (до бесіди, 
на розмову, на бесіду) див. ставати 

розмбву
Вступати (заходити, встрявати, втру

чатися і т. ін.) / вступити (зайти, 
встряти, втрутитися і т. ін.) в роз
мбву (рідше до розмбви, розм. у ба
лачку) див. вступати1 

Ставати / стати до розмбви (до бесіди, 
на розмбву, на бесіду) див. ставати

РОЗПРОЩАТИСЯ
розпрощатися
0  Прощатися / розпрощатися (попро

щатися) з життям (з [білим] світом) 
див. прощатися

РОЗПУСНИЙ
розпусний
Будинок (дім) розпусти сПублічний 

(розпусний) дім> див. будинок (1)
РОЗПУСТА
розпусти
Будинок (дім) розпусти <Публічний 

(розпусний) дім> див. будинок (1)
РОЗРАХУНОК
розрахунки
Д  Безготівкові розрахунки див. роз

рахунок
РОЗРЯДЙТИ1
розрядити
0  Розрядити атмосферу див. розря

джати1
РОЗРЯДИТИСЯ1
розрядйлася
0  Атмосфера розрядйлася див. атмос

фера (2)
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РОЗСИПАТИ
розсипати
0 Метати (кидати, розкидати, розси

пати і т. ін.) бісер (пёрли) [свиням 
(перед свиньми, перед свинями)] 
див. метати

РОЗСИПАТИСЯ
розсйпатися
0 Розсипатися / розсйпатися бісером 

див. розсипатися 
РОЗСИПАТИСЯ 
розсипатися
0  Розсипатися / розсйпатися бісером 

див. розсипатися 
РОЗСІЛ 
розсблом
0  Умиватися буряковим розсблом 

див. умиватися
РОЗТАШбВУВАТИСЯ
розташовуватися
Стояти (розташовуватися) / стати 

(розташуватися) бівуаком (біваком, 
на бівуак, на бівак, на бівуаку, на 
біваку) див. стояти 

РОЗТАШУВАТИСЯ 
розташуватися
Стояти (розташовуватися) / стати 

(розташуватися) бівуаком (біваком, 
на бівуак, на бівак, на бівуаку, на 
біваку) див. стояти 

РОЗТЯГАТИ 
розтягйти
Розтягати (розтягувати) / розтягтй 

(розтягнути) баян (гармонію, міхй 
баяна, міхй гармонії і т. ін.) див. 
розтягати

РОЗТЯГАТИСЯ
розтягається
Розтягається (розтягується) / розтягся 

(розтяглася, розтягайся) баян (гар
монія, міхй баяна, міхй гармонії 
і т. ін.) див. баян (1)

РОЗТЯГНУТИ
розтягнути
Розтягати (розтягувати) / розтягтй 

(розтягнути) баян (гармонію, міхй 
баяна, міхй гармонії і т. ін.) див. 
розтягати

РОЗТЯГНУТИСЯ
розтяглася
Розтягається (розтягується) / розтягся 

(розтяглася, розтягайся) баян (гар
монія, міхй баяна, міхй гармонії 
і т. ін.) див. баян (1) 

розтягайся
Розтягається (розтягується) / розтягся 

(розтяглася, розтягай ся) баян 
(гармонія, міхй баяна, міхй гармонії 
і т. ін.) див. баян (1)

розтягся
Розтягається (розтягується) / розтягся 

(розтяглася, розтяглйся) баян 
(гармонія, міхй баяна, міхй гармонії 
і т. ін.) див. баян (1)

РОЗТЯГТЙ
розтягтй
Розтягати (розтягувати) / розтягтй 

(розтягнути) баян (гармонію, міхй 
баяна, міхй гармонії і т. ін.) див. 
розтягати

РОЗТЯГТЙСЯ
розтяглася
Розтягається (розтягується) / розтягся 

(розтяглася, розтяглйся) баян 
(гармонія, міхй баяна, міхй гармонії 
і т. ін.) див. баян (1) 

розтяглйся
Розтягається (розтягується) / розтягся 

(розтяглася , розтяглйся) баян 
(гармонія, міхй баяна, міхй гармонії 
і т. ін.) див. баян (1) 

розтягся
Розтягається (розтягується) / розтягся 

(розтяглася, розтяглйся) баян 
(гармонія, міхй баяна, міхй гармонії 
і т. ін.) див. баян (1)

РОЗТЯГУВАТИ
розтягувати
Розтягати (розтягувати) / розтягтй 

(розтягнути) баян (гармонію, міхй 
баяна, міхй гармонії і т. ін.) див. 
розтягати

РОЗТЯГУВАТИСЯ
розтягується
Розтягається (розтягується) / розтягся 

(розтяглася, розтяглйся) баян 
(гармонія, міхй баяна, міхй гармонії 
і т. ін.) див. баян (1)

РбЗУМ
розум
0  Бйстрий на розум див. бйстрий (1)
0  Бідний (небагатий) на розум див. 

бідний (2)
0  Бог (Господь) розум відібрав (від

няв, забрав і т. ін.) див. Бог (7)
0  Брати / взяти [собі] на (в) ум (на (у) 

розум) див. брати (119)
0  Братися / взятися за розум див. бра

тися (10)
0  Затоплювати / затопйти лйхо (ро

зум, горе, біду і т. ін.) в чарці (в 
горілці) див. затоплювати2 

рбзумом
0 Бог рбзумом зобйдив (обділйв) див. 

Б ог(14)
0  Брати / взяти рбзумом див. брати

( 112)

РОЗУМІННЯ
розумінні
У прямому (звичайному, буквальному 

і т. ін.) розумінні [цього слова] <У 
прямому сенсі> див. розуміння

РОЗУМІТИ
розуміти
Знати (розуміти, бачити) толк (діал. 

товк) див. знати
РОЗУМбВИЙ
розумбвий
Розумовий апарат див. апарат (2)
РОЗХИТАТИ
розхитати
0  Підмочувати (хитати) / підмочйти 

(розхитати) репутацію (авторитет) 
див. підмочувати

РбЗЧИН1
рбзчин
Д  Буферний рбзчин див. розчин1
РОЛЬ
роль
0  Брати / взяти роль див. брати (113)
р о с А
росй
Д  Борошнйста роса див. роса
РОСЙНКА
росйнки
0  [І (ні)] ріски (рісочки, крйхти, ро

сйнки і т. ін.) в роті не було див. 
бути (96)

РОСЛЙНА
рослйн
Анатомія рослйн див. анатомія (2) 
рослйн а
Д  Батьківська рослйна див. рослйна 
рослйни
Д  Ампельні рослйни див. рослйна 
Багатодбмні рослйни див. рослйна 
РОСЛЙННІСТЬ 
рослйнність
Д  Азональна рослйнність див. рос

лйнність
РОТ
рот
0  [І] в рот не брати / не взяти див. 

брати (139)
0  [І] ріски (рісоньки, рісочки, крйхти) 

в рот не брати / не взяти див. брати 
(141) 

рбті
0  [1 (ні)] ріски (рісочки, крйхти, ро

сйнки і т. ін.) в рбті не було див. 
бути (96)



РУБЕЦЬ 8 2 3 САМЁ

РУБЁЦЬ
рубця
О Нема (немає, не було, не залиши

лося і т. ін.) [ні (і)] нйтки сухої 
(рубця сухого) див. нема

РУБКА2
рубка
Л  Бойова рубка див. рубка2
РУКА
рук
0 Брати / взяти в руки (до рук) див. 

брати (68)
0  Брати (забирати, перехоплювати 

і т. ін.) / взяти (забрати, перехопйти 
і т. ін.) ініціативу [до своїх рук (у 
свої руки)] див. брати (126) 

рукйми
0  Битися (бити, ударяти) / ударитися 

(ударити) [себе] об (у) поли [ру
ками] див. битися (2)

0  Бити / ударити [себе] [кулаком (ру
ками)] в (рідко об) груди див. бити 
(43)

0  Брудними руками див. рука 
рукйх
0  Бити / вдарити по руках див. бити 

(24)
0  Б>пги / стати іграшкою у руках див.

бути (78) 
руки
0  Брати / взяти в руки (до рук) див. 

брати (68)
0  Брати / взяти в свої руки див. брати 

(69)
0  Брати / взяти голову в руки див. 

брати (73)
0  Брати / взяти зброю (меч) в руки 

див. брати (81)
0  Брати / взяти ноги на плечі (в руки, 

за пояс) див. брати (104)
0  Брати / взяти себе в руки див. брати 

(118)
0  Брати (забирати, перехоплювати 

і т. ін.) / взяти (забрати, перехопйти 
і т. ін.) ініціативу [до своїх рук (у 
свої руки)] див. брати (126)

Братися / взятися за руки див. братися
(2)

0 Бруднити (паскудити, каляти і т. ін.)
руки див. бруднйти (1)

0  Брудні руки див. рука 
0  [1] в руки не брати / не взяти див. 

брати (140)
0  Руки в боки див. рука 
0  Узяти руки в боки див. узяти 
рукй
0 Як (мов, ніби і т. ін.) з Божої рукй 

див. рука

рукою
0  Тільки (лише, лиш) бровою (рукою 

і т. ін.) повестй див. поводити1 
руку
0  Подавати (давати, простягати) / по

дати (дати, простягтй) [братню, по
мічну і т. ін.] руку [допомоги] див. 
подавати1

РУХ
РУХ
Білий рух див. рух
РУЧ
РУЧ
0  Схилятися / схилйтися на бік (рідко 

на руч, на корйсть) див. схилятися
РУЧКА
ручки
0  Братися (хапатися) / взятися (схо

питися) у ручки див. братися (19)
РІШ ИТИ2
рушити
0  1 вусом (бровою) не вестй / не по

вестй (рідко не рушити) див. вестй
РУШНЙК
рушникй
0  Брати / взяти (побрати) рушникй 

див. брати (107)
РУШНЙЦЯ
рушнйцю
Поставити гвинтівку (рушнйцю) на 

бойовйй звід див. поставити1 
рушнйця
Рушнйця центрального бою див. руш

нйця
РЯБЙЙ
ряббго
0  Казка про білого (солом’яного, ря

бого) бичка див. казка
РЯСТ
ряст
Білий ряст див. ряст
САД
сад
Аптекарський сад (город) див. сад 
Д  Ботанічний сад (рідко садок) див. 

сад
САДбК1
садок
Д  Ботанічний сад (рідко садок) див. 

сад
САК1
сака
0  Ні (ані) до сака, ні (ані) до бовта див. 

сак1

саку
0  Бйтися, як (мов, ніби і т. ін.) рйба 

(рибйна) в саку (в сітях, в неводі) 
див. бйтися (7)

САЛО
сйлі
0  Як (мов, ніби і т. ін.) бобёр у салі 

див. бобёр (1)
САМ
сам
0  Бути (залишатися) самйм (сам) со

бою див. бути (61)
0  [І] [сам] чорт (біс) не розберё (не 

пізнає) див. чорт
0  Сам біс (чорт) голову звёрне див. 

біс1 (14)
0  Сам Бог велів див. Бог (26)
0  [Сам (і)] чорт не брат (за брата) див. 

чорт
0  Сам чорт (біс, сатана) ногу (ноги) 

зломить (вломить, зламає і т. ін.) 
див. чорт 

сйме
0  Влучати (бйти, попадати) / влучити 

(попасти) в [саму] точку (в [саме] 
око) див. влучати 

самйм
0  Боротися з [самйм] собою див. бо

ротися (2)
0  Боротьба з [самйм] собою див. бо

ротьба (4)
0  Бути (залишатися) самйм (сам) со

бою див. бути (61) 
самому
0  Самому чорту брат [і сват] див. брат 

(15) 
саму
0  Бйти в саму душу (болячку) див. бй

ти (ЗО)
0  Влучати (бйти, попадати) / влучити 

(попасти) в [саму] точку (в [саме] 
око) див. влучати

САМЕ
сам
0  Бути (залишатися) самйм (сам) со

бою див. бути (61)
0  [І] [сам] чорт (біс) не розберё (не 

пізнає) див. чорт
0  Сам біс (чорт) голову звёрне див. 

біс1 (14)
0  Сам Бог велів див. Бог (26)
0  [Сам (і)] чорт не брат (за брата) див. 

чорт
0  Сам чорт (біс, сатана) ногу (ноги) 

зломить (вломить, зламає і т. ін.) 
див. чорт 

сйме
0  Влучати (бйти, попадати) / влучити 

(попасти) в [саму] точку (в [саме] 
око) див. влучати
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самйм
О Боротися з [самйм] собою див. бо

ротися (2)
0  Боротьба з [самйм] собою див. бо

ротьба (4)
0  Бути (залишатися) самйм (сам) со

бою див. бути (61) 
самбму
0 Самбму чорту брат [і сват] див. брат

( 15)
саму
0 Бйти в саму душу (болячку) див. бй- 

ти (ЗО)
0  Влучати (бйти, попадати) / влучити 

(попасти) в [саму] тбчку (в [саме] 
око) див. влучати

САМИЙ
саме
0 Попадати (вражати) / попасти (вра

зити) на (в) [саме] болюче (живе, 
найболючіше і т. ін.) місце див. по
падати 

самого
0 До [самого білого] світу див. світ1 
самої
0  Біда (горе) гне (пригинає) / пригне 

[до [самої] землі] див. біда1 (1)
САМИЙ
саме
0 Влучати (бйти, попадати) / влучити 

(попасти) в [саму] точку (в [саме] 
око) див. влучати 

самйм
0 Боротися з [самйм] собою див. бо

ротися (2)
0  Боротьба з [самйм] собою див. бо

ротьба (4)
0  Бути (залишатися) самйм (сам) со

бою див. бути (61) 
самбму
0 Самбму чорту брат [і сват] див. брат 

( 15) 
саму
0  Бйти в саму душу (болячку) див. бй

ти (ЗО)
0 Влучати (бйти, попадати) / влучити 

(попасти) в [саму] тбчку (в [саме] 
око) див. влучати

САНІТАРНИЙ
санітарна
Санітарна машйна сСанітарний автб- 

бус> див. машйна 
санітарний
Санітарна машйна сСанітарний автб- 

бус> див. машйна
САПА
сйпбю
0 Тйхою сапою (рідко брйтвою) див. 

сапа

с а т а н А
сатанй
0  Одйн чорт (біс, дідько) сОдна сата

н і  див. чорт
0  Сам чорт (біс, сатана) ногу (ноги) 

зломить (вломить, зламає і т. ін.) 
див. чорт

СВАТ1
сват
0  Ні (ані) сват ні (ані) брат див. сват1 
0  Самбму чорту брат [і сват] див. брат

( 15)
сватйми
0  Будемо сватами див. бути (33)
СВИНЯ
свиньмй
0  Метати (кйдати, розкидати, розси

пати і т. ін.) бісер (пёрли) [свйням 
(перед свиньмй, перед свйнями)] 
див. метати 

свиня
0  Як свиня в барлозі див. свиня 
свйням
0  Метати (кйдати, розкидати, розси

пати і т. ін.) бісер (пёрли) [свйням 
(пёред свиньмй, пёред свйнями)] 
див. метати 

свйнями
0  Метати (кйдати, розкидати, розси

пати і т. ін.) бісер (пёрли) [свйням 
(пёред свиньмй, пёред свйнями)] 
див. метати

свищ 1
С В И Щ І

0  Свищі в борщі див. свищ1
СВІДОЦТВО
свідоцтво
Л  Авторське свідоцтво див. свідоцтво
СВІЙ
свій
Брати [свій] початок див. брати (48)
0  Записати на свій рахунок (до свого 

актйву, в свій актйв) див. запйсу- 
вати

0  Міряти / приміряти на свій аршйн 
(своєю міркою, на свою мірку і т. ін.) 
див. міряти

Привертати / привернути на свій бік 
див. привертати 

0  Свій брат див. брат (16) 
свого
0  Брати (приймати) / взяти (прийня

ти) [блйзько] до [свого] сёрця (до 
[своєї] душі) (рідко в сёрце, в душу) 
див. брати (129)

0  Держатися (триматися) [свого] бё- 
рега див. держатися

0  Записати на свій рахунок (до свого 
актйву, в свій актйв) див. запйсу- 
вати

0  Не бачити далі свого носа див. ба
чити (11)

0  Як на [свого (рідного)] батька див.
батько (10) 

своё
0  Брати / взяти своє див. брати (114)
0  Братися / взятися за своє див. бра

тися (11)
0  Життя берё / взяло своє див. життя 
0  На [своє] безголов’я (рідше безго

лів’я) див. безголов’я (1)
С В О І Ї

0  Боятися своєї (власної) тіні див. бо
ятися (3)

0  Брати (приймати) / взяти (прийня
ти) [блйзько] до [свого] сёрця (до 
[своєї] душі) (рідко в сёрце, в душу) 
див. брати (129) 

своєю
0  Міряти / приміряти на свій аршйн 

(своєю міркою, на свою мірку і т. ін.) 
див. міряти 

свої*
0  Брати / взяти в свої руки див. брати 

(69)
0  Брати / взяти (прийняти) на [свої] 

плечі див. брати (108)
0  Брати / взяти свої права див. брати 

(116)
0  Брати / взяти [свої] слова назад див. 

брати (117)
0  Брати (забирати, перехоплювати 

і т. ін.) / взяти (забрати, перехопйти 
і т. ін.) ініціатйву [до своїх рук (у 
свої руки)] див. брати (126)

0  Брати (рідко приймати) / взяти 
(рідко прийняти) на сёбе (на свої 
плбчі) [весь] тягар див. брати (130) 

Входити / ввійтй в [свої] берегй див. 
входити

0  Лупйти [свої] очі (банькй, балухи, 
зіньки) див. лупйти 

своїй
0  Бути в своїй льолі див. бути (56) 
своїм
0  Брати / взяти [своїм] горбом див.

брати (115) 
своїх
0  Брати (забирати, перехоплювати 

і т. ін.) / взяти (забрати, перехопйти 
і т. ін.) ініціатйву [до своїх рук (у 
свої руки)] див. брати (126)

0  Щоб світу Божого (своїх діточок) не 
побачити див. побачити 

свою
0  Боліти (уболівати, переживати 

і т. ін.) за свою (власну) шкуру див. 
боліти2 (2)



СВІТ1 825 С ЕБЁ

О Брати (рідко приймати) / взяти 
(рідко прийняти) гріх на [свою] ду
шу (на себе) див. брати (131)

О Міряти / приміряти на свій аршин 
(своєю міркою, на свою мірку і т. ін.) 
див. міряти

СВІТ1
С В ІТ

0 Благословлятися (рідко братися) / 
благословитися (поблагословитися, 
заблагословйтися) на світ (на день, 
на світанок, на світання) див. бла
гословлятися (1)

0 Витягати / витягти (витягнути) на 
світ Божий див. витягати 

0  [Ледве (ще тільки)] благословляло / 
благословило на світ див. благо
словляти (2)

0  На білий (Божий) світ див. світ1 
0  Світ [моїх] очей! <Мій світе [білий]!> 

див. світ1 
світа
0  До [білого (Божого)] світа див. світ1 
світе
0 Світ [моїх] очей! <Мій світе [білий]!> 

див. світ1 
світу
0  Від білого світу до темної ночі див. 

світ1
0 До [самого білого] світу див. світ1 
0  За слізьми (сльозами, слізоньками) 

[і (й)] світу [білого, Божого] не ба
чити див. бачити (7)

0  Не бачити світу перед собою див. 
бачити (15)

СВІТ2
С В ІТ

0 [Аж (рідко білий)] світ крутиться 
(вернеться, макітриться, колихаєть- 
ся, іде) / закрутився (завертівся, 
замакітрився, заколихався, пішов) 
обертом (перекидом, перекидьки, 
ходором і т. ін.) [в очах (перед очи
ма)] див. світ2

0 Білий (Божий) світ див. світ2 
0  [1] на світ [білий (Божий)] не ди

вився б див. дивйтися 
0  [І] світ [Божий (білий)] не мйлий (не 

любий) див. світ2
0 [І] світ [ніколи] не бачив (діал. не 

видав, не вйдів) див. світ2 
0  Не близький (далекий) світ див. світ2 
0  Покидати / покинути білий (цей) 

світ див. покйдати
0  Приводити / привести на світ [Бо

жий] див. приводити 
0  Світ [білий] закрйвся (замкнувся) 

див. світ2
0 У білий світ, як у копійку (у копієч

ку) див. світ2

світа
0  Не бачити світа див. бачити (13) 
світйми
0  Бігати світами див. бігати (3) 
світй
0  Бачити / побачити [багато (немало)] 

світу (світй) див. бачити (5) 
світі
0  Заклинати Богом (всім святйм [на 

світі]) див. заклинати 
0  На білому (білім) світі див. світ2 
0 Не буде на світі див. бути (100)
0  Чого на світі не буває див. бувати (4) 
світом
0  Баламутити світом див. баламутити

(2)
0  Нудйти / занудйти [білим] світом 

див. нудйти
0  Прощатися / розпрощатися (попро

щатися) з життям (з [білим] світом) 
див. прощатися 

світу
0  Бачити / побачити [багато (немало)] 

світу (світй) див. бачити (5)
0  Не бачити світу [білого (Божого)] 

див. бачити (14)
0  Світу [білого (Божого)] не вйдно 

(рідко не вйдко) див. вйдно 
0  Щоб світу Божого (своїх діточок) не 

побачити див. побачити 
СВІТАННЯ 
світання
0  Благословлятися (рідко братися) / 

благословйтися (поблагословйтися, 
заблагословйтися) на світ (на день, 
на світанок, на світання) див. благо
словлятися (1)

СВІТАНОК
світанок
0  Благословлятися (рідко братися) / 

благословйтися (поблагословйтися, 
заблагословйтися) на світ (на день, 
на світанок, на світання) див. благо
словлятися (1)

СВІТИТИ
світйти
0  Світйти / засвітйти очйма (оком, 

білками) див. світйти
СВІТЛО1
світла
Д  Сйнтез білого світла див. сйнтез 
світло
0  Бачити / побачити світло рампи див.

бачити (6) 
світлом
0  [Треба] вдень [серед білого дня] з 

вогнем [та ще] (зі свічкою, зі світ
лом, при сонці і т. ін.) [такого] 
шукати (вишукувати) / пошукати 
див. треба1

СВІТСЬКИЙ
світський
Апостолат мирян сСвітський апосто

л а м  див. апостолат (1)
СВІЧКА
свічка
0  Ні Богу (Богові) свічка, ні чорту 

(чортові) кочерга (коцюба, ладан, 
надовбень і т. ін.) див. свічка 

свічкою
0  [Треба] вдень [серед білого дня] з 

вогнем [та ще] (зі свічкою, зі світ
лом, при сонці і т. ін.) [такого] шу
кати (вишукувати) / пошукати див. 
треба1

СВЯТЙЙ
Святйй
0  Багатий (Святйй) вечір див. вечір 
святйй
0  Бог (рідко Біг, Господь) [його (їх, 

тебе і т. ін.)] [святйй] знає (зна, відає, 
віда) див. Бог (13)

0  Голий, як бубон (як турецький свя
тйй) див. голий

0  Побйй мене [святйй] хрест (грім, 
Боже і т. ін.) див. побйти 

0  Святйй Боже! див. Бог (27)
0  Святйй та божий див. святйй 
святйм
0  Заклинати Богом (всім святйм [на 

світі]) див. заклинати
СЕ2
сим
0  То сим, то тим боком див. бік (12)
СЕБЕ
Себе
Приймй Боже (Господи) мою душу 

(мене) [до Себе] див. приймати 
себе
0  [Аж] вбирати (брати) [в (на) себе] 

очі (око) див. вбирати1 
Брати / взяти заміж [за себе] див. брати 

(9)
0  Брати / взяти на себе див. брати (97) 
0  Брати / взяти на себе багато (заба

гато) див. брати (98)
Брати / взяти [на себе] відповідаль

ність див. брати (21)
0  Брати / взяти [на себе] смілйвість 

(смілість) див. брати (99)
0  Брати (приймати, переймати) / 

взяти (прийняти, перейняти) вину 
на себе див. брати (127)

0  Брати (рідко приймати) / взяти 
(рідко прийняти) гріх на [свою] ду
шу (на себе) див. брати (131)

0  Брати (рідко приймати) / взяти 
(рідко прийняти) на себе (на свої 
плечі) [весь] тягар див. брати (130)



СЕЗбН 826 СИНДРбМ

О Корчити [з себе] дурня (дурника, 
блазня і т. ін.) див. корчити 

Себе
0 Бог (Господь) прийняв (приняв, 

прибрав) [душу] [до Себе] див. Бог 
( 6 ) 

себе
0 Битися (бити, ударяти) / ударитися 

(ударити) [себе] об (у) поли [рука
ми] див. битися (2)

0  Бити / ударити [себе] [кулаком (ру
ками)] в (рідко об) груди див. бити 
(43)

0  Брати / взяти себе в руки див. брати 
(118)

0  Мати себе (матися) на бачності (на 
обачності, на обережності і т. ін.) 
див. мати2

0 Почувати себе Богом див. почувати 
собі
0  Брати / взяти (забрати) [собі] в го

лову див. брати (76)
0  Брати / взяти [собі] на (в) ум (на (у) 

розум) див. брати (119)
0  Іди [собі] до чорта (до біса, до дідь

ка, під три чорти і т. ін.) див. іти 
0  Іди [собі] з Богом див. іти 
0  Іди [собі] к бісовому батькові (к не

чистій матері) див. іти 
0  Іди [собі] на всі чотири вітри (на 

чотири боки) див. іти 
0  Не давати (не дозволяти) / не дати 

(не дозволити) наплювати (плюнути) 
[собі] в кашу (в борщ) див. давати 

0  Хоч би [тобі (собі, вам)] вусом (ву
хом, бровою і т. ін.) повести див. 
поводити1 

собою
0  Боротися з [самим] собою див. бо

ротися (2)
0  Боротьба з [самим] собою див. бо

ротьба (4)
0  Бути владним над собою див. бути 

(52)
0  Бути (залишатися) самим (сам) со

бою див. бути (61)
0  Не бачити світу перед собою див. 

бачити (15)
СЕЗбН
сезон
0  Бархатний (оксамитовий) сезон див. 

сезон
СЕЙ
сим
0 То сим, то тим боком див. бік (12)
СЕЛЕДЕЦЬ
селедців
Як (мов, ніби і т. ін.) оселедців (рідко 

селедців) [у бочці] див. оселедець

СЕЛ 6  
селу
0  Як (мов, ніби і т. ін.) брехня по селу 

див. брехня (2)
СЕНС
сёнс!
У прямому (звичайному, буквальному 

і т. ін.) розумінні [цього слова] <У 
прямому сенсі> див. розуміння 

СЕРДЕНЬКО 
сёрденько
0  Серце (серденько) болить / заболіло 

(зболіло, наболіло) див. серце 
СЕРДЕНЬКО 
сёрденько
0  Серце (серденько) болить / заболіло 

(зболіло, наболіло) див. серце 
СЕРЦЕ 
сёрце
0  Брати (приймати) / взяти (прийня

ти) [близько] до [свого] серця (до 
[своєї] душі) (рідко в серце, в душу) 
див. брати (129)

0  Брати (хапати, хватати) / взяти за 
серце (задушу) див. брати (137)

0  Жаль бере (проймає, огортає і т. ін.) / 
взяв (пройняв, огорнув і т. ін.) [за 
серце] див. жаль1

0  Перестало битися серце див. серце 
0  Серце бере / взяло див. серце 
0  Серце б’ється [в грудях] див. серце 
0  Серце (серденько) болить / заболіло 

(зболіло, наболіло) див. серце 
сёрцем
0  Бути серцем див. бути (76) 
сёрщ
0  Мати Бога [в серці (в душі, в животі 

і т. ін.)] див. мати2
0  Немає (нема) Бога у серці (в душі, в 

животі) див. нема
0  Не мати Бога в душі (в серці, в жи

воті) див. мати2
0  Сидіти болячкою на серці див. си

діти 
сёрцю
Брати по серцю й крові див. брат (1) 
серця
0  Брати (приймати) / взяти (прийня

ти) [близько] до [свого] серця (до 
[своєї] душі) (рідко в серце, в душу) 
див. брати (129) 

серця
0  Серця б’ються в унісон див. серце
СЕСТРА
сестрбю
0  Як брат з сестрбю див. брат (18)
СЙВИЙ
сйва
0  Сйва борода див. борода (5)

сивого
0  До сивого (білого) волосу (волоса, 

волосся, до сивини) див. волос
СИВИНА
сивини
0  До сивого (білого) волосу (волоса, 

волосся, до сивини) див. волос
СИДІТИ
СИДІТИ
0  Сидіти болячкою на серці див. си

діти
0  Сидіти (бути) на лаві підсудних (об

винувачених) див. сидіти 
0  Сидіти на пороховій бочці (на по

роховому погребі) див. сидіти
СЙЛА
сил
0  Що має (маєш, є, було і т. ін.) сили 

(сил, духу) див. мати2 
сйла
0  Бий мене нечиста сйла див. бйти (18) 
0  Бий / побйй тебе (його, Її і т. ін.)

сйла Божа див. бйти (20)
Бичача (воляча) сйла див. сйла 
сйли
Сйли, як у бика див. сйла 
0  Що має (маєш, є, було і т. ін.) сйли 

(сил, духу) див. мати2 
сйлу
Брати / взяти сйлу див. брати (33)
СИЛІКАТНИЙ
силікатні
Д  Силікатні бактерії див. бактерії (2)
СИМПАТИЧНИЙ2
симпатйчне
Д  Симпатйчне (безбарвне) чорнйло 

див. чорнйло
СИН
Син
Син Божий див. син 
син
0  Батьків (отецький) син див. син 
0  Бісів (дияволів, чортів і т. ін.) син 

див. син
0  Блудний син див. син 
0  Проклятий (песький, чортів і т. ін.)

син буду (будь я) див. син 
сйна
0  Бісового (сучого, чортового і т. ін.) 

сйна див. син
0  На [якого] [бісового (чортового)] 

батька (сйна) див. батько (7)
0  Якого бісового батька (сйна) див. 

батько (11)
СИНДРбМ
синдром
Д  Афганський синдром див. синдром
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СЙНІЙ
С Й Н ІЙ

О Бідний, аж сйній див. бідний (1)
СИНТАКСИС
сйнтаксис
Д  Актуальний сйнтаксис див. сйнтак

сис
СИНТЕЗ
сйнтез
Д  Сйнтез білого світла див. сйнтез
СИСТЁМА
систёма
Д  Автоматизована інформаційна сис

тема див. система
Д  Автоматизована система управлін

ня (керування) див. система 
Д  Акордна система оплати [праці] 

див. система
Д  Бюджетна система див. система
СІАМСЬКИЙ
сіамські
0 Сіамські близнята (близнюкй) див. 

близнята (3)
СІВБА
сівба
Д  Борозенна сівба див. сівба
СІДАТИ
сідйй
0 Сідайте (сядьте, сідай, сядь), гостем 

будете (будеш) (щоб староста сіда
ли) див. сідати 

сідайте
0 Сідайте (сядьте, сідай, сядь), гостем 

будете (будеш) (щоб староста сіда
ли) див. сідати 

сідали
0 Сідайте (сядьте, сідай, сядь), гостем 

будете (будеш) (щоб староста сіда
ли) див. сідати

СІДЛб
СІДЛО

Брати / взяти (поставити) під сідло 
див. брати (26)

СІКНУТИ
сікнути
0 Як (мов, ніби і т. ін.) батогом сікну

ти (сіконути) див. сікнути
СІКОНУТИ
сіконути
0 Як (мов, ніби і т. ін.) батогом сікну

ти (сіконути) див. сікнути
СІЛЬ
сіль
Д  Англійська сіль див. сіль 
0  Аттйчна сіль див. сіль 
Д  Бертолетова сіль див. сіль

0  Любйти, як сіль в оці [і тернйну в 
боці] див. любйти

СІМ
сім
0  Стоптати багато (не одну пару, сім 

пар і т. ін.) підошов (підметок, чо
біт і т. ін.) див. стоптувати 

0  Хай (нехай) йому (їй, їм і т. ін.) чорт 
(сім чортів, біс, гаспид і т. ін.) див. 
чорт

0  Як (мов, ніби і т. ін.) сім баб по
шептало див. сім

СІПАТИ
сіпає
0  Біс (чорт) сіпає за язйк див. біс1 (9)
СІРКб
сіркб
0  Як сірко в (на) базарі див. сірко
СІСТИ
сядь
0  Сідайте (сядьте, сідай, сядь), гостем 

будете (будеш) (щоб старостй сіда
ли) див. сідати 

сядьте
0  Сідайте (сядьте, сідай, сядь), гостем 

будете (будеш) (щоб старостй сіда
ли) див. сідати

СІТЬ
сітях
0  Бйтися, як (мов, ніби і т. ін.) рйба 

(рибйна) в саку (в сітях, в неводі) 
див. бйтися (7)

СІЧКА
січки
0  Не вартий (не варт) [і] виїденого яй

ця (вйшкварки, дірки з бублика, 
фунта клоччя, торби січки і т. ін.) 
див. вартий

СКАЗАНИЙ
скйзано
О Не во гнів будь сказано див. бути

( 101)
СКАЗАТИ
скажй
0  Скажй (скажіть) на мйлість [Божу 

(Бога)] див. сказати 
скажіть
0  Скажй (скажіть) на мйлість [Божу 

(Бога)] див. сказати 
сказйти
Щоб (коли) не сказати більше (гіршо

го) див. сказати
СКАКУН
скакун
Д  Арабський кінь (скакун) див. кінь

СКИДАТИ
скидати
О Скидати (здіймати) / скинута (здійня

та) шапку (капелюх, бриль і т. ін.) 
див. скидати

СКЙНУТИ
скинути
0  Скидати (здіймати) / скинута (здійня

та) шапку (капелюх, бриль і т. ін.) 
див. скидати

СКІК1
скбком
0  Скбком чи боком <То скбком, то 66- 

ком> див. скік1
СКІЛЬКИ
скільки
0  Скільки сягає (бачить, обхоплює, 

захопить і т. ін.) око див. око1 
0  Скільки [(що) є (було)] духу див. 

бути (105)
0  Що (скільки) [є] мочі <3 усієї мбчі> 

див. бути (111)
СКІФСЬКИЙ
скіфська
Скіфська баба див. баба1 (3)
СКЛАД1
склад
Д  Ббндовий склад див. склад1
СКЛО
скло
Д  Бёмське скло див. скло
СКЛЯНИЙ
скляного
0  Молйтися скляному богові (богу) 

сПрихилйтися до скляного ббга> 
див. молйтися 

склянбму
0  Молйтися склянбму богові (богу) 

сПрихилйтися до скляного бога> 
див. молйтися

СКЛЯНКА1
склянці
0  Буря в склянці (заст. у шклянці) 

води див. буря (3)
СКРУТА
скрута
0  Біда (скрута, напасть і т. ін.) при

несла див. біда1 (4)
СКРУТЙТИ
скрутйв
0  Біс одним мотузочком скрутйв див.

біс1 (4)
скрутйти
0  Зігнути (скрутйти) в баранячий ріг 

див. згинати
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СКУКА
скука
Нудьга (скука) бере (заїдає і т. ін.) / 

взяла (заїла і т. ін.) див. нудьга
СКУШТУВАТИ
скуштувати
О Скуштувати (покуштувати) березо

вої каші див. скуштувати
СЛАБЙЙ
слаба
0  Болюча (слаба, слабка і т. ін.) стру

на (струнка) див. струна
СЛАБКИЙ
слабкй
0  Болюча (слаба, слабка і т. ін.) стру

на (струнка) див. струна
СЛАВА
слйва
0  Слава Богові (Богу) див. слава
СЛАНЕЦЬ
слйнець
Д  Аспідний сланець див. сланець
СЛІД1
сліду
0  І сліду не було див. бути (97)
0  Нема (немає, не було, не видно, не 

стало і т. ін.) і сліду див. нема
СЛІД2
слід
Як і слід (треба) було сподіватися див. 

слід2
СЛІДСТВО
слідстві
Бути (перебувати) / пробути під слід

ством (заст. в слідстві) див. бути 
(21)

слідством
Бути (перебувати) / пробути під слід

ством (заст. в слідстві) див. бути 
(21)

СЛІЗКА
слізки
0  Адамові слізки див. слізка
СЛІЗОНЬКА
слізонькйми
0 За слізьми (сльозами, слізоньками) 

[і (й)] світу [білого, Божого] не ба
чити див. бачити (7)

СЛІПИЙ
сліпе
Д  Сліпе боронування див. боронуван

ня (1)
СЛОВНИК
словник
Академічний словник див. словник 
Д  Активний словник див. словник

слбво
С Л І В

Д  Абсолютивне вживання слів див.
уживання

слова
У прямому (звичайному, буквальному 

і т. ін.) розумінні [цього слова] <У 
прямому сенсі> див. розуміння 

словй
0  Брати / взяти [свої] слова назад див. 

брати (117)
0  Слова чиї та Богу у вуха див. вухо 
словйми
0  Бити словом (словами) див. бити (41) 
0  Блудити словами див. блудити1 (1) 
слбво
Баритонбване слово див. слово 
0  Бистрий на слово див. бистрий (2)
0  Брати (забирати, рідко відбирати) / 

взяти (забрати, рідко відібрати) сло
во див. брати (125) 

слбвом
0  Бити слбвом (словами) див. бити (41)
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
словосполучення
Д  Ад’єктивне словосполучення див. 

словосполучення
СЛОН
слонй
0  Робити (роздувати, рідко видувати) / 

зробити (роздути, рідко видути) з 
мухи слона (рідко вола, бугая) див. 
робити

СЛУГА
слугй
0  Божий (Господній, Христовий) слу

га див. слуга
СЛУЖБА
служба
Д  Альтернативна служба див. служба
Служба Божа див. служба
службі
Бути (бувати) у службі див. бути (2) 
службу
Брати службу див. брати (49)
СЛУЖЙТИ
служйти
0  Бути (служйти) на побігеньках (на 

побіганках) див. бути (77)
Бути (служйти) тлом див. бути (24)
СЛУХ
слух
Д  Абсолютний слух див. слух
слюзА
сліз
0  Виливати / вилити сльози (багато, 

рідко багацько сліз) див. виливати

слізьмй
0  За слізьмй (сльозами, слізоньками) 

[і (й)] світу [білого, Божого] не ба
чити див. бачити (7)

0  Обливатися (умиватися, заливатися, 
рідше обсипатися і т. ін.) / обмйти- 
ся (умйтися, залйтися, рідше обсй- 
патися і т. ін.) [гіркйми (гарячими, 
буйними і т. ін.)] слізьмй (сльоза
ми, сльозою) див. обливатися 

сльозйми
0  За слізьмй (сльозами, слізоньками) 

[і (й)] світу [білого, Божого] не ба
чити див. бачити (7)

0  Обливатися (умиватися, заливатися, 
рідше обсипатися і т. ін.) / обмйти- 
ся (умйтися, залйтися, рідше обсй- 
патися / т. ін.) [гіркйми (гарячими, 
буйними і т. ін.)] слізьмй (сльоза
ми, сльозою) див. обливатися 

сльбзи
0  Виливати / вйлити сльбзи (багато, 

рідко багацько сліз) див. виливати 
сльозою
0  Обливатися (умиватися, заливатися, 

рідше обсипатися і т. ін.) / обмйти- 
ся (умйтися, залйтися, рідше обсй- 
патися і т. ін.) [гіркйми (гарячими, 
буйними і т. ін.)] слізьмй (сльоза
ми, сльозою) див. обливатися 

СМАЛЕНИЙ 
смйленого
0  Не бачити смаленого вовка див. ба

чити (16)
СМЕРТЕЛЬНИЙ
смертельна
Смертельна блідість див. блідість (1) 
смертёльний
Смертельний (смертний) бій див. бій (3) 
смертёльним
0  Смертельним (смертним) боєм див. 

бій (5)
смертельній
0  На смертній (смертельній, Божій) 

постелі див. постіль
СМЕРТНИЙ
смёртний
Смертельний (смертний) бій див. бій (3) 
смертним
0  Смертельним (смертним) боєм див.

бій (5) 
смёртнш
0  Лежати (бути) / лягтй (рідко обляг- 

тй) на смертній постелі див. лежати 
0  На смертній (смертельній, Божій) 

постелі див. постіль 
СМЕРТЬ 
смёрт!
0  Просйти (прохати) [у Бога] смерті 

див. просйти
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смерть
Біла смерть див. смерть 
Л  Біологічна смерть див. смерть 
0  Бог (Господь) смерть дає (посилає) 

див. Бог (8)
0  Стояти (битися) на смерть див. сто

яти
смик1
С М И К

0 Бабин смик див. смик1
СМІЛЙВІСТЬ
сміливість
0 Брати / взяти [на себе] сміливість 

(смілість) див. брати (99)
СМІЛІСТЬ
С М ІЛ ІС Т Ь

0 Брати / взяти [на себе] сміливість 
(смілість) див. брати (99)

СМІХ
сміх
0  Брати (піднімати, здіймати) / взяти 

(підняти, здійняти) на глум (на глу
зи, на глуз, на сміх, на кпини, на 
кпин, діал. на кпи) див. брати (128) 

0  Сміх (регіт) бере (розбирає) / узяв 
(розібрав) <Реготи беруть (розбира
ють) / узяли (розібрали)> див. сміх

СМІШКИ
смішки
0 Смішки з бабиної кішки див. смішки
СМОЛА
смола
Д  Бензойна смола див. смола
СНІГ
снігу
0 До білого снігу див. сніг
СОБАКА
собйк
0 Ганяти бліх (собак) див. ганяти 
собйка
0 Битий жук (жак, собака) див. жук
СОБАЧИЙ
собйча
0  Бісова (проклята, собача і т. ін.) ду

ша див. душа
СОЛбМ’ЯНИЙ
солом’яного
0 Казка про білого (солом’яного, ря

бого) бичка див. казка
сбмик
С О М И К

Д  Американський сомик див. сомик
сон1
С Н І

0 І в сні не бачити див. бачити (8)
0  Спати і [в сні] бачити див. спати

сон
0  Богатйрський сон див. сон1 
0  Сон не бере / не взяв див. сон1 
СОНАТНИЙ 
сонйтне
Д  Сонатне алегро див. алегро (1)
сбнний
сбнна
Д  Сонна артерія див. артерія (1)
СбНЦЕ
сонці
0  [Треба] вдень [серед білого дня] з 

вогнем [та ще] (зі свічкою, зі світ
лом, при сонці і т. ін.) [такого] шу
кати (вишукувати) / пошукати див. 
треба1

сбнячний
сонячні
Брати (приймати) / прийняти сонячні 

(повітряні) ванни див. брати (47)
СОРбЧКА
сорбчка
Англійський костюм <Англійська 

кофточка (сорочка)> див. костюм
СПАС1
Спас
0  Нехай (хай) Спас боронить! див.

Спас1
СПАСИБІ
спасйбі
0  Спасйбі вашій тьоті (вашому бать

кові) див. спасйбі
СПАСІВ
спйсова
Спасова борода див. борода (3)
СПАСТИ1
спйли
0  Кудй очі [бачать (дйвляться, спали 

і т. ін.)] див. око1 
СПАСТЙ 
спасе
0  Хай (нехай) Мати Божа мйлує (про

щає, боронить) / помйлує (спасе) 
див. мати1 

спасй
Боже (Господи) [тебе (мене, його 

і т. ін.)] спасй див. спасати2
спАти
спати
0  Спати і [в сні] бачити див. спати
СПЕКТРАЛЬНИЙ
спектрйльний
Д  Спектральний аналіз див. аналіз (15)
СПЕКУЛЯЦІЯ1
спекуляція
Д  Біржова спекуляція див. спекуляція1

СПИН
спйну
0  Нема (немає, не було) зупйну (впй- 

ну, спйну і т. ін.) див. нема
СПИНА
спйні
0  [Аж] мурашки бігають (пробігають, 

лізуть і т. ін.) І побігли (пробігли, 
забігали, полізли, пішлй і т. ін.) по 
спйні (по тілу, за плечйма, за спй- 
ною, поза спйною і т. ін.) див. му
рашки

0  Мороз іде (ходить, бігає, проходить, 
пробігає і т. ін.) / пішов (пройшов, 
пробіг і т. ін.) за (поза) спйною (по 
спйні, за плечйма, поза шкірою, 
поза шкэдэою і т. ін.) див. мороз 

спйною
0  [Аж] мурашки бігають (пробігають, 

лізуть і т. ін.) / побігли (пробігли, 
забігали, полізли, пішлй і т. ін.) по 
спйні (по тілу, за плечйма, за спй
ною, поза спйною і т. ін.) див. му
рашки

0  Мороз іде (ходить, бігає, проходить, 
пробігає і т. ін.) / пішов (пройшов, 
пробіг і т. ін.) за (поза) спйною (по 
спйні, за плечйма, поза шкірою, 
поза шк>фою і т. ін.) див. мороз

СПИРТ
спирт
Д  Аліловий спирт див. спирт 
Д  Борний спирт див. спирт 
Д  Бутйловий спирт див. спирт 
СПИРТНЙЙ 
спиртні
Спиртні (алкогольні, хмільні) напої 

див. напій
СПИРТОВИЙ
спиртовё
Спиртове бродіння див. бродіння (1)
спис1
спйси
0  Схрещуються / схрестйлися багне

ти (мечі, спйси і т. ін.) див. багнет 
( 1 )

спитАти
спитати
0  Питати / спитати броду див. питати
СПЙЧКА
спйчки
0  Брати / взяти на спйчки див. брати 

( 100) 
спйчкою
0  Стирчати (стриміти) спйчкою (біль

мом) в (на) оці (в (на) очах) див. 
стирчати
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СПІВАТИ
співати
О Говорити (співати, гукати і т. ін.)

баса див. говорити 
0  Співати алілуя див. співати 
СПІЙМАТИ 
спіймати
0  Ловити (брати) / зловити (взяти, 

піймати, спіймати / т. ін.) на гачок 
див. ловити

СПІШИТИ
спішйти
0 Лізти (спішйти, забігати, сунутися 

і т. ін.) поперёд батька в пекло див. 
лізти

СПЛАТИТИ
сплатйти
0  Сплатйти борг (боргй) див. сплачу

вати
СПЛИВТИ
спливлб
0 Багато (чимало) водй сплилб (сплив

ло, збігло, упливло, утекло і т. ін.) 
див. багато (4)

0  Булб та сплило (спливлб) <Що було, 
те [за водою] сплило (спливлб)> 
див. бути (45)

СПЛИСТЙ
сплилб
0  Багато (чимало) водй сплилб (сплив

лб, збігло, упливло, утекло і т. ін.) 
див. багато (4)

0  Булб та сплилб (спливлб) <Що булб, 
те [за водою] сплилб (спливлб)> 
див. бути (45)

СПЛЯЧИЙ
сплячі
Д  Сплячі брунькй див. брунька (1)
СПОДІВАТИСЯ
сподіватися
Як і слід (треба) булб сподіватися див. 

слід2
спбкій
спокою
Нема (немає, не булб) спокою (заст. 

супокою) див. нема
СПОКІЙНИЙ
спокійний
0 Будь спокійний <Будьте спокійні> 

див. бути (40) 
спокійним
Бути спокійним див. бути (25) 
спокійні
0  Будь спокійний <Будьте спокійні> 

див. бути (40)

СПОКУСЙТИ
спокусйв
0  Біс (чорт, нечйстий і т. ін.) споку

шає / спокусйв див. біс1 (8)
СПОКУШАТИ
спокушйє
0  Біс (чорт, нечйстий і т. ін.) споку

шає / спокусйв див. біс1 (8)
спблох1
С П О Л О Х

0  Бйти / ударити на спблох див. бйти 
(42)

СПОЛУКА
сполуки
Д  Ациклічні сполуки див. сполука
СПОРТ
спорт
Авіамодельний спорт див. спорт
СПОРТЙВНИЙ
спортйвний
0  Спортйвний азарт див. азарт (1)
СПбСІБ
спбсіб
Бродячий (бродяжницький) спбсіб 

життя див. спбсіб
Господарський спбсіб будівництва 

див. спбсіб 
спбсоби
Біологічні спбсоби лікування див. 

спбсіб
спочивАти
спочивати
0  Спочивати / спочйти в Ббзі див. спо

чивати
СПОЧЙТИ
спочйти
0  Спочивати / спочйти в Ббзі див. спо

чивати
СПРАВЛЯТИ
справляти
0  Справляти (точйти) балачку див. 

справляти
0  Точйти (справляти) / сточйти брехні 

(брехеньки, побрехеньки) див. 
точйти1

СПУСКНЙЙ
спускнйй
Д  Спускнйй апарат див. апарат (7)
СТАВАТИ
ставати
0  Бути (стояти, опинятися і т. ін.) / 

опинйтися в центрі уваги <Бути 
(ставати) / стати центром уваги> 
див. бути (82)

Ітй (ставати) до лав армії див. ітй

0  Ставати (переходити) / стати (рідко 
станути, перейтй) на бік (на сто
рону) див. ставати 

Ставати / стати до бою див. ставати 
Ставати / стати до розмови (до бесіди, 

на розмову, на бесіду) див. ставати 
0  Стати / ставати (бути) у [велйкій] 

пригоді (рідше нагоді) див. ставати
СТАВИТИ
стйвити
Брати (ставити) / взяти (поставити) під 

сумнів (під сумніви) див. брати (50) 
Брати (ставити) на пробу див. брати

(51)
СТАВКА
стйвка
0  Карта (ставка) бйта / побйта див. 

карта
СТАВЛЕНИЙ
ставлений
Весільний (посаджений, ставлений 

і т. ін.) батько див. батько (1)
стАдо
стйдо
О Стадо баранів див. стадо
СТАЙНЯ
стййні
0  Авгієві стайні (конюшні) див. стайня
СТАЛЬ1
сталь
Д  Бесемерівська сталь див. сталь1 
Д  Булатна сталь див. сталь1 
СТАН3 
стан
Д  Агрегатний стан див. стан3 
стйну
Акти цивільного (громадянського) 

стану див. акт (1)
СТАНОВИЩЕ1
становище
Безпорадне становище див. становище1
СТАНУТИ2
стйне
0  [Аж (і)] нёбу (рідко нёбов!, на нёб^ 

[буде (стане)] жарко див. жарко 
стйнути
0  Ставати (переходити) / стати (рідко 

станути, перейтй) на бік (на сто
рону) див. ставати

СТАНЦІЯ
станція
Автозаправна станція (АЗС) див. стан

ція
Буйкова станція див. станція 
Д  Цифрова автоматйчна телефонна 

станція див. станція
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СТАРИЙ
старе
0  Братися / взятися за старе див. бра

тися (12)
СТАРОСТА
старости
0  Сідайте (сядьте, сідай, сядь), гбстем 

будете (будеш) (щоб старости сіда
ли) див. сідати

СТАРТ
старт
0  Брати / взяти старт див. брати (120)
СТАРШИЙ
старший
0  Старший брат див. брат (17)
0  Чий батько старший див. батько (8)
СТАТИ
стйло
0  Лиця нема (немає, не знати, не було) / 

не стало див. нема
0 Нема (немає, бракує, не стіно) кебе

ти див. нема
0  Нема (немає, не було, не видно, не 

стало і т. ін.) і сліду див. нема 
0  Нема (немає, не було, не стало і т. ін.)

життя див. нема 
стати
0  Бути / стати іграшкою у руках див. 

бути (78)
Бути / стати порукою див. бути (26)
0  Бути / стати тягарем див. бути (79) 
0  Бути / стати у вазі див. бути (80)
0  Бути (стояти, опинятися і т. ін.) / 

опинитися в центрі уваги <Бути 
(ставати) / стати центром уваги> 
див. бути (82)

0  Ставати (переходити) / стати (рідко 
станути, перейти) на бік (на сто
рону) див. ставати 

Ставати / стати до бою див. ставати 
Ставати / стати до розмови (до бесіди, 

на розмову, на бесіду) див. ставати 
0  Стати на близьку (коротку) ногу 

див. ставати
0  Стати / ставати (бути) у [великій] 

пригоді (рідше нагоді) див. ставати 
Стояти (розташовуватися) / стати 

(розташуватися) бівуаком (біваком, 
на бівуак, на бівак, на бівуаку, на 
біваку) див. стояти

0  Стояти / стати більмом [в оці] див. 
стояти

СТЕЖКА
стёжка
0  Уторована (рідко проторована, 

утерта, утоптана, бита і т. ін.) до
рога (стежка) <Уторований (рідко 
проторований, утертий, утоптаний, 
битий і т. ін.) шлях> див. дорога

СТЕПОВЙЙ
степовий
Польовий (степовий, бригадний і т. ін.) 

табір див. табір
СТИМУЛЯТОР
стимулятор
Д  Біогенний стимулятор див. стиму

лятор
СТИРЧАТИ
стирчати
0  Стирчати (стриміти) спйчкою (біль

мом) в (на) оці (в (на) очах) див. 
стирчати

СТІЛ1
С Т ІЛ

Адресний стіл див. стіл1 
0  Без штанів (рідше без штанців) під 

стіл бігати (ходити) див. бігати (1)
0  Під стіл пішки ходити (бігати) див. 

ходити
СТІНА
стінб
Д  Берлінська стіна берлінський мур> 

див. стіна 
стіну
0  Битися головою об стіну (об мур, в 

мур) див. битися (3)
0  Хоч лобом (головою) бийся в (об) 

стіну (в (об) мур, ріг і т. ін.) див. 
битися(9)

СТІС
стбси
0  Брати / взяти в [залізні] шори (рідко 

стоси) див. брати (60)
СТО
сто
0  Сто (сто сот, тисячу) крот [болячок] 

у печінки див. сто
СТОЛЙПІНСЬКИЙ
столйпінська
Столйпінська аграрна реформа див. 

реформа
столбвий
столбвий
Столовий буряк див. буряк (2)
СТОПТАТИ
стоптбти
0  Стоптати багато (не одну пару, сім 

пар і т. ін.) підошов (підметок, чо
біт і т. ін.) див. стоптувати

СТОРІНКА
сторінка
0  Блискуча сторінка див. сторінка 
Д  Тйтульна сторінка сТйтульний ар- 

куш> див. сторінка

СТОРОНА
стороні
0  Зворотний (інший, другий і т. ін.) 

бік медалі <Зворбтна (інша, друга 
і т. ін.) сторона медалі> див. бік (5)

0  Тіньовйй бік сТіньова сторона> 
див. бік (11) 

стброни
0  На [всі] чотири боки (стброни) див.

бік (8) 
сторонй
0  Два боки (дві сторонй) [однієї] ме

далі див. бік (3) 
стброну
0  Перетягати (перетягувати) / пере- 

тягтй (перетягнути) на стброну (на 
бік) див. перетягати 

0  Ставати (переходити) / стати (рідко 
станути, перейтй) на бік (на сто
рону) див. ставати

СТОС
стбси
0  Брати / взяти в [залізні] шори (рідко 

стбси) див. брати (60)
сточйти3
С Т О Ч Й Т И

0  Точйти (справляти) / сточйти брехні 
(брехеньки, побрехеньки) див. 
точйти1

СТОЯТИ
стій
0  Як стій та дивйсь (бач) див. стояти 
стояти
Бути (перебувати, стояти і т. ін.) в 

опозиції див. бути (22)
0  Бути (перебувати, стояти і т. ін.)

поза законом див. бути (75)
0  Бути (стояти) на твердому [грунті] 

див. бути (81)
0  Бути (стояти, опинятися і т. ін.) / 

опинйтися в центрі уваги <Бути 
(ставати) / стати центром уваги> 
див. бути (82)

Бути (стояти) / стати на перешкоді 
див. бути (27)

0  Бути (стояти) / стати на першому 
місці див. бути (83)

0  Стояти (бйтися) на смерть див. 
стояти

0  Стояти на боці див. стояти 
0  Стояти на голову (на багато голів) 

вйще див. стояти
0  Стояти над безоднею (край безодні) 

див. стояти
Стояти (розташовуватися) / стати 

(розташуватися) бівуаком (біваком, 
на бівуак, на бівак, на бівуаку, на 
біваку) див. стояти

0  Стояти / стати більмом [в бці] див. 
стояти
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СТРАСНИЙ
Страснйй
Страсний (Білий) тиждень див. тиждень
СТРАХ1
страх
0  Страх (острах, жах) бере (обгортає, 

обіймає, обнімає, охоплює і т. ін.) / 
узяв (обгорнув, обійняв, обняв, охо
пив і т. ін.) кого сСтрах находить 
(нападає) / найшов (напав) на кого> 
див. страх1

СТРАХОВИЙ
страхова
Л  Акціонерна страхова компанія див. 

компанія
СТРАШНИЙ
Страшний
0  Божий (Страшний) суд див. суд 
Страшнбго
0  До [Божого (Страшного)] суду див. 

суд
СТРИБАТИ
стрибають
0  Бісики грають (стрибають, рідше іс

кряться і т. ін.) в очах див. бісик (1) 
0  [Вогненні (темні)] кола бігають 

(стрибають, витанцьовують і т. ін.) / 
забігають в очах (перед очима) див. 
коло1

СТРЙМАТИ
стримати
Стрймувати (здержувати) / стримати 

(здержати) атаку (наступ) див. стрй
мувати

СТРИМІТИ
стриміти
0  Стирчати (стриміти) спйчкою (біль

мом) в (на) оці (в (на) очах) див. 
стирчати

СТРЙМУВАТИ
стрймувати
Стрймувати (здержувати) / стрймати 

(здержати) атаку (наступ) див. стрй
мувати

СТРІЛА
стріла
0  Стріла Амура (Купідона) <Амурова 

(Купідонова) стріла> див. стріла
СТРІЛЕЦЬ
стрілець
Баштовий стрілець див. стрілець 
стрільці
Альпійські стрільці див. стрілець
СТРІЛЯТИ
стріляти
0  Стріляти (бйти) з гармат по гороб

цях див. стріляти

СТРІЛЯЮЧИЙ
стріляючий
Стріляючий біль див. біль1 (1)
СТРІХА
стріха
0  Батькова (батьківська) стріха див. 

стріха
СТРОК
строк
Д  Аверажний строк див. строк
СТРУНА
струн
Д  Акорд струн див. акорд1 (1) 
струна
0  Болюча (слаба, слабка і т. ін.) стру

на (струнка) див. струна 
струні
0  Грати на болючій струні див. грати
СТРУНКА
струнка
0  Болюча (слаба, слабка і т. ін.) стру

на (струнка) див. струна
СТУДЁНИЙ
студену
0  Не братися / не взятися [і (ні, ані)] за 

холодну (рідше студену) воду див. 
братися(22)

СТУПЙТИ1
ступить
0  Нога [ніколи (більше)] не ступить 

(не буде) див. нога
СТУСАН
стусанй
0  Відважити / відважувати бёбеха 

(стусана) див. відважувати 
стусанів
0  Давати / дати штовханів (штурха

нів, стусанів, буханів і т. ін.) див. 
давати

СТЯГНУТИ
стягнути
0  Стягтй (стягнути) біду (клопіт) див. 

стягати
СТЯГТЙ
стягтй
0  Стягтй (стягнути) біду (клопіт) див. 

стягати
СУД
суд
0  Божий (Страшнйй) суд див. суд 
судбм
Бути (перебувати) під судом див. бути

(20)
суду
О До [Божого (Страшного)] суду див. 

суд

СУДЦЯ
суддя
О Бог тобі (йому, їй і т. ін.) суддя див. 

Б о г(15)
СУДЖЕННЯ
судження
Д  Альтернатйвні судження див. су

дження
Д  Асерторйчне судження див. су

дження
СУДНО1
судно
Арештовувати / арештувати судно 

(літак, автомобіль) див. арештову
вати (1)

СУМІСНІСТЬ
сумісність
Д  Апаратна сумісність див. сумісність
СУМНІВ
сумнів
Брати (ставити) / взяти (поставити) під 

сумнів (під сумніви) див. брати (50) 
Сумнів бере / узяв сСумніви беруть / 

взялй> див. сумнів 
сумніви
Брати (ставити) / взяти (поставити) 

під сумнів (під сумніви) див. брати 
(50)

Сумнів бере / узяв сСумніви беруть / 
взялй> див. сумнів 

сумнівів
Без [будь-якого] сумніву <Без [будь- 

якйх] сумнівів> див. сумнів 
О Не викликати [жодного (будь-якого, 

ніякого)] сумніву ([жодних (будь- 
якйх, ніяких)] сумнівів) див. викли
кати

Нема (немає, не було, не може бути) 
[ніякого (жодного)] сумніву ([нія
ких (жодних)] сумнівів) див. нема 

сумніву
Без [будь-якого] сумніву <Без [будь- 

якйх] сумнівів> див. сумнів 
О Не викликати [жодного (будь-якого, 

ніякого)] сумніву ([жодних (будь- 
якйх, ніяких)] сумнівів) див. викли
кати

Нема (немає, не було, не може бути) 
[ніякого (жодного)] сумніву ([нія
ких (жодних)] сумнівів) див. нема

СУНУТИСЯ
сунутися
О Лізти (спішйти, забігати, сунутися 

і т. ін.) поперёд батька в пекло див. 
лізти

СУПОКІЙ
супокою
Нема (немає, не було) спокою (заст. 

супокою) див. нема
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СУФЛЕРСЬКИЙ
суфлерська
Суфлерська будка див. будка (1)
СУХИЙ
суха
Д  Суха вага мотора (автомобіля) див.

вага1
сухого
0  Нема (немає, не було, не залишило

ся і т. ін.) [ні (і)] нитки сухої (рубця 
сухого) див. нема 

сухої
0 Нема (немає, не було, не залйшйло- 

ся і т. ін.) [ні (і)] нйтки сухої (рубця 
сухого) див. нема 

СУЧИЙ 
суча
0  Бісові (вражі, сучі і т. ін.) діти <Бі- 

сова (вража, суча і т. ін.) дитйна> 
див. діти1 

сучі
0  Бісові (вражі, сучі і т. ін.) діти <Бі- 

сова (вража, суча і т. ін.) дитйна> 
див. діти1 

сучого
0 Бісового (сучого, чортового і т. ін.) 

сйна див. син
СФЕРИЧНИЙ
сферична
Д  Сферйчна астрономія див. астроно

мія (5)
СХВАТЙТИ
схватйти
0  Брати (хапати,рідко хватати) / взяти 

(схопйти, рідко схватйти) за живе 
див. брати (135)

СХИЛИТИСЯ
схилитися
0 Схилятися / схилйтися на бік (рідко 

на руч, на корйсть) див. схилятися 
СХИЛЯТИСЯ 
схилятися
0  Схилятися / схилйтися на бік (рідко 

на руч, на корйсть) див. схилятися
схбдити
СХОДИТИ
Сходити / зійтй на берег див. схбдити
схбдитися
СХОДЯТЬСЯ
Брови сходяться / зійшлйся і т. ін. 

[над переніссям (на переніссі)] див. 
брова (3)

СХОПЙТИ
СХОПЙТИ
0 Брати / взяти (схопйти) за роги див. 

брати (121)
0  Брати (хапати) / взяти (схопйти) би

ка за роги див. брати (133)

0  Брати (хапати) / взяти (схопйти) за 
зябра (рідко за жабри) див. брати 
(134)

0  Брати (хапати,рідко хватати) / взяти 
(схопйти, рідко схватйти) за живе 
див. брати (135)

0  Брати (хапати, схоплювати і т. ін.) / 
взяти (схопйти) за горло див. брати 
(136)

0  Вхопйти (схопйти) / брати (хапати) 
за барки див. ухбплювати

СХОПЙТИСЯ 
схопйтися
0  [Аж] братися (хапатися) / взятися 

(вхопйтися, схопйтися) за живіт (за 
боки, рідко в боки) див. братися (6) 

0  Братися (хапатися) / взятися (схо
пйтися) у ручки див. братися (19)

СХбПЛЮВАТИ
схоплювати
0  Брати (хапати, схоплювати і т. ін.) І 

взяти (схопйти) за горло див. брати 
(136)

СХРЕСТИТИСЯ
схрестйлися
0  Схрещуються / схрестйлися багнети 

(мечі, спйси і т. ін.) див. багнет (1)
СХРЕЩУВАТИСЯ
схрещуються
0  Схрещуються / схрестйлися багнети 

(мечі, спйси і т. ін.) див. багнет (1) 
СЦЕНА 
сцени
0  Зійтй зі сцени (з арени) див. схбдити
СЬОРБНУТИ
сьорбнути
0  Вйпити (ковтнути, сьорбнути, хиль

нути) [багато (чимало)] лйха (горя, 
горенька і т. ін.) див. випивати

ся1
СИМ
0  То сим, то тим боком див. бік (12)
СЯГАТИ
сягає
0  Скільки сягає (бачить, обхоплює, 

захопить і т. ін.) око див. око1 
СЯЙНУТИ 
сяйнула
0  Думка майнула (сяйнула, блйснула, 

пробігла і т. ін.) [в голові] див. 
думка

ТА1
те
0  Було та сплилб (спливло) <Що було, 

те [за водою] сплилб (спливлб)> 
див. бути (45)

0  Що буде, те (то) [й] буде <Будь (хай 
буде), що буде> див. бути (110)

тим
О Тим паче (більше), що., див. паче 
О То сим, то тим боком див. бік (12)
0  Чим багаті, тим і раді див. багатий 

( 1) 
тій
О Як (мов, ніби і т. ін.) [лихій, пе

ченій, тій і т. ін.] болячці (рідко 
хйрі) див. болячка (2) 

того
О Більше (більш) того, що., див. біль

ше (1) 
того
0  1 того більше див. більше (4) 
той
0  Повернути носа в той (цей, інший) 

бік див. повертати1
О Як (мов, ніби і т. ін.) пуп (дісиї. буз) 

[той] див. пуп 
тому
О Нехай по тому буде <Та й будь по 

тбму> <Так тому й бути> див. бути 
( 102) 

ту
0  [Як (мов, ніби і т. ін.)] на [ту] біду 

див. біда1 (7)
ТАБІР
табір
Польовйй (степовйй, бригадний і т. ін.)

табір див. табір 
ТАБЛИЦЯ 
таблйці
Д  Астрологічні таблйці див. таблйця
ТАЄМНИЦЯ
таємнйцею
Не бути таємнйцею див. бути (31)
ТАК
так
0  Нехай по тому буде <Та й будь по 

тому> <Так тому й бути> див. бути 
( 102)

О Як буде, так буде див. бути (112)
ТАКЙЙ
таке
О Бог (Господь) зна що [таке] див. Бог

(2)
О [Таке,] що і в борщ не кришать див.

такйй
такйй
0  1 (та й) був такйй див. бути (98) 
такйх
О [Не] такйх [уже] бачив (бачили) 

див. бачити (18) 
такого
О [Треба] вдень [серед білого дня] з 

вогнем [та ще] (зі свічкою, зі світ
лом, при сонці і т. ін.) [такого] шу
кати (вишукувати) / пошукати див. 
треба1
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ТАМ
там
О [Там] видно буде див. видно 
0  Хто б там (то) не був див. хто1 
0  Що б там (то) не було (не кошту

вало) див. що1
0  Як там [і] був див. бути (117)
ТАРІЛОЧКА
тарілочці
0  Підносити (подавати) / піднести 

(подати) на блюдечку (на блюді, на 
тарілочці) [з голубою облямівоч- 
кою] див. підносити

ТАТО
тата
0  Як за [рідного] батька (тата) див. 

батько (9)
ТВАРЙНА
тварин
Анатомія тварин див. анатомія (3)
ТВЕРДИЙ
твердбму
0  Бути (стояти) на твердбму [ґрунті] 

див. бути (81)
ТВЕРЕЗІСТЬ
тверезості
Братство (товариство) тверезості див. 

братство (1)
ТВІЙ
твоё
0  Моє (твоє, його і т. ін.) [було] звер

ху див. мій 
твоёму
Правда на моёму (твоёму, його і т. ін.) 

боці <Моя (твоя, його і т. ін.) прав- 
да> див. правда 

твоя
Правда на моёму (твоёму, його і т. ін.) 

боці <Моя (твоя, його і т. ін.) прав- 
да> див. правда

ТВбРЧИЙ
творчий
Авторський (творчий) концерт (вечір) 

див. концерт
ТВбРЧІСТЬ
творчості
Будинок творчості див. будинок (3)
ТЕ
те
0  Було та сплилб (спливло) <Що було, 

те [за водою] сплилб (спливлб)> 
див. бути (45)

0  Що буде, те (то) [й] буде <Будь (хай 
буде), що буде> див. бути (110) 

тим
О Тим паче (більше), що., див. паче 
0  То сим, то тим боком див. бік (12)

0  Чим багаті, тим і раді див. багатий 
( 1 ) 

тій
0  Як (мов, ніби і т. ін.) [лихій, пе

ченій, тій і т. ін.] болячці (рідко 
хирі) див. болячка (2) 

тбго
О Більше (більш) того, що., див. біль

ше (1) 
тогб
0  І того більше див. більше (4) 
той
0  Повернути носа в той (цей, інший) 

бік див. повертати1
0  Як (мов, ніби і т. ін.) пуп (діал. буз) 

[той] див. пуп 
тбму
0  Нехай по тому буде <Та й будь по 

тбму> <Так тому й бути> див. бути 
( 102) 

ту
0  [Як (мов, ніби і т. ін.)] на [ту] біду 

див. біда1 (7)
ТЕАТР
театр
Д  Анатомічний театр див. театр 
0  Театр абсурду див. театр 
ТЕКТЙ 
тече
0  Дворянська (голуба, блакитна) кров 

тече у жилах див. кров
ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ
телевізійне
Телевізійне ательё див. ательё (1)
ТЕЛЕГРАМА
телеграму
Бити / вдарити телеграму див. бити (2)
ТЕЛЕФбННИЙ
телефонна
Д  Цифрова автоматична телефонна 

станція див. станція
ТЕЯЙ
теля
0  Боже теля див. теля 
0  У Бога теля з’їсти див. з ’їдати 
0  Як (мов, ніби і т. ін.) баран (теля, 

козёл і т. ін.) на нові ворота див. 
баран (3)

ТЕМНИЙ
тёмний
0  Загнаний у безвихідь (у [темний] 

куток, у закут) див. загнаний 
тёмним
0  Обернутися / обертатися другим 

(іншим, темним і т. ін.) боком див. 
обертатися

тёмш
0  [Вогненні (темні)] кола бігають 

(стрибають, витанцьовують і т. ін.) / 
забігають в очах (перед очима) див. 
коло1 

тёмноТ
0  Від білого світу до темної ночі див. 

світ1
ТЕМПЕРАТУРА
температура
Д  Абсолютна температура див. тем

пература 
температури
Д  Абсолютний нуль температури див. 

нуль
ТЕМПЕРАТУРНИЙ
температурний
Температурний аркуш (лист) див. ар

куш (1)
ТЕбРІЯ
тебрія
Д  Адитивна тебрія чисел див. тебрія 
Д  Тебрія алгоритмів див. тебрія 
ТЕПЛОВИЙ 
тепловий
Д  Тепловий баланс див. баланс1 (14)
ТЕРЕЗЙ
терезй
Д  Аптекарські терезй див. терезй
ТЕРКОВИЙ
теркбвий
Д  Теркбвий апарат див. апарат (8)
ТЕРН
тёрном
0  Поростй травою (терном, бйллям 

і т. ін.) див. поростати
ТЕРНЙНА
тернйну
0  Любити, як сіль в оці [і тернйну в 

боці] див. любити
ТЕРбР
тербр
Білий терор див. терор
ТЕРОРИСТЙЧНИЙ
терористичний
Терористичний акт див. акт (3)
ТЕРПІТИ
терпіти
Терпіти аварію див. терпіти
ТЕХНІКА
тёхшка
Д  Техніка безпеки див. техніка
ТЕХНІЧНИЙ
технічної
Бюро технічної інвентаризації (БТІ) 

див. бюро (5)
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ти
тебе
О Бодай на тебе (на нього, на неї 

і т. ін.) трясця й болячка див. трясця 
тебё
0  Аллах його (тебе, їх і т. ін.) знає 

див. Аллах (2)
0  Бий (бери, тряси) / побий тебе (його, 

Її і т. ін.) трясця див. бити (17)
0  Бий / побий тебе (його, її / т. ін.) 

лиха година (грім, хрест, морока 
і т. ін.) див. бити (19)

0  Бий / побий тебе (його, Її і т. ін.)
сила Божа див. бити (20)

0  Біс (кат, чорт) би його (тебе, її 
і т. ін.) взяв див. біс1 (3)

0  Бог (рідко Біг, Господь) [його (їх, 
тебе і т. ін.)] [святий] знає (зна, 
відає, віда) див. Бог (13)

Боже (Господи) [тебе (мене, його 
і т. ін.)] спаси див. спасати2 

0  Кат його (тебе, її і т. ін.) [батька 
(голову)] знає див. кат 

0  Чорт (дідько, диявол, біс, гаспид 
і т. ін ) [його (тебе, їх і т. ін.)] 
[душу] знає (зна) див. чорт 

0  Щоб (бодай, хай би і т. ін.) тебе 
(його, її і т. ін.) муха (качка, гуска, 
курка і т. ін.) вбрикнула (брикнула) 
див. муха

0  Щоб тебе (його) понесло по нетрях 
та по болотах (поверх дерева) див. 
понести 

Ти
0  Боже (Господи) [Ти] [мій] [милий 

(милостивий, милосердний)]! див. 
Бог(18) 

ти
0  Будь він (ти, вона і т. ін.) [тричі] 

проклятий (проклят, проклята) 
<Будьте [ви] [тричі] прокляті> див. 
бути (35)

0  Будь [ти (він, вона і т. ін.)] нелад
ний (рідко неладен) <Будьте [ви] 
неладні> див. бути (42)

0  Б>пги на ти див. бути (73) 
тобі
0  Бог тобі (йому, їй і т. ін.) суддя див. 

Бог (15)
0  Трясця йому (їй, тобі і т. ін.) в пе- 

чінкй (в печінку, в пуп, в бік і т. ін.) 
див. трясця

0  Хоч би [тобі] оком (вусом, бровою) 
моргнути див. моргнути 

0  Хоч би [тобі (собі, вам)] вусом (ву
хом, бровою і т. ін.) повести див. 
поводити1

0  Щастй тобі (вам, їм і т. ін.) [доле 
(Боже)] <Хай (нехай) тобі (вам, їм 
і т. ін.) щастйть> див. щастйти

0  Щоб (бодай) тобі (йому, вам і т. ін.) 
[було] пусто! <Хай тобі (йому, вам 
і т. ін.) [буде] пусто !> див. пусто 

тоббю
0  Аллах з ним (з нею, з тобою / т. ін.) 

див. Аллах (1)
0  Біс (чорт, дідько, кат) із ним (з нею, з 

тобою і т. ін.) див. біс1 (6)
0  Бог (Господь) з тобою (з вами)! див. 

Б ог(11)
О Бог (Христос) з ним (з нею, з тоббю 

і т. ін.) див. Бог (16)
ТЙЖДЕНЬ
тйждень
Страснйй (Білий) тйждень див. тйждень
ТЙМ-ТО
тйм-то
0  Отйм-бо (то) й ба <Тйм-то й ба> 

див. ба1 (2)
ТИП
тип
Д  Далматйнський тип берега див. тип
ТИСК
тиск
Д  Атмосферний тиск див. тиск
ТИСЯЧА
тйсячу
0  Сто (сто сот, тйсячу) крот [болячок] 

у печінкй див. сто
ТЙТУЛЬНИЙ
тйтульна
Д  Тйтульна сторінка <Тйтульний ар- 

куш> див. сторінка 
тйтульний
Д  Тйтульна сторінка <Тйтульний ар- 

куш> див. сторінка
ТЙХИЙ
тйхою
0  Тйхою сапою (рідко брйтвою) див. 

сапа
ТІ
те
0  Було та сплилб (спливло) <Що було, 

те [за водою] сплилб (спливло>) 
див. бути (45)

0  Що буде, те (то) [й] буде <Будь (хай 
буде), що буде> див. бути (110) 

тим
О Тим паче (більше), що., див. паче 
0  То сим, то тим боком див. бік (12)
0  Чим багаті, тим і раді див. багатий 

( 1 ) 
тій
0  Як (мов, ніби і т. ін.) [лихій, пече

ній, тій і т. ін.] болячці (рідко хйрі) 
див. болячка (2)

тбго
О Більше (більш) того, що., див. біль

ше (1) 
тогб
0  І того більше див. більше (4) 
той
0  Повернути носа в той (цей, інший) 

бік див. повертати1
0  Як (мов, ніби і т. ін.) пуп (діал. буз) 

[той] див. пуп 
тбму
0  Нехай по тому буде <Та й будь по 

тбму> <Так тому й бути> див. бути 
( 102) 

ту
0  [Як (мов, ніби і т. ін.)] на [ту] біду 

див. біда1 (7)
ТІЛО
тіло
Д  Абсолютно чорне тіло див. тіло 
Д  Астральне тіло див. тіло 
тілу
0  [Аж] мурашки бігають (пробігають, 

лізуть і т. ін.) / побігли (пробігли, 
забігали, полізли, пішлй і т. ін.) по 
спйні (по тілу, за плечйма, за спй- 
ною, поза спйною і т. ін.) див. му
рашки

ТІЛЬКИ
тільки
0  Колй б (якбй) тільки й лйха (горя, 

бідй і т. ін.) див. лйхо1 
0  [Ледве (ще тільки)] благословляло / 

благословйло на світ див. благо
словляти (2)

0  Одйн Бог [тільки] знає (відає) див. 
Бог (24)

0  Тільки брйзки полетять див. брйзки
( 1)

0  Тільки й бачив (бачили) див. бачити 
(19)

0  Тільки (хіба, хіба що, лиш) пташй- 
ного (птйчого) молока нема (не ви
стачає, бракує і т. ін.) див. нема 

Тільки цього [ще] бракувало! див. бра
кувати1 (1)

0  Чого [тільки] душа бажає (хоче, 
прагне і т. ін ) / забажає (захоче, 
запрагне і т. ін.) див. душа

ТІЛЬЦЕ
ТІЛЬЦЯ
Д  Білі кров’яні тільця див. тільце
ТІМ’Я
тім ’я
0  Бйтий у тім’я див. бйтий (2)
0  Не в тім’я (не в потйлицю, рідко не 

гвіздком) бйтий див. бйтий (3)
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ТІНЬ
Т 1 Н І

О Боятися своєї (власної) тіні див. бо
ятися (3)

0  Бути (триматися, залишатися і т. ін.)
в тіні див. бути (84)

0  Згущується (згущається) / згустилася 
атмосфера (ніч) <3густйлися тіні> 
див. атмосфера (3)

ТІНЬОВИЙ
тіньова
0  Тіньовий бік сТіньова сторона> 

див. бік (11) 
тіньовий
0  Тіньовий бік сТіньова сторона> 

див. бік (11)
ТІПАТИ
тіпає
Пропасниця трусить (трясе, тіпає, б ’є 

і т. ін.) див. пропасниця 
ТІСНИЙ 
тісна
Тісна баба див. баба1 (5) 
тісний
0  Загнати (завести) / заганяти (заво

дити) в [глухий, тісний] кут (у заку
ток, у безвихідь і т. ін.) див. за
ганяти1

ТІСНИТИ
тіснйть
Нужда (бідність, убожество і т. ін.)

тіснйть див. нужда 
ТІТКА 
тітці
0 Трясця його (Її, їх і т. ін.) матері 

(мш\,рідко батьку, тітці) див. трясця 
ТЛО 
тлом
Бути (служити) тлом див. бути (24)
то'
Т О

0  То сим, то тим боком див. бік (12)
ТО2
то
Ба де то! див. де2 
0  Хто б там (то) не був див. хто1 
0  Що б там (то) не було (не кошту

вало) див. що1
0  Що буде, те (то) [й] буде сБудь (хай 

буде), що буде> див. бути (110) 
ТОВАРИСТВО 
товариство
Д  Акціонерне товариство див. това

риство
Братство (товарйство) тверезості див. 

братство (1)
Д  Бунчукове товарйство див. това

рйство

ТОВАРИШ
товариш
Д  Бунчуковий товариш див. товариш
ТОВАРНИЙ
товарна
Д  Товарна біржа див. біржа (3)
товк1
Т О В К

Знати (розуміти, бачити) толк (діал. 
товк) див. знати

ТОЙ
те
0  Було та сплило (спливло) <Що було, 

те [за водою] сплило (спливло)> 
див. бути (45)

0  Що буде, те (то) [й] буде <Будь (хай 
буде), що буде> див. бути (110)

тим
О Тим паче (більше), що., див. паче 
0  То сим, то тим боком див. бік (12)
0  Чим багаті, тим і раді див. багатий 

( 1 ) 
тій
0  Як (мов, ніби і т. ін.) [лихій, пе

ченій, тій і т. ін.] болячці (рідко 
хйрі) див. болячка (2) 

того
О Більше (більш) того, що., див. біль

ше (1) 
того
0  І того більше див. більше (4) 
той
0  Повернути носа в той (цей, інший) 

бік див. повертати1
0  Як (мов, ніби і т. ін.) пуп (діал. буз) 

[той] див. пуп 
тому
0  Нехай по тому буде <Та й будь по 

тому> <Так тому й бути> див. бути 
( 102) 

ту
0  [Як (мов, ніби і т. ін.)] на [ту] біду 

див. біда1 (7)
ТОЛК
толк
0  Брати / взяти втямкй (у тямку, до 

тями, в толк) див. брати (70)
Знати (розуміти, бачити) толк (діал. 

товк) див. знати
Толк буде див. толк 
ТОПОГРАФІЧНИЙ 
топографічна
Д  Топографічна анатомія див. анато

мія (5)

ТОПТАТИ
топтати
0  Втоптати (затоптати) / втоптувати 

(топтати) в багно (в багнюку, в бо
лото, в землю і т. ін.) див. втоп
тувати1

ТбРБА
торба
0  Торба лйха і мішок бідй див. торба 
тбрби
0  Не вартий (не варт) [і] виїденого яй

ця (вйшкварки, дірки з бублика, 
фунта клоччя, торби січки і т. ін.) 
див. вартий

ТОРТУРИ
тортури
Брати / взяти на муки (на тортури) див. 

брати (17)
тбскний
ТОСКНИЙ
Тоскний біль див. біль1 (2)
точйти1
ТОЧЙТИ
0  Справляти (точйти) балачку див. 

справляти
0  Точйти (розводити) / поточйти ляси 

(баляси, баляндраси, бали) див. 
точйти1

0  Точйти (справляти) / сточйти брехні 
(брехеньки, побрехеньки) див. 
точйти1

ТбЧКА
точки
Д  Біологічно активні точки див. точка 
точку
0  Влучати (бити, попадати) / влучити 

(попасти) в [саму] точку (в [саме] 
око) див. влучати

ТРАВА
травою
0  Поростй травою (терном, бйллям 

і т. ін.) див. поростати
ТРАВИТИ3
травйти
0  Травйти баланду див. травйти3
ТРАЄКТбРІЯ
траєкторія
Д  Балістйчна траєкторія див. траєкто

рія
ТРЕБА1
треба
0  Далеко ходйти (бігати) не треба див. 

треба1
0  Наздогад (навдогад, розм. надогад) 

буряків [, щоб далй капусти (рідко 
колй моркви треба)] див. наздогад
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О [Треба] вдень [серед білого дня] з 
вогнем [та ще] (зі свічкою, зі світ
лом, при сонці і т. ін.) [такого] шу
кати (вишукувати) / пошукати див. 
треба1

ТРЕМТІТИ
тремтить
0  Кожна жилка (жилочка) дрижить 

(грає, говорить, бринить, тремтйть 
і т. ін.) / задрижала (заграла, загово
рила, забриніла, затремтіла і т. ін.) 
див. жилка

ТРЕНІНГ
трёншг
Л  Аутогённе тренування <Аутогенний 

тренінг> див. тренування
ТРЕНУВАННЯ
тренування
Л  Аутогённе тренування <Аутогенний 

тренінг> див. тренування
ТРЕТІЙ
третьої
0  Нема (немає, не було, не вистачає, 

бракує і т. ін.) [однієї (третьої, де
сятої і т. ін.)] клепки у голові див. 
нема

ТРЕТЯК
третяка
0  Вибивати (бити) / ударити (утнути) 

тропака (третяка, гопака) див. ви
бивати

ТРИ
три
0  Алюр три хрести див. алюр (1)
0  Гнутися в три біди див. гнутися 
0  Іди [собі] до чорта (до біса, до дідь

ка, під три чорти і т. ін.) див. іти 
0  Іти (летіти) / піти (полетіти) до чор

та (до дідька, к чорту, під три чорти, 
к бісу і т. ін.) див. ітй 

0  У три березини потягати (потягти) 
див. потягати1

ТРИВОГА
тривога
Бойова тривога див. тривога 
тривогу
0  Бйти / забйти тривогу див. бити (31) 
0  Пробйти бойову тривогу див. про

бивати
ТРИМАТИ
тримати
Держати (тримати) банк див. держати 
0  Тримати [Гбспода] Бога за бороду 

див. тримати
0  Тримати (держати) хвіст (хвоста) 

трубою (бубликом) див. тримати

ТРИМАТИСЯ
триматися
0  Бути (триматися, залишатися і т. ін.)

в тіні див. бути (84)
0  Держатися (триматися) [свого] бе

рега див. держатися
ТРЙЧІ
тричі
0  Будь він (ти, вона і т. ін.) [трйчі] 

проклятий (проклят, проклята) 
<Будьте [ви] [трйчі] прокляті> див. 
бути (35)

ТРІСКУЧИЙ
тріскучий
Тріскучий біль [головй] див. біль1 (3)
ТРІСНУТИ
тріснув
0  Як (мов, ніби і т. ін.) батогом (ба

тіжком, з батога, з бича) тріснув (ляс
нув, тряснув і т. ін.) див. тріскати

ТРІУМФАЛЬНИЙ
тріумфальна
Тріумфальна арка сТріумфальні ворб- 

та> див. арка (1) 
тріумфальні
Тріумфальна арка сТріумфальні ворб- 

та> див. арка (1)
ТРОМБОЦИТИ
тромбоцитів
Д  Адгезйвність тромбоцитів див. ад- 

гезйвність (1)
ТРОП2
троп
Ітй (бігти) у троп див. ітй
ТРОПАК
тропака
0  Вибивати (бйти) / ударити (утнути) 

тропака (третяка, гопака) див. ви
бивати

ТРОЮРІДНИЙ
троюрідний
Брат у других сТроюрідний брат> див. 

брат(2)
ТРУБА
труба
Д  Аеродинамічна труба див. труба 
трубою
0  Тримати (держати) хвіст (хвоста) 

трубою (бубликом) див. тримати
ТРУБКА
трубка
Д  Аргонова трубка див. трубка
ТРУДОВЙЙ
трудова
Трудова армія див. армія (3)

ТРУП1
трупом
0  Упасти бездиханним [трупом] див. 

упасти1
ТРУСИТИ
трусить
Пропасниця трусить (трясе, тіпає, б’є 

і т. ін.) див. пропасниця
ТРЯСНУТИ
тряснув
0  Як (мов, ніби і т. ін.) батогом (ба

тіжком, з батога, з бича) тріснув (ляс
нув, тряснув і т. ін.) див. тріскати

ТРЯСТИ
трясе
Пропасниця трусить (трясе, тіпає, б’є 

і т. ін.) див. пропасниця 
трясй
0  Бий (берй, трясй) / побйй тебе (його, 

її і т. ін.) трясця див. бйти (17)
ТРЯСЦЯ
трясцю
0  Мати дулю ([лиху] трясцю, дірку 

від бублика і т. ін.) див. мати2 
трясця
0  Бий (берй, трясй) / побйй тебе (його, 

Її / т. ін.) трясця див. бйти (17)
0  Бодай на тебе (на нього, на неї 

і т. ін.) трясця й болячка див. трясця 
0  Трясця його (Її, їх і т. ін.) матері 

(мамі, рідко батьку, тітці) див. трясця 
0  Трясця йому (їй, тобі і т. ін.) в пе- 

чінкй (в печінку, в пуп, в бік і т. ін.) 
див. трясця

ТУГА
тугою
0  Бйтий горем (т>тою) див. бйтий (1)
ТУЗ1
туз
Д  Бубновий туз див. бубновий (1)
ТУМАН
туман
0  [Як] туман вісімнадцятий (безпро

світний) див. туман
ТУМАННІСТЬ
туманності
Д  Анагалактйчні туманності див. ту

манність
ТУРБІННИЙ
турбінне
Д  Турбінне буріння див. буріння (1)
ТУРЕЦЬКИЙ
турецький
0  Голий, як бубон (як турецький свя- 

тйй) див. голий
Турецький барабан див. барабан (1)



8 3 8 УМТУТ'

тут1
тут
О Як [його (тут)] бути? див. бути (115)
ТЬбТЯ
тьбті
О Спасибі вашій тьоті (вашому бать

кові) див. спасибі 
ТЯГАР 
тягйр
0  Брати (рідко приймати) / взяти 

(рідко прийняти) на себе (на свої 
плечі) [весь] тягар див. брати (130) 

тягарём
0  Бути / стати тягарем див. бути (79)
ТЯГНУТИСЯ
тягнутися
0  Бігати (ходити, тягнутися) / бігти 

хвостом (хвостиком) див. бігати (4) 
ТЯМА 
тями
0  Брати / взяти втямки (у тямку, до 

тями, в толк) див. брати (70) 
ТЯМКА 
тямку
0  Брати / взяти втямки (у тямку, до 

тями, в толк) див. брати (70) 
УБИТИ1 
уб’ё
0  Хай мене Бог уб’є <Бог мене вбий> 

див. Бог (28) 
убий
0  Убий (побий) мене Бог див. убивати1
УБбЖЕСТВО
убожество
Нужда (бідність, убожество і т. ін.)

тіснить див. нужда 
УБОЛІВАТИ 
уболівати
0  Боліти (уболівати, переживати 

і т. ін.) за свою (власну) шкуру див. 
боліти2 (2)

у в Аг а 1
уваги
0  Брати / взяти до уваги див. брати 

(74)
0  Бути (стояти, опинятися і т. ін.) / 

опинитися в центрі уваги <Бути 
(ставати) / стати центром уваги> 
див. бути (82)

Приділяти / приділити увагу (багато 
уваги) див. приділяти 

увагу
Приділяти / приділити увагу (багато 

уваги) див. приділяти 
УВЕСЬ 
усій*
0  Що (скільки) [є] мочі <3 усієї мочі> 

див. бути (111)

усіх
О 3 усіх боків див. бік (6) 
усього
О Більш за все <Більш усього> <Біль- 

ше всьогт» див. більше (2)
УВІЙТИ
увійтй
О Входити / увійтй в історію (уроч. в 

аннали) див. входити
УВІРВАТИСЯ1
увірвйвся
О Бас урвався (увірвався) див. бас (1)
УГбДА
угода
Д  Алеаторна операція (договір, уго

да) див. операція 
Д  Бартерна угода див. угода
УДАР
удар
Д  Апоплексичний удар див. удар 
ударі
О Бути в ударі див. бути (58)
УДАРИТИ
ударила
0  Кров ударяє (бухає) / ударила (за

бухала) в голову (до голови) див. 
кров 

удйрити
О Битися (бити, ударяти) / ударитися 

(ударити) [себе] об (у) поли [рука
ми] див. битися (2)

О Бити / ударити на сполох див. бити
(42)

О Бити / ударити [себе] [кулаком (ру
ками)] в (рідко об) груди див. бити
(43)

О Вибивати (бити) / ударити (утнути) 
тропака (третяка, гопака) див. ви
бивати

0  Не ударити лицем (обличчям) у 
грязь (у болото) див. ударяти

УДАРИТИСЯ
удйритися
О Битися (бйти, ударяти) / ударитися 

(ударити) [себе] об (у) поли [рука
ми] див. битися (2)

Ударитися бігти див. ударятися 
О Ударитися (полізти, впасти і т. ін.) в 

амбіцію див. ударятися
УДАРЯТИ
ударяє
О Кров ударяє (бухає) / ударила (за

бухала) в голову (до голови) див. 
кров 

ударяти
О Битися (бйти, ударяти) / ударитися 

(ударити) [себе] об (у) поли [рука
ми] див. бйтися (2)

УЖЕ
ужё
О [Не] такйх [уже] бачив (бачили) 

див. бачити (18)
УЖЙТОК
ужйтку
Бути в ужйтку див. бути (10)
УЗЯТИ
візьме
О Не бере (не візьме) ніщо (ворожа 

куля, лиха годйна і т. ін.) див. брати 
(142)

О Ніякий грець не бере / не візьме див. 
грець2

О Хай (нехай, бодай) чорт (нечистий, 
лихйй) бере / візьме (ухопить) (чор- 
тй візьмуть) див. чорт 

візьмй
О Чорт (біс) [його (її, вас і т. ін.)] берй 

(забирай) / візьмй (поберй, заберй 
і т. ін.) див. чорт 

візьмуть
0  Хай (нехай, бодай) чорт (нечйстий, 

лихйй) бере / візьме (ухопить) (чор- 
тй візьмуть) див. чорт 

узяв
0  Біс узяв (вхопйв) див. біс1 (5)
0  Не узяв його (Її, їх і т. ін.) біс (кат, 

чорт) див. біс1 (13)
0  Сміх (регіт) бере (розбирає) / узяв 

(розібрав) <Реготи беруть (розбира
ють) / узялй (розібрали)> див. сміх 

Сумнів бере / узяв сСумніви беруть / 
взялй> див. сумнів 

узяла
0  Оскома бере / узяла див. оскома 
узялй
0  Сміх (регіт) бере (розбирає) / узяв 

(розібрав) <Реготи беруть (розбира
ють) / узялй (розібрали)> див. сміх 

узяти
0  Брати / узяти на шпуги див. брати 

(132)
0  Узяти руки в боки див. узяти
УКРАЇНСЬКИЙ
Українська
Українська повстанська армія див. ар

мія (4) 
українське
Українське бароко див. бароко (3)
УМ
ум
0  Брати / взяти [собі] на (в) ум (на (у) 

розум) див. брати (119) 
умбм
0  Блищати умом див. блищати (1)
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УМИВАТИСЯ
умиватися
О Обливатися (умиватися, заливатися, 

рідше обсипатися і т. ін.) / обмити
ся (умитися, залитися, рідше обси
патися і т. ін.) [гіркими (гарячими, 
буйними і т. ін.)] слізьми (сльоза
ми, сльозою) див. обливатися 

0  Умиватися буряковим розсолом 
див. умиватися 

УМИТИСЯ 
умйтися
0  Обливатися (умиватися, заливатися, 

рідше обсипатися і т. ін.) / обмити
ся (умйтися, залйтися, рідше обси
патися і т. ін.) [гіркими (гарячими, 
буйними і т. ін.)] слізьми (сльоза
ми, сльозою) див. обливатися

у м б в н и й
умовний
Д  Умбвний друкований (друкар

ський) аркуш див. аркуш (6) 
УНІСбН 
унісбн
0  Серця б’ються в унісбн див. серце
УПАСТИ1
упали
0  Акції падають / упали див. акція1 (2) 
упйсти
0  Упасти бездиханним [трупом] див.

упасти1
УПЛИВТИ
упливлб
0  Багато (чимало) води сплилб (сплив

ло, збігло, упливлб, утекло і т. ін.) 
див. багато (4)

УПОВАТИ
уповйти
0  Уповати на Бога див. уповати
УПРАВЛІННЯ
управління
Д  Автоматизована система управлін

ня (керування) див. система 
УРВАТИСЯ 
урвйвся
0  Бас урвався (увірвався) див. бас (1)
УРбК
уроки
Брати / взяти уроки див. брати (35)
УСЕ1
усій*
0  Що (скільки) [є] мбчі<3 усієї мбчі> 

див. бути (111)
УСІХ
0  3 усіх боків див. бік (6) 
усього
О Більш за все <Більш усьбгт» <Біль- 

ше всьбіх» див. більше (2)

УСПІННЯ
Успіння
Успіння Пресвятої Богородиці див. 

Успіння
у с т у п а т и 2
уступйти
0  Закон брати (приймати) / взяти 

(прийняти) <У закон уступати / 
уступйти> див. брати (138)

УСТУПИТИ2
уступити
0  Закон брати (приймати) / взяти 

(прийняти) <У закон уступати / 
уступйти> див. брати (138)

УСЯ
усій
0  Що (скільки) [є] мочі <3 усієї мбчі> 

див. бути (111) 
усіх
0  3 усіх боків див. бік (6) 
усього
О Більш за все <Більш усьбгт» <Біль- 

ше всьбго> див. більше (2)
УТЕКТИ
утекло
0  Багато (чимало) водй сплилб (сплив

ло, збігло, упливлб, утекло і т. ін.) 
див. багато (4)

УТЕРТИЙ
утёрта
0  Уторована (рідко проторована, 

утерта, утоптана, бйта і т. ін.) доро
га (стежка) <Уторбваний (рідко 
проторований, утертий, утоптаний, 
битий і т. ін.) шлях> див. дорога 

утертий
0  Уторована (рідко проторована, 

утерта, утоптана, бйта і т. ін.) доро
га (стежка) <Уторбваний (рідко 
проторований, утертий, утоптаний, 
бйтий і т. ін.) шлях> див. дорога

УТНУТИ
утнути
0  Вибивати (бити) / ударити (утнути) 

тропака (третяка, гопака) див. 
вибивати

УТОПИТИ
утопити
0  Утопити в безодню див. втопйти
УТбПТАНИЙ1
утбптана
0  Уторована (рідко проторована, 

утерта, утбптана, бйта і т. ін.) доро
га (стежка) <Уторбваний (рідко 
проторований, утертий, утоптаний, 
бйтий і т. ін.) шлях> див. дорога

утбптаний
0  Уторована (рідко проторована, 

утерта, утбптана, бйта і т. ін.) доро
га (стежка) <Уторбваний (рідко 
проторований, утертий, утбптаний, 
бйтий і т. ін.) шлях> див. дорога 

УТОРбВАНИЙ 
уторбвана
0  Уторбвана (рідко проторована, 

утерта, утбптана, бйта і т. ін.) доро
га (стежка) <Уторбваний (рідко 
проторований, утертий, утбптаний, 
бйтий і т. ін.) шлях> див. дорога 

уторбваний
0  Уторбвана (рідко проторована, 

утерта, утбптана, бйта і т. ін.) доро
га (стежка) <Уторбваний (рідко 
проторований, утертий, утбптаний, 
бйтий і т. ін.) шлях> див. дорога

УТРИМАННЯ2
утрйманні
Бути (перебувати) на утрйманні див. 

бути (17)
УХО
ухо
Д  Басове ухо див. ухо
УХОПИТИ
ухопйв
0  бдур бере (хапає) / взяв (ухопйв) 

див. бдур 
ухбпить
0  Хай (нехай, бодай) чорт (нечйстий, 

лихий) бере / візьме (ухбпить) (чор- 
тй візьмуть) див. чорт 

УЧАСТЬ 
участь
Брати / взяти участь див. брати (36)
ФАЙЛ
файл
Д  Архівований файл див. файл
ФАКТ1
факт
0  Факт [є (лишається)] фактом див.

факт1
фактом
0  Факт [є (лишається)] фактом див. 

факт1
ФАНТбМНИЙ
фантбмний
Д  Фантбмний біль див. біль1 (4)
ф Ар б а
фарби
0  Згущувати (згущати) / згустйти 

фарби (барви) див. згущувати 
ФЕРТ 
фертом
0  Братися / взятися фертом в (попід) 

боки див. братися (15)
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ф іАл к а
фіалка
А  Альпійська фіалка див. фіалка
ФІЗИКА
фізика
А  Атомна фізика див. фізика
ФІЗИЧНИЙ
фізйчний
А  Фізйчний друкований (друкар

ський) аркуш див. аркуш (7) 
ФІЗІОЛОГІЧНИЙ 
фізіологічна
А  Фізіологічна акустика див. акусти- 

ка (1)
ФІНАНСОВИЙ
фінансові
А  Фінансові активи див. актив2 (8)
ФІНАНСУВАННЯ
фінансування
А  Бюджетне фінансування див. фінан

сування
ФІНСЬКИЙ
фінський
Фінський будинок (будиночок) див.

будинок(7)
ФІРМА
фірма
А  Брокерська фірма див. фірма
ФІРНОВИЙ
фірновий
Фірновий басейн див. басейн (4)
ФОНДОВИЙ
фондова
А  Фондова біржа див. біржа (4) 
фондової
Член фондової біржі див. член
ФОНТАН
фонтйном
0  Бйти ключем (джерелом, фонтаном 

і т. ін.) див. бйти (35) 
ФОТОГРАФІЧНИЙ 
фотографічний
А  Фотографічний апарат див. апарат

(9)
ФРАНЦУЗЬКИЙ
французька
Французька (рідше міська) булка (бу

лочка) див. булка (1)
ФРОНТ
фронт
Антифашйстський (народний) фронт 

див. фронт
А  Атмосферний фронт див. фронт
ФУНКЦІЯ
функція
А  Бар’єрна функція див. функція

ФУНТ1
фунта
0  Не вартий (не варт) [і] виїденого яй

ця (вйшкварки, дірки з бублика, 
фунта клоччя, торби січки і т. ін.) 
див. вартий

ФУНТбВИЙ
фунтбва
А  Фунтове борошно <Фунтова мука> 

див. борошно (3)
фунтове
А  Фунтове борошно <Фунтова мука> 

див. борошно (3)
ХАЗЯЙСТВО
хазяйстві
Бути (лишатися, зоставатися і т. ін.) / 

лишйтися (зостатися) на хазяйстві 
див. бути (13)

хазяйству
Поратися (бігати і т. ін.) по хазяйству 

(по господарству) див. поратися
ХАЙ2
хай
0  Хай (нехай) йому (їй, їм і т. ін.) 

всячина (абищо) див. всячина
ХАНСТВО
ханство
А  Бухарське ханство див. ханство
х а п Ат и 1
хапає
0  Досада бере (хапає, гризе) / взяла 

(вхопйла, запекла і т. ін.) див. до
сада

0  бдур бере (хапає) / взяв (ухопив) 
див. одур

хапати
0  Брати (хапати) / взяти (схопити) би

ка за роги див. брати (133)
0  Брати (хапати) / взяти (схопити) за 

зябра (рідко за жабри) див. брати 
(134)

0  Брати (хапати, рідко хватати) / взяти 
(схопити, рідко схватйти) за живе 
див. брати (135)

0  Брати (хапати, схоплювати і т. ін.) / 
взяти (схопити) за горло див. брати 
(136)

0  Брати (хапати, хватати) / взяти за 
серце (за душу) див. брати (137)

0  Вхопйти (схопйти) / брати (хапати) 
за барки див. ухоплювати 

хапають
0  Дрижаки пробирають (беруть, хапа

ють і т. ін.) І пробрали (взяли, вхо
пили і т. ін.) див. дрижакй

ХАПАТИСЯ
хапатися
0  [Аж] братися (хапатися) / взятися 

(вхопйтися, схопитися) за живіт (за 
боки, рідко в боки) див. братися (6) 

0  Братися (хапатися) / взятися (вхо
пйтися) за голову див. братися (18) 

0  Братися (хапатися) / взятися (схо
питися) в ручки див. братися (19) 

Хапатися за все (за будь-яку, всяку 
можлйвість) див. хапатися

х Ат а
хйту
Бйти хату див. бйти (11)
ХВАЛЙТИ 
хвал йти
Жйти та (і) Бога (долю, доленьку) хва

лити див. жйти 
0  Хвалйти Бога див. хвалйти
х в а т Ат и 1
хватати
0  Брати (хапати, рідко хватати) / взяти 

(схопйти, рідко схватйти) за живе 
див. брати (135)

0  Брати (хапати, хватати) / взяти за 
серце (за душу) див. брати (137) 

ХВИЛЙНА 
хвилйни
0  Не бачити вільної хвилйни див. ба

чити (10)
ХВИЛЮВАТИ
хвилювйти
0  Хвилювати (бентежити, бунтувати) 

кров див. хвилювати 
ХВІСТ 
хвіст
0  Тримати (держати) хвіст (хвоста) 

трубою (бубликом) див. тримати 
хвостй
0  Тримати (держати) хвіст (хвоста) 

трубою (бубликом) див. тримати 
хвостй
0  Волам (бикам) хвостй крутйти див.

крутйти
хвості
0  Бути (висіти) на хвості див. бути (48) 
хвостом
0  Бігати (ходйти, тягнутися) / бігти 

хвостом (хвостиком) див. бігати (4)
х в б й н и й
хвойне
А  Хвойне борошно див. борошно (4)
ХВбРИЙ
хворий
Амбулаторний хворий див. хворий
ХВОРбБА
хвороба
А  Аддісонова хвороба див. хвороба
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Д  Базедова хвороба див. хвороба 
Д  Бронзова хвороба див. хвороба 
хвороби
Д  Арбовірусні хвороби див. хвороба
ХВОСТИК
хвостиком
О Бігати (ходити, тягнутися) / бігти 

хвостом (хвостиком) див. бігати (4)
ХИЛИТИ
хилить
0 Дрімота бере (хилить) див. дрімота
ХИЛЬНУТИ
хильнути
0 Випити (ковтнути, сьорбнути, хиль

нути) [багато (чимало)] лиха (горя, 
горенька і т. ін.) див. випивати 

ХЙРЯ 
хирі
0 Як (мов, ніби і т. ін.) [лихій, пе

ченій, тій і т. /н.] болячці (рідко 
хирі) див. болячка (2)

ХИТАТИ
хитати
0 Підмочувати (хитати) / підмочити 

(розхитати) репутацію (авторитет) 
див. підмочувати

хібА1
хіба
0 Тільки (хіба, хіба що, лиш) пташи

ного (птичого) молока нема (не ви
стачає, бракує і т. ін.) див. нема

ХІМІЯ
хімія
Д Аналітична хімія див. хімія
ХІРУРГІЯ
хірургія
Д  Безкровна хірургія див. хірургія 
Д Безножова хірургія див. хірургія 
ХІТЬ 
хіть
Бере / взяла (прийшла) хіть див. хіть
ХЛІБ
хліб
Білий хліб див. хліб
ХЛІБОСІЛЬ
хлібосолі
0 Бути (бувати) в хлібосолі див. бути 

(46)
ХМІЛЬ
хміль
0 Хміль бродить (бродив) див. хміль 
0 Хміль не бере див. хміль 
ХМІЛЬНИЙ 
хмільні
Спиртні (алкогольні, хмільні) напої 

див. напій

хо вА ти 1
ховай
0  Ховай Боже див. ховати1
ХОДИТИ
ходй
0  Бувай (іди, зоставайся, ходй і т. ін.) 

здоров (здоровий, здоровенький) 
<Бувайте (зоставайтеся, ідіть, хо
діть і т. ін.) здорові (здоровенькі)> 
див. бувати (1) 

ходйти
0  Без штанів (рідше без штанців) під 

стіл бігати (ходйти) див. бігати (1)
0  Бігати (ходйти, тягнутися) / бігти 

хвостом (хвостиком) див. бігати (4) 
0  Бути (ходйти) у неславі див. бути 

(86)
0  Далеко ходйти (бігати) не треба див. 

треба1
0  Ітй (бути, ходйти і т. ін.) на повідку 

(на поводі, на припоні, на прйв’язі 
і т. ін.) див. ітй

0  Під стіл пішки ходйти (бігати) див. 
ходйти

0  Ходйти голим (босим) див. ходйти 
0  Ходйти (ітй) блудом див. ходйти 
0  Ходйти під Богом див. ходйти 
0  Ходйти по лезу брйтви (ножа) (по 

брйтві, по нйточці) див. ходйти 
ходить
0  Мороз іде (ходить, бігає, проходить, 

пробігає і т. ін.) / пішов (пройшов, 
пробіг і т. ін.) за (поза) спйною (по 
спйні, за плечйма, поза шкірою, 
поза шкурою і т. ін.) див. мороз 

ходіть
0  Бувай (ідй, зоставайся, ходй і т. ін.) 

здоров (здоровий, здоровенький) 
<Бувайте (зоставайтеся, ідіть, хо
діть і т. ін.) здорові (здоровенькі)> 
див. бувати (1)

ХбДОРОМ
ходором
0  [Аж (рідко білий)] світ крутиться 

(вернеться, макітриться, колихаєть- 
ся, іде) / закрутйвся (завертівся, за
макітрився, заколихався, пішов) 
обертом (перекидом, перекидьки, 
ходором і т. ін.) [в очах (перед очй- 
ма)] див. світ2

ХОЛЕРНИЙ
холерні
Холерні бунтй див. бунт1 (1)
х о л б д н и й
Х О Л О Д Н И Й

Холодний борщ див. борщ (2) 
холодну
0  Не братися / не взятися [і (ні, ані)] за 

холодну (рідше студёну) воду див. 
братися(22)

ХОРОНИТИ
хоронй
0  Хоронй Боже! див. хоронйти
ХОТІТИ
хоче
0  Чого [тільки] душа бажає (хоче, 

прагне і т. ін.) / забажає (захоче, 
запрагне і т. ін.) див. душа

ХРАНЙТЕЛЬ
хранйтель
Ангел-хранйтель (ангел-охоронець) 

див. ангел (1)
ХРЕСТ
хрест
0  Бий / побйй тебе (його, її і т. ін.) 

лиха годйна (грім, хрест, морока 
і т. ін.) див. бйти (19)

Болгарський хрест (хрестик) див. хрест 
0  Побйй мене [святйй] хрест (грім, 

Боже і т. ін.) див. побйти 
хрестй
0  Алюр три хрестй див. алюр (1) 
хрестом
Присягатися / присягнутися Богом 

(Христом, хрестом і т. ін.) див. 
присягатися

ХРЕСТИК
хрестик
Болгарський хрест (хрестик) дме. хрест
ХРЕСТОЦВІТИЙ
хрестоцвіта
Д  Хрестоцвіта блішка (блоха) див. 

блішка (1)
ХРЕЩЕНИЙ
хрещений
Хрещений батько див. батько (4) 
Хрещений брат див. брат (8) 
ХРЕЩЕННЯ 
хрёщёння
0  Бойове хрёщёння див. хрёщёння
ХРИСТОВИЙ
Христовий
0  Божий (Господній, Христовий) слу

га див. слуга
ХРИСТбС
Христа
0  Як (мов, ніби і т. ін.) у Бога (у Хрис

та, у батька і т. ін.) за пазухою (за 
дверйма) див. пазуха 

Христом
Присягатися / присягнутися Богом 

(Христом, хрестом і т. ін.) див. 
присягатися

Христом-Богом клястйся див. клястй- 
ся

Христом-Богом молйти див. молйти
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Христос
0  Бог (Христос) з ним (з нею, з тобою 

і т. ін.) див. Бог (16) 
ХРОМАТОГРАФІЧНИЙ 
хроматографічний 
Л  Хроматографічний метод аналізу 

див. метод 
ХРУСТКІСТЬ 
хрусткість
Л  Хрусткість борошна див. хрусткість
хто1
Х Т О

Багато хто див. багато (1)
0  Хто б там (то) не був див. хто1 
0  Хто куди [бачив (попав)] див. хто1 
ЦАП1 
цйпом
Борода цапом див. борода (2)
Цапина борідка <Борідка цапом> див. 

борідка (2)
ЦАПИНИЙ
цапйна
Цапина борідка <Борідка цапом> див.

борідка (2)
ЦАР
цар
0  Цар і Бог див. цар
ЦАРСТВО
Царство
0  Царство Небесне (Вічне, Боже) див. 

царство
ЦАРСЬКИЙ
царська
Л  Царська борідка див. борідка (3)
ЦЕ2
цей
0  Повернути носа в той (цей, інший) 

бік див. повертати1
0 Покидати / покинути білий (цей) 

світ див. покидати 
цьбгб
У прямому (звичайному, буквальному 

і т. ін.) розумінні [цього слова] <У 
прямому сенсі> див. розуміння 

цього
Тільки цього [ще] бракувало! див. бра

кувати1 (1)
ЦЕБЕР
цебра
0 Як (мов, ніби і т. ін.) з відра (з боч

ки, з цебра) див. відро
ЦЕЙ
цей
0  Повернути носа в той (цей, інший) 

бік див. повертати1
0 Покидати / покинути білий (цей) 

світ див. покидати

цьбгб
У прямому (звичайному, буквальному 

і т. ін.) розумінні [цього слова] <У 
прямому сенсі> див. розуміння 

цьогб
Тільки цього [ще] бракувало! див. 

бракувати1 (1)
ЦЕНТР
цбнтрі
0  Бути (стояти, опинятися і т. ін.) / 

опинитися в центрі уваги <Бути 
(ставати) / стати центром уваги> 
див. бути (82) 

цёнтром
0  Бути (стояти, опинятися і т. ін.) / 

опинитися в центрі уваги <Бути 
(ставати) / стати центром уваги> 
див. бути (82)

ЦЕНТРАЛЬНИЙ
центрального
Рушниця центрального бою див. руш

ниця
ЦЕРКВА
цёрква
Автокефальна церква див. церква
ЦИВІЛЬНИЙ
цивільного
Акти цивільного (громадянського) 

стану див. акт (1)
ЦИРКУЛЯЦІЯ
циркуляція
Д  Циркуляція атмосфери див. цирку

ляція
ЦИФРА
цйфри
Астрономічні числа (цйфри) див. число
ЦИФРОВИЙ
цифрова
Д  Цифрова автоматична телефонна 

станція див. станція 
Цифрова бібліотека див. бібліотека (3) 
ЦІКАВІСТЬ 
цікавість
0  Цікавість бере (розбирає, охоплює 

і т. ін.) / взяла (розібрала, охопйла 
і т. ін.) див. цікавість

ЦІЛИЙ
цілий
Кожен (цілий) Божий день див. день
ЦІЛЬ
ціль
Брати / взяти ціль див. брати (37)
ЦІНА
цінй
0  Гріш (копійка, шаг) ціна [в базарний 

день] див. ціна

цінй
0  [І] цінй нема (немає, не було) див.

нема
ціною
0  Будь-якою ціною див. ціна
ЦУГУНДЕР
цугундер
0  Брати / взяти на цугундер див. брати

( 101)
ЦУКРбВИЙ
цукрбвий
Цукровий буряк див. буряк (3)
ЦУЦЕНЯ
цуценят
0  Хоч пацюки (цуценят, кошенят) бий 

див. бити (46)
ЦЯ
цей
0  Повернути носа в той (цей, інший) 

бік див. повертати1
0  Покидати / покинути білий (цей) 

світ див. покидати 
цього
У прямому (звичайному, буквальному 

і т. ін.) розумінні [цього слова] <У 
прямому сенсі> див. розуміння 

цьогб
Тільки цього [ще] бракувало! див. бра

кувати1 (1)
ЧАЙ
чай
Д  Байховий чай див. чай
чАрка
чарці
0  Затоплювати / затопйти лйхо (ро

зум, горе, біду і т. ін.) в чарці (в 
горілці) див. затоплювати2

ЧАС
час
0  Бавити час див. бавити (1) 
часу
З бігом (з плйном) часу див. біг1 (1)
ЧАСТУВАТИ
частувати
0  Частувати (пригощати) / почастува

ти (пригостйти) березовою кашею 
див. частувати

ЧЕКОВИЙ1
чёковий
Д  Чековий аукціон див. аукціон (2)
ЧЕЛЯДЬ
чёлядь
Біла челядь див. челядь
ЧЕМШ бН
чемпіон
Д  Абсолютний чемпіон див. чемпіон
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ЧЕПІГА
чепіги
0 Братися за чепіги д и в .  братися (17)
ЧЕРВбНИЙ
Червона
Червбна армія д и в .  армія (5) 
червоні
Червоні бригади д и в .  бригада (2)
ЧЕСТЬ
ч ё т
0 Багато (забагато) честі д и в .  багато

(3)
честь
Берегти (оберігати, боронити) честь 

д и в .  берегти (І)
чий1
ЧИЙ
0 Чий батько старший д и в .  батько (8)
чимАло
чимало
0 Багато (чимало) води сплило (сплив

ло, збігло, упливло, утеклб і  т .  і н . )  

д и в .  багато (4)
0 Випити (ковтнути, сьорбнути, хиль

нути) [багато (чимало)] лиха (горя, 
горенька і  т .  і н . )  д и в .  випивати 

0 Попсувати багато (немало, чимало 
і  т .  і н . )  крові д и в .  попсувати 

ЧИН 
чинах
0 Бути в чинах д и в .  бути (59)
числй
чисел
Д  Адитивна теорія чисел д и в .  теорія 
числа
Астрономічні числа (цифри) д и в .  число 
числа
Д  Абсолютна величина числа д и в .  

величина
ЧИСТИЙ
чиста
0 [Чиста] кара Божа (Господня, вави

лонська) д и в .  кара 
чисті
Д  Чисті активи д и в .  актив2 (9)
ЧІПЛЯТИ
чіпляй
0 Хоч бублик чіпляй д и в .  чіпляти
ЧЛЕН
член
Член біржі д и в .  член
Член фондової біржі д и в .  член
ЧбБІТ
чобіт
0 Стоптати багато (не одну пару, сім 

пар і  т .  і н . )  підошов (підметок, чо
біт і  т .  і н . )  д и в .  стоптувати

чоботи
0  Бити ноги ( р і д ш е  чоботи) д и в .  бити 

(38)
Мисливські (болотні) чоботи д и в .  чо

боти
ЧбБОТИ
чобіт
0  Стоптати багато (не одну пару, сім 

пар і  т .  і н . )  підошов (підметок, чо
біт і  т .  і н . )  д и в .  стоптувати 

чоботи
0  Бити ноги ( р і д ш е  чоботи) д и в .  бити 

(38)
Мисливські (болотні) чоботи д и в .  чо

боти
човникйвий
ЧОВНИКОВИЙ
Човниковий бізнес д и в .  бізнес (1)
чогй
чогб
0  Гріх (нема чого, нічого і  т .  і н . )  [і] 

Бога г н ів и т и  д и в .  гріх 
0  Чого [т і л ь к и ] душа бажає (хоче, 

прагне і  т .  і н . )  / забажає (захоче, 
запрагне і  т .  і н . )  д и в .  душа

чолй
чолбм
0  Вдарити (бити) чолом д и в .  ударяти
ЧОЛОВІК
чоловік
0  Божий чоловік д и в .  чоловік
чйрний
чорна
Д  Чорна бляха д и в .  бляха (1)
Д  Чорна буря д и в .  б у р я  (2)
Чорний ринок <Чорна біржа> д и в .

ринок
чорне
Д  Абсолютно чорне тіло д и в .  тіло 
0  Видавати / видати біле за чорне д и в .

видавати
чбрний
Д  Чбрний альбумін д и в .  альбуміни (1) 
Чбрний ринок <Чбрна біржа> д и в .  ри

нок
чбрним
0 Чбрним по білому д и в .  чбрний
ЧОРНИЛО
чорнйло
Д  Симпатичне (безбарвне) чорнйло 

д и в .  чорнйло
ЧОРТ
чорт
0  Біс (кат, чорт) би його (тебе, її 

і  т .  і н . )  взяв д и в .  біс1 (3)
0  Біс (чорт, дідько, кат) із ним (з нею, з 

тобою і  т .  і н . )  д и в .  біс1 (6)

0  Біс (чорт, нечистий і  т .  і н . )  споку
шає / спокусив д и в .  біс1 (8)

0  Біс (чорт, р і д к о  чортеня) штовхає 
[під ребро] д и в .  біс1 (7)

0  Біс (чорт) сіпає за язик д и в .  біс1 (9) 
0  Дай / давай Ббже (Бог) ноги [, а чорт 

колеса] д и в .  давати 
0  [І] [сам] чорт (біс) не розбере (не 

пізнає) д и в .  чорт
0  Куди чорт (біс, нечистий і  т .  і н . )  

поніс д и в .  чорт
0  Не узяв його (її, їх і  т .  і н . )  біс (кат, 

чорт) д и в .  біс1 (13)
0  Один чорт (біс, дідько) <Одна са

т а н і  д и в .  чорт
0  Сам біс (чорт) голову зверне д и в .  

біс1 (14)
0  [Сам (і)] чорт не брат (за брата) д и в .  

чорт
0  Сам чорт (біс, сатана) ногу (ноги) 

зломить (вломить, зламає і  т .  і н . )  

д и в .  чорт
0  Хай (нехай, бодай) чорт (нечистий, 

лихий) бере / візьме (ухопить) (чор
ти візьмуть) д и в .  чорт 

0  Хай (нехай) йому (їй, їм і  т .  і н . )  чорт 
(сім чортів, біс, гаспид і  т .  і н . )  д и в .  

чорт
0  Чорт (біс) зна (знає) що д и в .  чорт 
0  Чорт (біс) [його] батька ( р і д ш е  ма

му) знає (зна) <Чортй (біси) [його] 
батька ( р і д ш е  маму) знають> д и в .  

чорт
0  Чорт (біс) [його (її, вас і  т .  і н . ) ]  бери 

(забирай) / візьмй (побери, забери 
і  т .  і н . )  д и в .  чорт

0  Чорт (дідько, диявол, біс, гаспид 
і  т .  і н . )  [його (тебе, їх і  т .  і н . ) ]  

[душу] знає (зна) д и в .  чорт 
0  Чорт (чорти, чортяка, нечйстий, бе- 

нёря) носить (носять) д и в .  чорт 
0  Що за чорт (біс)? д и в .  чорт 
чорта
0  Де в біса (в чорта)! д и в .  де2 
0  Ідй [собі] до чорта (до біса, до дідь

ка, під три чортй і  т .  і н . )  д и в .  ітй 
0  Ітй (летіти) / пітй (полетіти) до чор

та (до дідька, к чорту, під три чортй, 
к бісу і  т .  і н . )  д и в .  ітй 

0  На [якого] біса (чорта) д и в .  біс1 (11) 
0  [Не] з біса ([не] з чорта) д и в .  біс1 

( 12)
0  Ні в Бога, ні в чорта д и в .  Бог (23)
0  Послати до біса (до чорта) д и в .  по

силати
0  У чорта (у біса, у гаспида) д и в .  чорт 
0  Якого чорта (біса, гаспида) д и в .

чорт
чорта
0  Ні чорта (ні біса) д и в .  чорт
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чорти
0 Іди [собі] до чорта (до біса, до дідь

ка, під три чорти і  т .  і н . )  д и в .  іти 
0 Іти (летіти) / піти (полетіти) до чор

та (до дідька, к чорту, під три чорти, 
к бісу і  т .  і н . )  д и в .  іти 

0  Хай (нехай, бодай) чорт (нечйстий, 
лихий) бере / візьме (ухопить) (чор
ти візьмуть) д и в .  чорт 

0 Чорт (біс) [його] батька ( р і д ш е  ма
му) знає (зна) <Чортй (біси) [його] 
батька ( р і д ш е  маму) знають> д и в .  

чорт
0 Чорт (чортй, чортяка, нечйстий, бе- 

нёря) носить (носять) д и в .  чорт 
0 Ще (іще) [й] чортй навкулачки [не] 

б’ються (бйлися) д и в .  чорт 
чортів
0  Посилати / послати до бісового бать

ка (до всіх чортів) д и в .  посилати 
0  Хай (нехай) йому (їй, їм і  т .  і н . )  чорт 

(сім чортів, біс, гаспид і  т .  і н . )  д и в .  

чорт 
чортові
0  [І] чортові не брат д и в .  брат (10)
0 Ні Богу (Богові) свічка, ні чорту 

(чортові) кочерга (коцюба, ладан, 
надовбень і  т .  і н . )  д и в .  свічка 

0  Чортові (дідьку, батьку) лйсому роз- 
кажй д и в .  розказувати 

чорту
0 ітй (летіти) / пітй (полетіти) до чор

та (до дідька, к чорту, під три чортй, 
к бісу і  т .  і н . )  д и в .  ітй 

0  Ні Богу (Богові) свічка, ні чорту 
(чортові) кочерга (коцюба, ладан, 
надовбень і  т .  і н . )  д и в .  свічка 

0 Самому чорту брат [і сват] д и в .  брат 
(15)

ЧОРТЕНЯ
чортеня
0  Біс (чорт, р і д к о  чортеня) штовхає 

[під ребро] д и в .  біс1 (7)
ЧОРТІВ
чортів
0 Бісів (дияволів, чортів і  т .  і н . )  син 

д и в .  син
0 Проклятий (песький, чортів і  т .  і н . )

син буду (будь я) д и в .  син 
чортовій
0 До бісової (лихої, чортової і  т .  і н . )  

матері <[Ну] к бісовій (лихій, чор
товій і  т .  і н . )  матері ( р і д к о  мамі)> 
д и в .  мати1 

чортового
0 Бісового (сучого, чортового і  т .  і н . )  

сйна д и в .  син
0 Бісового (чортового) батька д и в .  

батько (5)
0  До бісового (чортового) батька д и в .  

батько (6)

0  На [якого] [бісового (чортового)] 
батька (сйна) д и в .  батько (7) 

чортової
0  До бісової (лихої, чортової і  т .  і н . )  

матері <[Ну] к бісовій (лихій, чор
товій і  т .  і н . )  матері ( р і д к о  мамі)> 
д и в .  мати1

ЧбРТОВИЙ
чбртовій
0  До бісової (лихої, чортової і  т .  і н . )  

матері <[Ну] к бісовій (лихій, чор
товій і  т .  і н . )  матері ( р і д к о  мамі)> 
д и в .  мати1 

чортового
0  Бісового (сучого, чортового і  т .  і н . )  

сйна д и в .  син
0  Бісового (чортового) батька д и в .  

батько (5)
0  До бісового (чортового) батька д и в .  

батько (6)
0  На [якого] [бісового (чортового)] 

батька (сйна) д и в .  батько (7) 
чортової
0  До бісової (лихої, чортової і  т .  і н . )  

матері <[Ну] к бісовій (лихій, чор
товій і  т .  і н . )  матері ( р і д к о  мамі)> 
д и в .  мати1

ЧОРТЯКА
чортяка
0  Чорт (чортй, чортяка, нечйстий, бе- 

нёря) носить (носять) д и в .  чорт
ЧОТЙРИ
чотйри
0  Ідй [собі] на всі чотйри вітри (на 

чотйри боки) д и в .  ітй 
0  На [всі] чотйри боки (сторони) д и в .  

бік (8)
ЧОТИРИКАНТОВИЙ
чотирикантовий
Чотирикантовий брус д и в .  брус (1)
ЧУБ
чуби
0  Братися / взятися за барки (за чубй) 

д и в .  братися (7)
ЧУМНИЙ
чумний
Чумнйй бунт д и в .  бунт1 (2)
чУти
чути
0  І духу нема (немає, не було, не чути 

і  т .  і н . )  д и в .  нема 
Щастя чути (бачити) д и в .  чути 
ШАГ 
шаг
0  Гріш (копійка, шаг) ціна [в базарний 

день] д и в .  ціна

шага
0  Не вартий (не варт) [і] [ламаного] 

гроша (карбованця, [щербатої] ко
пійки, шага, шёляга, [мідного] п’я
така) [в базарний день] д и в .  вартий

ШАМПАНСЬКИЙ
ш ампанське
Д  Шампанське брют д и в .  брют (1)
ШАПКА
шапкй
Поздіймати (познімати) шапкй (брилі, 

капелюхи і  т .  і н . )  д и в .  поздіймати 
шапку
0  Братися / взятися (вхопйтися) за 

шапку д и в .  братися (20)
Знімати / зняти шапку (бриль, капе

люх і  т .  і н . )  д и в .  знімати 
0  Ламати ( р і д к о  ломйти) шапку (бриль) 

д и в .  ламати
0  Скидати (здіймати) / скйнути (здійня

ти) шапку (капелюх, бриль і  т .  і н . )  

д и в .  скидати
ШАХТНИЙ
шахтне
Шахтне будівнйцтво д и в .  будівнйцтво

(3)
ШЕЛЯГ
шеляга
0  [І (ні, ані)] копійки [зламаної (мід

ної, щ ербатої)] (ш ёляга) нема 
(немає, не було) за душёю д и в .  нема 

0  Не вартий (не варт) [і] [ламаного] 
грош а (карбованця, [щербатої] 
копійки, шага, шёляга, [мідного] 
п ’ятака) [в базарний день] д и в .  

вартий
ШЕНКЕЛЬ
шенкелі
Брати / взяти в шенкелі д и в .  брати (5)
ШЕРЕНГА
шерёнз1
0  Бути (ітй, крокувати, перебувати 

і  т .  і н . )  в одній шерензі д и в .  бути (65)
ШЙТИЙ
шйтий
0  Білими нитками шйтий д и в .  шйтий
ШЙЯ
шйю
0 Петля (аркан) на шйю д и в .  петля
ШКІРА
шкірою
О Мороз щё (ходить, бігає, проходить, 

пробігає і  т .  і н . )  / пішов (пройшов, 
пробіг і  т .  і н . )  за (поза) спйною (по 
спйні, за плечйма, поза шкірою, 
поза шкурою і  т .  і н . )  д и в .  мороз
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ШКЛЯНКА
Ш К Л Я Н Ц І

О Буря в склянці (заст. у шклянці) 
води див. буря (3)

ШКбЛА
школа
Д Авторська школа див. школа 
Базова школа див. школа 
ШКУРА 
шкура
О Аж шкура [на голові] болить див.

шкура
шкуру
О Боліти (уболівати, переживати 

і т. ін.) за свою (власну) шкэдэу див. 
боліти2 (2)

ШЛЮБ
шлюб
Брати / взяти шлюб див. брати (38)
ШЛЯХ
шлях
0 Уторована (рідко проторована, 

утерта, утоптана, бита і т. ін.) доро
га (стежка) <Уторований (рідко 
проторований, утертий, утоптаний, 
битий і т. ін.) шлях> див. дорога

ШНЁКОВИЙ
шнёкове
Д Шнекове буріння див. буріння (2)
ШНУР
шнур
Д Бікфордів шнур див. шнур
ШНУРбВАНИЙ
шнуровані
Шнуровані брови див. брова (7)
ШНУРбЧОК
шнурочки
Брови на (рідко по) шнурочку (як шну

рочки, як шнурочок) див. брова (2) 
шнурочку
Брови на (рідко по) шнурочку (як шну

рочки, як шнурочок) див. брова (2) 
шнурочок
Брови на (рідко по) шнурочку (як шну

рочки, як шнурочок) див. брова (2)
ШОВК
шовк
Д  Ацетатний шовк див. шовк 
шовках
0 У боргах [, як у шовках (у реп’яхах)] 

див. борг (3)
ШОК
шок
Д  Анафілактичний шок див. шок

Ш бРИ1
шори
0  Брати / взяти в [залізні] шори (рідко 

стоси) див. брати (60)
ШПУГА2
шпуги
0  Брати / узяти на шпуги див. брати 

(132)
ШТАНИ
штанів
0  Без штанів (рідше без штанців) під 

стіл бігати (ходити) див. бігати (1)
ШТАНЦІ
штанців
0  Без штанів (рідше без штанців) під 

стіл бігати (ходйти) див. бігати (1)
штик1
Ш Т И К Й

0  Брати / взяти в штики див. брати
( 71)

ШТОВХАТИ
штовхає
0  Біс (чорт, рідко чортеня) штовхає 

[під ребро] див. біс1 (7) 
штовхати
0  Штовхати в прірву (в безодню) див. 

штовхати
ШТРАФНИЙ
штрафнйй
Д  Штрафнйй батальйон див. баталь

йон (3)
ШТУРМ
штурмом
0 Брати / взяти штурмом (прйступом) 

див. брати (122)
ШТУРХАН
штурханів
0  Давати / дати штовханів (штурха

нів, стусанів, буханів і т. ін.) див. 
давати

ШУКАТИ
шукати
0  [Треба] вдень [серед білого дня] з 

вогнем [та ще] (зі свічкою, зі світ
лом, при сонці і т. ін.) [такого] шу
кати (вишукувати) і пошукати див. 
треба1

ШУРША
шуршу
0  Бути в одну шуршу див. бути (54)
ЩАСЛИВИЙ
щаслйвий
0  Бувай щаслйвий! <Бувайте щаслй- 

ві!> див. бувати (2)
0  Будь щаслйвий <Будьте щаслйві> 

див. бути (43)

щаслйві
0  Бувай щаслйвий! <Бувайте щаслй

ві !> див. бувати (2)
0  Будь щаслйвий <Будьте щаслйві> 

див. бути (43)
ЩАСТЙТИ
щастй
0  Щастй тобі (вам, їм і т. ін.) [доле 

(Боже)] <Хай (нехай) тобі (вам, їм 
і т. ін.) щастйть> див. щастйти 

щастйть
0  Щастй тобі (вам, їм і т. ін.) [доле 

(Боже)] <Хай (нехай) тобі (вам, їм 
і т. ін.) щастйть> див. щастйти

ЩАСТЯ
щастя
Щастя чути (бачити) див. чути
ЩЕ
ще
0  Баба (бабка, бабуся) [ще] надвоє во- 

рожйла (гадала) див. баба1 (6)
0  [Ледве (ще тільки)] благословляло / 

благословйло на світ див. благо
словляти (2)

Тільки цього [ще] бракувало! див. бра
кувати1 (1)

0  Ще (іще) [й] чортй навкулачки [не] 
б’ються (бйлися) див. чорт 

0  Ще й звання не було див. бути (106) 
ЩЕМІТИ 
щемйть
0  Душа болйть (щемйть, ятрйться 

і т. ін.) / заболіла (защеміла, за- 
ятрйлася і т. ін.) див. душа 

ЩЕРБАТИЙ 
щербатої
0  [І (ні, ані)] копійки [зламаної (мід

ної, щербатої)] (шеляга) нема (не
має, не було) за душею див. нема 

0  Не вартий (не варт) [і] [ламаного] 
гроша (карбованця, [щербатої] ко
пійки, шага, шеляга, [мідного] п’я
така) [в базарний день] див. вартий

що1
Ч И М

0  Чим багаті, тим і раді див. багатий
( 1)

0  Чим (що) Бог послав див. Бог (31) 
чім
0  В чому (в чім) бути див. бути (87) 
чого
0  Гріх (нема чого, нічого і т. ін.) [і] 

Бога гнівйти див. гріх 
0  Чого на світі не буває див. бувати (4) 
0  Чого [тільки] душа бажає (хоче, 

прагне і т. ін.) / забажає (захоче, 
запрагне і т. ін.) див. душа 

чому
0  В чому (в чім) бути див. бути (87)
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ЩО
Багато що див. багато (2)
0  Бог (Господь) зна що [таке] див. Бог

(2)
0  Було та сплило (спливло) <Що було, 

те [за водою] сплило (спливло)> 
див. бути (45)

0  Піднімати (брати) / підняти (взяти) 
що легко лежить див. піднімати 

0  Скільки [(що) є (було)] духу див. 
бути (105)

0  Чим (що) Бог послав див. Бог (31)
0  Чорт (біс) зна (знає) що див. чорт 
0  Що б там (то) не було (не кошту

вало) див. що1
0 Що буде, те (то) [й] буде <Будь (хай 

буде), що буде> див. бути (110)
0 Що має (маєш, є, було і т. ін.) сили 

(сил, духу) див. мати2 
0  Що не день <Що Божий день (Бо

жого дня)> див. день 
0  Що не є див. що1
0  Що (скільки) [є] мочі <3 усієї мочі> 

див. бути (111)
0  Що (як) Бог дасть див. Бог (32)
Я1
я
0 Від а до я (до зет) див. а1 (1)
Я2
менё
0  Бий мене нечиста сила див. бити (18) 
Боже (Господи) [тебе (мене, його 

/ т. ін.)] спаси див. спасати2 
0  Побий мене [святий] хрест (грім, 

Боже і т. ін.) див. побити 
0  Убий (побий) мене Бог див. убивати1 
0  Хай мене Бог уб’є <Бог мене вбий> 

див. Бог (28) 
я
0 Не я буду див. я2
0  Проклятий (песький, чортів і т. ін.)

син буду (будь я) див. син 
0  Щоб я був проклятий див. я2 
ЯБЛУКО 
яблуко
Д  Адамове яблуко див. яблуко

ЯДЕРНИЙ
ядерна
Д  Ядерна астрофізика див. астрофізи

ка (1) 
ядерний
Д  Атомний (ядерний) реактор див. 

реактор
я Єч н я
ЯІЧНІ
0  Відрізнити Божий дар від яєчні див.

відрізняти
ЯЗЙК
язйк
0  Біс (чорт) сіпає за язйк див. біс1 (9) 
0  Брати / взяти на язика (на язйк, на 

язики, на язички, рідко в язики) див. 
брати (102)

0  Язйк як бритва див. язйк 
язикй
0  Брати / взяти на язика (на язйк, на 

язикй, на язичкй, рідко в язикй) див. 
брати (102)

0  Брати / взяти язика на гаплйк (на 
гапличок) див. брати (123) 

язикй
0  Брати / взяти на язика (на язйк, на 

язикй, на язичкй, рідко в язикй) див. 
брати (102) 

язиком
0  Лизати [язиком] два боки див. ли

зати
язичбк
ЯЗИЧКЙ
0  Брати / взяти на язика (на язйк, на 

язикй, на язичкй, рідко в язикй) див. 
брати(102)

ЯЙЦЕ
яйця
0  Не вартий (не варт) [і] виїденого 

яйця (вйшкварки, дірки з бублика, 
фунта клоччя, торби січки і т. ін.) 
див. вартий

як2
ЯК
0  Бог знає (зна) як див. Бог (9)
0  Що (як) Бог дасть див. Бог (32)
0  Як Бог (Господь) мйлує? див. Бог 

(33)

0  Як Бог на душу покладе див. Бог 
(34)

0  Як буде, так буде див. бути (112)
0  Як є див. бути (113)
0  Як [його (тут)] бути? див. бути (115) 
0  Як не є див. бути (116)
0  Як там [і] був див. бути (117)
якйй
якйй
0  Не Бог зна якйй див. Бог (22)
0  Якйй [не] є див. бути (114)
0  Якйй (рідко кий) біс! див. біс1 (15) 
якбго
0  На [якого] біса (чорта) див. біс1 (11) 
0  На [якого] [бісового (чортового)] 

батька (сйна) див. батько (7)
0  Якого бісового батька (сйна) див. 

батько (11)
0  Якого чорта (біса, гаспида) див. чорт 
якбї
0  Якої бісової (вражої, лихої і т. ін.) 

матері див. мати1
ЯКІСНИЙ
якісний
Д  Якісний аналіз див. аналіз (16)
Якось
ЯКОСЬ
0  Якось (якось-то) [воно] буде див. 

воно
ЯКОСЬ-ТО
якось-то
0  ^кось (якось-то) [воно] буде див. 

воно
ЯМА
яма
Д  Боргова яма див. яма
ЯСНЙЙ
яснбї
0  Не бачити ясної днйни див. бачити

(17)
ЯТРЙТИСЯ
ятрйться
0  Душа болйть (щемйть, ятрйться 

і т. ін.) / заболіла (защеміла, заят- 
рйлася і т. ін.) див. душа
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А*
А2
А3
А4
А...
АБАЖУР
АБАЖУРНИЙ
АБАЖУРЧИК
АБАЗ
АБАЗА
АБАЗИН див. абазини 
АБАЗИНИ
АБАЗИНКА див. абазини
АБАЗИНСЬКИЙ
АБАЗІЯ
АБАК
АБАКА
АБАКА
АБАНДбН
а б Ат
АБАТИСА
АБАТСТВО
АБАТСЬКИЙ
Аб в е р
Аб в е р ів е ц ь
Аб в е р ів с ь к и й
АБДИКАЦІЙНИЙ
а б д и к Ац ія
АБДбМЕН
АБДОМІНАЛЬНИЙ
а б д о м ін о п л Ас т и к а
АБДУКТЙВНИЙ
АБДУКТОР
АБДУКТОРНИЙ
АБДУКЦІЯ
АБЕРАЦІЙНИЙ
АБЕРАЦІЯ
АБЕТКА
АБЁТКбВИЙ
а б е т к у в Ан н я
а б е т к у в Ат и
а б з Ац
а б з Ац н и й
АБЗЕТЦЕР
АБЗЁТЦЕРНИЙ
АБИ
АБИДЕ
АБИКОЛИ
АБИКУДИ

АБЙ-НО
АБЙ-ТО
АБЙХТО
АБЙЧИЙ
АБЙЩИЦЯ
АБЙЩО
АБЙЯК
АБЙЯКИЙ
АБІОГЕНЕЗ
АБІОГЕННИЙ
АБІОТЙЧНИЙ
АБІСАЛЬ
АБІСАЛЬНИЙ
АБІССЙНЕЦЬ див. абіссйнці
АБІССЙНКА див. абіссйнці
АБІССЙНСЬКИЙ
АБІССЙНЦІ
АБІТУРІЄНТ
АБІТУРІЄНТКА
АБІТУРІЄНТСЬКИЙ
АБЛАКТбВАНИЙ
АБЛАКТУВАННЯ
а б л а к т у в Ат и
АБЛАСТИКА
АБЛАСТЙЧНИЙ
АБЛАТЙВ
АБЛАТЙВНИЙ
АБЛАУТ
АБЛЯЦІЙ НИЙ
АБЛЯЦІЯ
А Б б1
А Бб2
АБОЛІЦІЙНИЙ
АБОЛІЦІОНІЗМ
АБОЛІЦІОНІСТ
АБОЛІЦІОНІСТСЬКИЙ
АБОЛІЦІЯ
АБОНЕМЕНТ
АБОНЕМЕНТНИЙ
АБОНЕНТ
АБОНЕНТКА
АБОНЕНТНИЙ
АБОНЕНТСЬКИЙ
АБОНбВАНИЙ
АБОНУВАННЯ
АБОНУВАТИ
АБОНУВАТИСЯ
а б о р Ал ь н и й
а б о р д Аж

АБОРДАЖНИЙ
АБОРДбВАНИЙ
АБОРДУВАТИ
АБОРИГЕН
АБОРИГЕНКА
АБОРИГЕННИЙ
АБбРТ
АБОРТЙВНИЙ
АБОРТбВАНИЙ
а б о р т у в Ан н я
АБОРТУВАТИ
а б 6 щ <з
АБРАЗЙВ див. абразйви
АБРАЗЙВИ
АБРАЗЙВНИЙ
АБРАЗЙВ Н ЇСТЬ
АБРАЗІЙНИЙ
АБРАЗІЯ
а б р а к а д Абра
АБРЕВІАТУРА
АБРЕВІАТУРНИЙ
АБРЕВІАЦІЯ
АБРЕЖЕ
АБРЕК
АБРИКбС
АБРИКбСА
АБРИКбСІВКА
АБРИКбСНИЙ
АБРИКбСНИК
АБРИКбСОВИЙ
АБРИКОТЙН
Аб р и с
Аб р и с н и й
а б р о г а ц ія
АБРУПТЙВ
АБРУПТЙВНИЙ
АБСЕНТ
АБСЕНТЕЇЗМ
АБСЕНТНИЙ
АБСЙДА див. апсйда
АБСЙДНИЙ див. апсйдний
АБСОЛКУГ
АБСОЛЮТЙВНИЙ
АБСОЛЮТИЗАЦІЯ
АБСОЛЮТИЗМ
АБСОЛЮТИЗОВАНИЙ
АБСОЛЮТИЗОВУВАТИ
АБСОЛЮТИЗУВАННЯ
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АБСОЛЮТИЗУВАТИ див. абсолюти- 
зовувати

АБСОЛЮТИЗУВАТИСЯ
АБСОЛЮТИСТ
АБСОЛЮТИСТКА
АБСОЛЮТИСТСЬКИЙ
АБСОЛЮТНИЙ
АБСОЛЮТНІСТЬ
АБСОЛЮТНО
АБСОЛЮЦІЯ
АБСОРБЕНТ
АБСОРБЁНТНИЙ
АБСОРБЕР
АБСОРБбВАНИЙ
а б с о р б у в Ал ь н и й
а б с о р б у в Ан н я
АБСОРБУВАТИ
АБСОРБУВАТИСЯ
АБСОРБЦІЙНИЙ
АБСбРБЦІЯ
АБСТИНЕНТ
АБСТИНЁНТКА
АБСТИНЁНТНИЙ
АБСТИНЁНЦ1Я
АБСТРАГОВАНИЙ
АБСТРАГОВАНІСТЬ
АБСТРАГОВАНО
АБСТРАГУВАННЯ
АБСТРАГУВАТИ
АБСТРАГУВАТИСЯ
а б с т р Ак т
АБСТРАКТНИЙ
АБСТРАКТНІСТЬ
АБСТРАКТНО
АБСТРАКЦІОНІЗМ
АБСТРАКЦІОНІСТ
АБСТРАКЦІОНІСТКА
АБСТРАКЦІОНІСТСЬКИЙ
АБСТРАКЦІЯ
АБСУРД
АБСУРДИЗМ
АБСУРДИСТ
АБСУРДЙСТКА
АБСУРДЙСТСЬКИЙ
АБСУРДНИЙ
АБСУРДНІСТЬ
АБСУРДНО
АБСЦЁС
АБСЦЁСНИЙ
АБСЦИСА
АБУЗУС
АБУЗУСНИЙ
АБУЛІЧНИЙ
АБУЛІЯ
АБУТИЛОН
АБХАЗ див. абхазці
АБХАЗЕЦЬ див. абхазці
АБХАЗИ
АБХАЗКА див. абхазці 
АБХАЗЦІ

АБХАЗЬКИЙ
Аб ц у г
АБШЙТ
АБШИТОВАНИЙ
а б ш и т у в Ат и
Аб ш т р и х
АБ’ЮРАЦІЯ
АВАЛІСТ
а в Ал ь
а в Ал ь н и й
АВАН...
АВАНГАРД
АВАН ГАРД ЙЗМ
АВАНГАРДЙСТ
АВАНГАРДИСТСЬКИЙ
АВАНГАРДНИЙ
а в а н г Ар д о в и й
а в а н з Ал
а в а н з Ал ь н и й
АВАНКАМЕРА
АВАНКАМЕРНИЙ
АВАНЛОЖА
АВАНПОРТ
АВАНПбСТ
АВАНПОСТНИЙ
а в Ан с
а в Ан с и к
а в Ан с и к о м
АВАНСОВАНИЙ 
АВАНСОВИЙ 
АВАНСОДАВЕЦЬ 
АВАНСОМ 
АВАНСОТРИМАЧ 
АВАНСОУТРЙМУВАЧ 
АВАНСУВАННЯ 
АВАНСУВАТИ 
АВАНСУВАТИСЯ 
АВАНСЦЁНА 
АВАНТАЖ 
АВАНТАЖНИЙ 
АВАНТЙТУЛ 
АВАНТИТУЛЬНИЙ 
АВАНТУРА див. авантюра 
АВАНТУРНИЙ див. авантюрний 
АВАНТУРНИК див. авантюрник 
АВАНТУРНИЦЬКИЙ див. авантюр

ницький
АВАНТУРНИЦЯ див. авантюрниця
АВАНТЮРА
АВАНТЮРИЗМ
АВАНТЮРИН
АВАНТЮРИНОВИЙ
АВАНТЮРИСТ
АВАНТЮРИСТИЧНИЙ
АВАНТЮРИСТИЧНО
АВАНТЮРИСТКА
АВАНТЮРЙСТОЧКА
АВАНТЮРИСТСЬКИЙ
АВАНТЮРНИЙ
АВАНТЮРНИК

АВАНТЮРНИЦЬКИЙ 
АВАНТЮРНИЦЯ 
АВАНТЮРНІСТЬ 
АВАНТК)РНО 
АВАР див. авари 
АВАРЕЦЬ див. аварці
а в Ар и
АВАРІЙКА
АВАРІЙНИЙ
АВАРІЙНИК
АВАРІЙНІСТЬ
АВАРІЯ
АВАРКА див. аварці
АВАРСЬКИЙ1
АВАРСЬКИЙ2
АВАРЦІ
Ав г іїв
АВГІТ
АВГУР
АВГУСТІАНИ
АВГУСТіАн ИН див. августіани 
АВДЙТОР див. аудитор 
АВДИТбРІЯ див. аудиторія 
АВДИТОРНИЙ див. аудиторний 
АВЕНЮ
а в е р Аж
а в е р Аж н и й
Ав е р с 1
Ав е р с 2
Ав е р с н и й 1
Ав е р с н и й 2
АВЁСТА
АВЖЁЖ
АВІА...
АВІАБАЗА
АВІАБЕНЗИН
АВІАБОМБА
АВІАБУДІВНИЙ
АВІАБУДІВНИК
АВІАБУДІВНЙЦТВО
АВІАБУДУВАННЯ
АВІАГОРИЗОНТ
АВІАДЕСАНТ
АВІАДЕСАНТНИЙ
а в іа д е с Ан т н и к
а в іа д е с а н т у в Ан н я
АВ1АДИСПЁТЧЕР
АВІАЗАВОД
АВІАЗАВОДСЬКИЙ
а в іа к Ас а
АВІАКАТАСТРОФА
АВІАКВИТбК
АВІАКЛУБ
АВІАКОМПАНІЯ
АВІАКОМПАС
АВІАКОНСТРУКТОР
АВІАКОНСТРУКТОРСЬКИЙ
а в іа к о н с т р у ю в Ан н я
АВІАЛАЙНЕР
АВІАЛІНІЯ
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АВІАЛЬ
АВ1АМАТКА
АВІАМАЯК
АВІАМЕТЕОСТАНЦІЯ
а в іа м е х Ан ік
АВІАМОДЕЛІЗМ
АВІАМОДЕЛІСТ
АВІАМОДЕЛІСТКА
АВІАМОДЕЛЬ
АВІАМОДЕЛЬНИЙ
АВІАНОСЕЦЬ
АВІАОБПРИСКУВАННЯ
АВІАОБПРИСКУВАЧ
АВІАОБРОБКА
АВІАПАРК
АВІАПАСАЖИР
АВІАПАТРУЛЬ
АВІАПАТРУЛЬНИЙ
а в іа п а т р у л ю в Ан н я
АВІАПЕРЕВЕЗЕННЯ
АВІАПЕРЕВІЗНИК
АВІАПІДЖИВЛЕННЯ
АВІАПІДПРИЄМСТВО
АВІАПОДОРОЖ
АВІАПОЛК
АВІАПОШТА
АВІАПОШТбВИЙ
АВІАПРОМИСЛОВИЙ
АВІАПРОМИСЛОВІСТЬ
АВІАРАКЕТОБУДІВНЙЙ
АВІАРАКЕТОБУДІВНЙЦТВО
АВІАРАКЕТОБУДУВАННЯ
АВІАРЕМОНТНИЙ
АВІАРбЗВІДКА
АВІАРОЗВІДУВАЛЬНИЙ
АВІАСАЛОН
АВІАСЕКСТАНТ
АВІАСЕРВІС
а в іа с и г н Ал ь н и й
АВІАСПбРТ
АВІАСПОРТЙВНИЙ
АВІАТЕХНІК
АВІАТЕХНІКА
АВІАТИКА
АВІАТОР
АВІАТОРСЬКИЙ
АВІАТРАСА
АВІАТРЕНАЖЕР
а в іа у дАр
АВІАУЧЙЛИЩЕ
а в іа ф Ау н а
АВІАФАУНІСТЙЧНИЙ
АВІАФАХІВЕЦЬ
АВІАЦІЙНИЙ
АВІАЦІЙНИК
АВІАЦІЯ
АВІАЧАСТЙНА
АВІАШКОЛА
АВІАШОУ
АВ1ЄТКА

АВІЗНИЙ1
АВІЗНИЙ2
АВІЗО1
АВІЗО2
АВІЗОВАНИЙ
АВІЗОВИЙ
а в із у в Ан н я
АВІЗУВАТИ
АВІСТА
АВІТАМІНОЗ
АВІТАМІНбЗНИЙ
АВЛОС
а в о к Ад н и й
АВОКАДО
а в о к Ад о в и й
а в р Ал
а в р Ал ь н и й
а в р Ан
АВРЙКУЛА
АВСТРАЛІЄЦЬ див. австралійці 
АВСТРАЛІЙКА див. австралійці 
АВСТРАЛІЙСЬКИЙ 
АВСТРАЛІЙЦІ
АВСТРАЛОЇД див. австралоїди
АВСТРАЛбїДИ
АВСТРАЛОЇДНИЙ
АВСТРАЛОПІТЕК див. австралопітеки
АВСТРАЛОПІТЕКИ
АВСТРІЄЦЬ див. австрійці
АВСТРІЙКА див. австрійці
АВСТРІЙСЬКИЙ
АВСТРІЙЦІ
АВСТРІЯ К див. австріяки 
АВСТРІЯКА див. австріяки 
АВСТРІЯКИ 
АВСТРІЯЦЬКИЙ 
АВСТРІЯЧКА див. австріяки 
АВТАРКІЯ
а в т е н т и ф ік Ац ія
АВТЕНТИФІКбВАНИЙ
а в т е н т и ф ік у в Ат и
АВТЕНТИЧНИЙ
АВТЕНТИЧНІСТЬ
АВТО
АВТО...1
АВТО...2
АВТО...3
АВТО...4
АВТОАМАТОР
а в т о а м Ат о р к а
а в т о б Аз а
а в т о б а з Ар
а в т о б Ан
а в т о б Ан н и й
а в т о б е т о н о м іш Ал к а
АВТОБІОГРАФ
АВТОБІОГРАФІЧНИЙ
АВТОБІОГРАФІЧНІСТЬ
а в т о б іо г р а ф ія
АВТОБЛОКУВАЛЬНИЙ

АВТОБЛОКУВАННЯ
АВТОБУДІВЕЛЬНИЙ
АВТОБУДІВНИЙ
АВТОБУДІВНИК
АВТОБУДУВАННЯ
АВТОБУС
АВТОБУСИК
АВТОБУСНИЙ
АВТОВАКЦИНА
АВТОВАНТАЖНИК
АВТОВЙКЛИК
а в т о в ід п о в ід Ач
АВТОВІЗОК
АВТОВЛАСНИК
а в т о в л Ас н и ц я
АВТОВОКЗАЛ
а в т о в о к з Ал ь н и й
АВТОГАЛЬМО
АВТОГАЛЬМОВЙЙ
а в т о г Ам ія
а в т о г Ам н и й
а в т о г е м о т е р а п ія
а в т о г е н
АВТОГЕНЕЗ
АВТОГЕННИЙ
АВТОГЁННИК
АВТОГОЛ
АВТОГбНКА
АВТОГОНОЧНИЙ
АВТОГОНЩИК
а в т о г р а в ю р а
АВТбГРАФ
АВТОГРАФІЧНИЙ
а в т о г р Аф ія
а в т о г р Аф с ь к и й
а в т о г р е й д е р
АВТОГРЁЙДЕРНИЙ
АВТОГУЖОВЙЙ
АВТОГУМА
АВТОДАФЕ див. аутодафе 
АВТОДИДАКТ
а в т о д и д Ак т и к а
АВТОДИДАКТЙЧНИЙ
АВТОДИЗАЙН
АВТОДИЗАЙНЕР
а в т о д и з Ай н е р с ь к и й
АВТОДИСПЕТЧЕР
АВТОДИСПЁТЧЕРСЬКИЙ
АВТОДОЇННЯ
АВТОДОРОГА
АВТОДОРОЖНІЙ
АВТОДРАБЙНА
АВТОДРЕЗЙНА
АВТОДРОМ
АВТОЕКСПРЕС
а в т о е м Ал ь
АВТОЕТНОН1М
АВТОЖИР
АВТОЗАВОД
АВТОЗАВОДСЬКЙЙ
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АВТОЗАМбК 
АВТОЗАПРАВКА 
АВТОЗАПРАВНИЙ 
АВТОЗАПРАВНИК 
АВТОЗАПЧАСТЙНА див. автозап- 

частини
АВТОЗАПЧАСТИНИ
АВТОЗЧЕП
АВТОЗЧЕПЛЕННЯ
АВТОЗЧІПКА
АВТОІМУНІТЕТ
АВТОІМУННИЙ
АВТОІНСПЕКТОР
АВТОІНСПЕКТОРСЬКИЙ
АВТОІНСПЕКЦІЯ
АВТОІНТОКСИКАЦІЯ
АВТОІНФЕКЦІЙНИЙ
АВТОІНФЕКЦІЯ
АВТОІНФОРМАТОР
АВТОКАР
АВТОКАРАВАН
АВТОКАТАЛІЗ
АВТОКАТАЛІТЙЧНИЙ
АВТОКАТАСТРбФА
АВТОКЕФАЛІСТ
АВТОКЕФАЛІСТКА
АВТОКЕФАЛІЯ
АВТОКЕФАЛЬНИЙ
АВТОКЕФАЛЬНІСТЬ
а в т о к л Ав
а в т о к л Ав н и й
АВТОКЛУБ
АВТОКЛУБНИЙ
АВТОКОД
АВТОКОЛИВАЛЬНИЙ
а в т о к о л и в Ан н я
АВТОКОЛИВНЙЙ
АВТОКОЛбНА
АВТОКОМЕНТАР
АВТОКОНСЕРВАНТ
АВТОКОНСТРУКТОР
АВТОКОРЁКТОР
АВТОКОРЕКЦІЯ
АВТОКОРЕЛЯЦІЙНИЙ
АВТОКОРЕЛЯЦІЯ
АВТОКОСМЁТИКА
АВТОКОСМЕТЙЧНИЙ
АВТОКРАМНИЦЯ
АВТОКРАН
АВТОКРАНІВНЙК
АВТОКРАТ
АВТОКРАТЙЧНИЙ
АВТОКРАТІЯ
АВТОКРбС
АВТОКУХНЯ
АВТбЛ
АВТОЛАБОРАТбРІЯ
АВТОЛАВКА
а в т о л Ак
АВТОЛЕБІДКА

АВТОЛІЗ
АВТОЛІЗНИЙ
АВТОЛІСОВОЗ
АВТОЛІТОГРАФІЯ
АВТОЛОВИЙ
АВТОЛОГІЯ
АВТОЛЮБИТЕЛЬ
АВТОЛЮБЙТЕЛЬКА
АВТОМАГАЗЙН
АВТОМАГІСТРАЛЬ
а в т о м Ал я р
АВТОМАЛЯРНИЙ
АВТОМАЛЯРСТВО
АВТОМАНДРІВНЙК
АВТОМАНДРІВНЙЦЯ
АВТОМАРАФбН
АВТОМАРШРУТ
АВТОМАСАЖЁР
АВТОМАТ
АВТОМАТИЗАЩЙНИЙ 
АВТОМАТИЗАЦІЯ 
АВТОМАТЙЗМ 
АВТОМАТИЗОВАНИЙ 
АВТОМАТИЗОВАНІСТЬ 
АВТОМАТИЗбВНИЙ 
АВТОМАТИЗбВУВАТИ 
АВТОМАТИЗбВУВАТИСЯ 
АВТОМАТИЗУВАННЯ 
АВТОМАТИЗУВАТИ див. автомати- 

зовувати
АВТОМАТИЗУВАТИСЯ див. автома- 

тизовуватися 
АВТОМАТИКА 
АВТОМАТЙЧНИЙ 
АВТОМАТЙЧНІСТЬ 
АВТОМАТЙЧНО 
АВТОМАТНИЙ 
АВТОМАТНИК 
АВТОМАТНИЦЯ 
АВТОМАШЙНА 
АВТОМАШЙННИЙ 
АВТОМЕТАМОРФІЗМ 
АВТОМЕТРЙЧНИЙ 
АВТОМЁТР1Я 
АВТОМЕХАНІК 
АВТОМЕХАНІЧНИЙ
а в т о м е х а н о х Ор ія
АВТОМЙЙКА
АВТОМЙЙНИЙ
АВТОМІКСИС
АВТОМОБІЛЕБУДІВНЙЙ
АВТОМОБІЛЕБУДІВНЙК
АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ
АВТОМОБІЛЕВОЗ
а в т о м о б іл е п ід ій м Ач
АВТОМОБІЛЕРОЗВАНТАЖУВАЧ
АВТОМОБІЛІЗАЦІЯ
АВТОМОБІЛІЗМ
АВТОМОБІЛІСТ
АВТОМОБІЛІСТКА

АВТОМОБІЛЬ
АВТОМОБІЛЬНИЙ
АВТОМОДЕЛІЗМ
АВТОМОДЕЛІСТ
АВТОМОДЕЛІСТКА
АВТОМОДЁЛЬ
АВТОМОДЁЛЬНИЙ
АВТОМОРФІЗМ
а в т о м Ор ф н и й
АВТОМОТОАМАТОР
АВТОМОТОДРОМ
АВТОМОТОКЛУБ
АВТОМОТОЛЮБЙТЕЛЬ
АВТОМОТОЛЮБЙТЕЛЬКА
АВТОМОТОРНИЙ
АВТОМОТОТРАНСПОРТ
а в т о м о т о т р Ан с п о р т н и й
а в т о м о т о т р Ас а
АВТОМОТОТУРЙЗМ
АВТОМОТОТУРЙСТ
АВТОМОТОТУРЙСТКА
АВТОМОТОТУРЙСТСЬКИЙ
АВТОМОТРЙСА
АВТОМУТАГЁН див. автомутагёни 
АВТОМУТАГЁНИ
а в т о н а в а н т Аж е н н я
а в т о н а в а н т Аж у в а л ь н и й
АВТОНАВАНТАЖУВАЧ
АВТОНАПУВАЛКА
АВТОНАПУВАННЯ
АВТОНІМ
АВТОНОМІЗАЦІЯ
АВТОНОМІЗМ
АВТОНОМІСТ
АВТОНОМІСТКА
АВТОНОМІСТСЬКИЙ
АВТОНОМІЧНИЙ
АВТОНОМІЯ
АВТОНОМНИЙ
АВТОНОМНІСТЬ
АВТОНОМНО
АВТООПЕРАТОР
АВТОПАВІЛЬЙОН
АВТОПАРК
АВТОПАСАЖЙР
АВТОПАСАЖЙРКА
АВТОПАСАЖЙРСЬКИЙ
АВТОПАТРУЛЬ
АВТОПАТРУЛЬНИЙ
а в т о п а т р у л ю в Ан н я
АВТОПЕРЕВЁЗЕННЯ
АВТОПЕРЕВІЗНИК
АВТОПЕРЕГОНИ
АВТОПЕРЕГОННИЙ
АВТОПЕРЕГОННИК
а в т о п ід п р и Ом с т в о
АВТОПІЛОТ
АВТОПЛАТФОРМА
АВТОПОЇЗД
АВТОПОЇЛКА
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АВТОПОЇННЯ
АВТОПОКРЙШКА
АВТОПОЛІГОН
АВТОПОРТРЕТ
АВТОПОРТРЁТНИЙ
АВТОПРИГОДА
АВТОПРОБІГ
АВТОПРОКАТ
а в т о п р о к Ат н и й
а в т о п р о к л а д Ач
АВТОПРОМИСЛбВЕЦЬ
АВТОПРОМИСЛОВИЙ
АВТОПРОМИСЛОВІСТЬ
АВТОПСІЯ
Ав т о р
а в т о р а д ю г р Аф ія
АВТОРАЛІ
АВТОРЕГУЛЮВАННЯ
АВТОРЕГУЛЯТОР
АВТОРЕГУЛЯЦІЯ
АВТОРЕМОНТНИЙ
АВТОРЕМОНТНИК
АВТОРЕФЕРАТ
АВТОРЕФРИЖЕРАТОР
АВТОРИЗАЦІЯ
АВТОРИЗОВАНИЙ
АВТОРИЗОВУВАТИ
АВТОРИЗУВАТИ див. авторизовувати
АВТОРЙНОК
АВТОРИТАРЙЗМ
АВТОРИТАРЙСТ
АВТОРИТАРНИЙ
АВТОРИТАРНІСТЬ
АВТОРИТАРНО
АВТОРИТЕТ
АВТОРИТЕТНИЙ
АВТОРИТЕТНІСТЬ
АВТОРИТЕТНО
Ав т о р ів
Ав т о р к а
а в т о р о д е о
АВТОРОЗВАНТАЖУВАЧ
АВТОРОТАЦІЙНИЙ
АВТОРОТАЦІЯ
Ав т о р с т в о
Ав т о р с ь к и й
АВТОРУЧКА
АВТОСАЛОН
АВТОСАЛОННИЙ
АВТОСАМОСКЙД
АВТОСЕРВІС
АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ
АВТОСКЛАДАННЯ
АВТОСЛЮСАР
АВТОСПОЛУЧЕННЯ
АВТОСПОРТ
АВТОСПРАВА
АВТОСПУСК
АВТОСТАНЦІЯ
АВТОСТОП1

АВТОСТОП2
АВТОСТОЯНКА
АВТОСТРАДА
АВТОСУГЁСТ1Я
АВТОТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ
АВТОТЕХСЕРВІС
АВТОТЙПІЯ
АВТОТЙПНИЙ
АВТОТИПОВИЙ
АВТОТОМІЯ
АВТОТРАКТОРНИЙ
АВТОТРАНСПЛАНТАЦІЯ
АВТОТРАНСПОРТ
АВТОТРАНСПОРТНИЙ
АВТОТРАНСПОРТНИК
АВТОТРАНСФОРМАТОР
АВТОТРАНСФУЗІЯ
АВТОТРАСА
АВТОТРЁЙЛЕР
АВТОТРЕНАЖЁР
АВТОТРОПІЗМ
АВТОТРОф див. автотрофи
АВТОТРОФИ
АВТОТРОФНИЙ
АВТОТУРЙЗМ
АВТОТУРЙСТ
АВТОТУРЙСТКА
АВТОТЯГАЧ
АВТОУПРАВЛІННЯ
АВТОФАКС
АВТОФІЛІЯ
АВТОФУРГОН
АВТОХАРАКТЕРЙСТИКА
АВТОХОРІЯ
АВТОХТОН
АВТОХТОННИЙ
а в т о х т Он н іс т ь
АВТОЦЕМЕНТОВОЗ
АВТОЦЁНТР
АВТОЦИВІЛКА
АВТОЦИСТЁРНА
АВТОШЙНА
АВТОШКОЛА
АВТОШЛЯХ
АВТОШЛЯХОВЙЙ
АВТОШЛЯХОВЙК
а в т о ш Оу
АВТОШТУРМАН
АВТУРА
АВУАРИ
АВУНКУЛАТ
Ага
а г А1
а г А2
а г А3
а г Ав а
а г Ав о в и й
а г Ак а л о
а г Ак а т и
а г Ак н у т и

АГАЛЬМАТОЛІТ
а г Ам а
а г Ам і
АГАМІЯ
а г Ам н и й
а г Ам о в і
АГАМОГОНІЯ
а г Ар
а г Ар -а г Ар
а г Ар н и й
а г Ар о в и й
а г Ар с ь к и й
АГАРЯНИ
АГАРЯНИН див. агаряни 
АГАРЯНКА див. агаряни 
АГАРЯНСЬКИЙ
а г Ат
АГАТОВИЙ
АГЕВЗІЯ
АГЁЙ
АГЕНЕЗІЯ
АГЁНТ
АГЁНТНИЙ
АГЁНТСТВО
АГЁНТСЬКИЙ
а г е н т у в Ан н я
АГЕНТУРА 
АГЕНТУРНИЙ 
АГЕНЦІЯ 
АГІ див. агій
а г іАс м а
АГІЙ
АГІОГРАФІЧНИЙ
АГІОГРАФІЯ
АГІТ...
АГІТАТОР
АГІТАТОРКА
АГІТАТОРСЬКИЙ
АГІТАЦІЙНИЙ
АГІТАЦІЙНІСТЬ
АГІТАЦІЙНО
АГІТАЦІЯ
АГІТКА
АГІТЛІТЕРАТУРА
а г іт м а й д Ан ч и к
АГІТМАСОВИЙ
АГІТПОЇЗД
АГІТПРОП
АГІТПУНКТ
АГІТУВАТИ
Аглицький
АГЛОМЕРАТ
а г л о м е р Ат н и й
АГЛОМЕРАТНИК
АГЛОМЕРАЦІЙНИЙ
АГЛОМЕРАЦІЯ
АГЛОПОРИТ
АГЛОПОРЙТОВИЙ
АГЛОФАБРИКА
АГЛЮТИНАТИВНИЙ
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АГЛЮТИНАТИВНІСТЬ
АГЛЮТИНАЦІЯ
АГЛЮТИНІН див. аглютиніни
АГЛЮТИНІНИ
АГЛЮТИНОГЕН
АГЛЮТИНУВАТИ
АГЛЮТИНУВАТИСЯ
АГНАТ див. агнати1
АГНАТА див. агнати2
АГНАТИ1
а г н Ат и 2
а г н Ат ія
Аг н е ц ь
Аг н і-й Ога
а г н о з ія
АГНОНІМ
АГНОСТИК
АГНбСТИКА
АГНОСТИЦИЗМ
АГНОСТИЧНИЙ
АГОВ
АГОГІКА
АГОПЧНИЙ
АГОНА
АГОНІЗУВАТИ
АГОНІЗУЮЧИЙ
АГОНІЧНИЙ1
АГОНІЧНИЙ2
АГОНІЯ
АГОРА
АГОРАФОБІЯ
АГОРОТ
АГРАВАЦІЯ
а г р а м Ан т
АГРАМАНТОВИЙ
АГРАНУЛОЦИТ див. агранулоцити
АГРАНУЛОЦИТИ
АГРАНУЛОЦИТОЗ
АГРАРІЙ
АГРАРНИЙ
АГРАРНИК
а г р Ар н и ц т в о
а г р Аф
а г р Аф ія
АГРЕГАТ
АГРЕГАТНИЙ
АГРЕГАТНИК
АГРЕГАТОВАНИЙ
АГРЕГАТУВАННЯ
АГРЕГАТУВАТИ
АГРЕГАТУВАТИСЯ
АГРЕГАЦІЯ
АГРЕГОВАНИЙ
а г р е г у в Ан н я
а г р е г у в Ат и
а г р е г у в Ат и с я
АГРЕЖЁ
АГРЕМАН
АГРЕСИВНИЙ
АГРЕСИВНІСТЬ

АГРЕСЙВНО
АГРЕСІЯ
АГРЕСОР
АГРИКУЛЬТУРА
АГРО...
АГРОБАНК
АГРОБІЗНЕС
АГРОБІОЛОГ
АГРОБІОЛОГІЧНИЙ
АГРОБІОЛОГІЯ
АГРОБІОЦЕНОЗ
АГРОГРУНТОЗНАВСТВО
АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ
АГРОЕКОЛОГІЯ
АГРОЗООТЕХНІЧНИЙ
АГРОКЛІМАТЙЧНИЙ
АГРОКЛІМАТОЛОПЧНИЙ
АГРОКЛІМАТОЛОГІЯ
АГРОКОМПЛЕКС
АГРОКУЛЬТУРА
АГРОКУЛЬТУРНИЙ
АГРОЛІСОМЕЛЮРАТЙВНИЙ
АГРОЛІСОМЕЛІОРАТОР
АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ
АГРОМЕЛЮРАТЙВНИЙ
а г р о м е л ю р Ат о р
АГРОМЕЛІОРАЦІЯ
АГРОМЕТЕОРОЛОГ
АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ
АГРОМЕТЕОРОЛОГІЯ
АГРОМІНІМУМ
АГРОНОМ
АГРОНОМІВ
АГРОНОМІЧНИЙ
АГРОНОМІЯ
АГРОНОМКА
АГРОПРОМИСЛОВИЙ
АГРОТЕХНІК
АГРОТЕХНІКА
АГРОТЕХНІЧНИЙ
АГРОФІЗИК
АГРОФІЗИКА
АГРОФІЗЙЧНИЙ
АГРОФІРМА
АГРОФІТОЦЕНОЗ
АГРОФОН
АГРОХІМІК
АГРОХІМІЧНИЙ
АГРОХІМІЯ
АГРОЦЕНОЗ
АГУ
АГУЛ див. агули 
АГУЛЕЦЬ див. агули 
АГУЛИ
АГУЛКА див. агули
АГУЛЬСЬКИЙ
АГУТІ
АГУТІЄВІ
АГУШ
АГУША див. агуш

Аґ р у с
АҐРУСІВКА
Аґ р у с о в и й
АҐУ
АГУКАННЯ 
АҐУ КАТИ 
АГУСЕНЬКИ 
АҐУСІ
АГУСЬКАТИ
АД
АДАЖІО
АДАКС
а д Ам
а д а м Ан т
АДАМАНТОБЛАСТ див. адаманто

бласти
АДАМАНТОБЛАСТИ
а д а м Аш к а
АДАМАШКОВИЙ
а д а м Аш о к
а д Ам ів
АДАМІТ див. адаміти
АДАМІТИ
АДАМСЙТ
АДАПТАЦІЙНИЙ
АДАПТАЦІЯ
АДАПТЕР
АДАПТЙВНИЙ
АДАПТЙВНІСТЬ
АДАПТбВАНИЙ
АДАПТбВАНІСТЬ
АДАПТОВУВАТИ
АДАПТбВУВАТИСЯ
АДАПТОГЕН
АДАПТОГЁННИЙ
АДАПТбМЕТР
АДАПТУВАННЯ
АДАПТУВАТИ див. адаптовувати
АДАПТУВАТИСЯ див. адаптовуватися
а д Ат
АДВЕКТЙВНИЙ
АДВЕКЦІЯ
АДВЕНТ
АДВЕНТЙВНИЙ
АДВЕНТИЗМ
АДВЕНТЙСТ див. адвентисти
АДВЕНТЙСТИ
АДВЕНТЙСТКА
АДВЕНТЙСТСЬКИЙ
АДВЕРБІАЛІЗАЦІЯ
АДВЕРБІАЛІЗОВАНИЙ
АДВЕРБІАЛІЗУВАТИСЯ
АДВЕРБІАЛЬНИЙ
АДВОКАТ
АДВОКАТІВ
АДВОКАТСТВО
АДВОКАТСЬКИЙ
АДВОКАТУВАННЯ
АДВОКАТУВАТИ
АДВОКАТУРА
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АДГЕЗЙВНИЙ
А Д ГЕЗЙВН ЇСТЬ
АДГЕЗІЙНИЙ
АДГЕЗІЯ
АДДІСОНІВ
АДДУКТОР
АДДУКТОРНИЙ
АДДУКЦІЯ
АДЕКВАТНИЙ
АДЕКВАТНІСТЬ
АДЕКВАТНО
АДЕНДУМ
АДЕНІН
АДЕНІТ
АДЕНОВІРУС
АДЕНОВІРУСНИЙ
АДЕНОЇД див. аденоїди
АДЕНОЇДИ
АДЕНОЇДНИЙ
АДЕНОКАРЦИНОМА
АДЕНбМА
АДЕПТ
АД’ЄКТЙВ
АД’ЄКТИВАЦІЯ
АД’ЄКТЙВНИЙ
АД’ЄКТИВОВАНИЙ
АД’ЄКТИВУВАТИСЯ
АДЖАРЕЦЬ див. аджарці
АДЖАРКА див. аджарці
АДЖАРСЬКИЙ
АДЖАРЦІ
АДЖЕ1
АДЖЕ2
АДЖЙКА
АДЗУСЬ див. дзусь
АДЗУСЬКИ див. дзусь
АДЙ
АДЙГ див. адйги
АДИГЕЄЦЬ див. адигейці
АДИГЕЙКА див. адигейці
АДИГЕЙСЬКИЙ
АДИГЕЙЦІ
АДЙГИ
АДИНАМІЯ
АДЙ-НО див. адй
АДИПОЗИТАС
АДИПСІЯ
АДИТЙВНИЙ
АДИТЙВНІСТЬ
АДИТЙВНО
АДІАБАТА
АДІАБАТЙЧНИЙ
АДІАБАТНИЙ
АДІТ
АДІТЬ див. адіт
АДМІНІСТРАТЙВНИЙ
АДМІНІСТРАТЙВНО
АДМІНІСТРАТОР
АДМІНІСТРАТОРКА
АДМІНІСТРАТОРСЬКИЙ

АДМІНІСТРАЦІЯ
АДМІНІСТРУВАННЯ
АДМІНІСТРУВАТИ
АДМІНПЕРСОНАЛ
а д м ір Ал
АДМІРАЛІВ
АДМІРАЛТЕЙСТВО
АДМІРАЛТЕЙСЬКИЙ
АДМІРАЛЬСЬКИЙ
АДМОНІЦІЯ
АДНЕКСЙТ
АДбБА
АДОНІЗЙД
АДОНІЛЕН
АДОНІС
АДОПТАЦІЯ
АДОПТЙВНИЙ
АДОПТбВАНИЙ
АДОПТУВАТИ
АДОПТУВАТИСЯ
а д о р Ат о р
а д о р Ац ія
АДРЕНАЛІН
АДРЕНАЛІНОВИЙ
Ад р е с
АДРЕСА
АДРЕСАНТ
АДРЕСАНТКА
АДРЕСАТ
АДРЕСАТКА
АДРЕСАЦІЯ
АДРЕСКА
Ад р е с н и й
АДРЕСНИЙ
АДРЕСНІСТЬ
АДРЕСОВАНИЙ
АДРЕСбГРАФ
АДРЕСУВАННЯ
АДРЕСУВАТИ
АДРЕСУВАТИСЯ
АДРбН див. адрони
АДРбНИ
АДСОРБЕНТ
АДСОРБЕР
АДСОРБОВАНИЙ
АДСОРБУВАННЯ
АДСОРБУВАТИ
АДСОРБУВАТИСЯ
АДСОРБЦІЙНИЙ
АДСОРБЦІЙНІСТЬ
АДСОРБЦІЯ
АДСТРАТ
АДУЛЯР
АДХОКРАТЙЧНИЙ
а д х о к р Ат ія
АДЮЛЬТЕР
АДЮЛЬТЁРНИЙ
АД’ЮНКТ
АД’ЮНКТСЬКИЙ
АД’ЮНКТУРА

АД’ЮТАНТ
а д ’ю т Ан т к а
АД’ЮТАНТСТВО
АД’ЮТАНТСЬКИЙ
АЕРАРІЙ
а е р Ат о р
АЕРАЦІЙНИЙ
АЕРАЦІЯ
АЕРЕНХІМА
АЕРО...
АЕРбБ див. аероби 
АЕРбБИ 
АЕРбБІКА 
АЕРОБІОЗ
АЕРОБібНТ див. аеробіонти
АЕРОБібНТИ
АЕРОБІОС
АЕРОБІЧНИЙ
АЕРбБНИЙ1
АЕРбБНИЙ2
АЕРбБУС
АЕРОВІЗУАЛЬНИЙ
АЕРОВІТ
АЕРОВОКЗАЛ
а е р о в о к з Ал ь н и й
АЕРОВУЗОЛ
а е р о г а м м а з н ім Ан н я
АЕРОГАММАСПЕКТРОМЕТРЙЧ-

НИЙ
АЕРОГАММАСПЕКТРОМЕТРІЯ
АЕРОГЕННИЙ
АЕРОГЕОЛОГІЧНИЙ
АЕРОГЕОЛОГІЯ
АЕРОГЕОФІЗЙЧНИЙ
АЕРОГРАФ
АЕРОГРАФІЧНИЙ
АЕРОГРАФІЯ
АЕРОДИНАМІКА
АЕРОДИНАМІЧНИЙ
АЕРОДРбМ
АЕРОДРбМНИЙ
АЕРОЗНІМАЛЬНИЙ
АЕРОЗНІМАННЯ
АЕРОЗНІМОК
АЕРОЗбЛЬ
АЕРОЗОЛЬНИЙ
АЕРОЗОЛЬТЕРАПІЯ
АЕРОЮН
АЕРОІОНІЗАТОР
а е р о іо н із Ац ія
АЕРОІОНОТЕРАПІЯ
АЕРОКЛІМАТОЛОГІЧНИЙ
АЕРОКЛІМАТОЛбГІЯ
АЕРОКЛУБ
АЕРОКОСМІЧНИЙ
АЕРОКОСМОГЕОЛОГ
АЕРОКОСМОГЕОЛбГІЯ
АЕРОЛІТ
АЕРбЛОГ
АЕРОЛОГІЧНИЙ
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АЕРОЛбГІЯ
АЕРОЛОЦІЯ
АЕРОМАГНІТНИЙ
АЕРОМАГНІТОМЕТР
АЕРОМАЯК
АЕРОМЁТОД
АЕРОМЕТР
АЕРОМЕТРИЧНИЙ
АЕРОМЕТРІЯ
АЕРОМЕХАНІК
АЕРОМЕХАНІКА
АЕРОМЕХАНІЧНИЙ
АЕРОМОБІЛЬНИЙ
АЕРбН1
АЕРбН2
а е р о н а в іг Ат о р
АЕРОНАВІГАЦІЙНИЙ
АЕРОНАВІГАЦІЯ
а е р о н Ав т
АЕРОНАВТИКА
АЕРОНОМ
АЕРОНОМІЯ
АЕРОПЛАН
а е р о п л Ан н и й
а е р о п л Ан ч и к
АЕРОПОНІКА
АЕРОПОННИЙ
АЕРОПОРТ
АЕРОПОШТА
АЕРОСАЛбН
АЕРОСАНИ
АЕРОСЙЛ
АЕРОСІВБА
АЕРОСОЛЯРІЙ
АЕРОСТАТ
АЕРОСТАТИКА
АЕРОСТАТИЧНИЙ
АЕРОСТАТНИЙ
АЕРОТАКСИС
АЕРОТАНК див. аеротёнк
АЕРОТЁНК
АЕРОТЕРАПІЯ
АЕРОТОРІЯ
АЕРОФІЛЬТР
АЕРОФІТ
АЕРОФІТОТЕРАПІЯ
АЕРОФОТОАПАРАТ
АЕРОФОТОГРАММЁТР1Я
АЕРОФОТОГРАФІЧНИЙ
АЕРОФОТОГРАФІЯ
АЕРОФОТОГРАФУВАННЯ
АЕРОФОТОЗНІМАННЯ
АЕРОФОТОЗНІМОК
АЕРОФОТОРОЗВІДКА
АЕРОФОТОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ
АЕРОЦИСТИТ
АЁС
А єр див. аїр
АЖ1
АЖ2

АЖГбН
АЖЁНЬ
АЖИТАТО
а ж и т Ац ія
Аж іо
а ж іо т Аж
а ж іо т Аж н и й
а ж у р 1
а ж у р 2
а ж у р н и й
АЖУРНІСТЬ
АЖУРНО
АЖУРОВИЙ
АЗ1
АЗ2
а з Ал ія
а з Ан
а з Ар т
а з Ар т н и й
АЗАРТНІСТЬ
а з Ар т н о
АЗБЁСТ
АЗБЕСТИТ
АЗБЕСТО...
АЗБЁСТОВИЙ
АЗБЕСТОЦЕМЁНТ
АЗБЕСТОЦЕМЁНТНИЙ
АЗБО...
АЗБОЦЕМЁНТ
АЗБОЦЕМЁНТНИЙ
Аз б у к а
Аз б у ч н и й

а з и д и
АЗЙДНИЙ
Аз и м у т
а з и м у т а л ь н и й
Аз и м у т н и й
АЗіАт  див. азіати 
АЗІАТИ
АЗІАТКА див. азіати
АЗІАТСЬКИЙ
а з іАт ч и н а
АЗІЙСЬКИЙ
АЗО...
АЗОНАЛЬНИЙ
АЗОНАЛЬНІСТЬ
АЗООСПЕРМІЯ
АЗОСПОЛУКА
АЗОТ
АЗОТЕМІЯ
АЗОТИЗАЦІЯ
АЗОТИСТИЙ
АЗОТНИЙ

АЗОТО...
АЗОТОБАКТЕР
АЗОТОБАКТЕРЙН
АЗОТОВАНИЙ
АЗОТОВМІСНИЙ
АЗОТОГЁН
АЗОТУВАННЯ
АЗОТУВАТИ
АЗОТУВАТИСЯ
АЗОТУРІЯ
АЗС
АЗУ
АЗУР
АЗУРЙТ
АЇЛ
АЇЛЬНИЙ
АЇР
АЙ1
АЙ2
а й б О
а й в А
а й в Ан
АЙВІВКА 
АЙВОВИЙ 
АЙДА див. гайда1
Ай к а л о
Ай к а н н я
Ай к а т и
а й к ід О
АЙКІДОіСТ
А й к н у т и
АЙ-К’Ю
а й л Ан т
а й м Ак
АЙМАКбВИЙ
а й м а р А
ЛИМАРСЬКИЙ
а й м Ач н и й
а й р Ан
АЙРШЙР
Ай с б е р г
Айсинґ
Айсинг2
АЙСбР див. айсори
а й с Ор и
АЙСОРКА див. айсори
АЙСОРСЬКИЙ
АЙС-РЕВЮ
Ай с т р а
Ай с т р о в и й
АКАДЕМІЗМ
АКАДЁМ1К
АКАДЁМ1К-СЕКРЕТАР
АКАДЕМІСТ
АКАДЕМІЧНИЙ
АКАДЕМІЧНІСТЬ
АКАДЕМІЧНО
АКАДЁМ1Я
АКАДЕММ1СТЁЧКО
АКАЖУ

АЗЕРБАЙДЖАНЕЦЬ див. азербай
джанці

АЗЕРБАЙДЖАНКА див. азербай
джанці

АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ 
АЗЕРБАЙДЖАНЦІ 
АЗЙД див. азиди
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АКАЛЬКУЛІЯ
Ак а н н я
а к Ан т
а к а н т о в и й
АКАНТОд див. акантбди 
АКАНТбДИ
АКАНТОЦЕФАЛ див. акантоцефали
а к а н т о ц е ф Ал и
АКАНФ див. акант
АКАНФОВИЙ див. акантовий
АКАПЕЛЬНИЙ
АКАРЙН див. акарйни
АКАРЙНИ
АКАРИЦЙД
АКАРОЗ
АКАРОЛОГ
АКАРОЛОГІЯ
Ак а т и
а к Аф іс т
а к Аф іс т о в и й
а к а ц іє в и й
а к Ац ій к а
а к Ац ія
Ак а ю ч и й
АКБ
а к в а б Ай к
а к в а д Аг
АКВАКУЛЬТУРА
АКВАЛАНГ
АКВАЛАНГІСТ
АКВАМАРЙН
АКВАМАРЙННИЙ
АКВАМАРЙНОВИЙ
АКВАМЕТРІЯ
АКВАМОБІЛЬ
АКВАНАВТ
АКВАНАВТИКА
а к в а н Ар іу м
а к в а п Ар к
а к в а п л Ан
АКВАПОЛІС
АКВАРЕЛІСТ
АКВАРЕЛІСТКА
АКВАРЕЛЬ
АКВАРЕЛЬКА
АКВАРЕЛЬНИЙ
АКВАРЕЛЬНІСТЬ
а к в а р іАл ь н я
а к в Ар іу м
АКВАРІУМІСТ
АКВАРІУМІСТИКА
АКВАРІУМНИЙ
АКВАТЕХНІКА
АКВАТЙНТА
АКВАТЙПІЯ
АКВАТОРІЯ
АКВЕДУК
АКВІЗЙТОР
АКВІЗЙЦІЯ
АКВІЛЕГІЯ

АКВІЛОН 
АКЙН 
АКІНЕЗІЯ 
АКЛАМАЦІЯ 
АКЛІМАТИЗАТОР1 
АКЛІМАТИЗАТОР2 
АКЛІМАТИЗАЦІЙНИЙ 
АКЛІМАТИЗАЦІЯ 
АКЛІМАТИЗОВАНИЙ 
АКЛІМАТИЗОВУВАТИ 
АКЛІМАТИЗОВУВАТИСЯ 
АКЛІМАТИЗУВАННЯ 
АКЛІМАТИЗУВАТИ див. акліматизо

вувати
АКЛІМАТИЗУВАТИСЯ див. акліма- 

тизбвуватися 
АКМЕЇЗМ 
АКМЕЇСТ 
АКОЛАДА1
а к о л Ад а 2
АКОМОДАЦІЙНИЙ
АКОМОДАЦІЯ
АКОМОДУВАТИ
АКОМОДУВАТИСЯ
АКОМПАНЕМЕНТ
АКОМПАНІАТОР
АКОМПАНІАТОРКА
АКОМПАНУВАННЯ
АКОМПАНУВАТИ
АКОНІТ
АКОНІТОВИЙ
а -к Он т о
а к Ор д 1
а к Орд 2
а к Ор д 3
АКОРДЕОН
АКОРДЕОНІСТ
АКОРДЕОНІСТКА
АКОРДНИЙ1
АКОРДНИЙ2
АКОРДНО
АКОРДОВИЙ
АКР
а к р а т о ф Ор
АКРЕДИТАЦІЙНИЙ 
АКРЕДИТАЦІЯ 
АКРЕДИТЙВ 
АКРЕДИТЙВНИЙ 
АКРЕДИТОВАНИЙ 
АКРЕДИТОВУВАТИ 
АКРЕДИТОВУВАТИСЯ 
АКРЕДИТУВАННЯ 
АКРЕДИТУВАТИ див. акредитовувати 
АКРЕДИТУВАТИСЯ див. акредитб- 

вуватися
АКРЙДА див. акриди
АКРЙДИ
АКРЙЛ
а к р и л Ан
АКРЙЛОВИЙ

АКРИХІН
а к р о б Ат
АКРОБАТЙЗМ
АКРОБАТИКА
АКРОБАТЙЧНИЙ
АКРОБАТЙЧНІСТЬ
АКРОБАТЙЧНО
АКРОБАТКА
АКРОБОЛІСТ
АКРОВІРШ
АКРОКЕФАЛІЯ
АКРОЛЕЇН
АКРОМЕГАЛІЯ
АКРОМЕЛАНІЗМ
а к р Он ім
АКРОПЕТАЛЬНИЙ
а к р Оп о л ь
АКРОСТЙХ
АКРОТЕРІЙ
АКРОЦЕФАЛІЯ див. акрокефалія
а к с а к Ал
АКСАНТЕГЮ
АКСЕЛЕРАТ
АКСЕЛЕРАТКА
АКСЕЛЕРАТОР
АКСЕЛЕРАЦІЯ
АКСЕЛЕРбВАНИЙ
АКСЕЛЕРбГРАФ
АКСЕЛЕРбМЕТР
АКСЕЛЬБАНТ
АКСЕСУАР
АКСЕСУАРНИЙ
Аксис
АКСІАЛЬНИЙ
АКСІОЛОПЧНИЙ
АКСЮЛбГІЯ
АКСібМА
АКСІОМАТИКА
АКСІОМАТЙЧНИЙ
АКСібМЕТР
АКСОЛбТЛЬ
АКСбН
АКСОНОМЕТРИЧНИЙ 
АКСОНОМЕТРІЯ 
АКСбН-РЕФЛЁКС 
АКТ 
АКТИВ1 
АКТЙВ2 
АКТИВАТОР 
АКТИВАЦІЙНИЙ 
АКТИВАЦІЯ 
АКТИВІЗАЦІЯ 
АКТИВІЗбВАНИЙ 
АКТИВІЗбВУВАТИ 
АКТИВІЗбВУВАТИСЯ 
АКТИВІЗУВАННЯ 
АКТИВІЗУВАТИ див. активізбвувати 
АКТИВІЗУВАТИСЯ див. активізбву- 

ватися 
АКТИВІСТ
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АКТИВІСТКА
АКТИВІСТСЬКИЙ
АКТИВНИЙ1
АКТИВНИЙ2
АКТИВНІСТЬ
АКТИВНО
АКТИВбВАНИЙ
АКТИВОВУВАТИ
АКТИВУВАННЯ
АКТИВУВАТИ див. активовувати
АКТИН
АКТИНІДІСВІ
АКТИНІДІЯ
АКТИНІЄВИЙ
АКТИНІЙ
АКТИНІЧНИЙ
АКТИНІЯ
АКТИНОБАЦИЛЬОЗ
АКТИНОГРАФ
АКТИНбІД див. актиноїди
АКТИНбїДИ
АКТИНОЛІТ
АКТИНбМЕТР
АКТИНОМЕТРИЧНИЙ
АКТИНОМЕТРІЯ
АКТИНОМІКОЗ
АКТИНОМІЦЕТ див. актиноміцети 
АКТИНОМІЦЕТИ 
АКТИНОМІЦИН див. актиноміцини 
АКТИНОМІЦИНИ 
АКТИНОФАГ
...Актний
АКТОВАНИЙ 
...АКТОВИЙ див. ...актний
Актовий
Ак т о р
а к т о р
АКТОРКА
АКТОРСТВО
АКТбРСТВУВАТИ
АКТбРСЬКИЙ
АКТОРУВАТИ
АКТРИСА
АКТУАЛІЗАЦІЯ
АКТУАЛІЗМ
АКТУАЛІЗОВАНИЙ
АКТУАЛІЗУВАННЯ
АКТУАЛІЗУВАТИ
АКТУАЛІЗУВАТИСЯ
АКТУАЛЬНИЙ
АКТУАЛЬНІСТЬ
АКТУАЛЬНО
АКТУАРІЙ
АКТУВАННЯ
АКТУВАТИ
АКУЗАТИВ
АКУЛА
АКУЛОВІ
АКУЛОПОДІБНИЙ
а к у л ь т у рАц ія

АКУЛЯЧИЙ
АКУМЕТРІЯ
АКУМУЛЬОВАНИЙ
АКУМУЛЮВАННЯ
АКУМУЛЮВАТИ
АКУМУЛЮВАТИСЯ
АКУМУЛЯТИВНИЙ
АКУМУЛЯТОР
АКУМУЛЯТОРНИЙ
АКУМУЛЯЦІЙНИЙ
АКУМУЛЯЦІЯ
АКУПРЕСУРА
АКУПУНКТУРА
АКУПУНКТУРНИЙ
а к у р Ат
АКУРАТЙСТ
АКУРАТИСТКА
АКУРАТНЕНЬКИЙ
АКУРАТНЕНЬКО
АКУРАТНИЙ
АКУРАТНІСТЬ
а к у р Ат н о
АКУСТИК
АКУСТИКА
АКУСТИЧНИЙ
АКУСТОЕЛЕКТРЙЧНИЙ
АКУСТОЕЛЕКТРбНІКА
АКУТ
АКУТбВАНИЙ
АКУТОВИЙ
АКУШЕР
АКУШЕРКА
АКУШЕРСТВО
АКУШЕРСЬКИЙ
АКУШЕРУВАТИ
АКЦЕНТ
АКЦЕНТНИЙ
АКЦЕНТОВАНИЙ
АКЦЕНТОЛОГ
АКЦЕНТОЛОГІЧНИЙ
АКЦЕНТОЛОГІЯ
АКЦЕНТУАЦІЙНИЙ
АКЦЕНТУАЦІЯ
АКЦЕНТУВАННЯ
АКЦЕНТУВАТИ
АКЦЕНТУВАТИСЯ
АКЦЕПТ
АКЦЕПТАНТ
АКЦЕПТНИЙ
АКЦЕПТОВАНИЙ
АКЦЕПТОВИЙ
АКЦЕПТОР
АКЦЁПТОРНИЙ
АКЦЕПТУВАННЯ
АКЦЕПТУВАТИ
АКЦЕСОРНИЙ
АКЦИДЕНТНИЙ
АКЦИДЕНЦІЯ
АКЦЙЗ
АКЦЙЗНИЙ

АКЦЙЗНИК
АКЦІЙНИЙ1
АКЦІЙНИЙ2
АКЦІОНЕР
АКЦІОНЕРКА
АКЦІОНЕРНИЙ
АКЦІОНЕРСЬКИЙ
АКЦІОНбВАНИЙ
а к ц іо н у в Ан н я
а к ц іо н у в Ат и
Ак ц ія 1
Ак ц ія 2
а л а б Ас т р
АЛАЗбН див. алазбни 
АЛАЗбНИ 
АЛАЛІЯ 
АЛАн  див. алани
а л А н и
АЛАНІН
а л Ан с ь к и й
АЛАНТОЇС
а л Ар м
АЛАРМІСТ
АЛАРМІСТКА
АЛАРМІСТСЬКИЙ
а л Ар м н и й
а л Ар м о в и й
АЛБАНЕЦЬ див. албанці 
АЛБАНКА див. албанці 
АЛБАНСЬКИЙ 
АЛБАНЦІ
Ал г е б р а
АЛГЕБРАЇЗУВАт И див. алгебризувати 
АЛГЕБРАЇСТ
АЛГЕБРАЇЧНИЙ див. алгебричний
АЛГЕБРАЇЧНО
АЛГЕБРИЗУВАТИ
АЛГЕБРЙСТ
АЛГЕБРЙЧНИЙ
АЛГЕБРЙЧНО
АЛГбЛ
АЛГОНКІНИ
АЛГОНКІНСЬКИЙ
АЛГОРЙТМ
АЛГОРИТМІЗАЦІЯ
АЛГОРИТМІЗУВАТИ
АЛГОРИТМІЧНИЙ
АЛГОРИТМІЧНО
АЛЕ1
АЛЕ2
АЛЕ3
АЛЕАТОРИКА
АЛЕАТбРНИЙ
АЛЕБАРДА
АЛЕБАРДЙСТ
АЛЕБАРДНИЙ
АЛЕБАРДОВИЙ
а л е б Ас т р
АЛЕБАСТРОВИЙ
АЛЕВРЙТ
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АЛЕВРЙТОВИЙ
АЛЕВРОЛІТ
АЛЕВРОЛІТОВИЙ
АЛЕГОРИЗМ
АЛЕГОРИЧНИЙ
АЛЕГОРИЧНІСТЬ
АЛЕГОРИЧНО
АЛЕГОРІЯ
АЛЕГРЁТО
АЛЕГРІ
АЛЕГРО
АЛЕЙКА
АЛЕЙКЕМІЯ
АЛЕЙНИЙ
АЛЕКСІЯ
АЛЕЛІ
АЛЕЛІЗМ
АЛЕЛОМОРФ
АЛЕЛОМОРФІЗМ
АЛЕЛОПАТІЯ
АЛЕЛЬ див. алелі
АЛЁЛЬНИЙ
АЛЕМАНДА
АЛЕРГЕН
АЛЕРГЕННИЙ
АЛЕРГІЗАЦІЯ
АЛЕРГІЗУВАТИ
АЛЕРГІЙНИЙ
АЛЕРГІК
АЛЕРГІЧНИЙ
АЛЕРГІЯ
АЛЕРГбЛОГ
АЛЕРГОЛОГІЧНИЙ
АЛЕРГОЛбГІЯ
АЛЕУТ див. алеути
АЛЕУТИ
АЛЕУТКА див. алеути
АЛЕУТСЬКИЙ
АЛЕЯ
АЛЖИРЕЦЬ див. алжирці
АЛЖИРКА див. алжирці
АЛЖИРСЬКИЙ
АЛЖИРЦІ
АЛИЧА
АЛИЧЕВИЙ
Ал іб і
а л іг Ат о р
а л іг а т о р о в і
АЛІГОТЕ
а л ід Ад а
а л ід Ад н и й
а л іє н Ац ія
АЛІЗАРИН
АЛІЗАРИНОВИЙ
АЛІЛ
АЛІЛОВИЙ
АЛІЛУЙКО
АЛІЛУЙНИЙ
АЛІЛУЙСЬКИЙ
АЛІЛУЙЩИК

АЛІЛУЙЩИНА
АЛІЛУЯ
АЛІМЕНТАРНИЙ
АЛІМЕНТАЦІЯ
АЛІМЕНТИ
АЛІМЕНТНИЙ
АЛІМЕНТНИК
АЛІМЕНТНИЦЯ
АЛІТЕРАЦІЯ
АЛІТУВАННЯ
а л іт у в Ат и
АЛІФАТИЧНИЙ
АЛІЦИКЛІЧНИЙ
АЛКАДІЄН див. алкадієни
АЛКАДібНИ
АЛКАЛІЗАЦІЯ
АЛКАЛІМЕТРІЯ
АЛКАЛбЗ
АЛКАЛбїД
АЛКАЛОЇДНИЙ
АЛКАН див. алкани
а л к Ан и
АЛКАШ
АЛКЕН див. алкени 
АЛКЕНИ 
АЛКІЛ див. алкіли 
АЛКІЛИ
АЛКІН див. алкіни
АЛКІНИ
АЛКОГОЛІЗ
АЛКОГОЛІЗАЦІЯ
АЛКОГОЛІЗМ
АЛКОГОЛІЗУВАТИ
АЛКОГбЛІК
АЛКОГОЛІЧКА
АЛКОГОЛІЧНИЙ
АЛКОГбЛЬ
АЛКОГбЛЬНИЙ
АЛКОГОЛЯТ див. алкоголяти
АЛКОГОЛЯТИ
АЛКОГОЛЯТНИЙ
а л к о р Ан
а л л А
а л л Ах
АЛЛб
а л м Аз
а л м Аз и к
а л м Аз н и й
а л м Аз н и к
АЛМАЗО...
АЛМАЗО ГРАНИЛЬНИЙ
а л м а з о г р а н у в Ан н я
а л м а з о д о б у в Ан н я
АЛМАЗОДОБУВНИЙ
АЛМАЗОЗАМІННИК
АЛМАЗОНбСНИЙ
АЛМАЗООБРОБЛЕННЯ
АЛМАЗОПОДІБНИЙ
АЛМАЗОПОДІБНІСТЬ
АЛО...

АЛОГАМІЯ
а л о г Ам н и й
АЛОГІЗМ
АЛОГІЧНИЙ
АЛОГІЧНІСТЬ
АЛбД
а л 6 е
АЛОЕВИЙ
АЛбЗА
АЛбЗОВИЙ
АЛбЙНИЙ
АЛОМЕТРІЯ
АЛОМбРФ
АЛОМОРФбЗ
АЛОНЖ
АЛОНІМ
а л о п Ат
АЛОПАТЙЧНИЙ
АЛОПАТІЯ
АЛОПЕЦІЯ
АЛОПЛАСТИКА
АЛОПЛАСТЙЧНИЙ
АЛОТРАНСПЛАНТАЦІЯ
АЛОТРОПІЧНИЙ
АЛОТРбПІЯ
АЛОТРбПНИЙ
а л о ф Ан
АЛОФОН
АЛОХОЛ
АЛОХТбН
АЛОХТбННИЙ
а л т а б Ас
АЛТАЄЦЬ див. алтайці 
АЛТАЙКА див. алтайці 
АЛТАЙСЬКИЙ
а л т Ай ц і
АЛТЕЙ
АЛТЁЙНИЙ
АЛТЙН
АЛУНІТ
АЛФАВІТ
АЛФАВІТНИЙ
АЛХІМІК
АЛХІМІЧНИЙ
АЛХІМІЯ
Ал ь б а
АЛЬБАТРбС
АЛЬБАТРОСОВІ
АЛЬБЁДО
АЛЬБЕДбМЕТР
АЛЬБІГбЄЦЬ див. альбігойці
АЛЬБІГОЙСЬКИЙ
АЛЬБІГбЙЦІ
АЛЬБІДУМ
АЛЬБІНІЗМ
АЛЬБІНбС
АЛЬБІНОСКА
АЛЬБІТ
АЛЬБІЦІЯ
АЛЬБОМ
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АЛЬБбМНИЙ
АЛЬБбМЧИК
АЛЬБОРАДА
АЛЬБУМІН див. альбуміни
АЛЬБУМІНИ
АЛЬБУМІННИЙ
АЛЬБУМІНОВИЙ
АЛЬБУМІНУРІЯ
АЛЬБУЦИД
АЛЬВЕбЛА див. альвеоли
АЛЬВЕбЛИ
АЛЬВЕОЛІТ
АЛЬВЕОЛЯРНИЙ
АЛЬГВАСЙЛ
АЛЬГІЦЙД див. альгіцйди
АЛЬГІЦЙДИ
АЛЬГбЛОГ
АЛЬГОЛОГІЧНИЙ
АЛЬГОЛбГІЯ
АЛЬГОТЕРАПІЯ
АЛЬГОФЛбРА
АЛЬГРАФІЯ
АЛЬДЕГІД див. альдегіди
АЛЬДЕГІДИ
АЛЬДЕГІДНИЙ
АЛЬДОСТЕРбН
АЛЬКАЛЬД
а л ь к а с Ар
АЛЬКЙР
АЛЬКЙРНИЙ
АЛЬКЛЁД
АЛЬКбВ
АЛЬКбВНИЙ
АЛЬКУПРИНТ
АЛЬМАВІВА
АЛЬМА-МАТЕР
АЛЬМАНАХ
АЛЬМАНАХОВИЙ
а л ь м а н Аш н и й
АЛЬМАНДЙН
АЛЬМАНДЙНОВИЙ
АЛЬМЁНДА
АЛЬПАКА
АЛЬПАКбВИЙ
АЛЬПАРІ
АЛЬПЕНШТбК
АЛЬПІЙСЬКИЙ
АЛЬПІНАРІЙ
а л ь п ін іАд а
АЛЬПІНІЗМ
АЛЬПІНІСТ
АЛЬПІНІСТКА
АЛЬПІНІСТСЬКИЙ
АЛЬСЁКО
АЛЬТ
АЛЬТАЗИМУТ
а л ь т Ан а
а л ь т Ан к а
а л ь т Ан о ч к а
а л ь т е м б Ас

АЛЬТЕРАЦІЯ
АЛЬТЕРНАТ
АЛЬТЕРНАТИВА
АЛЬТЕРНАТЙВНИЙ
АЛЬТЕРНАТЙВНИК
АЛЬТЕРНАТЙВНІСТЬ
АЛЬТЕРНАТЙВНО
АЛЬТЕРНАТОР
АЛЬТЕРНАЦІЙНИЙ
АЛЬТЕРНАЦІЯ
АЛЬТЕРНУВАЛЬНИЙ
АЛЬТЕРбВАНИЙ
АЛЬТИМЕТР
Альтинг
АЛЬТЙСТ
АЛЬТЙСТКА
АЛЬТИТУДА
АЛЬТбВИЙ
АЛЬТРУЇЗМ
АЛЬТРУЇСТ
АЛЬТРУЇСТЙЧНИЙ
АЛЬТРУЇСТИЧНО
АЛЬТРУЇСТКА
Ал ь ф а
а л ь ф а -...
АЛЬФАМЕТР
АЛЬФАТЙП
АЛЬФАТРбН
АЛЬФбНС
АЛЬФРЁЙНИЙ
АЛЬФРЁЙНИК
АЛЬФРЕСКО
АЛЬЯНС
АЛЮВІАЛЬНИЙ
АЛЮВІЙ
АЛЮЗІЯ
АЛЮМІНАТ див. алюмінати 
АЛЮМІНАТИ 
АЛЮМІНІЄВИЙ 
АЛЮМІНІЄВО-...
АЛЮМІНІЙ
АЛЮМІНО... див. алюмінієво-...
АЛЮМІНбЗ
АЛЮМІНОТЕРМІЯ
АЛЮМО... див. алюмінієво-...
АЛЮМОГЕЛЬ
АЛЮМОСИЛІКАТ
АЛЮМОСИЛІКАТНИЙ
АЛЮР
А-ЛЯ
Ал я р

АМАЗОНЯНКА
АМАЛЬГАМА
АМАЛЬГАМАЦІЙНИЙ
АМАЛЬГАМАЦІЯ
АМАЛЬГАМІЧНИЙ
АМАЛЬГАМНИЙ
АМАЛЬГАМОВАНИЙ
АМАЛЬГАМОВИЙ
АМАЛЬГАМУВАЛЬНИЙ
АМАЛЬГАМУВАННЯ
АМАЛЬГАМУВАТИ
АМАЛЬГАМУВАТИСЯ
а м а р Ан т
АМАРАНТОВИЙ
АМАРИЛІС
АМАРЙЛІСОВИЙ
а м Ат о р
а м Ат о р к а
АМАТОРСТВО
АМАТОРСЬКИЙ
Ам б а
а м б Ал
АМБАЛАЖ
а м б Ар
АМБАРНИЙ
а м б а с Ад а
АМБІ...
АМБІВАЛЕНТНИЙ
АМБІВАЛЕНТНІСТЬ
АМБІСТбМА див. амбістоми
АМБІСТбМИ
АМБІСТбМОВІ
АМБІТНИЙ
АМБІТНИК
АМБІТНІСТЬ
АМБІТНО
АМБІЦІЙНИЙ
АМБІЦІЙНІСТЬ
АМБІЦІЙНО
АМБІЦІЯ
АМБО... див. амбі... 
АМБОЦЁПТОР
Ам б р а
АМБРАЗУРА
АМБРАЗУРНИЙ
АМБРЕ
АМБРОВИЙ
АМБРОЗІАЛЬНИЙ
АМБРОЗІЙНИЙ
АМ БРбЗІЯ1
АМБРбЗІЯ2
АМБУЛАТбРІЯ
АМБУЛАТбРНИЙ
АМБУЛАТбРНО
АМБУШУР
АМБУШУРНИЙ
АМВбН
АМВРбСІЯ див. амброзія1 
АМЁБА див. амеби 
АМЕБИ

АЛЯРМ див. аларм 
АЛЯРМІСТ див. аларміст 
АЛЯРМІСТКА див. алармістка 
АЛЯРМІСТСЬКИЙ див. аларміст- 

ський
АЛЯРМНИЙ див. алармний 
АЛЯРМОВИЙ див. алармовий 
АМАЗОНІТ 
АМАЗбНКА
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АМЕБІАЗ
АМЕБОПОДІБНИЙ 
АМЕБОЦИТ див. амебоцити 
АМЕБОЦИТИ
АМЕЛОБЛАСТ див. амелобласти
АМЕЛОБЛАСТИ
АМЕНОРЕЯ
АМЁНЦ1Я
АМЕРИКАНЕЦЬ див. американці
АМЕРИКАНІЗАЦІЯ
АМЕРИКАНІЗМ
АМЕРИКАНІЗОВАНИЙ
АМЕРИКАНІЗУВАТИ
АМЕРИКАНІЗУВАТИСЯ
АМЕРИКАНІСТ
АМЕРИКАНІСТИКА
АМЕРИКАНІСТКА
АМЕРИКАНКА1 див. американці
АМЕРИКАНКА2
АМЕРИКАНСЬКИЙ
АМЕРИКАНЦІ
АМЕРИЦІЙ
АМЕТИСТ
АМЕТИСТОВИЙ
АМЕТРОПІЯ
а м іАк
а м іа к Ат
АМІАКОВИЙ
АМІАКОВОЗ
а м іАн т
АМІАНТОВИЙ
АМІАЧНИЙ
АМІД див. аміди
АМІДИ
АМІДНИЙ
АМІДбЛ
АМІДОПІРЙН
Ам іє в і
АМІЄПОДІБНІ 
АМІКОШОНСТВО 
АМІКОШбНСЬКИЙ 
АМІЛАЗА див. амілази 
АМІЛАЗИ
АМІЛАЦЕТАТ див. амілацетати
АМІЛАЦЕТАТИ
АМІЛОБЕНЗбЛ
АМІЛОДЕКСТРИН
АМІЛбІД
АМІЛОЇДбЗ
АМІЛОПЕКТИН
АМІЛОПЛАСТ див. амілопласти
АМІЛОПЛАСТИ
АМІМІЯ
АМІН див. аміни
АМІНАЗИН
АМІНИ
АМІННИЙ
АМІНО...
АМІНОГРУПА
АМІНОКИСЛОТА див. амінокислоти

АМІНОКИСЛОТИ
АМІНОКИСЛбТНИЙ
АМІНОПЛАСТ див. амінопласти
АМІНОПЛАСТИ
АМІНЬ
АМІТОЗ
Амія
АМНЕЗІЯ
АМНІОН
АМНЮЦЕНТЁЗ
АМНІСТІЯ
АМНІСТОВАНИЙ
АМНІСТУВАННЯ
АМНІСТУВАТИ
Am o k
а м о н Ал
а м о н Ал о в и й
а м о н іАк
АМОНІАКОВИЙ
АМОНІЄВИЙ
АМОНІЗАЦІЯ
АМОНІЗОВАНИЙ
АМОНІЗУВАТИ
АМОНІЙ
АМОНІЙНИЙ
АМОНІТ
АМОНІТИ
АМОНІФІКАЦІЯ
АМОРАЛІЗМ
АМОРАЛЬНИЙ
АМОРАЛЬНІСТЬ
АМОРАЛЬНО
АМОРТИЗАТОР
АМОРТИЗАЦІЙНИЙ
АМОРТИЗАЦІЯ
АМОРТИЗОВАНИЙ
АМОРТИЗУВАТИ
АМОРТИЗУВАТИСЯ
АМОРФНИЙ
АМОРФНІСТЬ
АМОРФНО
а м о ф Ос
а м о ф Ос н и й
АМПЕЛОГРАФІЯ
АМПЕЛОТЕРАПІЯ
Ам п е л ь н и й
АМПЕР
АМПЕРАЖ
АМПЕРВОЛЬТМЕТР
АМПЕРВОЛЬТОММЕТР
АМПЕР-ГОДИНА
АМПЕРМЕТР
АМПЕРМЕТРЙЧНИЙ
АМПЕРНИЙ
АМПІР
АМПІРНИЙ
АМПЛІДЙН
АМПЛІТРОН
АМПЛІТУДА
АМПЛІТУДНИЙ

АМПЛІФІКАЦІЙНИЙ
АМПЛІФІКАЦІЯ
АМПЛІФІКУВАННЯ
АМПЛУА
АМПЛЬ
Ам п у л а
Ам п у л к а
Ам п у л ь н и й
АМПУТАЦІЙНИЙ
АМПУТАЦІЯ
АМПУТОВАНИЙ
АМПУТУВАТИ
АМУЗІЯ
АМУЛЕТ
АМУЛЁТИК
АМУЛЁТОВИЙ
АМУНІЦІЙНИЙ
АМУНІЦІЯ
АМУР
АМУРНИЙ
АМУРЧИК
АМФЕТАМІН
АМФІ...
АМФІБІОНТ див. амфібіонти
АМФІБІОНТИ
АМФІБІЯ
АМФІБОЛ див. амфіболи
АМФІБОЛИ
АМФІБОЛІТ
а м ф іб р а х іАл ь н и й
АМФІБРАХІЙ
АМФІБРАХІЧНИЙ
а м ф ід и п л Оїд
АМФІМАКР 
АМФІМІКСИС 
АМФІПОД див. амфіподи 
АМФІПОДИ 
АМФ1СБЁНА 
АМФІТЕАТР 
АМФІТРІОН 
АМФО... див. амфі...
а м ф о д о н т Оз
Ам ф о р а
Ам ф о р н и й
АМФОТЁРНИЙ
АМФОТЁРН1СТБ
а м х Ара
АМХАРСЬКИЙ
АНА...
АНАБАЗИН
а н а б а з й н -с у л ь ф Ат
а н а б Аз и с
АНАБАПТЙЗМ
АНАБАПТЙСТ
АНАБАПТЙСТКА
АНАБАПТЙСТСЬКИЙ
а н а б Ас
АНАБІОЗ
АНАБІОТЙЧНИЙ
АНАБОЛІЗМ
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АНАБОЛІК див. анаббліки
АНАБОЛІКИ
АНАБОЛІЧНИЙ
АНАБОЛІЯ
АНАГАЛАКТИЧНИЙ
АНАГЕНЕЗ
АНАГЛІФІЧНИЙ
АНАГЛІФІЯ
АНАГРАМА
АНАГРАМАТИЧНИЙ
АНАГРАМНИЙ
АНАЕРОБ див. анаероби
АНАЕРОБИ
АНАЕРОБІОЗ
АНАЕРОБЮНТ див. анаеробіонти
АНАЕРОБіОНТИ
АНАЕРОБНИЙ
АНАКАРДІЄВІ
АНАКОЛУФ
АНАКОНДА
АНАКРЕОНТИЧНИЙ
АНАКРУЗА
АНАЛГЕЗІЯ
АНАЛГЕЗУВАННЯ
АНАЛГЕЗУВАТИ
АНАЛГЁТИК див. аналгётики
АНАЛГЁТИКИ
АНАЛГЕТЙЧНИЙ
АНАЛГІН
АНАЛГІЯ
АНАЛЁКТ див. аналекти 
АНАЛЕКТИ
АНАЛЁПТИК див. аналёптики
АНАЛЁПТИКИ
АНАЛЕПТЙЧНИЙ
АНАЛІЗ
АНАЛІЗАТОР
АНАЛІЗАТОРНИЙ
АНАЛІЗАТОРСЬКИЙ
АНАЛІЗОВАНИЙ
АНАЛІЗУВАННЯ
АНАЛІЗУВАТИ
АНАЛІЗУВАТИСЯ
АНАЛІТЙЗМ
АНАЛІТИК
АНАЛІТИКА
АНАЛІТЙЧНИЙ
АНАЛІТЙЧНІСТЬ
АНАЛІТЙЧНО
АНАЛОГ
АНАЛОГІЗУВАТИ
АНАЛОГІЙНИЙ
АНАЛОГІЧНИЙ
АНАЛОГІЧНІСТЬ
АНАЛОГІЧНО
АНАЛОГІЯ
АНАЛОГОВИЙ
а н Ал о г о -ц и ф р о в й й
АНАЛОЙ
АНАЛОЙНИЙ

АНАЛЬГЁ31Я див. аналгезія 
АНАЛЬГЁТИК див. аналгётики 
АНАЛЬГЁТИКИ див. аналгётики 
АНАЛЬГЕТЙЧНИЙ див. аналгетичний 
АНАЛЬГІЗУВАННЯ див. а н а л із у 

вання
АНАЛЬГІЗУВАт И див. аналгезувати
АНАЛЬГІН див. аналгін
АНАЛЬГІЯ див. аналгія
АНАЛЬНИЙ
АНАЛЬФАБЁТ
АНАМНЕЗ
АНАМНЕСТЙЧНИЙ
АНАМНІЇ
АНАМНІЯ див. анамнії
АНАМОРФІЧНИЙ
АНАМОРФбЗ
АНАМОРФбТНИЙ
АНАМОРФУВАННЯ
а н а н Ас
а н а н Ас и к
АНАНАСНИЙ
АНАНАСОВИЙ
а н Ап е с т
АНАПЕСТЙЧНИЙ
АНАПЛАЗІЯ
АНАПЛАЗМИ
АНАПЛАЗМОЗ див. анаплазмози
АНАПЛАЗМОЗИ
АНАРХІЗМ
АНАРХІСТ
АНАРХІСТКА
АНАРХІСТСЬКИЙ
АНАРХІЧНИЙ
АНАРХІЧНІСТЬ
АНАРХІЧНО
АНАРХІЯ
а н Ар х о -с и н д и к а л із м
а н Ар х о -с и н д и к а л іс т
а н Ар х о -с и н д и к а л іс т с ь к и й
АНАСТИГМАТ
АНАСТИГМАТЙЧНИЙ
АНАСТОМОЗ
АНАТОКСЙН
а н Ат о м
АНАТОМІСТ
АНАТОМІЧНИЙ
АНАТОМІЧНО
АНАТбМІЯ
АНАТбМКА
АНАТОМбВАНИЙ
АНАТОМУВАННЯ
АНАТОМУВАТИ
АНАТОЦЙЗМ
а н а ф Аз а
а н Аф е м а
АНАФЕМСЬКИЙ
АНАФІЛАКСІЯ
АНАФІЛАКТЙЧНИЙ
АНАФ1ЛАКТОГЁН

а н Аф о р а
АНАФОРЁЗ
АНАФОРЙЧНИЙ
АНАФРбНТ
АНАХОРЁТ
АНАХОРЁТКА
АНАХОРЁТНИЙ
АНАХОРЁТСЬКИЙ
АНАХРОНІЗМ
АНАХРОНІЧНИЙ
АНАХРОНІЧНІСТЬ
АНАХТЕМ
АНАХТЕМА див. анафема 
АНАХТЕМСЬКИЙ див. анафемський
а н а ш А
АНГАЖЕМЁНТ
АНГАЖОВАНИЙ
АНГАЖОВАНІСТЬ
АНГАЖУВАТИ
АНГАЖУВАТИСЯ
а н г Ар
АНГАРНИЙ
Ан г е л
АНГЁЛИК
АНГЕЛЙНИЙ
АНГЕЛОЧОК
Ан г е л ь с ь к и й
а н г е л я
АНГЕЛЯТКО
АНГЕЛЯТОЧКО
АНГІДРЙД див. ангідриди
АНГІДРЙДИ
АНГІДРЙДНИЙ
АНГІДРЙДОВИЙ
АНГІДРЙТ
АНГІДРЙТОВИЙ
АНГІНА
АНГІННИЙ
АНГІНОЗНИЙ
АНГІО...
АНГіОГРАФ
АНГІОГРАФІЧНИЙ
АНГІОГРАФІЯ
АНГІОЛОГІЯ
АНГІОМА
АНГІОНЕВРОЗ
АНГІОСПАЗМ
АНГІОСТОМІЯ
АНГІОТЕНЗЙН
АНГІОХОЛІТ
АНГЛЕЗЙТ
Англи
АНГЛІЄЦЬ див. англійці
а н г л із Ац ія
АНГЛІЗОВАНИЙ
АНГЛІЗУВАТИ
АНГЛІЗУВАТИСЯ
АНГЛІЙКА див. англійці
АНГЛІЙСЬКИЙ
АНГЛІЙЦІ
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АНГЛІКАНЕЦЬ
АНГЛІКАНСТВО
АНГЛІКАНСЬКИЙ
АНГЛІЦЙЗМ
АНГЛОМАН
АНГЛОМАНІЯ
а н г л о м Ан к а
а н г л о м Ан с т в о
АНГЛОМАНСЬКИЙ
АНГЛОМбВНИЙ
АНГЛОМОВНІСТЬ
АНГЛОСАКС див. англосакси
АНГЛОСАКСИ
АНГЛОСАКСбНСЬКИЙ
АНГЛОСАКСЬКИЙ
АНГЛОФІЛ
АНГЛОФІЛЬСТВО
АНГЛОФІЛЬСЬКИЙ
АНГЛОФбБ
АНГЛОФбБКА
АНГЛОФОБСТВО
АНГЛОФОБСЬКИЙ
АНГОБ
АНГОБНИЙ
АНГОЛ див. ангел
АНГОЛЕЦЬ див. ангольці
АНГбЛКА див. ангольці
АНГОЛЬСЬКИЙ див. ангельський
АНГбЛЬСЬКИЙ
АНГОЛЬЦІ
АН ГОЛ Я див. ангеля
АНГОЛЯТКО див. ангелятко
АНГОЛЯТОЧКО див. ангеляточко
АНГбРА
АНГОРЕЦЬ
АНГОРКА
АНГбРСЬКИЙ
АНГСТРЕМ
АНДАЛУЗЙТ
АНДАЛУЗЙТОВИЙ
а н д Ан т е
АНДАНТИНО
а н д а р Ак
АНДЕГРАУНД
АНДЕЗИН
АНДЕЗЙНОВИЙ
АНДЕЗИТ
АНДЕЗИТОВИЙ
АНДІЄЦЬ див. андійці
АНДІЙКА див. андійці
АНДІЙСЬКИЙ
АНДІЙЦІ
АНДРАДИТ
АНДРОГЕН
АНДРОГЕНЕЗ
АНДРОГЁННИЙ
АНДРОГІН
АНДРОГІНІЯ
АНДРОГІННИЙ
АНДРОГбГІКА

АНДРОЇД
АНДРбЛОГ
АНДРОЛОГІЧНИЙ
АНДРОЛбГІЯ
АНДРОФбБІЯ
АНДРОЦЕЙ
АНЕВРЙЗМА
АНЕВРИЗМАТЙЧНИЙ
АНЕВРИН
АНЕКДОТ
АНЕКДбТА
АНЕКДОТИК
АНЕКДОТИЧНИЙ
АНЕКДОТЙЧНІСТЬ
АНЕКДОТЙЧНО
АНЕКДбТНИК
АНЕКСІОНІЗМ
АНЕКСІОНІСТ
АНЕКСІОНІСТСЬКИЙ
АНЕКСІЯ
АНЕКСбВАНИЙ
АНЕКСУВАННЯ
АНЕКСУВАТИ
АНЕМІЧНИЙ
АНЕМІЧНІСТЬ
АНЕМІЯ
АНЕМО...
АНЕМОГРАФ
АНЕМбМЕТР
АНЕМОМЕТРІЯ
АНЕМбН
АНЕМбНА див. анемон
АНЕМОФІЛІЯ
АНЕМОФІЛЬНИЙ
АНЕМОХОР
АНЕМОХОРІЯ
АНЕМОХбРНИЙ
АНЕРбїД
АНЕРбїДНИЙ
АНЕСТЕЗЙН
АНЕСТЕЗІЙНИЙ
АНЕСТЕЗібЛОГ
АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНИЙ
АНЕСТЕЗІОЛбГІЯ
АНЕСТЕЗІЯ
АНЕСТЕЗОВАНИЙ
а н е с т е з у в Ал ь н и й
АНЕСТЕЗУВАННЯ
АНЕСТЕЗУВАТИ
АНЕСТЕТИК
АНЕСТЕТЙЧНИЙ
АНЕУПЛОЇДІЯ
АНІ1
АНІ2
АНІГІЛЯЦІЙНИЙ
АНІГІЛЯЦІЯ
АНІД
АНІДЕ
АНІДНИЙ
АНІЖ

АНІЖЕ
а н із Ащ о
АНІЗОГАМІЯ
АНІЗОКОРІЯ
АНІЗОМЕРІЯ
АНІЗОТРОПІЯ
АНІЗОТРбПНИЙ
АНІЗОТРОПНІСТЬ
АНІЗОФІЛІЯ
АНІКОГІСІНЬКО
АНІКОЛИ
АНІЛІН
АНІЛІНОБАРВНИК
АНІЛІНОВИЙ
АНІМАЛІЗМ
АНІМАЛІСТ
АНІМАЛІСТИЧНИЙ
АНІМАЛЬНИЙ
АНІМАТЙЗМ
АНІМАТО
а н ім Ат о р
АНІМАЦІЙНИЙ
АНІМАЦІЯ
АНІМІЗМ
АНІМІСТ
АНІМІСТЙЧНИЙ
АНІНАЙМЕНШИЙ
АНІ-НІ
АНібН див. аніони 
АНібНИ
АНІОНІТ див. аніоніти
АНІОНІТИ
АНібННИЙ
АНІС1
АНІС2
АНІСКІЛЕЧКИ
АНІСКІЛЬКИ
АНІСОВИЙ1
АНІСОВИЙ2
АНІТЕЛЕНЬ
АНІТРІШЕЧКИ
АНІТРІШКИ
АНІТРОХИ
АНІТРбШЕЧКИ див. анітрішечки
АНІТРбШКИ див. анітрішки
АНІХТО
АНІЧИЧЙРК
АНІЧОГІСІНЬКО
АНІЩО
АНІЯК
АНІЯКИЙ
АНІЯКІСІНЬКИЙ
Ан к е р
АНКЕРЙТ
Ан к е р н и й
а н к е р о к
АНКЕТА
АНКЕТЁР
АНКЁТНИЙ
АНКЕТбВАНИЙ
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АНКЕТУВАННЯ
АНКЕТУВАТИ
АНКІЛбЗ
АНКІЛОЗАВР див. анкілозаври 
АНКІЛОЗАВРИ 
АНКІЛОСТОМІДИ 
АНКІЛОСТОМІДбЗ див. анкілосто- 

мідози
АНКІЛОСТОМІДбЗИ
АНКЛАВ
а н н Ал и
АННАЛІСТ
АННАМЕЦЬ див. аннамці 
АННАМІТ див. аннаміти 
АННАМІТИ 
АННАМІТСЬКИЙ 
АННАМКА див. аннамці
а н н Ам с ь к и й
АННАМЦІ
а н н іб Ал ів
АНОВАРІЯ
АНОВУЛЯЦІЯ
АНбД
АНбДНИЙ
АНОДбВАНИЙ
АНОДУВАННЯ
а н о д у в Ат и
АНОКСЕМІЯ
АНОКСИБібЗ
АНОКСИБібНТ див. аноксибіонти
АНОКСИБібНТИ
АНОКСЙЧНИЙ
АНОКСІЯ
АНОМАЛІЯ
АНОМАЛОСКбП
АНОМАЛОСКОПІЯ
АНОМАЛЬНИЙ
а н о м Ал ь н іс т ь
АНОМАЛЬНО
АНбНА
АНОНІМ
АНОНІМКА
АНОНІМНИЙ
АНОНІМНИК
АНОНІМНИЦЯ
АНОНІМНІСТЬ
АНОНІМНО
АНбНС
АНОНСбВАНИЙ
АНОНСУВАННЯ
АНОНСУВАТИ
АНОНСУВАТИСЯ
а н о р г Аз м ія
АНОРГАСТЙЧНИЙ
АНОРЕКСІЯ
а н о р е к т Ал ь н и й
АНОРМАЛЬНИЙ
АНОРМАЛЬНІСТЬ
АНОРМАЛЬНО
АНОРТЙТ

АНОРТОЗЙТ
АНОРХІЗМ
АНОСКбП
АНОСКОПІЯ
АНОСМІЯ
АНОТАЦІЯ
АНОТОВАНИЙ
АНОТУВАННЯ
АНОТУВАТИ
АНОТУВАТИСЯ
АНбФЕЛЕС
АНОФТАЛЬМ
АНСАМБЛЕВИЙ
АНСАМБЛЬ
АНТ див. анти
а н т Аб к а
АНТАБЛЕМЕНТ
а н т Аб у с
АНТАГОНІЗМ
АНТАГОНІСТ
АНТАГОНІСТЙЧНИЙ
АНТАГОНІСТЙЧНІСТЬ
АНТАГОНІСТЙЧНО
АНТАГОНІСТКА
Ан т а л
АНТАРКТЙЧНИЙ
АНТАЦЙДНИЙ
АНТЕКЛІЗА
АНТЕНА
а н т е н Ат и
АНТЕННИЙ
АНТЁННИК
АНТЕРЙДІЙ
АНТЕФІКС
АНТЕЦЕДЕНТ
АНТЕЦЕДЁНТНИЙ
Анти
АНТИ...
АНТИАЛЕРГІЙНИЙ
АНТИАЛКОГбЛЬНИЙ
АНТИАМЕРИКАНІЗМ
а н т и а м е р и к Ан с ь к и й
АНТИАРГУМЁНТ
АНТИАРИТМІЧНИЙ
АНТИАСТМАТЙЧНИЙ
АНТИАТОМ
а н т и Ат о м н и й
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ
АНТИБІЛЬШОВЙЗМ
АНТИБІЛЬШОВЙЦЬКИЙ
АНТИБібТИК див. антибіотики
АНТИБібТИКИ
АНТИБІОТИКОСТІЙКЙЙ
АНТИБІОТИКОСТІЙКІСТЬ
АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ
АНТИБІОТЙЧНИЙ
а н т и б л Ас т и к а
АНТИБЮРОКРАТЙЧНИЙ
а н т и в Ар т іс т ь
АНТИВЙБОРЧИЙ

АНТИВІБРАЦІЙНИЙ
АНТИВІРУС
АНТИВІРУСНИЙ
АНТИВІТАМІН див. антивітаміни
АНТИВІТАМІНИ
АНТИВІТАМІННИЙ
АНТИВОЄННИЙ
АНТИГЁН див. антигени
АНТИГЁНИ
АНТИГЁННИЙ
АНТИГЁНН1СТБ
АНТИГЕРО’їЗМ
АНТИГЕРОЇНЯ
АНТИГЕРОїЧНИЙ
АНТИГЕРбЙ
АНТИГІГІЄНІЧНИЙ
АНТИГІСТАМІННИЙ
АНТИГЛОБАЛІЗМ
АНТИГЛОБАЛІСТ
АНТИГЛОБАЛІСТКА
АНТИГЛОБАЛІСТСЬКИЙ
АНТИГОРМбН
а н т и г о р м о н Ал ь н и й
АНТИГРИПІН 
АНТИГРОМАДСЬКИЙ 
АНТИГУАНЕЦЬ див. антигуанці 
АНТИГУАНКА див. антигуанці
а н т и г у Ан ц і
АНТИГУМАНІЗМ
АНТИГУМАНІСТЙЧНИЙ
АНТИГУМАНІСТЙЧНІСТЬ
а н т и г у м Ан н и й
а н т и г у м Ан н іс т ь
АНТИГУМАННО
АНТИДАТУВАТИ
а н т и д е м о к р Ат
АНТИДЕМОКРАТЙЗМ
АНТИДЕМОКРАТЙЧНИЙ
АНТИДЕМОКРАТЙЧНО
а н т и д е м о к р Ат ія
а н т и д е м о к р Ат к а
АНТИДЁМП1НГ 
АНТИДЁМП1НГОВИЙ 
АНТИДЕПРЕСАНТ див. антидепре

санти
АНТИДЕПРЕСАНТИ
АНТИДЕПРЕСЙВНИЙ
АНТИДЕРЖАВНИЙ
а н т и д е р ж Ав н и к
АНТИДЕРЖАВНИЦЬКИЙ
а н т и д е р ж А в н іс т ь
АНТИДЕРЖАВНО
АНТИДЕТОНАТОР
а н т и д е т о н Ат о р н и й
АНТИДЕТОНАЦІЙНИЙ
а н т и д и к т Ат о р с т в о
а н т и д и к т Ат о р с ь к и й
АНТИДІАБЕТЙЧНИЙ
АНТИДІАЛЕКТЙЧНИЙ
АНТИДІУРЕТЙЧНИЙ
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АНТИДбПІНГОВИЙ
АНТИДбТ див. антидоти
АНТИДбТИ
АНТИЕЛЕКТРбН
АНТИЕСТЕТЙЧНИЙ
АНТИЕСТЕТЙЧНІСТЬ
АНТИЕСТЕТЙЧНО
АНТИЗАКбННИЙ
АНТИЗАКОННІСТЬ
АНТИЗАКбННО
а н т и з а н е п Ад н и ц ь к и й
АНТИІМПЕРІАЛІЗМ
АНТИІМПЕРІАЛІСТЙЧНИЙ
АНТИІМПЕРСЬКИЙ
АНТИІМПЛІКАЦІЯ
АНТИІНТЕЛЕКТУАЛІЗМ
АНТИІНФЕКЦІЙНИЙ
АНТИІНФЛЯЦІЙНИЙ
АНТИІСТОРЙЗМ
АНТИІСТОРЙЧНИЙ
АНТИІСТОРЙЧНІСТЬ
АНТИІСТОРЙЧНО
АНТЙК
АНТИКАНЦЕРОГЁННИЙ
АНТИКАПІТАЛІЗМ
АНТИКАПІТАЛІСТЙЧНИЙ
АНТИКАТбД
АНТЙКВА
АНТИКВАР
АНТИКВАРІАТ
а н т и к в Ар ій
а н т и к в Ар к
АНТИКВАРНИЙ
АНТИКЛЕРИКАЛІЗМ
АНТИКЛЕРИКАЛЬНИЙ
а н т и к л е р и к Ал ь н іс т ь
АНТИКЛІНАЛЬ
АНТИКЛІНАЛЬНИЙ
АНТИКОАГУЛЯНТ
АНТИКОАГУЛЯНТНИЙ
АНТИКОЛОНІАЛЬНИЙ
АНТИКОМЕРЦІЙНИЙ
АНТИКОМЕРЦІЙНІСТЬ
АНТИКОМУНІЗМ
АНТИКОМУ Н1СТ
АНТИКОМУНІСТИЧНИЙ
АНТИКОНСТИТУЩЙНИЙ
АНТИКОНСТИТУЦІЙНІСТЬ
АНТИКОНСТИТУЦІЙНО
АНТИКОРОЗІЙНИЙ
АНТИКОРОЗІЙНІСТЬ
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ
АНТИКОРУПЦІЙНІСТЬ
АНТИКбСМОС
АНТИКРЙЗОВИЙ
АНТИКРІПОСНЙЦЬКИЙ
АНТИКУЛЬТУРА
АНТИКУЛЬТУРНИЙ
АНТИЛОГАРЙФМ
АНТИЛОГІЗМ

АНТИЛбПА див. антилопи
АНТИЛбПИ
АНТИЛЮДЯНИЙ
АНТИЛЮДЯНІСТЬ
АНТИМАРКСЙЗМ
АНТИМАРКСЙСТ
АНТИМАРКСЙСТСЬКИЙ
АНТИМАТЕРІАЛІЗМ
АНТИМ АТЕРІАЛІСТЙЧНИЙ
АНТИМАТЕРІЯ
АНТИМИСТЁЦТВО
АНТИМИСТЁЦЬКИЙ
АНТИМІКРбБНИЙ
АНТИМІЛІТАРЙЗМ
АНТИМІЛІТАРЙСТ
АНТИМІЛІТАРИСТЙЧНИЙ
АНТИМІЛІТАРЙСТСЬКИЙ
АНТИМІНС
АНТИМОНАРХІЗМ
АНТИМОНАРХІСТ
АНТИМОНАРХІЧНИЙ
АНТИМОНІД
АНТИМбНІЙ
АНТИМОНІТ
АНТИМбНІЯ
АНТИМОНОПбЛЬНИЙ
АНТИМОРАЛЬНИЙ
АНТИМУТАГЁН див. антимутагени
АНТИМУТАГЁНИ
АНТИМУТАГЁННИЙ
АНТИМУТАГЁНШСТЬ
АНТИНАРКОТЙЧНИЙ
АНТИНАРбДНИЙ
АНТИНАРбДНІСТЬ
АНТИНАРОДНО
АНТИНАУКОВИЙ
АНТИНАУКОВІСТЬ
АНТИНАУКОВО
АНТИНАЦЙЗМ
АНТИНАЦЙСТ
АНТИНАЦЙСТСЬКИЙ
АНТИНАЦІОНАЛЬНИЙ
АНТИНАЦІОНАЛЬНО
АНТИНЕЙТРЙНО
АНТИНЕЙТРОН
АНТИНОМІЧНИЙ
АНТИНОМІЯ
АНТИОБЛІДНЮВАЧ
АНТИОКЙСНЮВАЛЬНИЙ
АНТИОКЙСНЮВАЧ
АНТИОКСИДАНТ див. антиоксиданти
АНТИОКСИДАНТИ
АНТИОКСИДАНТНИЙ
АНТИОЛІГАРХІЧНИЙ
АНТИПАРАЛЁЛЬНИЙ
АНТИПАРАЛЁЛЬН1СТЬ
АНТИПАРАЛЁЛЬНО
АНТИПАРТІЙНИЙ
АНТИПАРТІЙНІСТЬ
АНТИПАСАТ

АНТИПАТИЧНИЙ
АНТИПАТЙЧНІСТЬ
АНТИПАТЙЧНО
АНТИПАТІЯ
АНТИПАТРібТ
АНТИПАТРІОТЙЗМ
АНТИПАТРІОТЙЧНИЙ
АНТИПАТРІОТЙЧНО
АНТИПАЦИФІЗМ
АНТИПАЦИФІСТ
АНТИПЕДАГОГІЧНИЙ
АНТИПЕДАГОГІЧНІСТЬ
АНТИПЕДАГОГІЧНО
АНТИПЕПСЙН
АНТИПЕРИСТАЛЬТИКА
АНТИПІРЕН
АНТИП1РЁТИК див. антипіретики
АНТИП1РЁТИКИ
АНТИПІРЙН
АНТИП1РОГЁН
АНТЙПКА
АНТЙПКО
АНТИПбД
АНТИПбДНИЙ
АНТИПбДНІСТЬ
АНТИПРАВОВЙЙ
АНТИПРЕЗИДЁНТСЬКИЙ
АНТИПРИРбДНИЙ
АНТИПРИРбДНІСТЬ
АНТИПРИРбДНО
АНТИПРОЁКТ
АНТИПРОТбН
АНТИПРОФЕСІОНАЛІЗМ
а н т и р а д и к Ал ь н и й
АНТИРАДЯНСЬКИЙ
АНТИРАКЁТА
АНТИРАКЁТНИЙ
АНТИРАСЙЗМ
АНТИРАСЙСТ
АНТИРАСЙСТСЬКИЙ
АНТИРЕАЛІЗМ
АНТИРЕАЛІСТЙЧНИЙ
АНТИРЕЖЙМНИЙ
АНТИРЕКЛАМА
а н т и р е к л Ам н и й
АНТИРЕЛІГІЙНИЙ
АНТИРЕЛІГІЙНИК
АНТИРЕЛІГІЙНІСТЬ
АНТИРЕЛІГІЙНО
АНТИРЕПРЕСЙВНИЙ
АНТИРЕФбРМА
а н т и р е ф о р м Ат о р
а н т и р е ф о р м Ат о р с т в о
АНТИРЕФОРМАТОРСЬКИЙ
АНТИРЕЧОВИНА
АНТИРЕЧОВЙННИЙ
АНТИРЙНКОВИЙ
АНТИРЙНКОВІСТЬ
а н т и р о м Ан
АНТИРОСШСЬКИЙ
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АНТИСАНІТАРІЯ
АНТИСАНІТАРНИЙ
АНТИСВІТ
АНТИСЕЙСМІЧНИЙ
АНТИСЕЙСМІЧНІСТЬ
а н т и с е к с у Ал ь н и й
АНТИСЕМІТ 
АНТИСЕМІТИЗМ 
АНТИСЕМІТЙЧНИЙ 
АНТИСЕМІТКА 
АНТИСЕМІТСЬКИЙ 
АНТИСЕПТИК див. антисептики 
АНТИСЕПТИКА 
АНТИСЕПТИКИ 
АНТИСЕПТИЧНИЙ 
АНТИСЕПТИЧНІСТЬ 
АНТИСЕПТУВАННЯ 
АНТИСЕПТУВАТИ 
АНТИСЙЛА 
АНТИСИМЕТРЙЧНИЙ 
АНТИСИМЕТРЙЧНІСТЬ 
АНТИСИМЕТРІЯ 
АНТИСИСТЁМНИЙ 
АНТИСИСТЕМНІСТЬ 
АНТИСИСТЁМНО 
АНТИСКЛЕРОТЙЧНИЙ 
АНТИСОЦІАЛІСТЙЧНИЙ 
АНТИСОЦІАЛЬНИЙ 
АНТИСОЦІАЛЬНО 
АНТИСТАТИК 
АНТИСТАТЙЧНИЙ 
АНТИСТЙЛЬ 
АНТИСТРЁСОВИЙ 
АНТИСТРОФА 
АНТИСТРУКТУРА 
АНТИСТРУКТУРНИЙ 
АНТИТЁЗА 
АНТИТЁЗИС 
АНТИТЁЗИСНИЙ 
АНТИТЁЗОВИЙ 
АНТИТЕРбР 
АНТИТЕРОРЙСТ 
АНТИТЕРОРИСТЙЧНИЙ 
АНТИТЁТИКА 
АНТИТЕТЙЧНИЙ 
АНТИТЕХНОЛбГІЇ 
АНТИТЕХНОЛОПЧНИЙ 
АНТИТЕХНОЛОГІЯ див. антитехно- 

логії
АНТИТІЛА
АНТИТІЛО див. антитіла
АНТИТОКСЙН див. антитоксини
АНТИТОКСЙНИ
АНТИТОКСЙННИЙ
АНТИТОКСЙЧНИЙ
АНТИТОТАЛІТАРЙЗМ
а н т и т о т а л іт Ар н и й
АНТИТРОМБІН
АНТИУКРАЇНСЬКИЙ
АНТИУРЯДбВИЙ

АНТИУТОПІСТ
АНТИУТОПІЧНИЙ
АНТИУТбПІЯ
АНТИФАШЙСТ
АНТИФАШЙСТКА
АНТИФАШЙСТСЬКИЙ
АНТИФЕОДАЛЬНИЙ
АНТИФЕРМЁНТ див. антиферменти
АНТИФЕРМЁНТИ
АНТИФЕРМЁНТНИЙ
АНТИФЕРОМАГНЕТЙЗМ
АНТИФЕРОМАГНЁТИК
АНТИФ1ЛОКСЁРНИЙ
АНТИФОН1
АНТИФбН2
АНТИФРЙЗ
АНТИФРЙЗНИЙ
АНТИФРИКЦІЙНИЙ
АНТИХЛбР
АНТИХЛОРНИЙ
АНТЙХРИСТ
АНТИХРИСТИЯНСТВО
АНТИХРИСТИЯНСЬКИЙ
АНТЙХРИСТІВ
АНТИХУДбЖНІЙ
АНТИХУДбЖНІСТЬ
а н т и ц Ар с ь к и й
АНТИЦЕРКОВНИЙ
АНТИЦЕРКбВНИК
АНТИЦИКЛОН
АНТИЦИКЛОНАЛЬНИЙ
АНТИЦИКЛбННИЙ
АНТИЦИНГбТНИЙ
АНТИЦИПАЦІЯ
АНТИЧАСТЙНКА див. античастинки
АНТИЧАСТЙНКИ
АНТЙЧНИЙ
АНТЙЧНІСТЬ
АНТИШОУ
АНТИШУМОВЙЙ
АНТИЯДЕРНИЙ
АНТИЯДРб
АНТКА див. анти
АНТОЛОГІЧНИЙ
АНТОЛОГІЯ
АНТОНІВ
АНТбНІВКА
АНТОНІМ
АНТОНІМІЧНИЙ
АНТОНІМІЧНІСТЬ
АНТОНІМІЯ
АНТОФЕЇН
АНТОХЛбР
АНТОЦІАН див. антоціани 
АНТОЦІАНИ
а н т о ц іАн о в и й
АНТРАКНбЗ
АНТРАКТ
АНТРАКТНИЙ
АНТРАКТОВИЙ

АНТРАЦЁН
АНТРАЦЁНОВИЙ
АНТРАЦЙТ
АНТРАЦЙТНИЙ
АНТРАЦЙТОВИЙ
АНТРАША
АНТРЁ
АНТРЕКбТ
АНТРЕКбТИК
АНТРЕПРЕНЁР
АНТРЕПРЕНЁРСТВО
АНТРЕПРЕНЁРСЬКИЙ
АНТРЕПРЙЗА
АНТРЕПРЙЗНИЙ
АНТРЕСбЛІ
АНТРЕСбЛЬ див^ антресолі 
АНТРЕСОЛЬНИЙ 
АНТРбПНИЙ 
АНТРОПО...
АНТРОПОГЁН
АНТРОПОГЕНЁЗ
АНТРОПОГЕНЁТИКА
АНТРОПОГЕНЕТЙЧНИЙ
АНТРОПОГЕНІЗбВАНИЙ
АНТРОПОГЁННИЙ
АНТРОПОГЁНШСТЬ
а н т р о п о г ё н о в и й
АНТРОПбІД див. антропоїди
АНТРОПбїДИ
АНТРОПОЇДНИЙ
АНТРОПОЛОГ
АНТРОПОЛОГІЗМ
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ
АНТРОПОЛОГІЧНІСТЬ
АНТРОПОЛОГІЧНО
АНТРОПОЛбГІЯ
АНТРОПОМЁТР
АНТРОПОМЕТРЙЧНИЙ
АНТРОПОМЁТР1Я
а н т р о п о м о р ф із Ац ія
АНТРОПОМОРФІЗМ
АНТРОПОМОРФІЗбВАНИЙ
а н т р о п о м о р ф із у в Ат и
АНТРОПОМОРФІЧНИЙ
АНТРОПОМОРФНИЙ
АНТРОПОМОРФНІСТЬ
АНТРОПОМОРФбЛОГ
АНТРОПОМОРФОЛОГІЧНИЙ
АНТРОПОМОРФОЛбГІЯ
АНТРОПбНІМ
АНТРОПОНІМІКА
АНТРОПОНІМІКбН
АНТРОПОНІМІСТ
АНТРОПОНІМІЧНИЙ
АНТРОПОНІМІЯ
АНТРОПОНІМНИЙ
АНТРОПОСОФ
АНТРОПОСбФІЯ
АНТРОПОСбФСЬКИЙ
АНТРОПОСФЁРА
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АНТРОПОФАГ
АНТРОПОФАГІЯ
АНТРОПОФбБІЯ
АНТРОПОФОБНИЙ
АНТРОПОХбРІЯ
АНТРОПОЦЕНТРИЗМ
АНТРОПОЦЕНТРЙЧНИЙ
АНТРОПОЦЕНТРЙЧНО
АНТРОСКбП
АНТСЬКИЙ
АНТУРАЖ
АНТУРАЖНИЙ
АНУ1
АНУ2
АНУГГЁНТ
АНУЇТЕТ
АНУЛЬбВАНИЙ
АНУЛЬбВУВАТИ
АНУЛЬбВУВАТИСЯ
АНУЛЮВАННЯ
АНУЛЮВАТИ див. анульовувати
АНУЛЮВАТИСЯ див. анульовуватися
АНУЛЯЦІЯ
АНУМО
АНУ-НУ
АНУРІЯ
АНУС
АНУТЕ
АНФАС
АНФІЛАДА
АНФІЛАДНИЙ
АНЦЙБОЛ
АНЦЙБОЛОТ
АНЦЙБОЛОТНИК
АНЦЙХРИСТ див. антихрист
а н чАр
АНЧбУС
АНЧбУСНИЙ
АНЧбУСОВИЙ
а н ш л Аг
а н ш л Аг о в и й
Ан ш л іф
Аншлюс
Ан ш п у г
а о р и с т
а 6 рта
АОРТАЛЬНИЙ
АОРТЙТ
АОРТНИЙ
а о р т о п л Ас т и к а
а п а н Аж
а п а рАт
а п а рАт и к
АПАРАТНИЙ
АПАРАТНИК
АПАРАТНИЦЯ
АПАРАТОБУДУВАННЯ
АПАРАТУРА
АПАРАТУРНИЙ
АПАРТАМЕНТ див. апартаменти

АПАРТАМЕНТИ
а п а р т Ам ё н т н и й
АПАРТЕЇД
АПАСІОНАТА
АПАСІОНАТО
АПАТЙТ
АПАТЙТОВИЙ
АПАТИТОНбСНИЙ
АПАТЙЧНИЙ
АПАТЙЧНІСТЬ
АПАТЙЧНО
АПАТІЯ
а п а т о з Ав р
АПАТРЙД
а п Ач і
а п Аш
АПЕЛЬСЙН
АПЕЛЬСЙНКА
АПЕЛЬСЙНОВИЙ
АПЕЛЬСЙНЧИК
АПЕЛЮВАННЯ
АПЕЛЮВАТИ
АПЕЛЯНТ
АПЕЛЯТЙВ
АПЕЛЯТЙВНИЙ
АПЕЛЯЦІЙНИЙ
АПЕЛЯЦІЯ
АПЕНДИКС
АПЕНДИКТОМІЯ
АПЕНДИЦЙТ
АПЕРИТЙВ
АПЕРИТЙВНИЙ
АПЕРІОДЙЧНИЙ
АПЕРІОДЙЧНІСТЬ
АПЕРКбТ
АПЕРТУРА
АПЕТЙТ
АПЕТЙТИК
АПЕТЙТНЕНЬКИЙ
АПЕТЙТНЕНЬКО
АПЕТЙТНИЙ
АПЕТЙТНІСТЬ
АПЕТЙТНО
АПІКАЛЬНИЙ
а п іл Ак
АПІТЕРАПЕВТЙЧНИЙ
АПІТЕРАПІЯ
АПІФбБІЯ
АПК
АПЛАЗІЯ
а п л а н Ат
а п л ік Ат а
АПЛІКАТЙВНИЙ
АПЛІКАТОР
а п л ік Ат о р н и й
АПЛІКАТУРА
АПЛІКАТУРНИЙ
а п л ік а ц ій н и й
АПЛІКАЦІЯ
АПЛІКЕ

АПЛОДИСМЕНТИ
АПЛОДУВАННЯ
АПЛОДУВАТИ
АПЛбМБ
АПЛбМБНО
АПОГАМІЯ
а п о г Ам н и й
а п о г Ам н о
АПОГЕЙ
АПОГЁЙНИЙ
АПОКАЛІПСИС
АПОКАЛІПСЙЧНИЙ
АПОКАЛІПСЙЧНІСТЬ
АПОКАЛІПТЙЧНИЙ
АПОКАЛІПТЙЧНІСТЬ
а п о к а т а с т Ас и с
АПОКРЙНОВИЙ
АПбКРИФ
АПОКРИФІЧНИЙ
АПОКРИФІЧНІСТЬ
АПОЛІТЙЗМ
АПОЛІТЙЧНИЙ
АПОЛІТЙЧНІСТЬ
АПОЛІТЙЧНО
А П б лб Г
АПОЛОГЕТ
а п о л о г е т и з Ац ія
АПОЛОГЕТИЗбВАНИЙ
а п о л о г е т и з у в Ан н я
а п о л о г е т и з у в Ат и
а п о л о г е т и з у в Ат и с я
АПОЛОГЕТИКА
АПОЛОГЕТЙЧНИЙ
АПОЛОГЁТКА
а п о л о г із Ац ія
АПОЛОГІЗбВАНИЙ
а п о л о г із у в Ан н я
а п о л о г із у в Ат и
а п о л о г із у в Ат и с я
АПОЛОГІЧНИЙ
АПОЛОГІЧНІСТЬ
АПОЛбГІЯ
АПОМІКСИС
АПОМОРФІН
АПОНЕВРбЗ
АПОПЛЕКСЙЧНИЙ
АПОПЛЁКС1Я
А П бРТ1
АПбРТ2
АПОСПОРІЯ
АПОСТЕРібРІ
АПОСТЕРібРНИЙ
АПОСТЕРібРНІСТЬ
АПОСТЙЛЬ
АПбСТОЛ
а п о с т о л Ат
АПбСТОЛІВ
АПбСТОЛІВСЬКИЙ
АПбСТОЛЬСТВО
АПбСТОЛЬСЬКИЙ
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АПбСТРбФ
АПОСТРбФА
АПОФЕГМА
АПОФЕМА
АПОФЕбЗ
АПОФЕбЗНИЙ
АПОФЕРМЕНТ
АПОФІЗ
АПОХРОМАТ
АППЕРЦЕПТИВНИЙ
АППЕРЦЕПЦІЙНИЙ
АППЕРЦЕПЦІЯ
АППЕРЦИПбВАНИЙ
АППЕРЦИПУВАТИ
АППОЗИТЙВ
АППОЗИТИВНИЙ
АППОЗИЦІЙНИЙ
АППОЗИЦІЙНІСТЬ
АППОЗИЦІЯ
АПРЕТ
АПРЕТУВАННЯ
АПРЕТУВАТИ
АПРЕТУРА
АПРЕТУРНИЙ
АПРЕТУРНИК
АПРЕТУРНИЦЯ
АПРІОРИЗМ
АПРібРІ
АПРібРНИЙ
АПРІОРНІСТЬ
АПРІОРНО
АПРОБАТОР
АПРОБАЦІЙНИЙ
АПРОБАЦІЯ
АПРОБОВАНИЙ
АПРОБбВУ ВАНИЙ
АПРОБбВУВАННЯ
АПРОБбВУВАТИ
АПРОБОВУВАТИСЯ
АПРОБУВАННЯ
АПРОБУВАТИ див. апробовувати
АПРОБУВАТИСЯ див. апробовуватися
АПРОКСИМАЦІЙНИЙ
АПРОКСИМАЦІЯ
а п р о к с и м у в Ал ь н и й
а п р о к с и м у в Ан н я
а п р о к с и м у в Ат и
а п р о к с и м у в Ат и с я
АПРОПРІАЦІЯ
АПРбШ
АПСЙДА
АПСЙДНИЙ
АПТЕКА
АПТЕКАР
АПТЕКАРІВ
АПТЕКАРКА
АПТЕКАРСЬКИЙ
АПТЕЧКА
АПТЕЧНИЙ
АПЧХЙ

АР
Ара
а р Аб
АРАБЕСК
АРАБЕСКА
АРАБЕСКОВИЙ
АРАБИ
АРАБІЗМ
а р Аб ік а
АРАБІСТ 
АРАБІСТИКА 
АРАБІСТКА 
АРАБКА див. араби 
АРАБСЬКИЙ
а р а б ч А
АРАВІЄЦЬ див. аравійці 
АРАВІЙКА див. аравійці 
АРАВІЙСЬКИЙ 
АРАВІЙЦІ 
АРАВІТЯНИ
АРАВІТЯНИН див. аравітяни 
АРАВІТЯНКА див. аравітяни 
АРАГОНІТ
а р Ак
АРАКОВИЙ
АРАКЧЕЄВСЬКИЙ
АРАКЧЕЄВЩИНА
а р Ал іє в и й
а р Ал і я
АРАМЕЄЦЬ див. арамеї 
АРАМЫ
АРАМЁЙКА див. арамеї 
АРАМЕЙСЬКИЙ 
АРАМЕЙЦІ див. арамеї
а р а н ж Ац ія
АРАНЖбВАНИЙ
АРАНЖУВАЛЬНИК
а р а н ж у в Ал ь н и ц я
АРАНЖУВАННЯ
АРАНЖУВАТИ
АРАНЖУВАТИСЯ
а р Ап
а р Ап к а
а р Ап н и к
а р Ап с ь к и й
а р Ат
а р а у к Ар іє в и й
АРАУКАРІЯ
а р Ах іс
АРАХІСОВИЙ
АРАХНІДИ
АРАХНОЇДЙТ
АРАХНОЛбГІЯ
АРАХНОФбБІЯ
АРБАЛЕТ
АРБАЛЁТНИЙ
АРБАЛЁТНИК
АРБІТР
АРБІТРАЖ
АРБІТРАЖНИЙ

а р б іт р а ж у в Ан н я
а р б іт р у в Ан н я
АРБОВІРУС див. арбовіруси
АРБОВІРУСИ
АРБОВІРУСНИЙ
АРБОЛІТ
АРБОЛІТОВИЙ
АРГАМАК
АРГЕНТИНА
АРГЕНТЙНЕЦЬ див. аргентинці
АРГЕНТЙНКА див. аргентинці
АРГЕНТЙНСЬКИЙ
АРГЕНТЙНЦІ
АРГЕНТЙТ
АРГЕНТОМЁТР1Я
АРГЁНТУМ
АРГІЛІТ
АРГІЛІТОВИЙ
АРГІНІН
АРГО
АРГОН
АРГОНАВТ1 див. аргонавти1
АРГОНАВТ2 див. аргонавти2
АРГОНАВТИ1
АРГОНАВТИ2
АРГбНОВИЙ
АРГОТЙЗМ
АРГОТЙЧНИЙ
АРГУМЁНТ
а р г у м е н т Ар ій
АРГУМЕНТАЦІЯ
АРГУМЕНТбВАНИЙ
АРГУМЕНТбВАНІСТЬ
АРГУМЕНТбВАНО
АРГУМЕНТУВАННЯ
АРГУМЕНТУВАТИ
АРГУМЕНТУВАТИСЯ
Ар г у с 1
Ар г у с 2
Ар г у с о в і
АРДЁН
а р е Ал
АРЕАЛОГІЧНИЙ
АРЕАЛбГІЯ
АРЕАЛЬНИЙ
а р е Ал ь н іс т ь
АРЁКА
АРЁНА
АРЕбЛА
АРЕОМЕТР
АРЕОМЁТР1Я
АРЕОПАГ
АРЕОСЦЕЛІДІЇ
АРЕОСЦЕЛІДІЯ див. ареосцелідії
АРЕТЙР
АРЕТЙРНИЙ
АРЕФЛЁКС1Я
АРЁШТ
АРЕШТАНТ
АРЕШТАНТКА
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АРЕШТАНТСЬКИЙ
АРЁШТНИЙ
АРЕШТОВАНИЙ
АРЕШТОВУВАТИ
АРЕШТОВУВАТИСЯ
АРЕШТУВАТИ див. арештовувати
АР’ЄРГАРД
АР’ЄРГАРДНИЙ
АР’ЄРСЦЕНА
а р и д и з Ац ія
АРЙДНИЙ
АРЙДНІСТЬ
АРЙК
АРИКбВИЙ
АРИСТОКРАТ
АРИСТОКРАТЙЗМ
АРИСТОКРАТИК
АРИСТОКРАТЙЧНИЙ
АРИСТОКРАТЙЧНІСТЬ
АРИСТОКРАТЙЧНО
АРИСТОКРАТІЯ
АРИСТОКРАТКА
АРИТМІЧНИЙ
АРИТМІЧНІСТЬ
АРИТМІЧНО
АРИТМІЯ
АРИФМЕТИЗАЦІЯ
АРИФМЕТИКА
АРИФМЕТЙЧНИЙ
АРИФМЕТЙЧНІСТЬ
АРИФМЕТЙЧНО
АРИФМбГРАФ
АРИФМОМЕТР
АРИЧбК
а р іАд н и н
а р іАн и н
а р іАн к а
АРІАНСТВО
а р іАн с ь к и й
а р іАрі
Ар ід н и к
АР1ЁТА
АРІЄЦЬ див. арійці 
АРГЇ
АРІЙ див. арії 
АРІЙКА1 див. арії 
АРІЙКА2
АРІЙКА див. арійці
АРІЙСЬКИЙ
АРІЙЦІ
а р ій ч А
АРІОЗО
Арія
Ар к а
а р к Ад а
а р к Ад н и й
а р к Ан 1
а р к Ан 2
а р к Ан и т и
а р к Ан н и й

а р к Ан о в и й
АРКАТУРА 
АРКАТУРНИЙ 
АРКБУТАН 
АРКЕБУЗ див. гаркебуз
Ар к о в и й
АРКТЙЧНИЙ
Ар к у ш
а р к у ш Ат
а р к у ш е в и й
Ар к у ш и к
АРКФУНКЦІЯ
АРЛЕКІН
АРЛЕКІНАДА
а р м Ад а
а р м Ат а
АРМАТУРА
АРМАТУРНИЙ
АРМАТУРНИК
АРМАТУРНИЦЯ
АРМІЄЦЬ
АРМІЙСЬКИЙ
Ар м ія
АРМОБЕТбН
АРМОБЕТбННИЙ
АРМОБЛОК
АРМОВАНИЙ
АРМОКАМ’ЯНЙЙ
а р м о к а р к Ас
АРМОЦЕМЁНТ
АРМОЦЕМЕНТНИЙ
АРМРЕСТЛІНГ
АРМУВАННЯ
АРМУВАТИ
АРМУВАТИСЯ
АРНАУТ див. арнаути
АРНАУТИ
АРНАУТКА1
АРНАУТКА2 див. арнаути
АРНАУТСЬКИЙ
Ар н ік а
Ар н ік о в и й
Ар н іс т ь
АРбЗІЯ
АРбїДНІ
а р о м Ат
АРОМАТЕРАПЕВТЙЧНИЙ 
АРОМАТЕРАПІЯ 
АРОМАТИЗАТОР 
АРОМАТИЗАЦІЯ 
АРОМАТИЗбВАНИЙ 
АРОМАТИЗбВУВАТИ 
АРОМАТИЗОВУВАТИСЯ 
АРОМАТИЗУВАЛЬНИЙ 
АРОМАТИЗУВАТИ див. ароматизб- 

вувати
АРОМАТИЗУВАТИСЯ див. аромати- 

збвуватися 
АРОМАТИЧНИЙ 
АРОМАТИЧНІСТЬ

АРОМАТНИЙ
а р о м Ат н о
АРОМАТОТЕРАПІЯ
АРбНІЄВИЙ
АРбНІЯ
АРОРУРТ
Ар о ч н и й
а р п е д ж іо
АРСЕН
а р с е н Ал
АРСЕНАЛЬНИЙ
а р с е н Ал ь с ь к и й
АРСЁНОВИЙ
APT...
APT-...
АРТАЛГІЯ
а р т б Аз а
АРТВОГОНЬ
АРТДИВІЗІОН
а р т е з іАн
АРТЕЗІАНСЬКИЙ
АРТЁКТУМ
АРТЕРІАЛЬНИЙ
АРТЕРІЇТ
АРТЁР1ЙНИЙ
АРТЕРІОЛА див. артеріоли
АРТЕРібЛИ
АРТЕРЮСКЛЕРбЗ
АРТЁР1Я
АРТЕФАКТ
АРТЙЗМ
АРТЙКЛЕВИЙ
АРТЙКЛЬ
АРТЙКУЛ
АРТИКУЛ
АРТИКУЛЁМА
АРТЙКУЛ ЬНИЙ
АРТИКУЛЮВАТИ
а р т и к у л ю в Ат и с я
АРТИКУЛЯТЙВНИЙ
АРТИКУЛЯТОР
АРТИКУЛЯТОРНИЙ
АРТИКУЛЯЦІЙНИЙ
АРТИКУЛЯЦІЙНІСТЬ
АРТИКУЛЯЦІЙНО
АРТИКУЛЯЦІЯ
АРТИЛЕРЙСТ
АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ
АРТИЛЁР1Я
АРТЙСТ
АРТИСТЙЗМ
АРТИСТЙЧНИЙ
АРТИСТЙЧНІСТЬ
АРТИСТЙЧНО
АРТЙСТКА
АРТИШбК
АРТІЛЕЦЬ
АРТІЛЬ
АРТІЛЬНИЙ
АРТІЛЬНИК
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АРТІЛЬНИЦЯ
АРТІЛЬНО
АРТ-КАФЁ
АРТНАЛІТ
АРТбБСТРІЛ
АРТОТЕРАПІЯ
АРТПІДГОТбВКА
АРТПбЛК
АРТРЙТ
АРТРИТИК
АРТРЙТНИЙ
АРТРО...
АРТРОДЕЗ
АРТРбЗ
АРТРбЗНИЙ
АРТРОЛОГІЧНИЙ
АРТРОЛбГІЯ
АРТРОПЛАСТИКА
АРТРОТОМІЯ
АРТСНАРЯД
АРФА
АРФІСТ
АРФІСТКА
АРФ’ЯНКА
АРФ’ЯРКА див. арф’янка
АРХАЇЗАЦІЯ
АРХАЇЗМ
АРХАЇЗОВАНИЙ
АРХАЇЗУВАТИ
АРХАЇЗУВАТИСЯ
а р х Аїк а
АРХАЇЧНИЙ
АРХАЇЧНІСТЬ
АРХАЇЧНО
АРХАЛУК
АРХАНГЕЛ
АРХАНГЕЛЬСЬКИЙ
АРХАНТРОП
а р х Ар
а р х а р ів е ц ь
АРХАРОВЕЦЬ див. архарівець
АРХЕГбНІЙ
АРХЁЙ
АРХЕЙСЬКИЙ
АРХЕО...
АРХЕбГРАФ
АРХЕОГРАФІЧНИЙ
АРХЕОГРАФІЯ
АРХЕОЗбЙ
АРХЕОЗбЙСЬКИЙ
АРХЕбЛОГ
АРХЕОЛОГІЧНИЙ
АРХЕОЛОГІЧНО
АРХЕОЛбГІЯ
АРХЕОПТЕРИКС
АРХЕОПТЁРИС
АРХЕОСПбРІЙ
АРХЕСПОРІЙ див. археоспорій
АРХЕТЙП
АРХЕТЙПНИЙ
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АРХЕТЙПНІСТЬ
АРХЕТЙПОВИЙ
АРХЕТЙПОВІСТЬ
АРХІ...
АРХІВ
АРХІВАРІУС
АРХІВАТОР
АРХІВАЦІЯ
АРХІВІСТ
АРХІВІСТИКА
АРХІВІСТКА
АРХІВНИЙ
АРХІВОВАНИЙ
а р х ів о з н Ав е ц ь
АРХІВОЗНАВСТВО
АРХІВОЗНАВЧИЙ
АРХІВУВАННЯ
АРХІВУВАТИ
АРХІВУВАТИСЯ
АРХІДИЯКОН
АРХІДИЯКОНСЬКИЙ
АРХІЄПЙСКОП
АРХІЄПИСКОПІЯ
АРХІЄПЙСКОПСЬКИЙ
АРХІЄРЕЙ
АРХІЄРЕЙСЬКИЙ
АРХІМАНДРЙТ
АРХІМ АН Д РЙТ СТВО
АРХІМАНДРЙТСЬКИЙ
АРХІМІЛЬЙОНЕР
АРХІМІЦЕТ див. архіміцети
АРХІМІЦЕТИ
АРХІПАСТИР
АРХІПАСТИРСЬКИЙ
АРХІПЕЛАГ
АРХІПЕЛАЗЬКИЙ
АРХІРЕЙ див. архієрей
АРХІСТРАТЙГ
АРХІТЕКТбНІКА
АРХІТЕКТОНІЧНИЙ
АРХІТЕКТОР
АРХ1ТЁКТОРСЫСИЙ
АРХІТЕКТУРА
АРХІТЕКТУРНИЙ
АРХІТЕКТУРНІСТЬ
АРХІТЕКТУРНО
АРХІТРАВ
АРХОЗАВР див. архозаври 
АРХОЗАВРИ 
АРХбНТ див. архонти 
АРХбНТИ
а р ч А
АРШЙН
АРШЙНЕЦЬ
АРШЙННИЙ
АС
АСАМБЛЕЯ
а с Ан а
АСЕЙСМІЧНИЙ
АСЕМБЛЕР

АСКОМІЦЕТИ

АСЕНІЗАТОР
АСЕНІЗАЦІЙНИЙ
АСЕНІЗАЦІЯ
АСЁПТИКА
АСЕПТЙЧНИЙ
АСЕРТОРЙЧНИЙ
АСЁСОР
АСЁСОРСЬКИЙ
а с и г н Ат и
АСИГНАЦІЙНИЙ
АСИГНАЦІЯ
АСИГНІВКА
АСИГНОВАНИЙ
АСИГНУВАННЯ
АСИГНУВАТИ
АСИГНУВАТИСЯ
АСИМЕТРЙЧНИЙ
АСИМЕТРЙЧНІСТЬ
АСИМЕТРИЧНО
АСИМЕТРІЯ
АСИМІЛЬОВАНИЙ
АСИМІЛЬОВУВАТИ
АСИМІЛЬОВУВАТИСЯ
а с и м іл ю в Ал ь н и й
АСИМІЛЮВАННЯ 
АСИМІЛЮВАТИ див. асимільовувати 
АСИМІЛЮВАТИСЯ див. асимільову- 

ватися
АСИМІЛЯТЙВНИЙ
АСИМІЛЯТОР
АСИМІЛЯТОРСТВО
АСИМІЛЯТОРСЬКИЙ
АСИМІЛЯЦІЙНИЙ
АСИМІЛЯЦІЯ
АСИМПТбТА
АСИМПТбТИКА
АСИМПТОТИЧНИЙ
АСИНДЕТОН
АСИНЕРГІЯ
АСИНХРбННИЙ
АСИНХРбННІСТЬ
АСИНХРбННО
АСИСТЁНТ
АСИСТЁНТКА
АСИСТЁНТСЬКИЙ
АСИСТОЛІЧНИЙ
АСИСТОЛІЯ
АСИСТУВАТИ
АСКАРЙДА див. аскариди
АСКАРЙДИ
АСКАРИДОЗ
АСКЁЗА
АСКЁР
АСКЁТ
АСКЕТЙЗМ
АСКЕТЙЧНИЙ
АСКЕТЙЧНІСТЬ
АСКЕТЙЧНО
АСКОМ1ЦЁТ див. аскоміцети 
АСКОМ1ЦЁТИ
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АСКОРБІНОВИЙ
АСКОРУТЙН
АСКОФЁН
АСКОФЕРбЗ
АСКОХІТбЗ
АСОНАНС
АСОНАНСОВИЙ
АСОРТИМЕНТ
АСОРТИМЕНТНИЙ
АСОРТІ
АСОЦІАЛЬНИЙ
АСОЦІАЛЬНІСТЬ
а с о ц іАт
АСОЦІАТИВНИЙ
АСОЦІАТИВНІСТЬ
АСОЦІАТИВНО
АСОЦІАЦІЙНИЙ
АСОЦІАЦІЯ
АСОЦІЙбВАНИЙ
АСОЦІЙбВАНІСТЬ
АСОЦІЙбВУВАТИ
АСОЦІЙбВУВАТИСЯ
АСОЦІЮВАННЯ
АСОЦІЮВАТИ див. асоційовувати 
АСОЦІЮВАТИСЯ див. асоційовува- 

тися
АСПАРАГУС
АСПЕКТ
АСПЕКТНИЙ
АСПЕКТбЛОГ
АСПЕКТОЛОПЧНИЙ
АСПЕКТОЛОГІЧНО
АСПЕКТОЛбГІЯ
АСПЕКТУАЛЬНИЙ
АСПЕРГІЛЬОЗ
АСПЕРМІЯ
АСПИД див. гаспид
АСПІД1
АСПІД2
АСПІДНИЙ
АСПІРАНТ
АСПІРАНТКА
АСПІРАНТСЬКИЙ
АСПІРАНТУРА
АСПІРАТ
АСПІРАТА див. аспірат
АСПІРАТОР
АСПІРАТОРНИЙ
АСПІРАЦІЙНИЙ
АСПІРАЦІЯ
АСПІРИН
АСПЛЕНІЗМ
АСПЛЕНІЯ
АССИРІЄЦЬ див. ассирійці
АССИРІЙКА див. ассирійці
АССИРІЙСЬКИЙ
АССИРІЙЦІ
АССИРЮЛОГ
АССИРІОЛбГІЯ
АССИРІЯНИ

АССИРІЯНИН див. ассиріяни
АССИРІЯНКА див. ассиріяни
АСТАЗІЯ
АСТАТ
АСТАТИЗМ
АСТАТЙН див. астат
АСТАТЙЧНИЙ
АСТЕНІК
АСТЕНІЧНИЙ
АСТЕНІЧНІСТЬ
АСТЕНІЯ
АСТЕНОПІЯ
АСТЕНОСФЕРА
АСТЕРЙЗМ
АСТЕРЙСК
АСТЕРІЯ
АСТЕРбїД див. астероїди
АСТЕРбїДИ
АСТЕРОЇДНИЙ
АСТИГМАТЙЗМ
АСТИГМАТЙЧНИЙ
АСТМА
АСТМАТИК
АСТМАТЙЧКА
АСТМАТЙЧНИЙ
АСТРАГАЛ1
а с т р а г Ал 2
а с т р Ал
АСТРАЛЬНИЙ
а с т р Ал ь н іс т ь
АСТРО...
АСТРОАНАТбМІЯ
АСТРОБібЛОГ
АСТРОБЮЛОГІЧНИЙ
АСТРОБІОЛбГІЯ
АСТРОБОТАНІКА
АСТРОГЕбГРАФ
АСТРОГЕОГРАФІЧНИЙ
АСТРОГЕОГРАФІЯ
АСТРОГЕбЛОГ
АСТРОГЕОЛОГІЧНИЙ
АСТРОГЕОЛбГІЯ
АСТРбГРАФ
АСТРОГРАФІЧНИЙ
а с т р о г р Аф ія
АСТРОДИНАМІКА
АСТРОДИНАМІЧНИЙ
АСТРбїДА
АСТРОКбМПАС
АСТРбЛОГ
АСТРОЛОГІЧНИЙ
АСТРОЛбГІЯ
АСТРОЛЯБІЯ
АСТРОМЁДИК
АСТРОМЕДИЦЙНА
АСТРОМЕДЙЧНИЙ
АСТРОМЕТРЙЧНИЙ
АСТРОМЁТР1Я
АСТРОНАВІГАЦІЙНИЙ
АСТРОНАВІГАЦІЯ

АСТРОНАВТ
АСТРОНАВТИКА
АСТРОНАВТЙЧНИЙ
а с т р о н Ав т к а
АСТРбНІМ
АСТРОНбМ
АСТРОНОМІЧНИЙ
АСТРОНбМІЯ
АСТРООРІЄНТАЦІЯ
АСТРОФІЗИК
АСТРОФІЗИКА
АСТРОФІЗЙЧНИЙ
АСТРОФОТбГРАФ
АСТРОФОТОГРАФІЯ
АСТРОФОТбМЕТР
АСТРОФОТОМЁТР1Я
АСТРОЦИТбМА
АСФАЛЬТ
АСФАЛЬТІВКА
АСФАЛЬТНИЙ
а с ф Ал ь т н и к
а с ф Ал ь т н и ц я
АСФАЛЬТОБЕТбН
АСФАЛЬТОБЕТбННИЙ
АСФАЛЬТбВАНИЙ
АСФАЛЬТОВИЙ
АСФАЛЬТОЗАВбД
АСФАЛЬТОУКЛАДАЛЬНИК
АСФАЛЬТОУКЛАДАЧ
АСФАЛЬТУВАЛЬНИК
АСФАЛЬТУВАЛЬНИЦЯ
АСФАЛЬТУВАННЯ
АСФАЛЬТУВАТИ
АСФАЛЬТУВАТИСЯ
АСФІКСІЯ
АСЦИДІЇ
АСЦЙДІЯ див. асцидії
АСЦЙТ
AT
АТАВІЗМ
АТАВІСТЙЧНИЙ
а т Ак а
АТАКбВАНИЙ
АТАКСІЯ
а т а к у в Ал ь н и й
а т а к у в Ал ь н и к
а т а к у в Ал ь н и ц я
АТАКУВАТИ 
АТАКУВАТИСЯ 
АТАКУЮЧИЙ 
АТАПАСК див. атапаски 
АТАПАСКА див. атапаски
а т а п Ас к и
а т а п Ас ь к и й
а т Ас
АТАШЁ
АТЕЇЗМ
АТЕЇСТ
АТЕЇСТЙЧНИЙ
АТЕЇСТЙЧНО
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АТЕЇСТКА
АТЕЛЕКТАЗ
АТЕЛЬЁ
АТЕРОМА
АТЕРОСКЛЕРбЗ
АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИЙ
АТЕСТАТ
АТЕСТАЦІЙНИЙ
АТЕСТАЦІЯ
АТЕСТбВАНИЙ
АТЕСТбВУВАТИ
АТЕСТОВУВАТИСЯ
АТЕСТУВАННЯ

АТЕТОЗ
АТИПОВИЙ
АТИПОВІСТЬ
АТИПОВО
АТИРЕбЗ
АТЛАНТ див. атланти 
АТЛАНТИ 
АТЛАНТИЧНИЙ 
АТЛАС
а т л Ас
АТЛАСИСТИЙ
Ат л а с н и й
а т л Ас н и й
а т л а с о в и й
АТЛЕТ
АТЛЕТИЗМ
АТЛЕТИКА
АТЛЕТИЧНИЙ
АТЛ ЕТЙЧН ЇСТЬ
АТЛЕТКА
АТМОСФЕРА
АТМОСФЕРИЧНИЙ
АТМОСФЕРНИЙ
АТМОСФЕРОСТІЙКИЙ
АТМОСФЕРОСТШКІСТЬ
АТбЖ
АТбЛ
АТОЛОВИЙ
Атом
АТОМАРНИЙ
а т о м Ар н іс т ь
а т о м ізАц ія
АТОМІЗМ
АТОМІЗОВАНИЙ
АТОМІЗбВАНІСТЬ
а т о м із у в Ат и
а т о м із у в Ат и с я
АТОМІСТ
АТОМІСТИКА
АТОМІСТИЧНИЙ
Атомний
Атомник
Атомність
АТОМОВОЗ
АТОМОХІД

АТОНАЛЬНИЙ
АТОНАЛЬНІСТЬ
АТОНІЧНИЙ
АТОНІЯ
АТП
АТРАЗЙН
а т р Ак т о р
АТРАКЦІОН
АТРАКЦібННИЙ
АТРАКЦІЯ
АТРАМЕНТ
АТРАМЕНТОВИЙ
АТРИБУТ
АТРИБУТЙВНИЙ
АТРИБУТЙВНІСТЬ
АТРИБУТИКА
АТРИБУТбВАНИЙ
АТРИБУТОР
а т р и б у т у в Ат и
АТРИБУЦІЙНИЙ
АТРИБУЦІЯ
Ат р іу м
АТРОПІН
АТРОФІЧНИЙ
АТРОФІЯ
АТРОФбВАНИЙ
АТРОФУВАТИ
АТРОФУВАТИСЯ
АТС
Аттик
АТТИЦЙЗМ
АТТЙЧНИЙ
АТУ
АТУКАННЯ 
АТУКАТИ 
АТЮ див. ату 
АУ
АУДЙТ
АУДЙТОР
АУДИТбРІЯ
АУДИТОРНИЙ
АУДЙТОРСТВО
АУДЙТОРСЬКИЙ
а у д и т у в Ат и
АУДІЄНЦІЯ
АУДІО...
АУДІОАЛЬБбМ
АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ
АУДЮГЁННИЙ
а у д іо г р Ам а
АУДЮКАСЁТА
АУДЮЛОГІЧНИЙ
АУДІОЛбГІЯ
АУДІОМАГНІТОФОН
АУДІОМЕТР
АУДІОМЕТРЙЧНИЙ
АУДЮМЁТР1Я
АУДЮПЛЁСР
АУДЮТЁКСТ
АУДЮТЁКСТОВИЙ

АТЕСТУВАТИ див. атестовувати 
АТЕСТУВАТИСЯ див. атестовуватися

АУДЮТЁХН1КА
АУДІОТЕХНІЧНИЙ
а у д ію в Ан н я
а у д ію в Ат и
АУКАННЯ
АУКАТИ
АУКАТИСЯ
АУКНУТИСЯ див. аукатися
АУКСАНбМЕТР
АУКСЙН див. ауксини
АУКСЙНИ
АУКЦІОН
АУКЦЮНЁР
АУКЦІОНІСТ
АУКЦІОННИЙ
АУЛ
АУЛЬНИЙ
Ау р а 1
Ау р а 2
АУРИП1ГМЁНТ
Ау р у м
АУСКУЛЬТАЦІЯ
АУСПЙЦІЇ
АУСТЕНІТ
АУСТЕНІТНИЙ
АУСТЕНІТОВИЙ
Ау т
АУТБРЁДНИЙ
АУТБРЙДИНГ
АУТЙЗМ
АУТЙСТ
АУТЙСТКА
АУТЙЧНИЙ
АУТО...
АУТОГЕМОТЕРАПІЯ див. автогемо

терапія
АУТОГЁННИЙ
АУТОДАФЁ
АУТОІНТОКСИКАЦІЯ див. автоін

токсикація
АУТОІНФЕКЦІЙНИЙ див. автоін- 

фекційний
АУТО1НФЁКЦ1Я див. автоінфекція
АУТОТРЁН1НГ
АУТСАЙДЕР
а у т с Ай д е р с т в о
а у т с Ай д е р с ь к и й
АУТСОРСИНГ
АУТСбРСИНГОВИЙ
а ф Аз ія
АФАКІЧНИЙ
а ф Ак ія
АФАЛІНА
АФГАНЕЦЬ
АФГАНІ
АФГАНКА див. афганці
АФГАНСЬКИЙ
АФГАНЦІ
АФЁКТ
АФЕКТАЦІЯ
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АФЕКТИВНИЙ
АФЕКТОВАНИЙ
АФЕКТУВАТИ
АФЕЛІЙ
АФЕРА
АФЕРЕНТНИЙ
АФЕРИСТ
АФЕРИСТКА
АФЕРЙСТОЧКА
АФІКС
АФІКСАЛЬНИЙ
АФІКСАЦІЯ
АФІКСОЇД
АФІКСОЇДНИЙ
АФІНАЖ
АФІНАЖНИЙ
АФІНАЦІЙНИЙ
АФІНАЦІЯ
АФІНЯНИ
АФІНЯНИН див. афіняни
АФІНЯНКА див. афіняни
АФІРМАЦІЯ
АФІША
АФІШКА
АФІШНИЙ
АФІШОВАНИЙ
АФІШУВАННЯ
АФІШУВАТИ
АФІШУВАТИСЯ
АФОНІЧНИЙ
АФОНІЯ
АФОРЙЗМ
АФОРИСТЙЧНИЙ
АФОРИСТЙЧНІСТЬ
АФОРИСТЙЧНО
АФРИКААНС
АФРИКАНЕР див. африканери 
АФРИКАНЕРИ
АФРИКАНЕРКА див. африканери
АФРИКАНЕЦЬ див. африканці
АФРИКАНІСТ
АФРИКАНІСТИКА
АФРИКАНІСТКА
АФРИКАНКА див. африканці
АФРИКАНС див. африкаанс
АФРИКАНСЬКИЙ
АФРИКАНЦІ
АФРИКАТ
АФРИКАТА див. африкат 
АФРИКАТЙВНИЙ
АФРОАМЕРИКАНЕЦЬ див. афроаме

риканці
АФРОАМЕРИКАНКА див. афроаме

риканці
АФРОАМЕРИКАНСЬКИЙ
АФРОАМЕРИКАНЦІ
АФРОДИЗІАК
АФРбНТ
АФРОЦЕНТРЙЗМ
АФРОЦЕНТРЙСТ
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АФРОЦЕНТРЙСТСЬКИЙ
АХ
АХАЛТЕКІНЕЦЬ
АХАЛТЕКІНСЬКИЙ
АХАННЯ
АХАТИ
АХЕЄЦЬ див. ахейці 
АХЕЙЦІ
АХЕЯНКА див. ахейці 
АХІЛІЯ
АХІЛЛЕСОВИЙ
АХІМСА
АХІНЕЯ
АХКАННЯ
АХКАТИ
Ах н у т и
а х о л ія
АХОНДРЙТ
АХРОМАТ
АХРОМАТЙЗМ
АХРОМАТЙН
АХРОМАТЙЧНИЙ
АХРОМАТЙЧНІСТЬ
АХРОМАТОПСІЯ
АХРОМІЯ
АХТЕРЛЮК
АХТЕРПІК
АХТЕРШТЕВЕНЬ
АЦЕТАТ
АЦЕТАТНИЙ
АЦЕТЙЛ
АЦЕТИЛЕН
АЦЕТИЛЕНОВИЙ
АЦЕТЙЛОВИЙ
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВИЙ
АЦЕТИЛЦЕЛЮЛОЗА
АЦЕТЙЛЬНИЙ
АЦЕТОН
АЦЕТОНОВИЙ
АЦЕФАЛІЯ
АЦИДИМЕТРІЯ
АЦИДОЗ
АЦИДОФІЛИ
АЦИДОФІЛІН
АЦИДОФІЛІНОВИЙ
АЦИДОФІЛЬНИЙ
АЦИДОФІЛЬНІСТЬ
АЦИДОФІТИ
АЦИДОФІТНИЙ
АЦИДОФОБНИЙ
а ц и д о ф Об н іс т ь
АЦИКЛІЧНИЙ
АЦИКЛІЧНІСТЬ
АЦЙЛ
АЦИЛУВАННЯ
АЦЙЛЬНИЙ
АЦТЕК див. ацтеки
АЦТЕКИ
АЦТЕКСЬКИЙ
АЧ

АЧЕЙ
A4V
АЧХЙ див. апчхи
а ш к е н Азі
а ш к е н Аз ь к и й
АШУГ
АЯКЖЕ
АЯТ
АЯТОЛА
Б1
Б2 див. би 
БА1 
БА2 
БА3
б Аб а 1
б Аб а 2
б Аб а 3
б Аб а 4
б Аб а 5
б а б А
б а б Ай к а
б а б Ак
БАБАКОВИЙ
б а б Ах
б а б Ах а н н я
б а б Ах а т и
БАБАХКАННЯ
БАБАХКАТИ див. бабахати
БАБАХНУТИ
БАБАХНУТИСЯ
БАБАЧОК
БАБЕГА
БАБЕЗІЇ
БАБЕЗІОЗ
БАБЁ31Я див. бабезії
БАБЕРА
БАБЕРІЯ
б а б ё ц ь -г о л о в Ач
БАБЁШКИ
БАБИЗНА
БАБИН
БАБИНЕЦЬ
БАБИСЬКО
БАБИТИ
БАБИТИСЯ
б Аб и ч
БАБЙЩЕ
БАБІЙ
БАБІРУСА
БАБІТ
БАБІТОВИЙ
БАБКА1
б Аб к а 2
б Аб к а 3
б Аб к а 4
б Аб к а 5
б Аб к а 6 див. бабки1 
б Аб к а 7 
б Аб к а 8 
б Аб к а 9
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БАБКА10
БАБКИ1
БАБКИ2
БАБКУВАТИЙ
БАБЛЯТИСЯ див. бабратися
БАБЬіЙ
БАБОЛЮБ
БАБОНЬКА
БАБРАННЯ
БАБРАТИ
БАБРАТИСЯ
БАБСТВО
БАБСЬКИЙ
б а б у в Ан н я
б а б у в Ат и 1
б а б у в Ат и 2
БАБУВІЗМ
БАБУВІСТ
БАБУШ
БАБУШСЬКИЙ
БАБУНЯ
БАБУСЕНЬКА
БАБУСЕЧКА
БАБУСИН
БАБУСЯ
БАБЦЯ
БАБ’ЯЧИЙ
БАВАРЕЦЬ див. баварці 
БАВАРКА див. баварці 
БАВАРСЬКИЙ 
БАВАРЦІ
б Ав и т и
БАВИТИСЯ
б Ав л е н н я
б Ав н о
БАВбВНА
БАВОВНИК
БАВОВНИКОВИЙ
БАВОВНИЦТВО
БАВбВНИЦЬКИЙ
БАВбВНИЩЕ
БАВОВНО...
БАВОВНОЗАГОТІВЕЛЬНИЙ
БАВОВНОЗАГОТІВЛЯ
БАВОВНОЗАГОТІВНЙК
БАВОВНОЗБИРАЛЬНИЙ
БАВОВНОЗБИРАННЯ
б а в о в н о к о м б Ай н
БАВОВНООЧИСНИЙ
БАВОВНООЧЙСНИК
БАВОВНООЧЙЩЕННЯ
БАВОВНООЧИЩУВАЛЬНИЙ
БАВОВНОПРЯДИЛЬНИЙ
БАВОВНОПРЯДИЛЬНЯ
БАВОВНОПРЯДІННЯ
БАВОВНОРбБ
БАВОВНОСІЙНИЙ
БАВОВНОСІЯННЯ
БАВОВНОСУШАРКА
БАВОВНОСУШАРНЯ

б а в о в н о т к Ац т в о
БАВОВНОТКАЦЬКИЙ
БАВбВНЯНИЙ
БАВОВНЯНКА
БАВОВНЯР
БАВОВНЯРКА
БАВОВНЯРСТВО
БАВОВНЯРСЬКИЙ
б а г Аж
БАГАЖНИЙ
БАГАЖНИК
БАГАМЕЦЬ див. багамці
БАГАМКА див. багамці
б а г Ам ц і
б а г Ат -в е ч ір
БАГАТЕЛЬ
БАГАТЕНЬКИЙ
БАГАТЕНЬКО
БАГАТИЙ
БАГАТИР
БАГАТИРКА
БАГАТИРНЯ
БАГАТИРСТВО
БАГАТЙРСЬКИЙ
БАГАТІЙ
БАГАТІЙКА
БАГАТІЙСЬКИЙ
БАГАТІННЯ
БАГАТІТИ
БАГАТІШАТИ
БАГАТО
БАГАТО...
БАГАТОАДРЁСНИЙ
БАГАТОАДРЕСНІСТЬ
БАГАТОАКТНИЙ
БАГАТОАНТЕННИЙ
б а г а т о Ар к о в и й
БАГАТОАСОРТИМЁНТНИЙ
БАГАТОАСОЦІАТИВНИЙ
БАГАТОАСПЁКТНИЙ
БАГАТОАСПЁКТН1СТБ
БАГАТОАСПЁКТНО
БАГАТОАТОМНИЙ
БАГАТОБАЛЬНИЙ
БАГАТОБАРВНИЙ
БАГАТОБАРВНІСТЬ
БАГАТОБАРВНО
БАГАТОБІТОВИЙ
БАГАТОБІЧНИЙ
БАГАТОБІЧНІСТЬ
БАГАТОБІЧНО
БАГАТОБбЖЖЯ
БАГАТОБОЖНИЙ
БАГАТОБбРЕЦЬ
БАГАТОБбРКА
БАГАТОБОРСТВО
БАГАТОБбРЧИЙ
БАГАТОВАЛЁНТНИЙ
БАГАТОВАЛЁНТН1СТБ
б а г а т о в а н т Аж н и й

БАГАТОЗНАЧНІСТЬ

БАГАТОВАРІАНТНИЙ
б а г а т о в а р іАн т н іс т ь
б а г а т о в Ат н и й
БАГАТОВЁКТОРНИЙ
БАГАТОВЁКТОРН1СТБ
БАГАТОВЕРСТАТНИЙ
БАГАТОВЕРСТАТНИК
БАГАТОВЕРСТАТНИЦЯ
БАГАТОВЕСЛОВИЙ
БАГАТОВИДОВИЙ
БАГАТОВИМІРНИЙ
БАГАТОВЙМІРНІСТЬ
БАГАТОВЙМІРНО
БАГАТОВІКОВЙЙ
БАГАТОВбДЦЯ
БАГАТОВОДИЙ ̂
БАГАТОВбДНИЙ див. багатоводий
БАГАТОВОДНІСТЬ
б а г а т о в р о ж Ай н и й
БАГАТОГАЛУЗЁВИЙ
БАГАТОГАЛУЗЁВ1СТБ
БАГАТОГОДЙННИЙ
БАГАТОГОЛбВИЙ
БАГАТОГОЛбВІСТЬ
БАГАТОГОЛбСИЙ
БАГАТОГОЛбСНИЙ
БАГАТОГОЛб ССЯ
БАГАТОГРАННИЙ
БАГАТОГРАННИК
БАГАТОГРАННІСТЬ
БАГАТОГРАННО
БАГАТОГУСЕНИЧНИЙ
БАГАТОДЁНКА
БАГАТОДЁННИЙ
БАГАТОДЁННО
БАГАТОДЙСКОВИЙ
БАГАТОДІТНИЙ
БАГАТОДІТНІСТЬ
БАГАТОДбМНИЙ
БАГАТОЕЛЕМЁНТНИЙ
б а г а т о е т Ап н и й
б а г а т о е т Ап н іс т ь
БАГАТОЖАНРОВИЙ
БАГАТОЖАНРОВІСТЬ
БАГАТОЖЁНЕЦБ
БАГАТОЖЁНСТВО
БАГАТОЖЙЛЬНИЙ
БАГАТОЖЙЛЬНІСТЬ
БАГАТОЗАБІЙНИЙ
БАГАТОЗВУЧНИЙ
БАГАТОЗВУЧНІСТЬ
БАГАТОЗВУЧНО
БАГАТОЗВ’ЯЗНИЙ
БАГАТОЗВ’ЯЗНІСТЬ
БАГАТОЗЕМЁЛЛЯ
БАГАТОЗЕМЁЛБНИЙ
БАГАТОЗНАЙКО
БАГАТОЗНАЙСТВО
БАГАТОЗНАЧНИЙ
БАГАТОЗНАЧНІСТЬ
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БАГАТОЗНАЧНО
БАГАТОІНДЕКСНИЙ
БАГАТОЙМЁННИЙ
БАГАТОКАМЕРНИЙ
ба г а т о к Ам е р н іс т ь
БАГАТОКАНАЛЬНИЙ
б а г а т о к а н Ал ь н іс т ь
БАГАТОКВАРТИРНИЙ
БАГАТОКВІТКОВИЙ
БАГАТОКІВШЕВИЙ
БАГАТОКІЛОМЕТРбВИЙ
БАГАТОКІМНАТНИЙ
БАГАТОКЛІТИННИЙ
БАГАТОКОЛІНЧАСТІ
БАГАТОКОЛІРНИЙ
БАГАТОКбЛІРНІСТЬ
БАГАТОКОЛОСКОВИЙ
БАГАТОКОЛЬОРОВИЙ
БАГАТОКОЛЬОРбВІСТЬ
БАГАТОКОМПОНЕНТНИЙ
БАГАТОКОМПОНЕНТНІСТЬ
б а г а т о к о н т Ак т н и й
БАГАТОКОНФЕСІЙНИЙ
БАГАТОКОНФЕСІЙНІСТЬ
БАГАТОКОРПУСНИЙ
БАГАТОКРАТНИЙ
БАГАТОКРАТНІСТЬ
БАГАТОКРАТНО
БАГАТОКУБОв ИЙ
БАГАТОКУЛЬТУРНИЙ
БАГАТОКУТНИЙ
БАГАТОКУТНИК
БАГАТОЛАМПОВИЙ
БАГАТОЛЕЗОВИЙ
БАГАТОЛЕМІШНИЙ
БАГАТОЛЕМІШНИК
БАГАТОЛИКИЙ
БАГАТОЛИКІСТЬ
БАГАТОЛИКО
БАГАТОЛИСТИЙ
БАГАТОЛІНІЙНИЙ
БАГАТОЛІНІЙНІСТЬ
БАГАТОЛІТНИК
БАГАТОЛІТНІЙ
БАГАТОЛЮДДЯ
БАГАТОЛЮДНИЙ
БАГАТОЛЮДНІСТЬ
БАГАТОЛЮДНО
БАГАТОМАНДАТНИЙ
БАГАТОМАНДАТНІСТЬ
БАГАТОМАНІТНИЙ
БАГАТОМАНІТНІСТЬ
БАГАТОМАНІТТЯ
БАГАТОМЕТРОВИЙ
БАГАТОМИЛОСТИВИЙ
БАГАТОМІЛЬЙОННИЙ
БАГАТОМІЛЬЯРДНИЙ
БАГАТОМІРНИЙ
БАГАТОМІРНІСТЬ
БАГАТОМІРНО

БАГАТОМІСНИЙ
БАГАТОМОВНИЙ
БАГАТОМОВНІСТЬ
БАГАТОМОВНО
БАГАТОМОДУЛЬНИЙ
БАГАТОМОДУЛЬНІСТЬ
БАГАТОМОТОРНИЙ
БАГАТОМУЖЖЯ
БАГАТОНАДІЙНИЙ
БАГАТОНАСЁЛЕНИЙ
БАГАТОНАСІННИЙ
БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИЙ
БАГАТОНИТКОВЙЙ
БАГАТОНІЖКА1
БАГАТОНІЖКА2 див. багатоніжки
БАГАТОНІЖКИ
БАГАТОНОМЕНКЛАТУРНИЙ
БАГАТООБІЦЯЛЬНИЙ
БАГАТООПЕРАЦІЙНИЙ
БАГАТООПЕРАЦІЙНІСТЬ
БАГАТООСЬОВЙЙ
б а г а т о п Ал у б н и й
БАГАТОПАРТІЙНИЙ
БАГАТОПАРТІЙНІСТЬ
б а г а т о п Ас и н к о в и й
БАГАТОПЕЛЮСТКОВИЙ
БАГАТОПІЛЛЯ
БАГАТОПІЛЬНИЙ
БАГАТОПЛАНОВИЙ
БАГАТОПЛАНОВІСТЬ
БАГАТОПЛАНОВО
БАГАТОПЛЕМІННИЙ
БАГАТОПЛІДНИЙ
БАГАТОПЛІДНІСТЬ
БАГАТОПОВЕРХІВКА
БАГАТОПОВЕРХОВИЙ
БАГАТОПОВЕРХОВІСТЬ
БАГАТОПОЛЮСНИЙ
БАГАТОПРЕДМЕТНИЙ
БАГАТОПРЕДМЕТНІСТЬ
БАГАТОПРОБЛЁМНИЙ
БАГАТОПРОБЛЁМШСТЬ
БАГАТОПРОГІННИЙ
БАГАТОПРОГРАМНИЙ
б а г а т о п р о г р Ам н іс т ь
БАГАТОПРОМЕНЁВИЙ
б а г а т о п р Оф іл ь н и й
б а г а т о п р Оф іл ь н іс т ь
б а г а т о п р Оф іл ь н о
БАГАТОРАЗОВИЙ
БАГАТОРАЗОВІСТЬ
БАГАТОРАЗОВО
б а г а т о р Ас о в и й
БАГАТОР1ВНЁВИЙ
БАГАТОРІЧНИЙ
БАГАТОРІЧНИК
БАГАТОРІЧНО
БАГАТОСЁКТОРНИЙ
БАГАТОСЕКЦІЙНИЙ
БАГАТОСЕРІЙНИЙ

БАГАТОСЕРІЙНІСТЬ
БАГАТОСЙЛЬНИЙ
БАГАТОСИСТЁМНИЙ
БАГАТОС1МЁЙНИЙ
БАГАТОС1МЁЙН1СТБ
БАГАТОСКЛАДОВИЙ
БАГАТОСКЛАДОВІСТЬ
БАГАТОСЛІВНИЙ
БАГАТОСЛІВНІСТЬ
БАГАТОСЛІВНО
БАГАТОСЛІВ’Я
БАГАТОСОРТНИЙ
БАГАТОСПОЛУЧНИКОВИЙ
БАГАТОСПОЛУЧНИКОВІСТЬ
БАГАТОСТАДІЙНИЙ
БАГАТОСТОВБУРНИЙ
БАГАТОСТОЛІТНІЙ
БАГАТОСТОПНИЙ
БАГАТОСТОРІНКОВИЙ
БАГАТОСТОРОННІЙ
БАГАТОСТОРОННІСТЬ
БАГАТОСТРАЖДАЛЬНИЙ
б а г а т о с т р Оф н и й
БАГАТОСТРУННИЙ
БАГАТОСТРУННО
БАГАТОСТУЛКОВИЙ
БАГАТОСТУПЕНЁВИЙ
БАГАТОСТУПІННИЙ
БАГАТОСТУПІНЧАСТИЙ
БАГАТОСТУПІНЧАСТІСТЬ
БАГАТОСТУПІНЧАТИЙ
БАГАТОТЁМНИЙ
БАГАТОТИЖНЁВИЙ
БАГАТОТИРАЖКА
БАГАТОТИРАЖНИЙ
БАГАТОТИРАЖНІСТЬ
БАГАТОТЙСЯЧНИЙ
БАГАТОТОМНИЙ
БАГАТОТОМОВИЙ
БАГАТОТОННАЖНИЙ
БАГАТОТОННАЖНІСТЬ
БАГАТОТОННИЙ
БАГАТОТРАВ’Я
БАГАТОТУРОВИЙ
БАГАТОУКЛАДНИЙ
БАГАТОУКЛАДНІСТЬ
БАГАТОФАЗНИЙ
БАГАТОФАЗНІСТЬ
БАГАТОФАКТОРНИЙ
БАГАТОФАКТОРНІСТЬ
БАГАТОФІГУРНИЙ
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
б а г а т о ф у н к ц іо н Ал ь н іс т ь
БАГАТОЦИКЛІЧНИЙ
БАГАТОЦИКЛІЧНІСТЬ
БАГАТОЦИЛІНДРОВИЙ
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ
БАГАТОЧАСТОТНИЙ
БАГАТОЧАСТОТНІСТЬ
БАГАТОЧЛЁН
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БАГАТОЧЛЕННИЙ
БАГАТОШАРбВИЙ
БАГАТОШВЙДКІСНИЙ
БАГАТОШЛЮБНІСТЬ
БАГАТОЩОГЛОВИЙ
БАГАТОЯДЕРНИЙ
БАГАТОЯРУСНИЙ
БАГАТОЯРУСНІСТЬ
БАГАТОЯРУСНО
БАГАТСТВО
БАГАТТЯ
БАГАТТЯЧКО
БАГАТШАТИ
БАГАТЮЩИЙ
БАГАУД див. багауди
БАГАУДИ
БАГАЦЬКИЙ
БАГАЦЬКО
б а г Ач
б а г Ач и к
БАГАЧІВ
б а г Ач к а
б Аг е р
БАГЕРМЕЙСТЕР
БАГЕРНИЙ
БАГЕТ
БАГЕТНИЙ
БАГЕТОВИЙ
бАгі
БАПСТ
БАГЛАї
БАГНЕТ
БАГНЕТНИЙ
БАГНИСТИЙ
БАГНЙСТІСТЬ
БАГНЙСТО
БАГНЙСЬКО
БАГНЙТИ
БАГНЙЩЕ
б а г н іт у в Ат и
БАГНО
БАГНОВЙЦЯ
БАГНОВЙЩЕ
б Аг н у т и
бАг н у т и с я
БАГНЮКА
БАГОВЙННИЙ
БАГОВЙННЯ
БАГОР
б Агра
БАГРЕЦЬ
БАГРЙЛЬНИК
БАГРЙСТИЙ
БАГРЙТИ
БАГРЙТИСЯ
БАГРІТИ
БАГРОВИЙ
БАГРОВІСТЬ
БАГРОВІТИ
БАГРбВО

БАГРЯНЕЦЬ
БАГРЯНИЙ
БАГРЯНЙСТИЙ
БАГРЯНЙТИ
БАГРЯНЙТИСЯ
БАГРЯНЙЦЯ
БАГРЯНІСТЬ
БАГРЯНІТИ
БАГРЯНО
БАГРЯНЬ
б а д Ан
БАДДЯ
БАДИЛЙНА
БАДИЛЙНКА
БАДИЛЙННЯ
БАДЙЛЛЯ
БАДЙЛЛЯЧКО
б Ад ік а
БАДМІНТОН
БАДМІНТОНІСТ
БАДМІНТОНІСТКА
БАДМІНТОННИЙ
БАДЬОРЕНЬКИЙ
БАДЬОРЕНЬКО
БАДЬОРИЙ
БАДЬОРЙСТИЙ
БАДЬОРЙСТО
БАДЮРЙТИ
БАДЬОРЙТИСЯ
БАДЬОРІСТЬ
БАДЬОРІШАТИ
БАДЬОРО
б Ає в и й
б Ає ч к а
б Ає ч н и й
б а ж Ал ь н и й
б Аж Ан и й
б Аж Ан іс т ь
б а ж Ан н я
б Аж а н о
б а ж Ат и
б а ж Ат и с я
БАЖАЮЧИЙ
БАЗ
б Аз а
БАЗАЛЬНИЙ
б а з Ал ь т
БАЗАЛЬТОВИЙ
БАЗАЛЬТбїД
БАЗАМЕНТ
БАЗАНІТ
б а з Ар
БАЗАРЙНКА
БАЗАРИЩЕ
БАЗАРНИЙ
БАЗАРУВАЛЬНИК
БАЗАРУВАЛЬНИЦЯ
БАЗАРУВАННЯ
б а з а р у в Ат и
б а з а р у в Ат и с я

б а з Ар ч и к
БАЗАРЮВАЛЬНИК див. базаруваль

ник
БАЗАРЮВАЛЬНИЦЯ див. базару

вальниця
БАЗАРЮВАННЯ див. базарування 
БАЗАРЮВАТИ див. базарувати 
БАЗАРЮВАТИСЯ див. базаруватися 
БАЗАРЯНИН 
БАЗГРАНЙНА
б Аз г р а н н я
б Азг р а т и
БАЗЁДОВИЙ
БАЗИДІОМІЦЕТИ
БАЗЙДІЯ
б а з и л іАн и
б а з и л іАн с ь к и й
БАЗИЛІК
БАЗЙЛІКА
БАЗИЛІКИ
БАЗЙЛІКОВИЙ1
БАЗИЛІКОВИЙ2
БАЗИПЕТАЛЬНИЙ
б Аз и с
БАЗИСНИЙ
БАЗИФІКАЦІЯ
БАЗИФІЛ див. базифіли
БАЗИФІЛИ
БАЗИФІЛЬНИЙ
БАЗІКА
БАЗІКАЛО
БАЗІКАННЯ
БАЗІКАТИ
БАЗІКНУТИ
БАЗЛУК
БАЗОВИЙ
БАЗОФІЛ див. базофіли
БАЗОФІЛИ
БАЗОФІЛІЯ
БАЗОФІЛЬНИЙ
БАЗУВАННЯ
БАЗУВАТИ
БАЗУВАТИСЯ
БАЗУКА
б Азя
БАЙ1
БАЙ2
БАЙБАК див. бабак 
БАЙБАКОВИЙ див. бабаковий
б а й б а р А
б а й б а р Ак
БАЙБАРЙС 
БАЙБАРИСОВИЙ 
БАЙ БАЧ 6  К див. бабачок 
БАЙ-БЁК
БАЙГУШ див. байгуші 
БАЙГУШІ 
БАЙДА 
б а й д Ак
БАЙДАКбВИЙ
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БАЙДАРА б а к а л а в р Ат БАКТЕРІОСКОПІЯ
б а й д Ар к а б а к а л а в р а т с ь к и й БАКТЕРІОСТАЗ
БАЙд АРОЧКА БАКАЛАВРіАТ див. бакалаврат БАКТЕРІОСТАТИЧНИЙ
БАЙДАРОЧНИК БАКАЛАВРСТВО БАКТЕРІОТРОПІН див. бактеріотро
б а й д Ар о ч н и ц я БАКАЛАВРСЬКИЙ піни
б а й д Ач н и й БАКАЛІЙНИЙ БАКТЕРІОТРОПІНИ
бАй д и к и БАКАЛІЙНИК БАКТЕРІОТРОФІЗМ
БАЙДИКУВАННЯ БАКАЛІЙНИЦЯ БАКТЕРІОФАГ див. бактеріофаги
БАЙДИКУВАТИ БАКАЛІЯ БАКТЕРІОФАГИ
БАЙДУЖЕ БАКАЛЯР БАКТЕРІОФАГІЯ
БАЙДУЖИЙ б а к Ан БАКТЕРЮФОБІЯ
БАЙДУЖІСІНЬКИЙ б а к а р А' БАКТЕРІОХЛОРОФІЛИ
БАЙДУЖІСІНЬКО БАКАРА2 БАКТЕРІОЦЙДНИЙ
БАЙДУЖІСТЬ БАКАЮВАТИЙ БАКТЕРІУРІЯ
БАЙДУЖІТИ БАКЕЛІТ БАКТЁР1Я див. бактерії
БАЙДУЖКИ БАКЕЛІТОВИЙ БАКТЕРбІД див. бактероїди
БАЙДУЖЛИВИЙ БАКЕН' БАКТЕРОЇДИ
БАЙДУЖЛИВО БАКЕН2 див. бакени БАКТРІАН
БАЙДУЖНИЙ БАКЕНБАРД див. бакенбарди БАКУН
БАЙДУЖНІСТЬ БАКЕНБАРДА див. бакенбарди БАКУНОВИЙ
БАЙДУЖНІТИ БАКЕНБАРДИ б Ак х ій
БАЙДУЖНО б Ак е н и б а к ш А
БАЙДУЖО БАКЕННИЙ БАКШИШ
БАЙК БАКЕННИК БАКШТАГ
БАЙКА1 БАКЕНЩИК БАКШТЁЙН
б Ай к а 2 б Ак и 1 БАКШТОВ
б а й к Ар б Ак и 2 БАЛ1
БАЙКАРСТВО б а к л Аг БАЛ2
БАЙКАРСЬКИЙ б а к л Ага б а л а б Ай к а
бАй к е р б а к л а ж Ан б а л а б Ан 1
бАй к е р к а БАКЛАЖАННИЙ б а л а б Ан 2
б Ай к е р с т в о б а к л а ж А н н и к БАЛАБЁНИК
бАй к е р с ь к и й БАКЛАЖАНОВИЙ БАЛАБОН
БАЙКОВИЙ б а к л Аж к а БАЛАБбНЧИК
БАЙКОВИЙ б а к л Ан БАЛАБУХ див. балабуха
БАЙК-ШОУ БАКЛАНОВІ б а л Аб у х а
БАЙЛбВА БАКС див. бакси б а л Аб у ш к а
БАЙОНЁТ б Ак с и б а л а г Ан
БАЙОНЁТНИЙ БАКТЕРИЗАЦІЯ б а л а г Ан и т и
б а й р Ак БАКТЕРИЗОВАНИЙ БАЛАГАННИЙ
б а й р Ам БАКТЕРИЗУВАТИ б а л а г Ан н іс т ь
БАЙРАЧНИЙ БАКТЕРИЦИД б а л а г Ан ч и к
БАЙРАЧОК БАКТЕРИЦИДНИЙ БАЛАГУЛА
БАЙРОНІЗМ БАКТЕРИЦИДНІСТЬ БАЛАГУЛЬСЬКИЙ
БАЙРОНІЧНИЙ БАКТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАГУР
БАЙСТРЮК БАКТЕРІЄМІЯ БАЛАГУРИТИ
б а й с т р ю ч А БАКТЁРН б а л Ад а
БАЙСТРЮЧИЙ БАКТЕРІЙНИЙ БАЛАДНИЙ
БАЙСТРЮЧКА БАКТЕРІОВЛОВЛЮВАЧ БАЛАКАНИНА
БАЙСТРЮЧбК БАКТЕРібЗ б а л Ак а н к а
БАЙСТРЯ БАКТЕРібЗНИЙ б а л Ак а н н я
б Ай с ь к и й БАКТЕРібЛІЗ б а л Ак а т и
БАЙТ БАКТЕРІОЛІЗИН див. бактеріолізини б а л Ак а т и с я
б а й т Ал а БАКТЕРІОЛІЗИНИ б а л Ак и
БАЙТОВИЙ БАКТЕРІОЛОГ БАЛАКЛЙВИЙ
БАЙХОВИЙ БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ БАЛАКЛІЙ
БАК1 БАКТЕРІОЛОГІЯ БАЛАКУН
БАК2 БАКТЕРІОНОСІЙ БАЛАКУХА
б а к Ай БАКТЕРІОНОСІЙСТВО БАЛАКУЧИЙ
БАКАЛАВР БАКТЕРІОСКОПІЧНИЙ БАЛАКУЧІСТЬ
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БАЛАЛАЄЧКА
БАЛАЛАЄЧНИЙ
БАЛАЛАЄЧНИК
БАЛАЛАЙКА
б а л а л Ай к о в и й
б а л Ам к а н н я
б а л Ам к а т и
БАЛАМУТ
БАЛАМУТА
БАЛАМУТИТИ
БАЛАМУТИТИСЯ
БАЛАМУТКА
БАЛАМУТНИЙ
БАЛАМУТНО
БАЛАМУТСТВО
БАЛАМУЧЕННЯ
б а л Ан
БАЛАНДА
БАЛАНІТ
БАЛАНОГЛбС див. баланоглоси
БАЛАНОГЛбСИ
БАЛАНС1
БАЛАНС2
БАЛАНСЕР
БАЛАНСИР
БАЛАНСИРНИЙ
БАЛАНСОВИЙ
БАЛАНСОМІР
БАЛАНСУВАЛЬНИЙ
БАЛАНСУВАННЯ
БАЛАНСУВАТИ
БАЛАНТИДІАЗ
БАЛАНТЙДІЙ
БАЛАНТИДібЗ див. балантидіаз
БАЛАСТ
БАЛАСТЕР
БАЛАСТНИЙ
БАЛАСТОВИЙ
БАЛАСТООЧЙСНЙЙ
БАЛАСТУВАННЯ
б а л а с т у в Ат и
б а л Ат а
БАЛАФбН
БАЛАХОН
БАЛАХбНИСТИЙ
БАЛАХбННИЙ
БАЛАХбНЧИК
БАЛАЧКА
БАЛБЕС
БАЛДА1
БАЛДА2
БАЛДАХІН
БАЛЕРИНА
БАЛЕРИНКА
БАЛЕРУН
БАЛЕТ
БАЛЕТКА див. балетки 
БАЛЕТКИ 
БАЛЕТМЕЙСТЕР 
БАЛЕТМЕЙСТЕРСЬКИЙ

БАЛЕТНИЙ
БАЛЁТНИК
БАЛЁТНИЦЯ
б а л е т о з н Ав е ц ь
б а л е т о з н Ав с т в о
б а л е т о з н Ав ч и й
б а л е т о м Ан
БАЛЕТОМАНІЯ
б а л е т о м А н к а
БАЛЕТОМАНСЬКИЙ
б Ал и
БАЛИК
БАЛИКбВИЙ
БАЛИЧОК
БАЛІСТА
БАЛІСТИК
БАЛІСТИКА
БАЛІСТЙТ
БАЛІСТИЧНИЙ
БАЛІСТОКАРДІОГРАФІЯ
БАЛІСТОФбБІЯ
б Ал ія
б Ал к а 1
б Ал к а 2
б Ал к а 3
б а л к а н із Ац ія
БАЛКАНІСТ 
БАЛКАНІСТИКА 
БАЛКАНСЬКИЙ 
БАЛКАР див. балкари 
БАЛКАРЕЦЬ див. балкари 
БАЛКАРИ
БАЛКАРКА див. балкари 
БАЛКАРСЬКИЙ 
БАЛКАРЦІ див. балкари
б Ал к е р
б Ал к е р н и й
БАЛКОВИЙ1
БАЛКОВИЙ2
БАЛКбН
БАЛКОННИЙ
БАЛКбНОВИЙ
БАЛКбНЧИК
б а л -м а с к а р Ад
БАЛОБАН див. балабан2
БАЛОВИЙ
БАЛОВСТВб
БАЛОН
БАЛОНЁТ
БАЛОННИЙ
БАЛбНЧИК
БАЛОТУВАЛЬНИЙ
БАЛОТУВАННЯ
БАЛОТУВАТИ
БАЛОТУВАТИСЯ
б Ал о ч к а 1
б Ал о ч к а 2
БАЛОЧНИЙ
б Ал о щ і
б Ал т а

б Ал т и
БАЛТЙСТ
БАЛТИСТИКА
БАЛТІЄЦЬ див. балтійці
БАЛТІЙКА див. балтійці
БАЛТІЙСЬКИЙ
БАЛТІЙЦІ
БАЛУ-БАЛУ
БАЛУВАНИЙ
БАЛУВАТИ
БАЛУВАТИ
БАЛУВАТИСЯ
б а л у х Ат и й
б Ал у х и
б а л ц Ан к а
БАЛЬ
БАЛЬБбА1
БАЛЬБбА2
б а л ь з Ак ів с ь к и й
б а л ь з Ам
БАЛЬЗАМІН
БАЛЬЗАМІНОВИЙ
БАЛЬЗАМІЧНИЙ
БАЛЬЗАМНИЙ
БАЛЬЗ АМбВАНИЙ
БАЛЬЗАМОВИЙ
БАЛЬЗАМУВАЛЬНИЙ
БАЛЬЗАМУВАЛЬНИК
б а л ь з а м у в Ал ь н и ц я
БАЛЬЗАМУВАННЯ
БАЛЬЗАМУВАТИ
б а л ь з Ам ч и к
БАЛЫ
БАЛЬНЕО...
БАЛЬНЕОГРЯЗЕЛІКАРНЯ
БАЛЬНЕОГРЯЗЕЛІКУВАЛЬНИЙ
БАЛЬНЕОГРЯЗЕЛІКУВАННЯ
БАЛЬНЕОГРЯЗЬОВИЙ
б а л ь н е о л ік А р н я
б а л ь н е о л ік у в Ал ь н и й
б а л ь н е о л ік у в Ан н я
БАЛЬНЕбЛОГ
БАЛЬНЕОЛОГІЧНИЙ
БАЛЬНЕОЛбГІЯ
б а л ь н е о р е Ак ц ія
БАЛЬНЕОТЕРАПЁВТ
БАЛЬНЕОТЕРАПЕВТЙЧНИЙ
БАЛЬНЕОТЕРАПІЯ
БАЛЬНЕОТЁХШК
БАЛЬНЕОТЁХННСА
БАЛЬНЕОТЕХНІЧНИЙ
БАЛЬНИЙ1
б а л ь н и й 2
б Ал ь н іс т ь
БАЛЬОВЙЙ
б а л ю в Ат и
б а л ю в Ат и с я
БАЛЮСТРАДА
БАЛЮСТРАДНИЙ
БАЛЯНДРАСИ
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БАЛЯНДРАСИТИ
БАЛЯНДРАСНИК
б а л я н д р Ас н и ц я
БАЛЯСИ1
БАЛЯСИ2
БАЛЯСИНА
БАЛЯСИНКА
БАЛЯСНИК
БАЛЯСНИЦЯ
БАМБУК
БАМБУКОВИЙ
БАМБУЛА1
БАМБУЛА2
БАМІЯ
БАМКАННЯ
БАМКАТИ
БАМКНУТИ
БАМПЕР
БАМПЕРНИЙ
б а н а л ізАц ія
БАНАЛІЗбВАНИЙ
б а н а л із у в Ан н я
б а н а л із у в Ат и
б а н а л із у в Ат и с я
БАНАЛІТЕТ
БАНАЛЬНИЙ
БАНАЛЬНІСТЬ
б а н Ал ь н о
БАНАЛЬСЙТ
б а н Ал ь щ и н а
б а н Ан
БАНАНОВИЙ
БАНАНОВбЗ
б а н Ат к а
БАНГЛАДЁШЕЦЬ див. бангладешці 
БАНГЛАДЕШКА див. бангладешці 
БАНГЛАДЕШЦІ
бАн д а
б а н д Аж
БАНДАЖИСТ
БАНДАЖИСТКА
БАНДАЖНИЙ
б а н д Аж н и к
БАНДАЖОВАНИЙ
б а н д а ж у в Ан н я
б а н д а ж у в Ат и
БАНДАНА
БАНДАННИЙ
б а н д Ан о в и й
БАНДВАГЕН
БАНДВАГбН
БАНДЕРИЛЬЄРО
БАНДЕРИЛЬЯ
БАНДЕРІВЕЦЬ див. бандерівці
БАНДЕРІВКА див. бандерівці
БАНДЕРІВСЬКИЙ
БАНДЕРІВЦІ
БАНДЕРІВЩИНА
БАНДЕРбЛЬ
БАНДЕРбЛЬКА

БАНДЕРбЛЬНИЙ
БАНДЖЙСТ
БАНДЖО
БАНДИТ
БАНДИТИЗМ
БАНДЙТКА
БАНДЙТСЬКИЙ
б а н д и т у в Ат и
БАНДб1
БАНДб2
БАНДУРА
БАНДУРЙСТ
БАНДУ РЙ СТА
БАНДУ РЙСТКА
БАНДУРКА
БАНДУРНИЙ
БАНДУРНИК
БАНДУРОНЬКА
БАНДУРОЧКА
б а н д ф о р м у в Ан н я
БАНДЮГА
БАНЕЛЮКИ
БАНЕПОДІБНИЙ
б Ан е р
б Ан е р н и й
б Ан е ч к а
б а н з а й
БАНЙТ див. баніт
б Ан и т и
БАНіАН див. баньян
БАНІТ
БАНІТА
б а н іт у в Ат и
БАНІЦІЯ
БАНК1
БАНК2
БАНК3
б Ан к а '
б Ан к а 2
б Ан к а 3
БАНКАБРбШ
БАНКАБРбШНИК
БАНКАБРбШНИЦЯ
б а н к -а к ц е п т Ан т
б а н к -г а р Ан т
БАНК-ДЙЛЕР
б а н к -е к в Ай р
БАНК-ЕКВАЙРЕР див. банк-еквайр
БАНК-ЕМІТЕНТ
БАНКЕТ1 див. бенкет
БАНКЕТ2 див. банкети
БАНКЕТ3
БАНКЕТИ
БАНКЕТИК див. бенкётик 
БАНКЕТКА ^
БАНКЕТНИЙ див. бенкетний
БАНКЁТОЧКА
БАНКІВНЙК
БАНКІВСЬКИЙ
БАНКІР

БАНКІРКА
БАНКІРОЧКА
БАНКІРСЬКИЙ
БАНК-КОРЕСПОНДЕНТ
БАНКНбТ див. банкноти
БАНКНбТА див. банкноти
БАНКНбТИ
БАНКНбТНИЙ
БАНКО1
БАНКО2
БАНКОВИЙ1
БАНКОВИЙ2
БАНКОМАТ
б а н к о м Ат н и й
БАНКОМЁТ
БАНК-ПРАВОНАСТУПНИК 
БАНКРбТ див. банкрут 
БАНКРбТСТВО див. банкрутство 
БАНКРОТУВАННЯ див. банкруту

вання
БАНКРОТУВАТИ див. банкрутувати
БАНКРУТ
БАНКРУТСТВО
БАНКРУТУВАННЯ
БАНКРУТУВАТИ
б а н к у в Ат и
БАНЛбН
БАНЛбНОВИЙ
б Ан н и й '
б Ан н и й 2
б Ан н и й 3
б Ан н и к 1
б Ан н и к 2
б Ан н и к 3
б Ан н и ц я '
б Ан н и ц я 2
б Ан н іс т ь
б Ан н о
б Ан о ч к а
б а н о ч н и й
б Ан СРІ див. бансурі
б Ан с у р і
БАНТ
б Ан т а
БАНТЁНГ
б Ан т и к
б Ан т и н а
БАНТЙННЯ
б Ан т о в и й
б Ан т у
БАНТУСТАН див. бантустани
б а н т у с т Ан и
БАНТУ СТАНІЗАц іЯ 
БАНТУ СТАНІЗУВАТИ
б а н у в Ат и
б Ан у ш
БАНЧбК
б Ан щ и к
б Ан щ и ц я
БАНЬ



БАНЬГУ

БАНЬГУ
БАНЬКА1
БАНЬКА2
БАНЬКАТИЙ
БАНЬКИ
БАНЬКУВАТИЙ
БАНЬХУ
БАНЬЯН
БАНЯ1
БАНЯ2
БАНЯК
БАНЯЧИТИ
БАНЯЧбК
БАОБАБ
БАОБАБОВИЙ
БАПТИЗМ
БАПТИСТ див. баптисти
БАПТИСТЕРІЙ
БАПТИСТИ
БАПТИСТКА див. баптисти
БАПТИСТСЬКИЙ
БАР1
БАР2
БАР3
БАР4
БАРАБАН
БАРАБАНИТИ
БАРАБАННИЙ
БАРАБАННИК
БАРАБАННИЦЯ
БАРАБАНЧИК
БАРАБАНЩИК
БАРАБАНЩИЦЯ
БАРАБОЛЙННЯ
БАРАБбЛЬКА
БАРАБОЛЯ
БАРАБУЛЬКА
БАРАЖ
БАРАЖНИЙ
БАРАЖУВАННЯ
БАРАЖУВАТИ
БАРАК
БАРАКУДА
БАРАКУДКА
БАРАКУДОВІ
БАРАЛГІН
БАРАН
БАРАНЕЦЬ
БАРАНИ
БАРАНИНА
БАРАНИНКА
БАРАНЙСЬКО
БАРАНИЦЯ
БАРАНЙЩЕ
БАРАНКОС
ВАРАНТА1
ВАРАНТА2
БАРАНЧА
БАРАНЧИК
БАРАНЯ
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БАРАНЯР
БАРАНЯТКО
БАРАНЯТОЧКО
БАРАНЯЧИЙ
БАРАТРІЯ
БАРАХЛЙТИ
БАРАХЛб
БАРАХЛЯНИЙ
БАРАХбЛКА
БАРАХбЛОЧКА
БАРАХОЛЬНИЙ
БАРАХбЛЬНИК
БАРАХбЛЬНИЦЬКИЙ
БАРАХбЛЬНИЦЯ
БАРАЧНИЙ
БАРБАМІЛ
БАРБАРИС
БАРБАРИСОВИЙ
БАРБЕКК)
БАРБЕТ
БАРБЁТНИЙ
БАРБІТАЛ
БАРБІТУРАТИ
БАРБІТУРОВИЙ
БАРБбС
БАРБбСІВ
БАРБбТЕР
БАРБОТИН
БАРБОТЙННИЙ
БАРБОТУВАННЯ
БАРБОТУВАТИ
б Ар в а
БАРВЙСТИЙ
БАРВЙСТІСТЬ
БАРВЙСТО
БАРВИТИ
БАРВИТИСЯ
БАРВІНКбВИЙ
БАРВІНКбВО
БАРВІНОК
БАРВІНОЧОК
БАРВНИЙ
БАРВНЙК
БАРВНИКбВИЙ
б Ар в н іс т ь
б Ар в н о
б Ар в о в и й
БАРГУЗЙН
БАРД
б Ар д а
БАРДА
б а р д Ак
БАРДАЧбК
БАРДЙНА
б Ар д ів с ь к и й
б Ар д о ч к а
БАРД-РбК
БАРЕЖ
БАРЕЖЕВИЙ
б Ар е к с

БАРИШНИК

б Ар е л ь
БАРЕЛЬЄФ
БАРЕЛЬЄФНИЙ
БАРЕЛЬЄФЧИК
БАРЕТЕР
БАРЕТКА див. баретки 
БАРЕТКИ
БАРЁТОЧКА див. барёточки
БАРЁТОЧКИ
БАР’ЄР
БАР’ЄРЙСТ
БАР’ЄРЙСТКА
БАР’ЄРНИЙ
БАР’ЄРНІСТЬ
БАР’ЄРНО
БАР’ЄРЧИК
БАРЖА
БАРЖЕВИЙ
б Ар з о
БАРИ...
б а р и б Ал
БАРЙГА
БАРИКАДА
БАРИКАДНИЙ
б а р и к Ад н іс т ь
БАРИКАДУВАННЯ
БАРИКАДУВАТИ
БАРИКАДУВАТИСЯ
БАРЙЛЕЧКО
БАРЙЛКО
БАРЙЛКУВАТИЙ
БАРЙЛО
БАРИЛОПОДІБНИЙ
БАРЙЛЬ
БАРЙЛЬЦЕ
БАРЙСТЕР
БАРИСФЁРА
БАРЙТ
БАРЙТИ
БАРЙТИСЯ
БАРИТОБЕТбН
БАРИТОБЕТОННИЙ
БАРЙТОВИЙ
БАРИТОКАЛЬЦЙТ
БАРИТбН
БАРИТОНАЛЬНИЙ
БАРИТбННИЙ
БАРИТОНбВАНИЙ
БАРИТбНОВИЙ
БАРИЦЁНТР
БАРИЦЕНТРЙЧНИЙ
БАРИЦЕНТРЙЧНІСТЬ
БАРИЦЕНТРЙЧНО
БАРЙЧНИЙ
БАРЙЧНІСТЬ
БАРЙЧНО
БАРЙШ
БАРИШ1ВНЁ
БАРИШІВНИК
БАРЙШНИК
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БАРИШНИЦТВО БАРбНСЬКИЙ БАСАРАБЦІ
БАРИШНИЦЬКИЙ БАРООПЕРАЦІЙНИЙ БАСАРЙНКА див. базарйнка
бАр и ш н я БАРООТЙТ БАСЁЙН
БАРИШбК БАРОРЕЦЁПТОР див. барорецептори БАСЁЙНИЙ
б а р и ш у в Ан н я БАРОРЕЦЕПТОРИ БАСЁЙНОВИЙ
б а р и ш у в Ат и БАРОСКбП б Ас е т
БАРІЄВИЙ БАРОСКОПІЧНИЙ БАСЕТГбРН
бАр ій БАРОСКбПНИЙ БАСИЛЁВС
БАРІННЯ БАРОСТАТ БАСИЛЁЙ
б а р іо л Аж б а р о т Ак с и с БАСЙЛО
БАРІОН див. баріони БАРОТЕРАПІЯ БАСИНЁТ
БАРібНИ БАРОТЕРМбГРАФ БАСЙСТА
БАРІОННИЙ б а р о т е р м о к Ам е р а БАСЙСТИЙ
БАРЮННІСТЬ БАРОТЕРМбМЕТР БАСЙСТО
БАРІОННО БАРОТРАВМА БАСЙТИ
БАРК БАРОТРбПНИЙ БАСЙЩЕ
бАр к а БАРОТРбПНІСТЬ БАСК див. баски
б а р к Ан БАРОФбБІЯ б а с к Ак
БАРКАРбЛА БАРОФУНКЦІЯ БАСКАЛЙЧИТИСЯ
б а р к Ас БАРОХОРІЯ БАСКЕРВІЛЬ
БАРКАСНИЙ БАРОЦЁНТР БАСКЕТБОЛ
БАРКЕНТИНА БАРОЦЕНТРЙЧНИЙ БАСКЕТБОЛІСТ
бАрк и БАРОЦИКЛОНОМЕТР БАСКЕТБОЛІСТКА
б а р к л Ай БАРОЧНИЙ БАСКЕТБбЛЬНИЙ
бАр к о в и й БАРС б Ас к и
БАР-Кбд БАРСЕЛбНЕЦЬ див. барселонці БАСКЙЙ
БАРЛІГ БАРСЕЛбНКА див. барселонці БАСКІСТЬ
БАРЛІЖНИК БАРСЕЛбНЦІ БАС-КЛАРНЁТ
БАРЛОЖЙТИСЯ БАРСЕНЯ б Ас к о
БАРМЕН БАРСОВИЙ б Ас к с ь к и й
бАр м ё н к а БАРСОЛбВ б Ас м а
б Ар м ё н с т в о БАРТЕР б а с м А
б Ар м е н с ь к и й б а р т е р и з Ац ія б а с м Ац т в о
бАр м и ц я б а р т е р и з у в Ан н я б а с м Ац ь к и й
БАРН б а р т е р и з у в Ат и б а с м Ач
б а р н Ак БАРТЕРНИЙ БАСОВЙЙ
бАр н и й б Ар т е р н іс т ь БАСОВЙТИЙ
БАРО... б Ар т к а БАСОВЙТО
БАРОАПАРАТ БАРТОЛІНІТ БАСбК
БАРОГбСПІТАЛЬ б а р х Ан БАСбЛЯ
БАРОГРАМА б а р х Ан н и й БАСбН
БАРОГРАФ б а р х Ан ч и к БАСбННИЙ
БАРОГРАФІЧНИЙ б Ар х а т БАСбННИК
БАРОГРАФНИЙ БАРХАТИН БАСОННИЦЯ
бАр о к БАРХАТЙННИЙ б а с о р Ам а
БАРОКАМЕРА БАРХАТЙСТИЙ б Ас т а
б а р о к Ам е р н и й БАРХАТЙСТІСТЬ б а с т Ард
БАРОКЛІННИЙ БАРХАТЙСТО б а с т Ар д а
БАРОКЛІННІСТЬ БАРХАТКА БАСТЁЯ
БАРбКО БАРХАТНИЙ БАСТібН
БАРбКОВИЙ БАРХАТНІСТЬ БАСТІОННИЙ
БАРОКОВІСТЬ БАС БАСТібНОВИЙ
БАРОКбМПЛЕКС б а с А б а с т о н Ад а
БАРОМЕТР б а с а м Ан БАСТР
БАРОМЕТРИЧНИЙ б а с а м Ан и с т и й б Ас т р о в и й
БАРОН б а с а м Ан и т и б а с т у р м А
БАРОНЕСА БАСАНІТ б а с у в Ан н я 1
БАРОНЕТ БАСАРАБЕЦЬ див. басарабці б а с у в Ан н я 2
БАРОНЕТСТВО БАСАРАБКА див. басарабці б а с у в Ат и 1
БАРОНСТВО б а с а р Аб с ь к и й б а с у в Ат и 2
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БАСЮРА БАТОМЕТРИЧНИЙ б а х м Ат и й
БАТ БАТОМЁТР1Я б а х м Ат о
БАТАВ див. батави БАТбН б Ах н у т и
БАТАВА див. батова БАТбНЧИК б Ах н у т и с я
БАТАВИ БАТОПбРТ БАХРОМА
БАТАК див. батаки БАТОХРбМ НИЙ БАХРбМЧАСТИЙ
БАТАКИ БАТРАК БАХРбМЧАТИЙ
БАТАЛЕР БАТРАКУВАННЯ б а х т а р м А
БАТАЛІСТ БАТРАКУВАТИ БАХТЙР див. бохтар
БАТАЛІЯ БАТРАХОЗАВР див. батрахозаври б Ах у р
БАТАЛЬЙбН б а т р а х о зАв р и б Ах у р к а
БАТАЛЬЙбННИЙ БАТРАХОЛбГІЯ БАХУРНЯ
БАТАЛЬЙбНЧИК БАТРАЦТВО б а х у р у в Ат и
БАТАЛЬНИЙ б а т р Ац ь к и й БАХШІ
БАТАЛЬНІСТЬ б а т р Ач и т и БАЦ1
БАТАРЕЄЦЬ б а т р Ач к а БАЦ2
БАТАРЕЙКА БАТРАЧбК б Ац а т и
БАТАРЕЙКОВИЙ БАТРОКЕФАЛІЯ див. батроцефалія БАЦЙЛА
БАТАРЕЙНИЙ1 БАТРОЦЕФАЛІЯ БАЦИЛОНОСІЙ
БАТАРЕЙНИЙ2 б а т у в Ат и БАЦИЛ о ф 6 б ія
БАТАРЕЙНО БАТУН БАЦИЛЯРНИЙ
БАТАРЕЯ1 БАТУРА б Ац н у т и
БАТАРЕЯ2 БАТУТ БАЧ
ба тАт БАТУТА БАЧЕНИЙ
БАТАТЙНА БАТУТИСТ БАЧЕННЯ
б Ат е н с БАТУТЙСТКА БАЧИТИ
б Ат е н ь к о БАТЬКЙ БАЧИТИСЯ
БАТЕРФЛЯЇСТ БАТЬКІВ б Ач к и
БАТЕРФЛЯїСТКА БАТЬКІВСТВО б Ач н и й
БАТЕРФЛЯЙ БАТЬКІВСЬКИЙ БАЧНІСТЬ
б Ат е ч к о БАТЬКІВЩИНА1 б Ач н о
БАТИ... БАТЬКІВЩИНА2 БАЧбК
БАТИБібНТИ БАТЬКІВЩЙНА див. батьківщина1 БАШ
б Ат и к б Ат ь к о б а ш А
БАТИМЕТРИЧНИЙ БАТЬКОВБЙВЕЦЬ БАШИБУЗУК
БАТИМЕТРІЯ БАТЬКОВБЙВСТВО БАШКА
БАТИПЛАН БАТЬКОВБЙВЦЯ БАШКЙР див. башкири
БАТИР б Ат ь к о -м Ат и БАШКЙРЕЦЬ див. башкири
БАТИСКАФ б а т ь к у в Ат и БАШКИРИ
БАТИСТ б а т ь к у в Ат и с я БАШКЙРКА див. башкири
б а т и с т Ат б Ат ю ш е ч к а БАШКИРСЬКИЙ
БАТИСТОВИЙ б Ат ю ш к а 1 БАШКЙРЦІ див. башкири
БАТИСФЕРА б Ат ю ш к а 2 БАШКОВЙТИЙ
БАТИТЕРМбГРАФ б Ат ю ш ч и н БАШКОВЙТІСТЬ
БАТИФОТбМЕТР б Ат я БАШЛЙК
БАТІАЛЬ б Ат я р БАШЛИЧбК
БАТІАЛЬНИЙ БАУЛ б а ш м Ак
БАТІГ БАУЛЬЧИК б а ш м Ач н и й
БАТІЖбК б Ау н с б а ш м Ач н и к
б а т м Ан б Ау н с о в и й б Аш т а
БАТМОГЕНЁЗ б Аф т и н г б а ш т Ан
бАт н и к БАХ БАШТАНЙЩЕ
БАТО... б Ах а н н я БАШТАННИЙ
БАТбВА б Ах а т и б а ш т Ан н и к
БАТОЖИЛНО б Ах а т и с я БАШТАННИЦТВО
БАТОЖИСТИЙ БАХЙЛА див. б ах йли БАШТАННИЦЬКИЙ
БАТбЖИТИ БАХЙЛИ б а ш т Ан н и ц я
БАТОЖЙЩЕ б Ах к а н н я БАШТАНОВИЙ
БАТОЛІТ б Ах к а т и б а ш т Ан ч и к
БАТбМЕТР б а х м Ат БАШТОВИЙ
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БАШТОПОДІБНИЙ
БАШТОПОДІБНІСТЬ
БАШТОЧКА
БАЮРА
БАЮРИСТИЙ
БАЮРИЩЕ
БАЯ
БАЯДЕРА
БАЯДЕРКА
БАЯН
БАЯНІСТ
БАЯННИЙ
БАЯННЯ
БАЯТИ
БАЯТІ
БГАНКА
БГАННЯ
БГАНОК
БГАТИ
БГАТИСЯ
БД
БДЖІЛКА
БДЖІЛОНЬКА
БДЖІЛОЧКА
БДЖІЛЬНЙК
БДЖІЛЬНИЦТВО
БДЖІЛЬНИЦЬКИЙ
БДЖОЛА
БДЖОЛЕНЯ
БДЖОЛИНИЙ
БДЖОЛОЗАПИЛЕННЯ
БДЖОЛОЗАПЙЛЮВАЛЬНИЙ
БДЖОЛОЗАПИЛЮВАННЯ
БДЖОЛОЗНАВЕЦЬ
БДЖОЛОЗНАВСТВО
БДЖОЛОЇДКА
БДЖОЛОСІМ’Я
БДЖОЛЯНИЙ
БДЖОЛЯНИК
БДЖОЛЯР
БДЖОЛЯРСТВО
БДЖОЛЯРСЬКИЙ
БДЖОЛЯЧИЙ
БЕ1
БЕ2
б е а т и ф ік Ац ія
БЕАТИФІКбВАНИЙ
б е а т и ф ік у в Ат и
БЕБЁВХ див. бебех
БЕБЁВХНУТИ див. бебехнути
БЕБЁВХНУТИСЯ див. бебехнутися
БЕБЁХ
БЁБЕХИ
БЕБЁХНУТИ
БЕБЁХНУТИСЯ
БЁБ1
БЕБРЯНИЙ
БЁВЗЕНЬ
БЕВЗЬ
БЁВКА

БЁВКАННЯ
БЁВКАТИ
БЁВКНУТИ
БЁВХАННЯ
БЁВХАТИ
БЁВХНУТИ
БЕГЕМбТ
БЕГЕМбТОВИЙ
БЕГЕТАТИ
БЕГбНІЄВИЙ
БЕГбНІЯ
БЕДЕКЕР
БЕДЖ див. бейдж
БЁДЖИК див. бейджик
БЕДЛАМ
БЁДЛЕНД
БЕДРАТИЙ
БЕДРИНЕЦЬ
БЕДРб
БЕДУЇН див. бедуїни 
БЕДУЇНИ
БЕДУЇНКА див. бедуїни
БЕДУЇНСЬКИЙ
БЕЖ
БЁЖЕВИЙ
БЕЗ1
БЕЗ2
б е з а в Ан с о в и й
б е з а в Ан с о в о
БЕЗАВАРІЙНИЙ
БЕЗАВАРІЙНІСТЬ
БЕЗАВАРІЙНО
б е з а в т о к л Ав н и й
БЕЗАВТОМОБІЛЬНИЙ
БЕЗАДРЁСНИЙ
БЕЗАДРЁСН1СТБ
БЕЗАДРЁСНО
БЕЗАЕРОДРОМНИЙ
БЕЗАЗОТНИЙ
БЕЗАКЦЁНТНИЙ
БЕЗАКЦЁПТНИЙ
БЕЗАЛКАЛбїДНИЙ
БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ
БЕЗАЛЬТЕРНАТЙВНИЙ
БЕЗАЛЬТЕРНАТЙВНІСТЬ
БЕЗАЛЬТЕРНАТЙВНО
БЕЗАНТЁННИЙ
БЕЗАПЕЛЯЦІЙНИЙ
БЕЗАПЕЛЯЦІЙНІСТЬ
БЕЗАПЕЛЯЦІЙНО
БЕЗАРМАТУРНИЙ
БЕЗАТОМНИЙ
БЕЗАФІКСНИЙ
б е з б а к т е р іАл ь н и й
БЕЗБАНДАЖНИЙ
БЕЗБАРВНИЙ
БЕЗБАРВНІСТЬ
БЕЗБАРВНО
БЕЗБАР’ЁРНИЙ
БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ

БЕЗБАР’ЁРНО
БЕЗБАТАРЁЙНИЙ
БЕЗБАТЧЕНКО
БЕЗБАЧ
БЁЗБАШ див. бёзбач
БЕЗБЕРЁГИЙ
БЕЗБЕРЁЖЖЯ
БЕЗБЕРЁЖНИЙ
БЕЗБЕРЁЖН1СТБ
БЕЗБІДНИЙ
БЕЗБІДНО
БЕЗБ1ЛЁТНИЙ
БЕЗБ1ЛЁТНИК
БЕЗБ1ЛЁТНИЦЯ
БЕЗБІЛКбВИЙ
БЕЗБЛОКОВИЙ
БЕЗБЛОКОВІСТЬ
БЕЗБОЖЖЯ
БЕЗБОЖНИЙ
БЕЗБбЖНИК
БЕЗБбЖНИЦТВО
БЕЗБбЖНИЦЯ
БЕЗБбЖНІСТЬ
БЕЗБбЖНО
БЕЗБбКИЙ
БЕЗБбЛІСНИЙ
БЕЗБОЛІСНІСТЬ
БЕЗБОЛІСНО
БЕЗБОРОДИЙ
б е з б о р Од ь к о
БЕЗБОРОННИЙ
б е з б о р Он н іс т ь
БЕЗБОРОННО
БЕЗБОЯЗНИЙ
БЕЗБОЯЗНІСТЬ
БЕЗБОЯЗНО
БЕЗБРОВИЙ
б е з б у р ж у Аз н іс т ь
БЕЗБУРНИЙ
б е з в Ад н и й
БЕЗВАЛЮТНИЙ
б е з в Ар т іс н и й
б е з в Ар т іс н іс т ь
БЕЗВЁРХИЙ
БЕЗВЙВОДНО
БЕЗВЙГІДНИЙ
БЕЗВИГЛЯДНИЙ
БЕЗВИГЛЯДНІСТЬ
БЕЗВИГЛЯДНО
БЕЗВЙГУЛЬНИЙ
БЕЗВИЇЗНИЙ
БЕЗВИЇЗНО
БЕЗВЙЛАЗНО
БЕЗВЙМІРНИЙ
БЕЗВЙМІРНІСТЬ
БЕЗВЙМІРНО
БЕЗВЙННИЙ
БЕЗВЙННІСТЬ
БЕЗВЙННО
БЕЗВИПАЛЮВАЛЬНИЙ
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БЕЗВИРАЗНИЙ
БЕЗВИРАЗНІСТЬ
БЕЗВИРАЗНО
БЕЗВЙСЛІДНО
БЕЗВИХІДДЯ
БЕЗВИХІДНИЙ
БЕЗВИХІДНІСТЬ
БЕЗВИХІДНО
БЕЗВИХІДЬ
б е з в ід в Ал ь н и й
БЕЗВІДДЯ див. безводдя
БЕЗВІДКАТНИЙ
БЕЗВІДКАТНО
БЕЗВІДКЛИЧНИЙ
БЕЗВІДКЛЙЧНІСТЬ
БЕЗВІДЛУЧНИЙ
БЕЗВІДЛУЧНО
БЕЗВІДМОВНИЙ
БЕЗВІДМбВНІСТЬ
БЕЗВІДМОВНО
БЕЗВІДНОСНИЙ
БЕЗВІДНОСНІСТЬ
БЕЗВІДНОСНО
БЕЗВІДПОВІДАЛЬНИЙ
БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
БЕЗВІДПОВІДАЛЬНО
БЕЗВІДРАДІСНИЙ
БЕЗВІДРАДІСНІСТЬ
БЕЗВІДРАДІСНО
БЕЗВІДРАДНИЙ
БЕЗВІДРАДНІСТЬ
БЕЗВІДРАДНО
БЕЗВІДРИВНИЙ
БЕЗВІДРЙВНО
б е з в ід с От к Ов и й
БЕЗВІДСОТКОВІСТЬ
БЕЗВІДСОТКОВО
БЕЗВІДХІДНИЙ
БЕЗВІДХІДНІСТЬ
БЕЗВІДХІДНО ^
БЕЗВІДХОДНИЙ див. безвідхідний 
БЕЗВІДХОДНІСТЬ див. безвідхід

ність
БЕЗВІДХОДНО див. безвідхідно
БЕЗВІЗОВИЙ
БЕЗВІЗОВІСТЬ
БЕЗВІЗОВО
БЁЗВ1К
БЕЗВІКИЙ1
БЕЗВІКИЙ2
БЕЗВІЛЛЯ див. безвблля
БЕЗВІЛЬНИЙ див. безвбльний
БЕЗВІЛЬНІСТЬ див. безвольність
БЕЗВІЛЬНО див. безвбльно
БЕЗВІРНИЙ
БЕЗВІРНИК
БЕЗВІРНИЦЬКИЙ
БЕЗВІРНИЦЯ
БЕЗВІРСТВО
БЕЗВІРУСНИЙ

БЕЗВІРУСНІСТЬ
БЕЗВІР’Я
БЕЗВІСНИЙ
БЕЗВІСНІСТЬ
БЕЗВІСНО
БЕЗВІСТИ
БЕЗВІСТЬ
БЕЗВІТАМІННИЙ
БЕЗВІТРИЙ
БЕЗВІТРЯ
БЕЗВІТРЯНИЙ
БЕЗВІТРЯНІСТЬ
БЕЗВІТРЯНО
БЕЗВІЧНИЙ
БЕЗВІЧНІСТЬ
БЕЗВІЧНО
БЕЗВЛАДДЯ
БЕЗВЛАДНИЙ
БЕЗВЛАДНІСТЬ
БЕЗВЛАДНО
БЕЗВОДДЯ
БЕЗВОДНИЙ
БЕЗВОДНІСТЬ
БЕЗВОЛЛЯ
БЕЗВОЛОГИЙ
БЕЗВОЛОГІСТЬ
БЕЗВОЛОСИЙ
БЕЗВОЛЬНИЙ
БЕЗВОЛЬНІСТЬ
БЕЗВОЛЬНО
б е з в Ор с о в и й
б е з в Ор с о в іс т ь
БЕЗВСТЙДНИЙ
БЕЗВСТЙДНИК
БЕЗВСТЙДНИЦЯ
БЕЗВСТЙДНІСТЬ
БЕЗВТРАТНИЙ див. безутратний
БЕЗВТРАТНІСТЬ див. безутратність
БЕЗВТРАТНО див. безутратно
БЕЗВУСИЙ
БЕЗВУСИКОВИЙ
БЕЗВУХИЙ
БЕЗГАЛЬМІВНЙЙ
БЕЗГАЛЬМІВНІСТЬ
БЕЗГАЛЬМОВЙЙ
БЕЗГАРАЖНИЙ
БЕЗГВИНТОВЙЙ
БЕЗГЕРБІЦЙДНИЙ
БЕЗГЛАСНИЙ
БЕЗГЛУЗДИЙ
БЕЗГЛУЗДІСТЬ
БЕЗГЛУЗДІТИ
БЕЗГЛУЗДО
БЕЗГЛУЗДЯ
БЕЗГЛЮКбЗНИЙ
БЕЗГНІВНИЙ
БЕЗГНІВНІСТЬ
БЕЗГНІВНО
БЕЗГНІЗДОВЙЙ
БЕЗГОЛІВ’Я див. безголбв’я

БЕЗТОЛКОВИЙ
БЕЗГОЛОВИЙ
БЕЗГОЛОВІСТЬ
БЕЗГОЛОВ’Я
БЕЗГОЛОВ’ЯЧКО
БЕЗГОЛОСИЙ
БЕЗГОЛОСНИЙ
БЕЗГОЛОСНО
БЕЗГОЛОСО
БЕЗГОЛОССЯ
БЕЗГОМІННИЙ
БЕЗГОМІННО
БЕЗГОМІННЯ
БЕЗГОМІНЬ
б е з г о н о р Ар н и й
БЕЗГОНОРАРНО
БЕЗГОСПОДАРНИЙ
БЕЗГОСПОДАРНИК
БЕЗГОСПОДАРНІСТЬ
БЕЗГОСПОДАРНО
БЕЗГОТІВКОВИЙ
БЕЗГРАМОТНИЙ
БЕЗГРАМОТНІСТЬ
БЕЗГРАМОТНО
БЕЗГРЁБЕЛЬНИЙ
БЕЗГРЙВИЙ
БЕЗГРІХОВНИЙ
БЕЗГРІШНИЙ1
БЕЗГРІШНИЙ2
БЕЗГРІШНІСТЬ
БЕЗГРІШНО
БЕЗГРІШШЯ
БЕЗГРОМіуЦІНСТВО
БЕЗГРОШЕВИЙ див. безгрошовий
БЕЗГРОШЕВІСТЬ див. безгрошевість
БЕЗГРОШІВ’Я
БЕЗГРОШОВИЙ
БЕЗГРОШОВІСТЬ
БЕЗГУБИЙ
БЕЗГУЧНИЙ
БЕЗГУЧНІСТЬ
БЕЗГУЧНО
БЕЗГРУНТОВИЙ
БЕЗГРУНТОВНИЙ
БЕЗҐРУНТОВНІСТЬ
БЕЗҐРУНТОВНО
б е з д Ара
БЕЗДАРНИЙ
БЕЗДАРНІСТЬ
БЕЗДАРНО
БЕЗДЁННИЙ
БЕЗДЕРЁВНИЙ
БЕЗДЕРЖАВНИЙ
БЕЗДЕРЖАВНІСТЬ
БЕЗДЕТОНАЦІЙНИЙ
БЕЗДЕФЁКТНИЙ
БЕЗДЕФЁКТН1СТБ
БЕЗДЕФЁКТНО
БЕЗДЕФІЦИТНИЙ
БЕЗДЕФІЦИТНІСТЬ
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БЕЗДЙМНИЙ
БЕЗДИМНІСТЬ
БЕЗДЙМНО
БЕЗДИХАННИЙ
БЕЗДИХАННО
БЕЗДІЛЛЯ1
БЕЗДІЛЛЯ2 див. бездолля 
БЕЗДІЛЬНИЙ1
БЕЗДІЛЬНИЙ2 див. бездольний
БЕЗДІЛЬНИК
БЕЗДІТНИЙ
БЕЗДІТНИК
БЕЗДІТНИЦЯ
БЕЗДІТНІСТЬ
БЕЗДІЯЛЬНИЙ
БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ
БЕЗДІЯЛЬНО
БЕЗДОВІДНИЙ
БЕЗДОВІДНІСТЬ
БЕЗДОГАННИЙ
БЕЗДОГАННІСТЬ
БЕЗДОГАННО
БЕЗДбГЛЯДНИЙ
БЕЗДОГЛЯДНІСТЬ
БЕЗДОКАЗОВИЙ
БЕЗДОКАЗбВІСТЬ
БЕЗДОКУМЕНТНИЙ
БЕЗДбЛЕЦЬ
БЕЗДбЛЛЯ
БЕЗДбЛЬНИЙ
БЕЗДОЛЬНИК
БЕЗДОЛЬНИЦЯ
БЕЗДбМІШКОВИЙ
БЕЗДбМНИЙ
БЕЗДОМНИК
БЕЗДОМНИЦЯ
БЕЗДбМНІСТЬ
БЕЗДОННИЙ
БЕЗДОННО
БЕЗДОННЯ
БЕЗДОРІЖЖЯ
БЕЗДОРІЖНІЙ
БЕЗДОРОЖНІЙ див. бездоріжній
БЕЗДОТАЦІЙНИЙ
БЕЗДОТАЦІЙНІСТЬ
БЕЗДОТАЦІЙНО
БЕЗДОХІДНИЙ
БЕЗДОХІДНІСТЬ
БЕЗДОХОДНИЙ див. бездохідний
БЕЗДОХОДНІСТЬ див. бездохідність
БЕЗДОЩЕВИЙ див. бездощовий
БЕЗДОЩІВНИЙ
БЕЗДОЩІВ’Я
БЕЗДОЩОВЙЙ
БЕЗДРЕНАЖНИЙ
БЕЗДРІЖДЖОВЙЙ
БЕЗДРОТОВИЙ
БЕЗДУЖНИЙ
БЕЗДУМНИЙ
БЕЗДУМНІСТЬ

БЕЗДУМНО
БЕЗДУМСТВО
БЕЗДУМ’Я
БЁЗДУХ
БЕЗДУХИЙ
БЕЗДУХІСТЬ
БЕЗДУХбВНИЙ
БЕЗДУХОВНІСТЬ
БЕЗДУШНИЙ
БЕЗДУШНІСТЬ
БЕЗДУШНО
БЕЗДУШШЯ
БЕЗЕ
БЕЗЕМОЦІЙНИЙ
БЕЗЕМОЦІЙНІСТЬ
БЕЗЕМОЦІЙНО
БЕЗЖАЛІСНИЙ
БЕЗЖАЛІСНІСТЬ
БЕЗЖАЛІСНО
БЕЗЖАЛЬНИЙ
б е з ж Ал ь н іс т ь
БЕЗЖАЛЬНО
БЕЗЖЙВНИЙ
БЕЗЖЙВНІСТЬ
БЕЗЖЙВНО
БЕЗЖИТТЄВИЙ
БЕЗЖИТТЄВІСТЬ
БЕЗЖУРНИЙ
БЕЗЖУРНІСТЬ
БЕЗЖУРНО
БЕЗЗАБОРОННИЙ
БЕЗЗАБОРбННО
БЕЗЗАВІТНИЙ
БЕЗЗАВІТНО
БЕЗЗАКбННИЙ
БЕЗЗАКОННИК
БЕЗЗАКОННІСТЬ
БЕЗЗАКОННО
БЕЗЗАКОННЯ
БЕЗЗАПЕРЁЧНИЙ
БЕЗЗАПЕРЁЧНО
б е з з а с т Ав н и й
БЕЗЗАСТЕРЁЖНИЙ
БЕЗЗАСТЕРЁЖН1СТБ
БЕЗЗАСТЕРЁЖНО
б е з з Ах й с н и й
б е з з Ах й с н іс т ь
б е з з Ах й с н о
БЕЗЗАЯВКОВИЙ
БЕЗЗБИТКОВИЙ
БЕЗЗБИТКОВІСТЬ
БЕЗЗБИТКОВО
БЕЗЗБРОЙНИЙ
БЕЗЗВІТНИЙ
БЕЗЗВІТНІСТЬ
БЕЗЗВІТНО
БЕЗЗВУЧНИЙ
БЕЗЗВУЧНІСТЬ
БЕЗЗВУЧНО
БЕЗЗГЛЯДНИЙ

БЕЗЗГЛЯДНО
БЕЗЗГУЧНИЙ
БЕЗЗГУЧНО
БЕЗЗДОРІВНИЙ
БЕЗЗДОРОВНИЙ див. безздорівний
БЕЗЗДОРОВ’Я
БЕЗЗЕМЁЛЛЯ
БЕЗЗЕМЁЛЬНИЙ
БЕЗЗЕМЁЛЬНИК
БЕЗЗЕМЁЛЬНЮТЬ
БЕЗЗЛОБНИЙ
БЕЗЗЛОБНІСТЬ
БЕЗЗЛОБНО
БЕЗЗМІННИЙ
БЕЗЗМІННІСТЬ
БЕЗЗМІННО
БЕЗЗМІСТОВНИЙ
БЕЗЗМІСТОВНІСТЬ
БЕЗЗМІСТОВНО
БЕЗЗОРЯНИЙ
БЕЗЗУБИЙ
БЕЗЗУБІСТЬ
БЕЗЗУБКА
БЕЗЗУБО
БЕЗЗЯБРОВИЙ
БЕ31ДЁЙНИЙ
БЕ31ДЁЙН1СТБ
БЕ31ДЁЙНО
б е з іл ю з Ор н и й
б е з іл ю з Ор н іс т ь
БЕ31МЁННИЙ
БЕ31МЁНН1СТБ
БЕЗІНДУКТЙВНИЙ
БЕЗІНЕРЦІЙНИЙ
БЕЗІНЕРЦІЙНІСТЬ
БЕЗІНЕРЦІЙНО
БЕЗІНІЦІАТЙВНИЙ
БЕЗІНІЦІАТЙВНІСТЬ
БЕЗІНІЦІАТЙВНО
БЕЗІНФЛЯЦІЙНИЙ
БЕЗІНФЛЯЦІЙНО
БЕЗКАБЕЛЬНИЙ
БЕЗКАМЕРНИЙ
БЕЗКАНАЛЬНИЙ
б е з к а р к Ас н и й
БЕЗКАРНИЙ
БЕЗКАРНІСТЬ
БЕЗКАРНО
БЕЗКВАРТЙРНИЙ
БЕЗКВИТКОВИЙ
БЕЗКВІТКОВИЙ
БЕЗКЕБЁТНИЙ
БЕЗКИСНЁВИЙ
БЕЗКІЛЕВИЙ див. безкільовйй
БЕЗКІЛЬОВЙЙ
БЕЗКІНЕЧНИЙ див. безконечний 
БЕЗК1НЁЧН1СТБ див. безконечність 
БЕЗК1НЁЧНО див. безконечно 
БЕЗКІННИЙ 
БЕЗКІСТКбВИЙ
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БЕЗКЛАСОВИЙ
БЕЗКЛАСОВІСТЬ
БЕЗКЛЁПКИЙ
БЕЗКЛІТЙННИЙ
БЕЗКЛбПІТНИЙ
БЕЗКЛОПІТНО
БЕЗКЛОПІТТЯ
БЕЗКЛУБИЙ
БЕЗКЛУБНИЙ
БЕЗКОАЛІЦІЙНИЙ
БЕЗКОЗИРКА
БЕЗКОЗИРНИЙ
БЕЗКОЛІРНИЙ
БЕЗКбЛІРНІСТЬ
БЕЗКОЛІСНИЙ
БЕЗКОЛЬОРОВИЙ
БЕЗКОЛЬОРбВО
БЕЗКОМПРЁСОРНИЙ
БЕЗКОМПРОМІСНИЙ
БЕЗКОМПРОМІСНІСТЬ
БЕЗКОМПРОМІСНО
БЕЗКОНДУКТОРНИЙ
БЕЗКОНЁЧНИЙ
БЕЗКОНЁЧНИК
БЕЗКОНЁЧН1СТБ
БЕЗКОНЁЧНО
БЕЗКОНТАКТНИЙ
БЕЗКОНТАКТНІСТЬ
БЕЗКОНТАКТНО
БЕЗКОНТРбЛЬНИЙ
БЕЗКОНТРбЛЬНІСТЬ
БЕЗКОНТРбЛЬНО
БЕЗКОНТУРНИЙ
БЕЗКОНФЛІКТНИЙ
БЕЗКОНФЛІКТНІСТЬ
БЕЗКОНФЛІКТНО
БЕЗКОРИЙ
БЕЗКОРЙСЛИВИЙ
БЕЗКОРИСЛИВІСТЬ
БЕЗКОРИСЛИВО
БЕЗКОРИСНИЙ
БЕЗКОРИСНО
БЕЗКОРІВНИЙ
БЕЗКОРІВНІСТЬ
БЕЗКОРОВАЙНИЙ
БЕЗКОСТИЙ
БЕЗКОШТбВНИЙ
БЕЗКОШТбВНО
БЕЗКРАВАТКОВИЙ
БЕЗКРАЇЙ
БЕЗКРАЇСТЬ
БЁЗКРАЙ
БЕЗКРАЙНІЙ
БЕЗКРАЙНІСТЬ
БЕЗКРЙЗОВИЙ
БЕЗКРЙЗОВІСТЬ
БЕЗКРЙЗОВО
БЕЗКРЙЛИЙ
БЕЗКРИЛІСТЬ
БЕЗКРИЛО

БЕЗКРІВ’Я
БЕЗКРОВНИЙ
БЕЗКРОВНІСТЬ
БЕЗКРбВНО
БЕЗКУЛЬТУРНИЙ
БЕЗКУЛЬТУРНІСТЬ
БЕЗКУЛЬТУРНО
БЕЗКУЛЬТУР’Я
БЁЗЛАД
БЕЗЛАДДЯ
БЕЗЛАДНИЙ
БЕЗЛАДНІСТЬ
БЕЗЛАДНО
БЕЗЛАМПОВИЙ
БЕЗЛИКИЙ
БЕЗЛИКІСТЬ
БЕЗЛЙКО
БЕЗЛЙСТИЙ
БЕЗЛЙСТЯ
БЕЗЛЙЦИЙ
БЕЗЛЙЧНИЙ
БЕЗЛЙЧНИК
БЕЗЛ РІЧНИЦЯ
БЕЗЛЙЧНІСТЬ
БЕЗЛЙЧНО
БЁЗЛ1К
БЕЗЛІМІТНИЙ
БЕЗЛІМІТНО
БЕЗЛІНЗОВИЙ
БЕЗЛІНІЙНИЙ
БЕЗЛІСИЙ
БЕЗЛІСНИЙ
БЕЗЛІССЯ
БЕЗЛІЦЕНЗІЙНИЙ
БЕЗЛІЦЕНЗІЙНО
БЁЗЛ1Ч
БЕЗЛУСКИЙ
БЕЗЛ У СКОВЙЙ
БЕЗЛЮДДЯ
БЕЗЛЮДНИЙ
БЕЗЛЮДНІСТЬ
БЕЗЛЮДНІТИ
БЕЗЛЮДНО
БЕЗЛЮДЬКО
БЕЗМАбТНИЙ
БЁЗМАЛЬ
б е з м а с ш т Аб н и й
б е з м а с ш т Аб н о
БЁЗМАТЕНЬ
БЕЗМАТЕРНІЙ
б е з м Ат к о в и й
б е з м Ат о к
БЕЗМАТОЧНИЙ
БЕЗМАШЙННИЙ
БЕЗМЕДИКАМЕНТОЗНИЙ
БЕЗМЁЖЖЯ
БЕЗМЁЖНИЙ
БЕЗМЁЖН1СТБ
БЕЗМЁЖНО
БЕЗМИЛОСЁРДНИЙ

БЕЗМИЛОСЁРДНО
БЕЗМЙСНИЙ
БЕЗМЙТНИЙ
БЕЗМЙТНО
БЕЗМІЗКИЙ
БЕЗМІКРбБНИЙ
БЁЗМ1Н
БЁЗМ1Р
БЕЗМІРНИЙ
БЕЗМІРНІСТЬ
БЕЗМІРНО
БЕЗМІР’Я
БЕЗМІСЯЧНИЙ
БЕЗМІСЯЧНО
БЕЗМОВНИЙ
БЕЗМОВНІСТЬ
БЕЗМбВНО
БЕЗМОЗКИЙ
БЕЗМОЛбЧНИЙ
БЕЗМОРОЗНИЙ
БЕЗМОТЙВНИЙ
БЕЗМОТбРНИЙ
БЕЗМУФТОВИЙ
БЕЗНАБІРНИЙ
БЕЗНАДІЙНИЙ
БЕЗНАДІЙНІСТЬ
БЕЗНАДІЙНО
БЕЗНАДІЯ
БЕЗНАДЛИШКбВИЙ
б е з н а п Ас н и й
БЕЗНАПІРНИЙ
БЕЗНАРЯДНИЙ
БЕЗНАРЯДНИК
БЕЗНАСТАННИЙ
БЕЗНАСТАННО
БЕЗНАЦІОНАЛЬНИЙ
БЕЗНАЦІОНАЛЬНІСТЬ
БЕЗНЕВЙННЕ
БЕЗНЕВЙННИЙ
БЕЗНЕВЙННІСТЬ
БЕЗНЕВЙННО
БЕЗНИТКОВЙЙ
БЕЗНбГИЙ
БЕЗНОЖОВЙЙ
БЕЗНбСИЙ
б е з о Ар и
б е з о Ар о в и й
БЕЗОБОРбННИЙ
БЕЗОБОРбННІСТЬ
БЕЗОБРАЗНИЙ
БЕЗбБРАЗНІСТЬ
БЕЗОГЛЯДНИЙ
БЕЗОГЛЯДНІСТЬ
БЕЗОГЛЯДНО _
БЕЗОДМОВНИЙ див. безвідмовний 
БЕЗОДМ бВНІСТЬ див. безвідмов

ність
БЕЗОДМбВНО див. безвідмовно
БЕЗбДНІЙ
БЕЗбДНЯ
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БЕЗОДРАДІСНИЙ див. безвідрадіс
ний

БЕЗОДРАДІСНІСТЬ див. безвідрадіс
ність

БЕЗОДРАДІСНО див. безвідрадісно
БЕЗОДРАДНИЙ див. безвідрадний
БЕЗОДРАДНІСТЬ див. безвідрадність
БЕЗОДРАДНО див. безвідрадно
БЕЗОКИЙ
БЕЗОПАРНИЙ
БЕЗОПЕРАЦІЙНИЙ
БЕЗОПЕРАЦІЙНО
БЕЗОПІРНИЙ
БЕЗОПІРНО
БЕЗОПЛАТНИЙ
БЕЗОПЛАТНІСТЬ
БЕЗОПЛАТНО
БЕЗОПОРНИЙ
БЕЗОРУЖНИЙ
БЕЗОСОБбВИЙ
БЕЗОСОБбВІСТЬ
БЕЗОСОБбВО
БЕЗбСТИЙ
БЕЗОЦІННИЙ
БЕЗОЦІННО
БЕЗОЩАДНИЙ
БЕЗПАЛИЙ
БЕЗПАЛУБНИЙ
БЕЗПАЛЬКО
БЕЗПАЛЬЧИЙ
БЕЗПАМ’ЯТНИЙ
БЕЗПАМ’ЯТНІСТЬ
БЕЗПАМ’ЯТНО
БЕЗПАМ’ЯТСТВО
БЕЗПАМ’ЯТТЯ
БЕЗПАМ’ЯТЬ
БЕЗПАПЕРОВИЙ
БЕЗПАПЕРбВІСТЬ
БЕЗПАРДОННИЙ
БЕЗПАРДОННІСТЬ
БЕЗПАРДОННО
БЕЗПАРИЙ див. безпарний
БЕЗПАРНИЙ
БЕЗПАРТІЙНИЙ
БЕЗПАРТІЙНІСТЬ
БЕЗПАСПОРТНИЙ
БЕЗПАСПОРТНІСТЬ
БЕЗПАТЕНТНИЙ
БЕЗПАТЕНТНО
БЕЗПЕКА
БЕЗПЕЛЮСТКОВИЙ
БЕЗПЕРЕБІЙНИЙ
БЕЗПЕРЕБІЙНІСТЬ
БЕЗПЕРЕБІЙНО
б е з п е р е в Ал к о в и й
БЕЗПЕРЕМІННИЙ
БЕЗПЕРЕМІННО
БЕЗПЕРЁРВКА
БЕЗПЕРЕРВНИЙ
БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ

БЕЗПЕРЕРВНО
БЕЗПЕРЕСАДКОВИЙ
БЕЗПЕРЁСТАЛЬ
БЕЗПЕРЕСТАНКУ
БЕЗПЕРЕСТАННИЙ
БЕЗПЕРЕСТАННО
БЕЗПЕРЕСТАНУ
БЕЗПЕРЁСТАНЬ
БЁЗПЕРЕЧ
БЕЗПЕРЁЧНИЙ
БЕЗПЕРЁЧН1СТБ
БЕЗПЕРЁЧНО
БЕЗПЕРЕШКОДНИЙ
БЕЗПЕРЕШКОДНО
БЕЗПЁРИЙ
БЁЗПЕР1Ч див. бёзпереч 
БЕЗПЕРСПЕКТИВНИЙ 
БЕЗПЕРСПЕКТИВНІСТЬ 
БЕЗПЕРСПЕКТЙВНО
б е з п е ч Ал ь н и й
б е з п е ч Ал ь н о
БЕЗПЕЧЁНСТВО
БЕЗПЁЧНИЙ
БЕЗПЁЧН1СТБ
БЕЗПЁЧНО
БЕЗПИСЁМНИЙ
БЕЗПИСЁМН1СТБ
БЕЗПІДМЕТОВИЙ
БЕЗПІДСТАВНИЙ
БЕЗПІДСТАВНІСТЬ
БЕЗПІДСТАВНО
БЕЗПІЛОТНИЙ
БЕЗПЛАНОВИЙ
БЕЗПЛАНОВІСТЬ
БЕЗПЛАНОВО
БЕЗПЛАТНИЙ
БЕЗПЛАТНІСТЬ
БЕЗПЛАТНО
БЕЗПЛАЦКАРТНИЙ
БЕЗПЛІДДЯ
БЕЗПЛІДНИЙ
БЕЗПЛІДНІСТЬ
БЕЗПЛІДНО
БЕЗПЛОТНИЙ
БЕЗПОВІТРЯНИЙ
БЕЗПОВІТРЯНІСТЬ
БЕЗПОВОРОТНИЙ
БЕЗПОВОРОТНІСТЬ
БЕЗПОВОРОТНО
БЕЗПОДАТКОВИЙ
БЕЗПОЗИКОВИЙ
БЕЗПОКРЙВНИЙ
БЕЗПОЛИЦЁВИЙ
БЕЗПОЛУМЕНЁВИЙ
БЕЗПОЛУМЕНЁВО
БЕЗПОМИЛКОВИЙ
БЕЗПОМИЛКОВІСТЬ
БЕЗПОМИЛКОВО
БЕЗПОМИЛЬНИЙ
БЕЗПОМЙЛЬНІСТЬ

БЕЗПОМЙЛЬНО
БЕЗПОМІСНИЙ
БЕЗПОМІЧНИЙ
БЕЗПОМІЧНІСТЬ
БЕЗПОМІЧНО
БЕЗПОРАДА
б е з п о р Ад ц я
БЕЗПОРАДНИЙ
БЕЗПОРАДНІСТЬ
БЕЗПОРАДНО
БЕЗПОРІДНИЙ
БЕЗПОРОДНИЙ див. безпорідний
БЕЗПОРОЖНЙННИЙ
БЕЗПОРЯДОК
БЕЗПОСАДКОВИЙ
БЕЗПОСЕРЁДН1Й
БЕЗПОСЕРЁДН1СТБ
БЕЗПОСЕРЁДНЬО
БЕЗПОЩАДНИЙ
БЕЗПОЩАДНІСТЬ
БЕЗПОЩАДНО
БЕЗПРАВНИЙ
БЕЗПРАВНІСТЬ
БЕЗПРАВНО
БЕЗПРАВ’Я
БЕЗПРЕДМЁТНИЙ
БЕЗПРЕДМЁТН1СТБ
БЕЗПРЕДМЁТНО
БЕЗПРЕМІННИЙ
БЕЗПРЕМІННО
БЕЗПРЁСОВИЙ
БЕЗПРЕТЕНЗІЙНИЙ
БЕЗПРЕТЕНЗІЙНО
БЕЗПРЁФ1КСНИЙ
БЕЗПРЕЦЕДЁНТНИЙ
БЕЗПРЕЦЕДЁНТН1СТБ
БЕЗПРЕЦЕДЁНТНО
БЕЗПРИБУТКОВИЙ
БЕЗПРИБУТКОВІСТЬ
БЕЗПРИВІТНИЙ
БЕЗПРИВІТНО
БЕЗПРЙВ’ЯЗНИЙ
БЕЗПРЙВ ’ЯЗНО
БЕЗПРЙДАНКА
БЕЗПРИДАННИЦЯ
БЕЗПРИЙМЕННИКОВИЙ
БЕЗПРЙКЛАДНИЙ
БЕЗПРЙКЛАДНІСТЬ
БЕЗПРИНЦЙПНИЙ
БЕЗПРИНЦЙПНІСТЬ
БЕЗПРИНЦЙПНО
БЕЗПРЙСТРАСНИЙ
БЕЗПРЙСТРАСНІСТЬ
БЕЗПРЙСТРАСНО
БЕЗПРИСУДКОВИЙ
БЕЗПРИТОМНИЙ
БЕЗПРИТОМНО
БЕЗПРИТУЛЬНИЙ
БЕЗПРИТУЛЬНИК
БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ



БЕЗПРИТУЛЬНО 886 БЕЗСТОРОННІСТЬ

БЕЗПРИТУЛЬНО
БЕЗПРИХЙЛЬНИЙ
б е з п р и ч Ал ь н и й
б е з п р и ч Ас н и й
б е з п р и ч Ас н о
БЕЗПРИЧИННИЙ
БЕЗПРИЧИННІСТЬ
БЕЗПРИЧИННО
БЕЗПРОБЛЁМНИЙ
БЕЗПРОБЛЕМНІСТЬ
БЕЗПРОБЛЁМНО
БЕЗПРОБУДНИЙ
БЕЗПРОБУДНО
б е з п р о в Ал ь н и й
БЕЗПРОВЙННЯ
БЕЗПРбВІДНИЙ1
БЕЗПРОВІДНИЙ2
БЕЗПРОГРАМНИЙ
БЕЗПРОГРАМНІСТЬ
БЕЗПРОГРАМОВИЙ
БЕЗПРОГРАМОВІСТЬ
БЕЗПРбГРАШНИЙ
БЕЗПРбГРАШНІСТЬ
БЕЗПРбГРАШНО
БЕЗПРОГУЛЬНИЙ
БЕЗПРОГУЛЬНО
БЕЗПРОСВІТНИЙ
БЕЗПРОСВІТНІСТЬ
БЕЗПРОСВІТНО
БЕЗПРОСИПНИЙ
БЕЗПРОСЙПНО
БЕЗПРОЦЁНТНИЙ
БЕЗПУТНИЙ
БЕЗПУТНИК
БЕЗПУТНИЦЯ
БЕЗПУТНО
БЕЗПУТСТВО
БЕЗПУТТЯ1
БЕЗПУТТЯ2
БЕЗП’ЯТИЙ
БЕЗРАДІАЩЙНИЙ
БЕЗРАДІСНИЙ
БЕЗРАДІСНІСТЬ
БЕЗРАДІСНО
БЕЗРАДНИЙ
б е з р Ад н іс т ь
б е з р Ад н о
б е з р Ам н и й
БЕЗРЕДУКТОРНИЙ
БЕЗРЕЗУЛЬТАТНИЙ
БЕЗРЕЗУЛЬТАТНІСТЬ
БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО
БЕЗРЁЙКОВИЙ
БЕЗРЕЛІГІЙНИЙ
БЕЗРЕЛІГІЙНІСТЬ
БЕЗРЕСОРНИЙ
БЕЗРЙБНИЙ
БЕЗРЙБ’Я
БЕЗРІДНИЙ
БЕЗРІДНИК

БЁЗР1К
БЕЗРОБІТНИЙ
БЕЗРОБІТТЯ
БЕЗРОГИЙ
б е з р Ог іс т ь
БЕЗРОЗБІРНИЙ
БЕЗРОЗБІРНО
БЕЗРОЗДІЛЬНИЙ
БЕЗРОЗДІЛЬНІСТЬ
БЕЗРОЗДІЛЬНО
БЕЗРОЗМІРНИЙ
БЕЗРОЗМІРНИЙ
б е з р Оз м ір н іс т ь
БЕЗРОЗМІРНІСТЬ
БЕЗРОЗСАДНИЙ
БЕЗРОЗСУДНИЙ
БЕЗРОЗСУДНІСТЬ
БЕЗРОЗСУДНО
БЕЗРОЗСУДСТВО
БЕЗРОЗУМНИЙ
БЕЗРОЗУМНІСТЬ
БЕЗРОЗУМНО
БЕЗРОСЯНИЙ
БЕЗРУКАВИЙ
БЕЗРУКАВКА
БЕЗРУКАВНИЙ
БЕЗРУКИЙ
БЕЗРУКІСТЬ
БЕЗРУЛЬНИЙ
БЕЗРУШНЙЧНИЙ
БЕЗСВІДОМИЙ
БЕЗСЕРДЁЧНИЙ
БЕЗСЕРДЁЧН1СТБ
БЕЗСЕРДЁЧНО
БЕЗСЁРДИЙ
БЕЗСЁРДНИЙ
БЕЗСЁРДНО
БЕЗСЁРДО
БЕЗСЕРЁБРЕНИК
БЕЗСЙЛИЙ
БЕЗСИЛІСТЬ
БЕЗСЙЛІТИ
БЕЗСИЛЛЯ
БЕЗСЙЛО
БЕЗСЙЛОК
БЕЗСЙЛЬНИЙ
БЕЗСЙЛЬНІСТЬ
БЕЗСЙЛЬНО
БЕЗСИСТЁМНИЙ
БЕЗСИСТЁМН1СТБ
БЕЗСИСТЁМНО
БЕЗС1МЁЙНИЙ
БЕЗСІМ’ЯНИЙ
БЕЗСІМ’ЯНКА
б е з с к Ал ь п е л ь н и й
б е з с к о р Ом н и к
б е з с к о р Ом н и ц я
б е з с л Ав и т и
БЕЗСЛАВНИЙ
БЕЗСЛАВНІСТЬ

БЕЗСЛАВНО
БЕЗСЛАВ’Я
БЁЗСЛИХИ
БЕЗСЛІВНИЙ
БЕЗСЛІВНО
БЕЗСЛІДНИЙ
БЕЗСЛІДНО
БЕЗСЛІЗНИЙ
БЕЗСЛІЗНО
БЕЗСЛОВЁСНИЙ
БЕЗСЛОВЁСН1СТБ
БЕЗСЛОВЁСНО
БЁЗСМАК
БЕЗСМЁРТИТИ
БЕЗСМЁРТКА
БЕЗСМЁРТКИ
БЕЗСМЁРТНИЙ
БЕЗСМЁРТНИК
БЕЗСМЁРТН1СТБ
БЕЗСМЁРТЯ
БЕЗСНІЖЖЯ
БЕЗСНІЖНИЙ
БЕЗСНІЖНІСТЬ
БЕЗСОВІСНИЙ
БЕЗСОВІСНІСТЬ
БЕЗСОВІСНО
БЕЗСОЛЬОВЙЙ
БЕЗСОННИЙ
БЕЗСОННИЦЯ
БЕЗСОННІСТЬ
БЕЗСОННО
БЕЗСОННЯ
БЕЗСОНЯЧНИЙ
БЕЗСОРОМНИЙ
БЕЗСОРОМНИК
БЕЗСОРОМНИЦЯ
БЕЗСОРОМНІСТЬ
БЕЗСОРОМНО
БЕЗСПІРНИЙ
БЕЗСПІРНІСТЬ
БЕЗСПІРНО
БЕЗСПОЛУЧНИКОВИЙ
БЕЗСРЁБРЕНИК
БЕЗСРЁБРЕНИЦЯ
БЕЗСРІБНИК
БЕЗСРІБНИЦЯ
б е з с т Ан о в й й
БЕЗСТАТЁВИЙ
БЕЗСТВОЛЬНИЙ
б е з с т е л Аж н и й
БЕЗСТИДНИЙ
БЕЗСТИДНИК
БЕЗСТИДНИЦЯ
БЕЗСТИДНІСТЬ
БЕЗСТИДНО
БЕЗСТЙДСТВО
БЕЗСТИКОВЙЙ
БЕЗСТІЧНИЙ
БЕЗСТОРОННІЙ
БЕЗСТОРОННІСТЬ



БЕЗСТОРОННЬО 8 8 7 БЕЗШАБАШНІСТЬ

БЕЗСТОРбННЬО
БЕЗСТРАСНИЙ
б е з с т р Ас н іс т ь
БЕЗСТРАСНО
БЕЗСТРАСТЯ
БЕЗСТРАШНИЙ
БЕЗСТРАШНІСТЬ
БЕЗСТРАШНО
БЕЗСТРАШШЯ
БЕЗСТРОКОВИЙ
БЕЗСТРОКОВІСТЬ
БЕЗСТРОКОВО
БЕЗСТРУКТУРНИЙ
БЕЗСТРУКТУРНІСТЬ
БЕЗСТРУННИЙ
БЕЗСТУПЕНЁВИЙ
БЕЗСТУПЕНЁВО
БЕЗСТУПІНЧАСТИЙ

частий
БЕЗСУБ’ЄКТНИЙ 
БЕЗСУБ’ЄКТНІСТЬ 
БЕЗСУДЙННИЙ 
БЕЗСУМЛШНІСТЬ 
БЕЗСУМНИЙ 
БЕЗСУМНІВНИЙ 
БЕЗСУМНІВНІСТЬ 
БЕЗСУМНІВНО 
БЕЗСУПЕРЁЧНИЙ 
БЕЗСУПЕРЁЧН1СТБ 
БЕЗСУПЕРЁЧНО 
БЕЗСУФІКСНИЙ 
БЕЗСЮЖЁТНИЙ 
БЕЗСЮЖЁТН1СТБ 
БЕЗТАКТНИЙ 
БЕЗТАКТНІСТЬ 
БЕЗТАКТНО 
БЕЗТАКТОВНИЙ 
БЕЗТАКТОВНІСТЬ 
БЕЗТАЛАННИЙ 
БЕЗТАЛАННИК 
БЕЗТАЛАННИЦЯ
б е з т а л Ан н іс т ь
БЕЗТАЛАННО 
БЕЗТАЛАННОЧКА 
БЕЗТАЛАННЯ 
БЕЗТАЛАННЯЧКО 
БЕЗТАРЙФНИЙ
б е з т Ар к а  
БЕЗТАРНИЙ 
БЕЗТЁКСТОВИЙ
б е з т е м п е р Ам е н т н и й
б е з т е м п е р Ам е н т н іс т ь
БЕЗТЕНДЕНЦІЙНИЙ
БЕЗТЕНДЕНЦІЙНІСТЬ
БЕЗТЕРМІНОВИЙ
БЕЗТЕРМІНОВО
б е з т и р Аж н и й 1
б е з т и р Аж н и й 2
БЕЗТ1ЛЁСНИЙ

БЕЗТ1ЛЁСН1СТБ
БЕЗТ1ЛЁСНО
БЕЗТІЛЬНИЙ
БЕЗТІННИЙ
БЕЗТІНЬОВЙЙ
БЕЗТОВАРНИЙ
БЕЗТОВАРНІСТЬ
БЕЗТОВАР’Я
БЕЗТОЛКОВИЙ
БЕЗТОЛКОВІСТЬ
БЕЗТОЛКОВО
БЕЗТОРЖЯ
б е з т р Ав н и й
БЕЗТРЁПЕТНИЙ
БЕЗТРЁПЕТНО
БЕЗТРИВОЖНИЙ
БЕЗТРИВОЖНО
БЕЗТУРБОТНИЙ
БЕЗТУРБОТНІСТЬ
БЕЗТУРБОТНО
б е з т у р б От т я
БЕЗТЯМА
БЕЗТЯМКИ
БЕЗТЯМКЙЙ
БЕЗТЯМНИЙ
БЕЗТЯМНІСТЬ
БЕЗТЯМНО
б е з у в Аж н и й
б е з у в Аж н о
БЕЗУГАВНИЙ
БЕЗУГАВНІСТЬ
БЕЗУГАВНО
БЁЗУМ
БЕЗУМЕЦЬ
БЕЗУМІТИ
БЕЗУМНИЙ
БЕЗУМНІСТЬ
БЕЗУМНО
БЕЗУМОВНИЙ
БЕЗУМОВНІСТЬ
БЕЗУМОВНО
БЕЗУМСТВО
БЕЗУМСТВУВАТИ
БЕЗУПЙННИЙ
БЕЗУПЙННІСТЬ
БЕЗУПЙННО
БЕЗУСИЙ див. безвусий
БЕЗУСПІШНИЙ
БЕЗУСПІШНІСТЬ
БЕЗУСПІШНО
БЕЗУСТАВКОВИЙ
б е з у с т Ан к у
БЕЗУСТАННИЙ
БЕЗУСТАННО
БЕЗУТІШНИЙ
БЕЗУТІШНІСТЬ
БЕЗУТІШНО
БЕЗУТРАТНИЙ
БЕЗУТРАТНІСТЬ
БЕЗУТРАТНО

БЕЗСТУПІНЧАТИЙ див. безстушн-

БЕЗУХИЙ див. безвухий
БЕЗФОНДОВИЙ
БЕЗФОРМНИЙ
БЕЗФОРМНІСТЬ
БЕЗХАЗЯЙНИЙ
БЕЗХАЗЯЙНІСТЬ
БЕЗХАРАКТЕРНИЙ
БЕЗХАРАКТЕРНІСТЬ
БЕЗХАТНИК
БЕЗХАТНІЙ
б е з х Ат т я
БЕЗХАТЧЕНКО
б е з х Ат ь к о
БЕЗХВОСТИЙ
БЕЗХЙТРІСНИЙ
БЕЗХЙТРІСНО
БЕЗХЛІБНИЙ
БЕЗХЛІБ’Я
б е з х л Ор н и й
БЕЗХЛОРОФІЛЬНИЙ
б е з х м Ар и й
БЕЗХМАРНИЙ
БЕЗХМАРНІСТЬ
БЕЗХМАРНО
БЕЗХРЕБЕТНИЙ
БЕЗХРЕБЕТНІСТЬ
БЕЗЦЕНЗУРНИЙ
БЕЗЦЕНЗУРНІСТЬ
б е з ц е н т р Ов и й
БЕЗЦЕРЕМОННИЙ
БЕЗЦЕРЕМОННІСТЬ
БЕЗЦЕРЕМОННО
БЕЗЦІЛЬНИЙ
БЕЗЦІЛЬНІСТЬ
БЕЗЦІЛЬНО
БЁЗЦ1Н див. безцінь
БЕЗЦІННИЙ
БЕЗЦІННІСТЬ
БЕЗЦІННО
БЕЗЦІНОК
БЁЗЦ1НБ
б е з ч Ас н и й
БЕЗЧЁЛЬНИЙ
БЕЗЧЁЛЬНИК
БЕЗЧЕРЕПНЙЙ
БЕЗЧЁСНИЙ
БЕЗЧЁСШСТЬ
БЕЗЧЁСНО
БЕЗЧЁСТИТИ
БЕЗЧЁСТЯ
БЕЗЧЙННИЙ
БЕЗЧЙНШСТЬ
БЕЗЧЙННО
БЕЗЧЙНСТВО
БЕЗЧЙНСТВУВАТИ
БЕЗЧОВНИКОВИЙ
БЕЗЧУТТЄВИЙ
БЕЗЧУТТЄВО
БЕЗШАБАШНИЙ
БЕЗШАБАШНІСТЬ
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БЕЗШАБАШНО
БЕЗШАРНІРНИЙ
БЕЗШАХТНИЙ
БЕЗШЕЛЕСНИЙ
БЕЗШЕЛЕСНО
БЕЗШЕРСТИЙ
БЕЗШЛЮБНИЙ
БЕЗШЛЮБНІСТЬ
БЕЗШЛЮБ’Я
БЕЗШбВНИЙ
БЕЗШТАНЬКО
БЕЗШУМНИЙ
БЕЗШУМНІСТЬ
БЕЗШУМНО
б е з щ Ад н и й
б е з щ Ад н о
БЕЗЩАСНИЙ
б е з щ Ас н и ц я
б е з щ Ас т я
БЕЗЩЕЛЕПНЙЙ
БЕЗЩІЛЙННИЙ
БЕЗ’ЯДЕРНИЙ
БЕЗ’ЯДЕРНІСТЬ
БЕЗ’ЯЗЙКИЙ
БЕЙ
БЕЙДЕВІНД
БЕЙДЖ
БЕЙДЖИК
БЕЙЗА
БЁЙКАТИСЯ
БЁЙЛ1Ф
БЕЙНІТ
БЕЙСБбЛ
БЕЙСБОЛІСТ
БЕЙСБОЛІСТКА
БЕЙСБОЛКА
БЕЙСБОЛЬНИЙ
БЁЙСИК
БЁЙСЬКИЙ
БЕЙТ
БЕК1
БЕК2
БЁКА
БЁКАННЯ
БЕКАР
б е к Ас
б е к Ас и к
БЕКАСЙНИЙ
б е к Ас о в и й
БЁКАТИ
б е к -в о к Ал
БЕК-ВОКАЛІСТ
БЕК-ВОКАЛІСТКА
БЕКЕРЁЛЬ
БЕКЁТ
БЕКЁША
БЕКЁШКА
б е к м Ан ія
БЕКМЁС
БЁКНУТИ

БЕКбН
БЕКбННИЙ
БЕК-бФІС
БЕКРбС
БЕКХЁНД
БЕЛ
БЕЛАДбНА
БЕЛАЛГІН
БЕЛАТАМІНАЛ
БЁЛБАС див. бёльбас
БЁЛЕБЕНЬ
БЕЛЕМНІТ
БЕЛЕНДІТИ
БЕЛЕТРИЗАЦІЯ
БЕЛЕТРИЗбВАНИЙ
б е л е т р и з у в Ан н я
БЕЛЕТРИЗУВАТИ
БЕЛЕТРИЗУВАТИСЯ
БЕЛЕТРЙСТ
БЕЛ ЕТР ЙСТИ КА
БЕЛЕТРИСТЙЧНИЙ
БЕЛЕТРЙСТКА
БЕЛІБЕРДА
БЕЛУДЖІ
БЁЛЬБАС
БЕЛЬБАХИ
БЁЛЬБУХИ див. бёльбахи 
БЕЛЬВЕДЁР
БЕЛЬГІЄЦЬ див. бельгійці
БЕЛЬГІЙКА див. бельгійці
БЕЛЬГІЙСЬКИЙ
БЕЛЬГІЙЦІ
БЕЛЬЕТАЖ
БЕЛЬКАНТО
БЁЛЬКНУТИ
БЕЛЬКОТАННЯ
БЕЛЬКОТАТИ
БЕЛЬКОТІННЯ див. белькотання
БЕЛЬКОТІТИ див. белькотати
БЕЛЬКОТУН
БЕЛЬМЁС
БЁЛЬТИНГ
БЕМІТ
БЁМКАННЯ
БЁМКАТИ
БЁМКНУТИ
БЕМбЛЬ
БЁМСЬКИЙ
БЕНГАЛЕЦЬ див. бенгальці
БЕНГАЛКА див. бенгальці
БЁНГАЛО див. бунгало
БЕНГАЛЬСЬКИЙ
БЕНГАЛЬЦІ
БЕНД
БЁНД1
БЕНД-ЛІДЕР 
БЕНДЮГ див. биндюг 
БЕНДЮГЙ див. биндюги 
БЕНДЮЖНИК див. биндюжник 
БЕНЕДИКТЙН

БЕНЕДИКТИНЕЦЬ див. бенедиктинці
БЕНЕДИКТЙН КА див. бенедиктинці
БЕНЕДИКТЙНЦІ
БЕНЁРЯ
БЕНЕТЙТИ
БЕНЕФІС
БЕНЕФІСНИЙ
БЕНЕФІЦІАНТ
БЕНЕФІЦІАНТКА
б е н е ф іц іАр
б е н е ф іц іАр ій
БЕНЕФІЦІЙ
БЕНЕФІЦІЯ див. бенефіцій
БЕНЗАЛЬДЕГІД
БЕНЗАЛЬДЕГІДНИЙ
БЕНЗАНТРОН
БЕНЗАНТРбНОВИЙ
БЁНЗЕЛЬ
БЕНЗЁН
БЕНЗЁНОВИЙ
БЕНЗИДЙН
БЕНЗИДЙНОВИЙ
БЕНЗЙЛ
БЕНЗЙЛОВИЙ
БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІН
БЕНЗИЛХЛОРЙД
БЕНЗИЛХЛОРЙДНИЙ
БЕНЗИЛЦЕЛЮЛОЗА
БЕНЗИЛЦЕЛЮЛбЗНИЙ
БЕНЗЙН
БЕНЗЙНКА
БЕНЗЙНОВИЙ
БЕНЗИНОВЛОВЛЮВАЧ
БЕНЗИНОМІР
БЕНЗОБАК
БЕНЗОВбЗ
БЕНЗОЗАПРАВКА
БЕНЗОЗАПРАВНИЙ
БЕНЗОЗАПРАВНИК
БЕНЗОЇН
БЕНЗОШОВИЙ
БЕНЗбЙНИЙ
БЕНЗОКОЛОНКА
БЕНЗбЛ
БЕНЗОЛбН
БЕНЗбЛЬНИЙ
БЕНЗОМІР
БЕНЗОМОТбР
БЕНЗОМОТОРЧИК
БЕНЗОНАСОС
БЕНЗОН АСбСИ К
БЕНЗОНАФТОЛ
БЕНЗОПИЛА
БЕНЗОПЙЛКА
БЕНЗОПЙЛОЧКА
БЕНЗОП1РЁН
БЕНЗОП1РЁНОВИЙ
БЕНЗОПРОВІД
БЕНЗОРІЗ
БЕНЗОСПЙРТ
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БЕНЗОСПИРТОВЙЙ 
БЕНЗОСТАНЦІЯ 
БЕНЗОСХбВИЩЕ 
БЕНЗОФІЛЬТР 
БЕНЗОХІНбН 
БЕНЗОЦИСТЕРНА 
БЕНЗПІРЕН див. бензопірен 
БЕНЗП1РЁНОВИЙ див. бензопірено- 

вий
БЕНКЕТ
БЕНКЕТАР
БЕНКЁТИК
БЕНКЁТ-КОКТЁЙЛЬ
БЕНКЕТНИЙ
БЕНКЕТНИК
БЕНКЕТУВАННЯ
БЕНКЕТУВАТИ
БЕНТАЗбН
БЕНТАЛЬ
БЕНТЕГА
БЕНТЕЖЕННЯ
БЕНТЕЖИТИ
БЕНТЕЖИТИСЯ
БЕНТЕЖНИЙ
БЕНТЕЖНІСТЬ
БЕНТЕЖНО
БЕНТОЗУХ
БЕНТОНІТ
БЕНТОНІТОВИЙ
БЕНТОС
БЁНТОСНИЙ
б е н у Ар
БЕНЧ
БЕР
БЁРА
БЕРБЕНЙЦЯ 
БЕРБЁР див. бербери 
БЕРБЁРИ 
БЕРБЕРИН
БЕРБЁРКА див. бербери
БЕРБЁРСЬКИЙ
БЕРВЁННЯ
БЕРВЕНб
БЕРГАМАСКА
БЕРГАМОТ1
БЕРГАМбТ2
БЕРГАМбТНИЙ1
БЕРГАМОТНИЙ2
БЕРГАМОТОВИЙ1
БЕРГАМбТОВИЙ2
б е р г с о н іАн с т в о
БЕРГШТРЙХ
БЕРДАНКА
БЕРДЙШ
БЁРДНИЙ
БЁРДНИК
БЁРДО
БЁРДОВИЙ
БЁРЕ
БЁРЕГ

БЕРЕГЙНЯ
БЕРЕПВКА
БЕРЕГОВЙЙ
БЕРЕГОВИНА
БЕРЕГОЗАХИСНЙЙ
б е р е г о з Ах и с т
БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ
БЕРЕГОУКРІПЛЮВАЛЬНИЙ
БЕРЕГТЙ
БЕРЕГТЙСЯ
БЕРЁЖЕНИЙ
БЕРЕЖЁНИЙ
БЕРЕЖЁЧОК
БЕРЕЖЙНА
БЕРЕЖИНА
БЕРЕЖЙСТИЙ
БЕРЕЖІННЯ
БЕРЕЖКЙЙ
БЁРЕЖКО
БЕРЕЖЛЙВИЙ
БЕРЕЖЛЙВІСТЬ
БЕРЕЖЛЙВО
БЁРЕЖНИЙ
БЁРЕЖН1СТБ
БЁРЕЖНО
БЕРЕЖНЯК
БЕРЕЖОК
БЕРЁЗА1
БЕРЁЗА2
БЁРЕЗЕНЬ
БЕРЁЗИНА
БЕРЁ31ВКА
БЕРЕЗІЛЬ
БЕРЁЗКА1
БЕРЁЗКА2 див. берізка1
БЕРЕЗНЁВИЙ
БЕРЁЗНЙК
БЕРЁЗНИЧбК
БЕРЕЗНЯК
БЕРЕЗНЯЧбК
БЕРЁЗОВИЙ
БЕРЕЗбЛЬ див. березіль
БЕРЁЗОНЬКА
БЕРЁЙТОР
БЕРЁЙТОРСЬКИЙ
БЕРЁКА
БЕРЁКОВИЙ
БЕРЕНДЕЇ^
БЕРЕНДЁЙ див. берендеї
БЕРЕСКЛЁТ
БЕРЕСКЛЁТОВИЙ
БЁРЕСТ1
БЁРЕСТ2
БЕРЕСТЙНА
БЁРЕСТОВИЙ1
БЁРЕСТОВИЙ2
БЕРЕСТбК
БЕРЕСТбЧОК
БЕРЕСТЯНЙЙ
БЕРЕСТЯНКА1

БЕРЕСТЯНКА2
БЕРЕСТЯНКА3
БЕРЁТ
БЕРЁТИК
БЕРЁТКА
БЕРЖЕРЁТА
БЕРЙЛ
БЕРЙЛІЄВИЙ
БЕРИЛІЗАЦІЯ
БЕРЙЛІЙ
БЕРИЛібЗ
БЕРЙЛОВИЙ
БЁР1-БЁР1
БЕРІЗКА1
БЕРІЗКА2 див. берёзка1
БЕРІЗКОВИЙ
БЕРІЗОНЬКА
БЁРИВЩИНА
БЕРКИЙ
БЕРКЙЦ див. беркиць 
БЕРКЙЦАТИ
БЕРКЙЦНУТИ див. беркицьнути
БЕРКЙЦНУТИСЯ див. беркицьнутися
БЕРКЙЦЬ
БЕРКЙЦЬНУТИ
БЕРКЙЦЬНУТИСЯ
БЕРКЛІАНСТВО
БЁРКЛ1Й
БЁРКОВЕЦЬ
БЁРКУТ
БЕРКУТЕНЯ
БЁРКУТ1ВЕЦБ
БЕРКШЙР
БЕРКШЙРСЬКИЙ
БЕРЛАДНИК див. бирладник
б е р л Ад н и к и
БЕРЛЙН
БЕРЛЙНА
БЕРЛИНКА
БЕРЛІНЕЦЬ див. берлінці
БЕРЛІН КА див. берлінці
БЕРЛІНСЬКИЙ
БЕРЛІНЦІ
БЁРЛО
БЕРЛбГА
БЁРМА
БЕРМУДИ
БЕРНАРДЙН див. бернардини 
БЕРНАРДЙНЕЦЬ див. бернардинці 
БЕРНАРДЙНИ 
БЕРНАРДЙНСЬКИЙ 
БЕРНАРДЙНЦІ
б е р н ш т е й н іАн е ц ь
БЕРНШТЕЙНІАНСТВО
БЕРСАЛЬЄР див. берсальєри
БЕРСАЛЬЄРИ
БЕРТОЛЕТІВ
БЕРТОЛІД див. бертоліди
БЕРТОЛІДИ
БЕРТРАНДЙТ



БЕРУЧИЙ

БЕРУЧИЙ
БЕРУЧКИЙ
БЕРЧЙЗМ
БЕРЧЙСТ
БЕСА
БЁСАГИ див. бйсаги
БЕСАЛбЛ
БЕСЕМЁР
БЕСЕМЁР1ВЕЦБ
БЕСЕМЁР1ВСБКИЙ
БЕСЕМЕРУВАННЯ
б е с е м е р у в Ат и
БЕСЙСТ
БЁС1ДА
БЕСІДКА
БЕСІДКОВИЙ
БЕСІДЛИВИЙ
БЁСЩНИК
БЁС1ДНИЦБКИЙ
БЁС1ДНИЦЯ
БЁСЩОНЬКА
БЕСІДОЧКА
БЕСІДУВАТИ
БЁСКЁД див. бескид
БЕСКЁДЦЯ див. бескеття
БЁСКЁТ див. бескид
БЕСКЁТТЯ
БЁСКЙД
БЕСКИДДЯ
БЕСКЙДНИК див. бескйдники
БЕСКЙДНИКИ
БЕСТ
БЁСТЕР
БЕСТІАРІЙ
БЁСТ1Я
БЕСТСЁЛЕР
БЁСУР
БЁСУРКА
БЁТА
БЁТА-ВЁРС1Я
БЕТА-ДІАГНбСТИКА
БЕТАЇН див. бетаїни
БЕТАЇНИ
БЁТА-РбЗПАД
БЁТА-СПЕКТРбМЕТР
БЁТА-ТрСТЕР
б ё т а -т е с т у в Ан н я
БЕТАТРОН
БЁТА-ЧАСТЙНКА
БЁТЕЛЬ
БЕТбН
БЕТОНІТ
БЕТбНКА
БЕТбННИЙ
БЕТбННИК
БЕТОННИЦЯ
БЕТОНОВАНИЙ
БЕТбНОВИЙ
БЕТОНОВОЗ
БЕТОНОВбЗНИЙ

8 9 0

БЕТОНОЗМІШУВАЛЬНИЙ
БЕТОНОЗМІШУВАЧ
БЕТОНОМІШАЛКА
БЕТОНОНАСбС
БЕТОНООБРбБНИЙ
БЕТОНОПІДІЙМАЧ
БЕТОНОПРОВІД
БЕТОНОРІЗ
БЕТОНОРІЗАННЯ
БЕТОНОРОЗЧЙННИЙ
БЕТОНОТРАНСПОРТЁР
б е т о н о т р Ан с п о р т н и й
БЕТОНОУКЛАДАЛЬНИЙ
БЕТОНОУКЛАДАННЯ
БЕТОНОУКЛАДАЧ
БЕТОНУВАЛЬНИК
б е т о н у в Ал ь н и ц я
БЕТОНУВАННЯ
БЕТОНУВАТИ
БЕТОНУВАТИСЯ
БЕТОНЯР
БЕТОНЯРКА
БЕФСТРбГАНОВ
БЕХ
БЕХАЇЗМ
БЕХА’їСТ
БЕХАїСТКА
БЕХАїСТСЬКИЙ
БЁХАТИ
БЁХНУТИ
БЁХНУТИСЯ
б ё ц м Ан
БЁЦМАНКА 
БЕЧУАН див. бечуани 
БЕЧУАНИ
БЕЧУАНКА див. бечуани
БЕШАМЁЛЬ
БЕШБАРМАК
БЕШЙХА
БЕШЙХОВИЙ
БЁШКЕТ
БЕШКЁТЛИВИЙ
БЕШКЁТНИЙ
БЕШКЁТНИК
БЕШКЁТНИЦТВО
БЕШКЁТНИЦЯ
БЕШКЕТУВАННЯ
БЕШКЕТУВАТИ
БЕШМЁТ
БЕШТАНЙНА
БЁШТАТИ
Б’ЄНАЛЕ див. бієнале
Б’ЄФ
БИ
БЙВЕНЬ див. бйвні
БЙВНІ
БЙДЛО
БИК1
БИК2
БЙКОВІ

БИСТРОХІДНИЙ

БИКОПОДІБНИЙ
БЙЛЕНЬ
БИЛЙНА1
БИЛЙНА2
БИЛЙНКА
БИЛЙННИЙ
БИЛЙНОНЬКА
БИЛЙНОЧКА
БИЛЙЦЯ
БЙЛЛЯ
БЙЛО1
БЙЛб2
БИЛб3
БИЛЬНИЙ
БЙЛЬЦЕ див. бйльця
БЙЛЬЦЯ
БЙНДА
БЙНДОВИЙ
БЙНДОЧКА
БИНДЮГ
БИНДЮГЙ
БИНДЮЖНИК
БИНТ
БИНТбВАНИЙ
БИНТОВЙЙ
БИНТУВАННЯ
БИНТУВАТИ
БИР
БИР-БЙР
БЙРКА1
БЙРКА2
БИРЛАДНИК див. берладники 
БИРЛАДНИКИ див. берладники
б и р н Ак
БИРОЧКА1
БИРОЧКА2
БИРЮЛЬКА див. бирюльки
БИРЮЛЬКИ
БИРЮЧЙНА
БЙРЯ
б й с Аг и
БЙСТРЕНЬ
БИСТРЁНЬКИЙ
БИСТРЁНЬКО
БЙСТРИЙ
БИСТРИНА
БИСТРІНЬ
БЙСТРО
БИСТРОВбДИЙ
БИСТРОВбДНИЙ
БИСТРОКРЙЛИЙ
БИСТРОНбГИЙ
БИСТРОбКИЙ
БИСТРОПЛЙННИЙ
БИСТРОПЛЙННІСТЬ
БИСТРОТА
БИСТРОТЁЧНИЙ
БИСТРОУМНИЙ
БИСТРОУМНІСТЬ
БИСТРОХІДНИЙ
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БИСТРЯ
БИСТРЯНКА1
БИСТРЯНКА2
БИСТРЯНОЧКА
БИТВА
БИТЁЛЬНИЦЯ
БИТЁЛЬНЯ
БИТИ
БИТИЙ
БИТИСЯ
БИТКА
БИТКИЙ
БИТКбМ
БИТЛИВИЙ
БИТбК1
БИТбК2
БИТбЧОК
БИТТЯ
БИТЮГ
БИТЮК див. битюг
БЙЦЯ
БИЧ
БИЧАЧИЙ
БИЧЕЧОК
БИЧИСЬКО1
БИЧИСЬКО2
БИЧКбВИЙ
БИЧНЯ
БИЧбК1
БИЧбК2
БИЧбК3
БИЧбК4
БИЧУВАЛЬНИК див. бичувальники 
БИЧУВАЛЬНИКИ
БИЧУВАЛЬНИЦЯ див. бичувальники
БИЧУВАННЯ
БИЧУВАТИ1
БИЧУВАТИ2
БИЧУВАТИСЯ1
БИЧУВАТИСЯ2
БИШАК
БИЯК
БІ
БІ...
БІАКС
БІАНДРІЯ
БІАРМІЄЦЬ див. біармійці
БІАРМІЙКА див. біармійці
БІАРМІЙЦІ
БІАТЛбН
БІАТЛОНІСТ
БІАТЛОНІСТКА
БІАТЛбННИЙ
БІБ
БІБАБб
БІБЕЛЬДРУК
БІБКА
БІБКОЛЕКТОР
БІБЛЕЇЗМ
БІБЛЕЇСТ

БІБЛЕіСТИКА 
БІБЛЕЙСЬКИЙ 
БІБЛІЙНИЙ ^
БІБЛІЙСЬКИЙ див. біблейський
БІБЛібБУС
БІБЛІОГНбЗІЯ
БІБЛІОГНбСТ
БІБЛібГРАФ
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ
БІБЛІОГРАФІЧНО
БІБЛІОГРАФІЯ
БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО
БІБЛІОГРАФУВАННЯ
БІБЛібЛОГ
БІБЛІОЛбГІЯ
БІБЛІОМАН
БІБЛІОМАНІЯ
б іб л іо м Ан к а
БІБЛІОМЕТРЙЧНИЙ
БІБЛІОМЕТРІЯ
б іб л іо т Аф
БІБЛІОТЕКА
БІБЛІОТЕКАР
Б1БЛЮТЁКАРКА
БІБЛІОТЕКАРСЬКИЙ
БІБЛІОТЕКОЗНАВЕЦЬ
БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО
БІБЛІОТЕКОЗНАВЧИЙ
БІБЛІОТЕРАПІЯ
БІБЛІОТЕЧКА
БІБЛІОТЕЧНИЙ
БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ
БІБЛІОФІЛ
БІБЛІОФІЛІЯ
БІБЛІОФІЛКА
БІБЛІОФІЛЬСТВО
БІБЛІОФІЛЬСЬКИЙ
БІБЛІОФбБ
БІБЛІОФбБІЯ
БІБЛІОФбБКА
БІБЛІЯ
БІБЛЬДРУК
БІБбП
БІБУЛА
БІБУЛКА
БІВАК див. бівуак
БІВАЛЕНТ
БІВАЛЕНТНИЙ
БІВАЛЕНТНІСТЬ
БІ ВАЛЮТНИЙ
БІВАЧНИЙ див. бівуачний
БІВЕКТОР
б ів у Ак
БІВУАЧНИЙ
БІГ1
БІГ2 див. Бог 
БІГ3 
БІГА 
БІГАМІЯ
б іг Ам н и й

БІГАНИНА
БІГАННЯ
б іг а р Ад ія
БІГАТИ
БІГБЕНД
БІГ-БІТ
БІГБбРД
БІГВІСТЬ
БІГИ див. біга
БІГКЙЙ
БІГЛИЙ
БІГЛЬ
БІГМА
БІГМА1
БІГМА2
Б1ГМЁ див. бігма2
БІГОВИЙ
БІГбМ
БІГОС
БІГОТНЯ
БІГТИ
БІГУДІ
БІГ^Н 1
БІГУН2
БІГУН3 див. бігуни
БІГУНЕЦЬ1
БІГУНЕЦЬ2
БІГУНЕЦЬ3 див. бігунці2
БІГУНЕЦЬ4
БІГУНЙ
БІГУНКА1
БІГУНКА2
БІГУНКЙ
БІГУНбК1
БІГУНбК2
БІГУНЦІ1
БІГУНЦІ2
БІГУНЧИК1
БІГУНЧИК2
БІГУЧИЙ
БІГЦЕМ
БІГОС див. бігос
БІДА'
БІДА2
БІДАГА див. бідаха
б ід Ак

бідАр
БІДАРКА1
БІДАРКА2
б ід а р с т в о
б ід Ар с ь к и й
БІДАХА
БІДАЦТВО
БІДАЦЬКИЙ
БІДАЧИСЬКО
б ід Ач к а
БІДЕ
б ід е р м Ає р
БІДЙТИ
БІДКА
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БІДКАННЯ
БІДКАТИСЯ
БІДКОМ
БІДКУВАННЯ
б ід к у в а т и
б ід к у в Ат и с я
БІДНЕНЬКИЙ
БІДНЕНЬКО
БІДНЕСЕНЬКИЙ
БІДНЕСЕНЬКО
БІДНИЙ
БІДНІННЯ
БІДНІСТЬ
БІДНІТИ
БІДНІШАТИ
БІДНО
б ід н От А1
б ід н о т а 2
б ід н у в а т и й
б ід н у в а т о
б ід н я г а
БІДНЯЖЕЧКА
БІДНЯЖКА
БІДНЯК
БІДНЯКА див. бідняга
БІДНЯТКО
БІДНЯТОЧКО
БІДНЯЦТВО
БІДНЯЦЬКИЙ
БІДНЯЧКА
БІДбВИЙ
БІДОЛАГА див. бідолаха 
БІДОЛАКА див. бідолаха 
БІДОЛАХ 
БІДОЛАХА
б ід о л Аш е ч к а
б ід о л Аш к а
б ід о л а ш н и й
БІДОН
БІДОНВІЛЬ
БІДОНЧИК
БІДОНЬКА
БІДбТА
БІДОЧКА
б ід у в а н н я
б ід у в Ат и
БІЄКТЙВНИЙ
БІЄКТЙВНІСТЬ
БіОкЦІЯ
б іє н а л е
БІЖЕНЕЦЬ див. біженці
БІЖЕНКА див. біженці
БІЖЕНСТВО
БІЖЕНСЬКИЙ
БІЖЕНЦІ
БІЖКА
БІЖКОМ
БІЖУТЕРІЯ
БІЗАНЬ
б ізАн ь -щ Ог л а

БІЗНЕС
БІЗНЕСВУМЕН
б із н е с -к Ар т а
БІЗНЕС-КАТАЛОГ
б із н е с -к л Ас
БІЗНЕС-ЛЕДІ
БІЗНЕСМЕН
БІЗНЕСМЕНСЬКИЙ
БІЗНЕСОВЕЦЬ
БІЗНЕСОВИЙ
БІЗНЕС-ПЛАН
БІЗНЕС-ПРОЕКТ
БІЗНЕС-ЦЕНТР
БІЗОН
БІЗОНОВИЙ
БІЗОНЯЧИЙ
БІЙ
БІЙКА
БІЙНИЦЯ
БІЙНЯ
БІЙЦІВСЬКИЙ
БІК
БІКАМЕРАЛІЗМ 
БІКАРБОНАТ див. бікарбонати 
БІКАРБОНАТИ
б ік в а д р Ат
б ік в а д р а т н и й
б ік ін і
БІКС
б ік ф Ор д ів
БІЛАБІАЛЬНИЙ
б іл а б іАл ь н іс т ь
б іл а н
БІЛАСТИЙ див. білястий
БІЛАТЕРАЛІЗМ
БІЛАТЕРАЛЬНИЙ
б іл а т е р а л ь н іс т ь
б іл а т е р а л ь н о
БІЛАТЕРЙЗМ
б іл б Орд
б іл -б р Ок е р
БІЛЕНИЙ
БІЛЕННЯ див. біління1
БІЛЕНЬКИЙ
БІЛЕНЬКО
БІЛЕСЕНЬКИЙ
БІЛЕТ
БІЛЕТЕР
БІЛЕТЕРКА
БІЛЕТИК
БІЛЕТНИЙ
БІЛЙЗНА1
БІЛЙЗНА2
б іл и з н А
БІЛИЗНЯНИЙ
БІЛИЙ
БІЛИЛО
БІЛИЛЬНИЙ
БІЛИЛЬНЯ
б іл и н А

БІЛИТИ
БІЛЙТИСЯ
БІЛЙЦЯ1
БІЛЙЦЯ2
БІЛІ
б іл іАр н и й
БІЛІВЕРДЙН
БІЛІГНОСТ
БІЛІНГВ
БІЛІНГВА
б іл ін г в Ал ь н и й
БІЛІНГВІЗМ
БІЛІННЯ1
БІЛІННЯ2
БІЛІРУБІН
БІЛІРУБІНЕМІЯ
БІЛІСІНЬКИЙ
БІЛІСТЬ
БІЛІТИ
БІЛІТИСЯ
БІЛІШАТИ
БІЛКА
БІЛКЙ
БІЛКОВИЙ1
БІЛКОВИЙ2
БІЛКОВЙНА
БІЛКОВІСТЬ
БІЛКОВМІСНИЙ
БІЛКОВОПОДІБНИЙ
БІЛЛЬ
БІЛЛЬ-БРОКЕР див. біл-брокер
БІЛЛЯ
БІЛО
БІЛО...
БІЛОБАНДЙТ
БІЛОБОКИЙ
БІЛОБОРОДИЙ
б іл о б Оч к а
БІЛОБРОВИЙ
БІЛОВЙДИЙ
БІЛОВОЛОСИЙ
БІЛОВУС
БІЛОВУСИЙ
БІЛОГВАРДІЄЦЬ
БІЛОГВАРДІЙКА
БІЛОГВАРДІЙСЬКИЙ
БІЛОГВАРДІЙЩИНА
БІЛОГОЛОВИЙ
БІЛОГРЙВИЙ
БІЛОГРУДИЙ
БІЛОДЕРЕВЕЦЬ
БІЛОДЕРЕВНИК
БІЛОДУШКА
б іл о е м іг р а н т
б іл о е м іг р а н т к а
б іл о е м іг р а н т с ь к и й
БІЛОЗЕРНИЙ
БІЛОЗІР1
БІЛОЗІР2
БІЛОЗОРИЙ



БІЛОЗУБИЙ 8 9 3 БІОГРАФІКА

БІЛОЗУБИЙ
БІЛОЗУБКА
БІЛОЗУБО
БІЛОК1
БІЛОК2 див. білки 
БІЛОКАМІННИЙ
БІЛОКАМ’ЯНИЙ див. білокамінний
БІЛОКОЗАК
БІЛОКОЛОННИЙ
БІЛОКОПИТИЙ
БІЛОКОПИТНИК
БІЛОКОРИЙ
БІЛОКОСИЙ
БІЛОКРИЛИЙ
БІЛОКРЙЛКА див. білокрилки 
БІЛОКРИЛКИ
БІЛОКРІВЕЦЬ див. білокрівці
БІЛОКРІВЦІ
БІЛОКРІВ’Я
БІЛОЛЙСТКА
БІЛОЛИЦИЙ
БІЛОЛбБИЙ
БІЛОМАРМУРбВИЙ
БІЛОМОРСЬКИЙ
БІЛОН
БІЛООКИЙ
БІЛООЧКА
БІЛОПЕРИЙ
БІЛОПІДКЛАДОЧНИК
БІЛОПІННИЙ
БІЛОПІННІСТЬ
БІЛОПОЛЬСЬКИЙ
БІЛОПОЛЯК
БІЛОРИБИЦЯ
БІЛОРОГИЙ
БІЛОРУКИЙ
БІЛОРУС див. білоруси
БІЛОРУСИ
БІЛОРУСИЗАЦІЯ
БІЛОРУСЙЗМ
БІЛОРУСЙСТ
БІЛОРУСЙСТИКА
БІЛОРУС ЙСТК А
БІЛОРУСКА див. білоруси
БІЛОРУСЬКИЙ
БІЛОРУЧКА
БІЛОСНІЖНИЙ
БІЛОСНІЖНІСТЬ
БІЛОСНІЖНО
БІЛОСТІННИЙ
БІЛОСПННІСТЬ
БІЛбТКА
БІЛОТУРКА
БІЛОУС див. біловус
БІЛОХВОСТИЙ
БІЛОХВОСТІСТЬ
БІЛОЦВІТ
БІЛОЦВІТТЯ
БІЛОЧКА
БІЛОЧОК

БІЛОШЕРСТИЙ
БІЛОШИЇЙ
БІЛОШКІРИЙ
БІЛУВАЛЬНИК
БІЛУВАННЯ
б іл у в Ат и
б іл у в Ат и й
БІЛУГА
БІЛУГОВИЙ
БІЛУЖАЧИЙ
БІЛУЖИНА
БІЛУХА
БІЛЧЕНЯ
БІЛЬ1
БІЛЬ2
БІЛЬ3
БІЛЬБОКЕ
б іл ь д а п а р Ат
б іл ь д -р е д а г у в Ан н я
б іл ь д -р е д Ак т о р
БІЛЬЙОН
БІЛЬЙбННИЙ
БІЛЬМАСТИЙ
б іл ь м Ат и й
БІЛЬМб
БІЛЬМОВЙЙ
БІЛЬМОбКИЙ
БІЛЬШ див. більше
БІЛЬШАННЯ
БІЛЬШАТИ
БІЛЬШЕ
БІЛЬШЕНЬКИЙ
БІЛЬШИЙ
БІЛЬШІСТЬ
БІЛЬШ-МЕНШ
б іл ь ш о в и з а ц ія
БІЛЬШОВЙЗМ
БІЛЬШОВИЗбВАНИЙ
б іл ь ш о в и з у в а т и
б іл ь ш о в и з у в а т и с я
БІЛЬШОВЙК
БІЛЬШОВЙЦЬКИЙ
БІЛЬШОВЙЧКА
БІЛЬЯРД
БІЛЬЯРДЙСТ
БІЛЬЯРДЙСТКА
БІЛЬЯРДНИЙ
БІЛЬЯРДОВИЙ
БІЛЯ
БІЛЯВЕНЬКИЙ
БІЛЯВИЙ
БІЛЯВКА
б іл я в л Ад н и й
БІЛЯВОЧКА
БІЛЯВОЧУБИЙ
БІЛЯК
БІЛЯНКА
БІЛЯНОЧКА
БІЛЯСТИЙ
БІЛЯЧИЙ

БІЛЯШ
б ім а н у Ал ь н и й
БІМЕТАЛ див. біметали 
БІМЕТАЛЕВИЙ
б ім е т а л и
БІМЕТАЛІЗМ
БІМЕТАЛІЧНИЙ
БІМОДАЛЬНИЙ
б ім о д Ал ь н іс т ь
БІМОЛЕКУЛЯРНИЙ
БІМС
БІМСОВИЙ
БІНАРНИЙ
БІНАУРАЛЬНИЙ
БІНГО
БІНДЕР1
БІНДЕР2
БІНбКЛЕВИЙ
БІНбКЛЬ
БІНОКУЛЯР
БІНОКУЛЯРНИЙ
БІНбМ
б ін о м іа л ь н и й
БІНбМНИЙ
б ін о р м а л ь
б ін о р м Ал ь н и й
б іо ...
БІОАКТЙВНИЙ
БІОАКУМУЛЯЦІЯ
БІОАКУСТИКА
БІОАНТИОКСИДАНТ див. біоанти- 

оксиданти
б іо а н т и о к с и д Ан т и
БІОАРХІТЕКТОР
БІОАРХІТЕКТУРА
БІОАРХІТЕКТУРНИЙ
БІОБІБЛібГРАФ
БІОБІБЛІОГРАФІЯ
б іо г Аз
б іо г Аз о в и й
БІОГЕЛЬМІНТ
БЮГЁН див. біогени
БІОГЕНЕЗ
БІОГЕНЕТИЧНИЙ
БІОГЕНИ
БІОГЕННИЙ
БІОГЕНОСФЕРА
БІОГЕбГРАФ
БІОГЕОГРАФІЧНИЙ
б іо г е о г р а ф ія
б іо г е о х ім іч н и й
БІОГЕОХІМІЯ
БІОГЕОЦЕНбЗ
БІОГЕОЦЕНОЛОГІЧНИЙ
БІОГЕОЦЕНОЛбГІЯ
БІОГЕОЦЕНОТЙЧНИЙ
БІОГІДРОАКУСТИКА
БІОГІДРОАКУСТЙЧНИЙ
БІОГРАФ
б іо г р Аф ік а



БІОГРАФІСТИКА

БІОГРАФІСТИКА
БІОГРАФІЧНИЙ
БІОГРАФІЯ
БІОГУМУС
б іо д е г р а д Ац ія
БІОДЕСТРУКЦІЯ
БІОДЙЗЕЛЬ
БІОДИНАМІКА
БІОДИНАМІЧНИЙ
БІОДІАГНбСТИКА
БІОДІАГНОСТЙЧНИЙ
б іо д о б Ав к а
БІОДбМІШКА
БІОЕКОНбМІКА
БЮЁКОС
БЮЕКСПЕРИМЁНТ
БЮЕЛЁКТРИКА
БІОЕЛЕКТРИЧНИЙ
БІОЕЛЕКТРбНІКА
БІОЕЛЕКТРбННИЙ
БЮЕНЕРГЁТИК
БЮЕНЕРГЁТИКА
БІОЕНЕРГЕТЙЧНИЙ
БЮЕНЁРГ1Я
БІОЕНЕРГОТЕРАШЯ
БЮЁТИКА
...БібЗ
б іо зАх и с т
БІОЗБРбЯ
БІОЗВ’ЯЗбК
БІОЗбНА
б іо ін д и к а т о р  див. біс
БІОІНДИКАТОРИ
б іо ін д и к Ац ія
БЮ1НЖЕНЁР
БЮ1НЖЕНЁР1Я
БЮ1НЖЕНЁРНИЙ
б іо ін ф о р м Ац ія
БІОКАЛОРЙМЕТР
б іо к Ат
б іо к а т а л із
БІОКАТАЛІЗАт ОР див. 

тори
б іо к а т а л ізАт о р и
БІОКАТАЛІТЙЧНИЙ
б ю к е р Ам ік а
БЮК1БЕРНЁТИК
БЮК1БЕРНЁТИКА
БІОКЛІМАТЙЧНИЙ
БІОКЛІМАТОЛбГІЯ
б іо к о м б ін Ат
БІОКбМПЛЕКС
БЮКОРЁКТОР
БЮКОРЁКЦ1Я
БІОКОРОЗІЙНИЙ
БІОКОРбЗІЯ
БЮКРЁМ
БІОЛАБОРАТбРІЯ
БІОЛАКТ
БІОЛІН див. біоліни
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індикатори

біокаталіза-

БІОЛІНИ
БІОЛІТ див. біоліти
БІОЛІТИ
БібЛОГ
б іо л о г із Ат о р с ь к и й
б іо л о г із Ац ія
Біологізм
БЮЛОГІСТСЬКИЙ
Біологічний
Б іо л о г іч н о
БІОЛбГІЯ
БІОЛОКАЦІЯ
БЮЛЮМ1НЕСЦЁНТНИЙ
БЮЛЮМ1НЕСЦЁНЦ1Я
Б іб м
БІОМАСА
БІОМЕДИЦЙНА
БІОМЕДЙЧНИЙ
б іо м е м б р Ан а
БІОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ
БІОМЕТЕОРОЛбГІЯ
БЮМЁТОД
БІОМЕТРЙЧНИЙ
БЮМЁТР1Я
б іо м е х Ан ік
б іо м е х а н ік а
БІОМЕХАНІЧНИЙ
БІОМІЦИН
БІОМІЦЙНОВИЙ
БІОМОРФбЗ
б іо м у р Ац ія
б іо н а в іг Ац ія
БібНІК
БібНІКА
БІОШЧНИЙ
БібНТ
...БібНТИ
БІООБ’ЄКТ
БІОбПТИКА
БІООПТЙЧНИЙ
БІООРГАНІЧНИЙ
б іо о р іє н т Ац ія
БІООЧИСНЙЙ
БІООЧЙСТКА
БІООЧЙЩЕННЯ
б іо п а л и в о
БЮПАТОГЁННИЙ
б іо п л Ас т
БІОПбЛЕ
БЮПОЛ1МЁР див. біополімери
БЮПОЛ1МЁРИ
БЮПОЛ1МЁРНИЙ
БІОПОЛІТИКА
БІОПОЛЬОВЙЙ
б іо п о т е н ц іа л
б іо п р е п а р а т
б іо п р о д у к т
БІОПРОДУКТЙВНІСТЬ
БІОПРОДУКЦІЙНИЙ
БІОПРОДУКЦІЯ

БЮПРОТЁЗ
БЮПРОЦЁС
БІОПСИХОЛОГІЧНИЙ
БІОПСИХОЛбГІЯ
БІОПСІЯ
БІОРЕГУЛЯТОР
б іо р е з о н Ан с
б іо р е з о н Ан с н и й
БІОРЕСУРСИ
БІОРЙТМ
БІОРЙТМІКА
БІОРИТМІЧНИЙ
БІОРИТМОЛбГІЯ
БІОРІЗНОМАНІТНІСТЬ
БІОРІЗНОМАНІТТЯ
БІОРбЗПАД
БЮСЁНСОР
б іо с и г н Ал
БІОСЙНТЕЗ
БІОСЙНТЕЗНИЙ
БЮСИСТЁМА
БЮСИСТЁМНИЙ
б іо с т а н ц ія
БІОСТАТЙСТИКА
БІОСТИМУЛЙТОР
БІОСТИМУЛЯЦІЯ
БІОСТІЙКІСТЬ
БІОСТРбМ
БІОСТРУМ
БІОСУПУТНИК
БЮСФЁРА
БЮСФЁРИКА
БЮСФЁРНИЙ
БІОСФЕРОЛбГІЯ
БібТА
БІОТЕЛЕМЕТРІЯ
БЮТЁРМ
БІОТЕРМІЧНИЙ
БІОТЕРМІЯ
б іо т е с т у в Ан н я
БЮТЁХН1КА
БІОТЕХШЧНИЙ
БЮТЁХН1Я
БІОТЕХНбЛОГ
БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ
БІОТЕХНОЛбГІЯ
БЮТЕХНОСФЁРА
БІОТЙН
БІОТЙП
БІОТЙТ
БІОТЙЧНИЙ
БІОТбНУС
БІОТбП
БІОТбПНИЙ
б іо т р а н с ф о р м А ц ія
БІОТРбН
БЮТУАЛЁТ
б іо ф а р м Ац ія
БІОФЕНОЛбГІЯ
БІОФІЗИК
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БІОФІЗИКА
БІОФІЗИЧНИЙ
БІОФІЛЬТР
б ю ф іл ь т р Ац ія
БІОХІМІК
БІОХІМІЧНИЙ
БІОХІМІЯ
БІОХбР
БІОХОРА див. біохор
БЮХРОН
БІОЦЕНОЗ
БІОЦЕНОЛОГІЯ
БІОЦЙД
БІОЦЙДНИЙ
БІОЦИКЛ
БІОЧЙП
БІПАТРИД
БІПЕДАЛІЗМ
БІПЛАН
б іп л а н о в и й
б іп о л ід
б іп о л я р н и й
б іп о л я р н іс т ь
БІПРЙЗМА
БІР1
БІР2
БІРЖА
БІРЖОВЙЙ
БІРЖОВЙК
б ір м а н е ц ь  див. бірманці 
БІРМАНКА див. бірманці
б ір м а н с ь к и й
б ір м а н ц і
б ір Он ів щ и н а
БІРОФІЛ
БІРОФІЛІСТ
БІРОФІЛІЯ
БІРОФІЛЬСЬКИЙ
БІРЮЗА
БІРЮЗОВИЙ
БІС1
БІС2
б іс е к с у Ал
БІСЕКСУАЛІЗМ
б іс е к с у Ал  к а
б іс е к с у Ал ь н и й
б іс е к с у Ал ь н іс т ь
БІСЕКТОР
БІСЕКТОРНИЙ
БІСЕКТРЙСА
БІСЕНЯ
БІСЕР
БІСЕРЙНА
БІСЕРЙНКА
БІСЕРНИЙ
БІСИК
БІСИНОЗ
БІСЙРУВАТИ
БІСЙТИ
БІСЙТИСЯ

БІСЙЦЯ
БІСІВ
БІСІВСЬКИЙ
б іс к Ай с ь к и й
БІСКВІТ 
БІСКВІТНИЙ 
БІСКВІТОВИЙ 
БІСКУП 
БІСМАЛІТ 
БІСМІТ див. ВІСМ1Т 
БІСМУТ див. вісмут 
БІСМУТАТ див. вісмутат 
БІСМУТАТНИЙ див. вісмутатний 
БІСМУТЙД див. вісмутйди 
БІСМУТЙДИ див. вісмутйди 
БІСМУТЙН див. вісмутйн 
БІСМУТЙСТИЙ див. вісмутйстий 
БІСМУТЙТ див. вісмутйт 
ВІСМУТОВИЙ див. вісмутовий 
ВІСМУТОВМІСНИЙ див. вісмуто

вмісний
БІСМУТОСФЕРЙТ див. вісмутосферйт
б іс н у в а н н я
б іс н у в а т и й
б іс н у в а т и с я
БІСНУВАТІСТЬ
БІСОВИЙ див. бісів
БІССА
БІСТР
БІСТРО
БІСУЛЬФАТ див. бісульфати
БІСУЛЬФАТИ
БІСУЛЬФІТ див. бісульфіти
БІСУЛЬФІТИ
БІСУС
БІСУСНИЙ
БІСЯЧИЙ
БІТ1
БІТ2
БІТЕНГ
БІТЕР
БІТИНІЯ
б іт л о м Ан
б іт л о м Ан ія
б іт л о м Ан к а
б іт л о м Ан о ч к а
б іт л о м Ан с ь к и й
БІТ-МУЗИКА
БІТНИК
БІТНИЦЬКИЙ
БІТОВИЙ1
БІТОВИЙ2
б іт о н Ал ь н и й
б іт о н а л ь н іс т ь
БІТУМ див. бітуми
БІТУМИ
БІТУМІЗАЦІЯ
б іт у м ін із Ац ія
БІТУМІНбЗНИЙ
БІТУМНИЙ

БІТУМОВбЗ 
БІУРЕТ див. біурети 
Б1УРЁТИ 
БГУРЁТОВИЙ 
Б1Ф1ДОБАКТЁРН
БІФІДОБАКТЕРІЯ див. біфідобактерії
БІФІЛЙР
БІФІДЙРНИЙ
б і ф о к Ал ь н и й
б іф о к Ал ь н іс т ь
БІФбКУСНИЙ
БІФУРКАЦІЙНИЙ
БІФУРКАЦІЯ
БІФШТЕКС
Б1ФШТЁКСНИЙ
БІХАРЕЦЬ див. біхарці
б іх Ар і
БІХАРКА див. біхарці
б іх Ар ц і
БІХЕВІОРИЗМ 
БІХЕВІОРЙСТ 
БІХЕВІОРЙСТСЬКИЙ 
БІХРОМАТ див. біхромати
б іх р о м а т и
БІХРОМАТЙЧНИЙ
б іх р о м Ат н и й
БІЦЕПС
БІЦЕПСНИЙ
БІЦЙКЛ
БІЦИЛІН
б іч б Ол
БІЧВОЛЕЙ
БІЧНЙЙ
б л а в Ат
БЛАВАТНИЙ
БЛАГ див. благий
БЛАГАЛЬНИЙ
БЛАГАЛЬНО
б л а г Ан н я
б л а г Ат и
БЛАГАЮЧИЙ
БЛАГЕНЬКИЙ
БЛАГЕНЬКО
БЛАГЙЙ
б л Аг о
БЛАГОВІРНА
БЛАГОВІРНИЙ1
БЛАГОВІРНИЙ2
БЛАГОВІСНИЙ
БЛАГОВІСНИК
БЛАГОВІСНИЦЯ
БЛАГОВІСНО
БЛАГОВІСТ
БЛАГОВІСТЙТЕЛЬ
БЛАГОВІСТЙТИ
БЛАГОВІСТЙТИСЯ
б л Аг о в іс т ь
БЛАГОВІЩЕННЯ
БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ
БЛАГОВОЛЙТИ
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БЛАГОВОЛІННЯ 
БЛАГОГОВІЙНИЙ 
БЛАГОГОВІЙНО 
БЛАГОГОВІННЯ 
БЛАГОГОВІТИ 
БЛАГОДАТНИЙ 
БЛАГОДАТНО 
БЛАГОДАТЬ 
БЛАГОДЕНСТВО 
БЛАГОДЕНСТВУВАТИ 
БЛАГОДІЙНИЙ 
БЛАГОДІЙНИК 
БЛАГОДІЙНИЦТВО 
БЛАГОДІЙНИЦЬКИЙ 
БЛАГОДІЙНИЦЯ 
БЛАГОДІЙНІСТЬ 
БЛАГОДІЙНО 
БЛАГОДІЯННЯ 
БЛАГОДУШНИЙ 
БЛАГОДУШНІСТЬ 
БЛАГОДУШНО 
БЛАГОЗВУЧНИЙ 
БЛАГОЗВУЧНІСТЬ 
БЛАГОЗВУЧНО 
БЛАГОЛІПНИЙ 
БЛАГОЛІПНІСТЬ 
БЛАГОЛІПНО 
БЛАГОНАДІЙНИЙ 
БЛАГОНАДІЙНІСТЬ 
БЛАГОНАДІЙНО 
БЛАГОНАМІРЕНИЙ 
БЛАГОНАМІРЕНІСТЬ 
БЛАГООБРАЗНИЙ 
БЛАГОПОЛУЧНИЙ 
БЛАГОПОЛУЧНІСТЬ 
БЛАГОПОЛУЧНО 
БЛАГОПОЛУЧЧЯ 
БЛАГОПРИСТОЙНИЙ 
БЛАГОПРИСТОЙНІСТЬ 
БЛАГОПРИСТОЙНО 
БЛАГОРОДИТИ 
БЛАГОРОДІЄ 
БЛАГОРОДНИЙ 
БЛАГОРОДНІСТЬ 
БЛАГОРОДНО 
БЛАГОРОДСТВО 
БЛАГОРОЗУМНИЙ 
БЛАГОСЛОВЕН 
БЛАГОСЛОВЕННИЙ 
БЛАГОСЛОВЕННО 
БЛАГОСЛОВЕННЯ 
БЛАГОСЛОВЕНСТВО 
БЛАГОСЛОВИТИ див. благословляти 
БЛАГОСЛОВИТИСЯ див. благослов

лятися
БЛАГОСЛОВІННЯ див. благословення
БЛАГОСЛОВЛЯТИ
БЛАГОСЛОВЛЯТИСЯ
БЛАГОСНИЙ
БЛАГОСНО

БЛАГОСТЙНЯ 
БЛАГОТВОРЕЦЬ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬ 
БЛАГОТВОРНИЙ 
БЛАГОТВОРНІСТЬ 
БЛАГОТВОРНО 
БЛАГОУСТРІЙ 
БЛАГОУСТРОЄНИЙ 
БЛАГОУСТРОЇТИ див. благоустрою- 

вати
БЛАГОУСТРОЮВАТИ
БЛАГОУСТРОЮВАТИСЯ
б л а г о у х Ан н и й
БЛАГОЧЕСТЙВИЙ
БЛАГОЧЕСТЙВІСТЬ
БЛАГОЧЕСТЙВО
БЛАГОЧЕСТЯ
БЛАГОЧЙННИЙ
БЛАГОЧЙННИК
БЛАГОЧЙННИЦЯ
БЛАГОЧ ЙНСТВО
б л а г у в Ат и й
б л а д х Ау н д
б л а ж е н
б л а ж е н н и й
БЛАЖЕННІЙШИЙ див. блаженніший
БЛАЖЕННІШИЙ
БЛАЖЕННО
БЛАЖЕНСТВО
БЛАЖЕНСТВУВАТИ
БЛАЗЕНСТВО
БЛАЗЕНСЬКИЙ
БЛАЗЕНЬ
БЛАЗНІВСЬКИЙ
БЛАЗНЮВАННЯ
БЛАЗНЮВАТИ
БЛАЗНЮК
БЛАЙЗЕР див. блейзер 
БЛАКЙТ
БЛАКИТНЕНЬКИЙ
БЛАКЙТНИЙ
БЛАКИТНІТИ
БЛАКИТНІШАТИ
БЛАКЙТНО
БЛАКИТНООКИЙ
БЛАКИТНУВАТИЙ
БЛАКЙТЬ
БЛАМАНЖЁ див. бланманже 
БЛАНК
БЛАНКЁТНИЙ
БЛАНКІЗМ
БЛАНКІСТ
БЛАНКІСТСЬКИЙ
БЛАНКОВИЙ
БЛАНМАНЖЁ
БЛАНШОВАНИЙ
б л а н ш у в Ал ь н и й
БЛАНШУВАННЯ
БЛАНШУВАТИ
БЛАСТЁМА

...б л Ас т и
БЛАСТО...
БЛАСТОГЕНЁЗ
БЛАСТОГЁННИЙ
БЛАСТОДЁРМА
БЛАСТОДЕРМІЧНИЙ
БЛАСТОІДЕЇ
БЛАСТО1ДЁЯ див. бластоідеї
БЛАСТОМА
БЛАСТОМАТОЗ
БЛАСТОМАТОЗНИЙ
БЛАСТОМЁРИ
БЛАСТОМІКОЗ
БЛАСТОМ1ЦЁТИ
БЛАСТОМОГЕНЁЗ
БЛАСТОПОР
БЛАСТОСПОРА див. бластоспори
б л а с т о с п Ор и
БЛАСТОЦЁЛЬ
БЛАСТОЦЙСТА
БЛАСТУЛА
БЛАТ
БЛАТНЙЙ
БЛЁЙВАС
БЛЕЙВЁЙС див. блёйвас 
БЛЁЙЗЕР
б л е к Ау т
б л е к -м е т Ал
БЛЕКОТА
БЛЕКОТНИЙ
б л е к -р От
БЛЁНДА
БЛЁНКЕР
БЛЁНКЕРНИЙ
БЛЕНОРЁЯ
б л е р о п л Ас т и к а
БЛЕФ
БЛЕФАРЙТ
БЛЕФАРЙТНИЙ
БЛЕФАРОПТОЗ
б л е ф а р о с п Аз м
БЛЕФАРОФІМ03
б л е ф а р о х а л Аз и с
БЛЕФОНУТИ
БЛЕФУВАННЯ
б л е ф у в Ат и
БЛЁШНЯ
БЛЁЯННЯ
БЛЁЯТИ
БЛЙЖНІЙ
БЛЙЖЧАТИ
БЛЙЖЧЕ
БЛЙЖЧИЙ
БЛИЗЁНЬКИЙ
БЛИЗЁНЬКО
БЛИЗЁСЕНЬКИЙ
БЛИЗЁСЕНЬКО
БЛЙЗИТИ
БЛЙЗИТИСЯ
БЛИЗНЮК див. близнюки
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БЛИЗНЮКИ
БЛИЗНЮЧКА див. близнючки
БЛИЗНЮЧКИ
БЛИЗНЮЧОК
БЛИЗНЯ1
БЛИЗНЯ2 див. близнята
БЛИЗНЯТА
БЛИЗНЯТКА
БЛИЗНЯТКО див. близнятка 
БЛИЗНЯТОЧКА
БЛИЗНЯТОЧКО див. близняточка
БЛИЗЬКИЙ
БЛИЗЬКІСТЬ
БЛИЗЬКО
БЛИЗЬКОДІЯ
БЛИЗЬКОЗВУЧНИЙ
БЛИЗЬКОЗВУЧНІСТЬ
БЛИЗЬКОЗНАЧНИЙ
БЛИЗЬКОЗОРИЙ
БЛИЗЬКОСПОРІДНЕНИЙ
БЛИЗЬКОСПОРІДНЕНІСТЬ
БЛИЗЬКОСХІДНИЙ
БЛИЗЬКОСХІДНІСТЬ
БЛЙКАВКА
БЛЙКАННЯ
БЛЙКАТИ
БЛЙКНУТИ
БЛИКУН
БЛИМ
БЛЙМАВКА
БЛЙМАННЯ
БЛЙМАТИ
БЛЙМНУТИ
БЛИМОТІТИ
БЛИМОТЛЙВИЙ
БЛЙНДАР
БЛИСК
БЛИСКАВИЙ
БЛИСКАВЙЦЯ
БЛИСКАВЙЧНИЙ
БЛИСКАВЙЧНІСТЬ
БЛИСКАВЙЧНО
БЛЙСКАВКА
БЛИСКАВКОВІДВІД
БЛЙСКАННЯ
БЛЙСКАТИ
БЛЙСКІТ
БЛЙСКІТКА
БЛИСКОНУТИ
БЛИСКОТАТИ див. блискотіти
БЛИСКОТІННЯ
БЛИСКОТІТИ
БЛИСКОТЛЙВИЙ
БЛИСКУНЕЦЬ
БЛИСКУЧЕ
БЛИСКУЧИЙ
БЛИСКУЧІСТЬ
БЛИСКУЧО
БЛЙСНУТИ
БЛИСПТИ

БЛИСЬ
б л и щ Ак
БЛИЩАННЯ
б л и щ Ат и
б л и щ Ат и с я
БЛЙЩИК
БЛІДАВИЙ
БЛІДАВОВЙДИЙ
БЛІДЕНЬКИЙ
БЛІДЕНЬКО
БЛІДЙЙ
БЛІДІСТЬ
БЛІДНЙЙ
БЛІДНЙЦЯ
БЛІДШТИ
БЛІДНІШАТИ
б л ід н у в Ат и й
б л ід н у в Ат іс т ь
БЛІДНУТИ
БЛІДО
БЛІДОЛЙЦИЙ
БЛІДОТА
БЛІДУВАТИЙ
БЛІДУВАТО
б л ін д Аж
БЛІНДАЖНИЙ
БЛІНКЕР
БЛІНТ
БЛШТОВИЙ
БЛІСТЕР
БЛІСТЕРНИЙ
БЛІЦ
БЛІЦ-ВІЗЙТ
БЛІЦ-ВІКТОРЙНА
БЛІЦ-ІНТЕРВ’Ю
БЛІЦКРЙГ
БЛІЦКРЙГОВИЙ
б л іц -о п е р Ац ія
БЛІЦ-ОПЙТУВАННЯ
БЛІЦ-ТУРНІР
БЛІШКА
БЛОГ
БЛбГЕР
БЛОГЕРСЬКИЙ
БЛОГОСФЁРА
БЛОГОСФЁРНИЙ
БЛОК1
БЛОК2
БЛОК3
БЛОК4
БЛОКАДА
БЛОКАДНИЙ
БЛОКАДНИК
б л о к Ад н и ц я
б л о к Аж
б л о к -а п а р Ат
б л о к Ат о р
б л о к Ат о р н и й
б л о к б Ас т е р
б л о к б Ас т е р н и й

БЛОКГАУЗ
б л о к г Ау з н и й
б л о к -д іа г р Ам а
БЛбКІНГ -ГЕНЕРАТОР 
БЛбКІНГ-ПРОЦЁС
б л о к ір Ат о р
б л о к ір Ат о р н и й
б л о к -к Ар т е р
БЛОК-КВАРТЙРА
б л о к -к ім н Ат а
б л о к -к о н т Ак т
БЛОК-КОНТЁЙНЕР
БЛОК-КОРПУС
БЛОКНбТ
БЛОКНбТИК
БЛОКНОТНИЙ
БЛОКОВАНИЙ
БЛОКОВИЙ1
БЛОКОВИЙ2
БЛОКОВИЙ3
б л Ок о в іс т ь
БЛОКПОСТ
БЛОК-СХЁМА
БЛОКУВАЛЬНИЙ
б л о к у в Ал ь н и к
БЛОКУВАННЯ
БЛОКУВАТИ
БЛОКУВАТИСЯ
БЛОКШИВ
БЛбНДА
БЛОНДЙН
БЛОНДЙНКА
БЛОНДЙНОЧКА
БЛОНДЙНЧИК
б л о х А
б л о х Ас т и й
БЛОХИ
БЛОХОЛбВКА
БЛОЧНИЙ1
БЛОЧНИЙ2
б л Оч н іс т ь
б л о ш Ач и й
БЛОШЙНИЙ
БЛОШНЙЦЯ
БЛОЩЙЦЯ
БЛОЩЙЧНИЙ
БЛОЩЙЧНИК
БЛУД1
БЛУД2
БЛУД3
БЛУДЙТИ1
БЛУДЙТИ2
БЛУДЛЙВИЙ
БЛУДЛЙВІСТЬ
БЛУДЛЙВО
БЛУДНИЙ1
БЛУДНИЙ2
БЛУДНЙК
БЛУДНИЦЯ
БЛУДОДШ
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БЛУДОДІЙКА
БЛУДОДІЙНИЙ
БЛУДОДІЙСТВО
БЛУДОДІЯТИ
БЛУДСТВО
БЛУДЯГА
БЛУЗА
БЛУЗКА
БЛУЗбН
БЛУЗОЧКА
БЛУКАЛЕЦЬ
БЛУКАНИНА
БЛУКАННЯ
БЛУКАТИ
БЛУКАТИСЯ
БЛУКАЧ
БЛУКАЧКА
БЛУКАЮЧИЙ
БЛУМІНГ див. блюмінг
БЛУМІНГОВИЙ див. блюмінговий
БЛЮВАЛ
БЛЮВАННЯ
БЛЮВАТИ
БЛЮВбТА
БЛЮВбТЙНА
БЛЮВОТИННЯ
БЛЮВбТНИЙ
БЛЮДЕЧКО
БЛЮДО
БЛЮДОЛЙЗ
БЛЮДЦЕ
БЛЮДЦЕПОДІБНИЙ
БЛЮЗ
БЛЮЗА
БЛЮЗНИТИ
БЛЮЗНІР
БЛЮЗНІРСТВО
БЛЮЗНІРСЬКИЙ
БЛЮЗОВИЙ
БЛЮМ
БЛЮМІНГ
БЛЮМІНГОВИЙ
БЛЯВКАТИ
БЛЯГА
БЛЯКЛИЙ
БЛЯКЛІСТЬ
БЛЯКЛО
БЛЯКНУТИ
БЛЯМБА
БЛЯСК
БЛЯХА
БЛЯХАР
БЛЯХАРСЬКИЙ
БЛЯХбВАНИЙ
БЛЯХУВАТИ
БЛЯШАНИЙ
БЛЯШАНКА
БЛЯШАНОЧКА
БЛЯШЕЧКА
БЛЯШКА

БО1
БО2
БОА
БОБ1
БОБ2
БОБЁР
БбБИК1
БбБИК2
БОБЙЛЬ
БОБИЛЯЧИЙ
БОБЙНА
БОБИР
БбБІ
БОБІВНЙК
БОБІНА
БОБІННИЙ
БОБбВИЙ
БОБОВЙННЯ
БОБРЕНЯ
БОБРЕНЯТКО
БбБРИК
БбБРИКОВИЙ
БбБРИКОМ
БОБРИХА
БОБРбВИЙ
БОБСЛЕЇСТ
БОБСЛЕЇСТКА
БОБСЛЕЙ
БОБСЛЁЙНИЙ
БОБТЕЙЛ
БОБЧУК
БОВ
БОВВАН
БОВВАНІТИ
БбВДУР
БОВДУРЙТИСЯ
БбВКАЛО
БбВКАННЯ
БбВКАТИ
БбВКНУТИ
БОВКУН
БОВТ
БбВТАНКА1
БбВТАНКА2
БбВТАННЯ
БбВТАТИ
БбВТАТИСЯ
БбВТНУТИ1
БбВТНУТИ2
БбВТНУТИСЯ
БОВТУН
БОВТЬ
БбВТЮХ
БОГ
БОГАДІЛЬНЯ
БОГАРА
БОГАРНИЙ
БОГАТИР
БОГАТИРСТВО
БОГАТЙРСЬКИЙ

БОГДИХАН
БОГДИХАНСЬКИЙ
БбГДО-ГЕГЁН
БОГЕМА
БОГЁМЕЦЬ див. богемці
БОГЕМІЗМ
БОГЕМІСТ
БОГЕМІСТИКА
БОГЕМІСТКА
БОГЁМКА див. богемці
БОГЁМНИЙ
БОГЁМН1СТБ
БОГЁМСЬКИЙ
БОГЁМЦ1
БОГИЛА див. бугила
БОГЙНИН
БОГЙНЯ
БОГОБІЙНИЙ
БОГОБІЙНІСТЬ
БОГОБІЙНО
БОГОБбРЕЦЬ
БОГОБбРСТВО
БОГОБбРЧИЙ
БОГОБОЯЗКЙЙ
БОГОБОЯЗЛЙВИЙ
БОГОБОЯЗЛЙВІСТЬ
БОГОБОЯЗЛЙВО
БОГОБОЯЗНЙЙ
БОГОБОЯЗНО
БОГОБОЯЩИЙ
БОГОБУДІВНЙК
БОГОБУДІВНЙЦТВО
БОГОВІДСТУПНИЙ
БОГОВІДСТУПНИК
БОГОВІДСТУПНИЦТВО
БОГОВІДСТУПНИЦЯ
БОГОВТІЛЕННЯ
б о г о в ш а н у в Ан н я
б о г о г л Ас н и к
б о г о д Ан и й
БОГОЗНАННЯ
б о г о з н е в Ага
б о г о з н е в а ж Ат и
б о г о з н е в Аж н и й
б о г о з н е в Аж н и к
БОГОЛЮБЕЦЬ
БОГОЛЮБНИЙ
БОГОЛЮДЙНА
БОГОЛЮДСТВО
б о г о м Аз
БОГОМАТІР
БОГОМЁРЗЬКИЙ
БОГОМЙЛ
БОГОМЙЛЬСТВО
БОГОМЙЛЬСЬКИЙ
БОГОМІЛЛЯ
БОГОМІЛЬНИЙ
БОГОМІЛЬНІСТЬ
БОГОМІЛЬНО
БОГОМбЛ
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БОГОМбЛЕЦЬ
БОГОМбЛІВ
БОГОМбЛКА
БОГОМбЛЬНИЙ
БОГОНАТХНЁННЯ
БОГОбБРАНИЙ
БОГОбБРАНІСТЬ
БОГООДКРОВЁННИЙ
БОГООДКРОВЁННЯ
БОГОПІЗНАННЯ
БОГОПОДІБНИЙ
БОГОПОДІБНІСТЬ
БОГОПОКЛОНІННЯ
БОГОПРОТЙВНИЙ
БОГОРІВНИЙ
БОГОРбДИЦЯ
БОГОРО ДИМНИЙ
БОГОСЛІВ’Я див. богослов’я
БОГОСЛбВ
БОГОСЛбВСЬКИЙ
БОГОСЛбВ’Я
БОГОСЛУЖБА
БОГОСЛУЖБбВИЙ
БОГОСЛУЖЁБНИЙ
БОГОСЛУЖІННЯ
БОГОСПАСЁННИЙ
БОГОТВбРЕЦЬ
БОГОТВОРИТИ
БОГОТВОРІННЯ
БОГОУГбДНИЙ
БОГОУГОДНО
БОГОХУЛИТИ
БОГОХУЛЬНИЙ
БОГОХУЛЬНИК
БОГОХУЛЬНИЦЯ
БОГОХУЛЬНО
БОГОХУЛЬСТВО
БОГОХУЛЬСТВУВАТИ
БОГОЧОЛОВІК
БОГОШУКАННЯ
БОГОШУКАЧ
БОГОЯВЛЕНИЯ
БОГОЯВЛЕНСЬКИЙ
БОГУВАТИ
БОГУМЙЛ див. богомйл 
БОГУМЙЛЬСТВО див. богомильство 
БОГУМЙЛЬСЬКИЙ див. богомйль- 

ський 
БОГХЁД 
БОД 
БОДАЙ 
БбДЕНЬКА 
БбДІ
БбДІ-АРТ
БОДІБІЛДЕР
БОДІБІЛДИНГ
БОДІГАРД
БОДМЕРЁЯ
БбДНАР
БбДНЯ

8 9 9

БОДб-АПАРАТ
БОДбНІ
БбДРИЧ див. бодричі 
БбДРИЧІ 
БОДРЮШ 
БбДХІ
БОДХІСАТВА
БОДЯГА
БОДЯН
БОЄГОЛбВКА
БОЄГОЛбВКОВИЙ
БОЄЖЙВЛЕННЯ
БОЄЗАПАС
БОЄЗАРЯД
БОЄЗАРЯДИК
БОЄЗДАТНИЙ
БОЄЗДАТНІСТЬ
БОЄЗДАТНО
БОСКОМПЛЁКТ
БОСКОМПЛЁКТНИЙ
БОЄПОСТАЧАННЯ
БОЄПРИПАС див. боєприпаси
БОЄПРИПАСИ
воёць
б о ж б А
БОЖЕВІЛЕЦЬ
БОЖЕВІЛЛЯ
БОЖЕВІЛЬНИЙ
БОЖЕВІЛЬНО
БОЖЕВІЛЬНЯ
БОЖЕВбЛІТИ
БбЖЕНЬКА
БОЖЕСТВЕННИЙ
БОЖЕСТВЕННІСТЬ
БОЖЕСТВЕННО
БОЖЕСТВИТИ
БОЖЕСТВб
БбЖЕСЬКИЙ
БбЖИЙ
БОЖЙСТИЙ
БОЖИТИСЯ
БбЖЙЩЕ
БОЖІННЯ
БбЖКАННЯ
БбЖКАТИ
БОЖНЙК
БОЖНИЦЯ
БОЖНИЧбК
БОЖбК
БОЗ
БОЗЁ-ЧАСТЙНКА
БбЗНА
БбЗНА-ДЕ
БбЗНА-ЗВІДКИ
БбЗНА-КОЛЙ
БбЗНА-КОЛЙШНІЙ
БбЗНА-КОТРЙЙ
БбЗНА-КУДЙ
БбЗНА-СКІЛЬКИ
БбЗНА-ХТО

БбЗНА-ЧИЙ
БбЗНА-ЧОМУ
БбЗНА-ЩО
БбЗНА-ЯК
БбЗНА-ЯКЙЙ
БОЗбН
БОЗбННИЙ
БбЗЯ
БОІВКА
б о їв к Ар
б о їв к Ар с ь к и й
БбІНГ
БбїНГОВИЙ
БО'іЩЕ
БОЙ
БбЙКЕН
БбЙКИ
БОЙКЙНЯ див. бойки
БбЙКІВСЬКИЙ
БбЙКО див. бойки
БОЙКбТ
БОЙКОТЙСТ
БОЙКОТбВАНИЙ
БОЙКОТУВАННЯ
БОЙКОТУВАТИ
БОЙКОТУВАТИСЯ
БбЙЛЕР
БбЙЛЕРНИЙ
БбЙНЯ
БОЙОВЙЙ
БОЙОВЙК
БОЙОВЙСЬКО
БОЙОВЙТИЙ
БОЙОВЙТІСТЬ
БОЙОВЙТО
БОЙОВЙЩЕ
БОЙбК
БОЙСКАУТ
БОЙСКАУТЙЗМ
БОЙСКАУТСЬКИЙ
БОЙФРЁНД
б о к Аж
б о к Ал
БОКАЛЬЧИК
б о к а с А
б о к Ас т е н ь к и й
БОКАСТИЙ
б о к Ат и й
. ..Б б к и й
БбКЛАГ див. баклаг
БОКЛАГА див. баклага
БОКЛАЖКА
БОКЛАЖбК
БбКЛО
БОКОВЙЙ
БОКОВЙНА
БбКОМ
БОКОПЛАВ див. бокоплави 
БОКОПЛАВИ
б 6 к 6 р

б 6 к 6 р
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б о к о р Аш
БОКС1
БОКС2
БОКС3
БОКСЕР1
БОКСЁР2
БОКСЁРКА
БОКСЕРСЬКИЙ1
БОКСЕРСЬКИЙ2
БОКСИТ
БОКСИТОВИЙ
БОКСОВИЙ
БОКСУВАННЯ
БОКСУВАТИ
БОКУВАННЯ
БОКУВАТИ
БОЛА
БОЛВАН
БОЛВАНКА
БОЛГАРИ
БОЛГАРЙЗМ
БОЛГАРИН див. болгари
БОЛГАРЙСТ
БОЛГАРЙСТИКА
БОЛГАРЙСТКА
БОЛГАРКА1 див. болгари
БОЛГАРКА2
БОЛГАРСЬКИЙ
БОЛЕЗАСПОКІЙЛИВИЙ
БОЛЕЗАСПОКІЙЛИВО
БОЛЕЇТ
БОЛЕРО
БОЛЕЩІ
БОЛИГОЛОВ
БОЛІВАР1
б о л ів Ар2
БОЛІВАРІАНІЗМ
б о л ів а р іАн с ь к и й
б о л ів іАн о
БОЛІВІЄЦЬ див. болівійці
БОЛІВІЙКА див. болівійці
БОЛІВІЙСЬКИЙ
БОЛІВІЙЦІ
БОЛІД1
БОЛІД2
БОЛІДНИЙ1
БОЛІДНИЙ2
БОЛІЛЬНИК
БОЛІЛЬНИЦЬКИЙ
БОЛІЛЬНИЦЯ
БОЛІННЯ1
БОЛІННЯ2
БОЛІННЯ3
БОЛІСНИЙ
БОЛІСНІСТЬ
БОЛІСНО
БОЛІСТЬ
БОЛІТИ1
БОЛІТИ2
БОЛІТИ3

БОЛІТЦЕ
БОЛбМЕТР
БОЛОМЕТРЙЧНИЙ
БОЛбНКА
БОЛбНСЬКИЙ
БОЛбНЬЄВИЙ
БОЛбНЬЯ
БОЛОТЙСТИЙ
БОЛОТЙСТІСТЬ
БОЛОТНИЙ
БОЛОТО
б о л о т о з н Ав е ц ь
б о л о т о з н Ав с т в о
БОЛОТОХІД
БОЛОТОХІДНИЙ
БОЛбТЯНИЙ
БОЛОТЯНИХ
БОЛОТЯНО
БОЛТ
БбЛТИК
БОЛТбВЙЙ
БОЛТОРІЗ
БОЛТОРІЗНИЙ
БОЛТОРбБНИЙ
БОЛШТЙХЕЛЬ
БОЛЬВЕРК
БОЛЬВЕРКОВИЙ
БОЛЬОВЙЙ
БОЛЬСОН
БОЛЮС
БОЛЮЧЕ
БОЛЮЧИЙ
БОЛЮЧІСТЬ
БОЛЮЩИЙ
БбЛЯЧЁ
БОЛЯЧИЙ
БОЛЯЧКА
БОЛЯЩИЙ
БОМ
БбМБА
б о м б Аж
б о м б Аж н и й
БОМБАКОВИЙ
б о м б Ак с
б о м б Ак с о в и й
б о м б Ар д а
БОМБАРДЙР
БОМБАРДЙРСЬКИЙ
БОМБАРДОВАНИЙ
БОМБАРДОН
БОМБАРДУВАЛЬНИЙ
БОМБАРДУВАЛЬНИК
б о м б а р д у в Ал ь н и ц я
БОМБАРДУВАННЯ
БОМБАРДУВАТИ
БОМБАРДУВАТИСЯ
б о м б Ас т
б о м б Ас т о в и й
БОМБЕЙ
БОМБЙТИ

БОМБЙТИСЯ
БОМБІКС
БОМБІЛІЙ
БОМБО...
БОМБОВИЙ 
БОМБОВОЗ 
БОМ-БОМ див. бом 
БОМБОМЕТ
б о м б о м е т Ал ь н и й
БОМБОМЕТАЛЬНИК
БОМБОМЕТАННЯ
БОМБОМЁТНИЙ
БОМБОНУТИ
БОМБОПОДІБНИЙ
БОМБОПРИЦІЛ
БОМБОСХОВИЩЕ
БОМБОТРИМАЧ
БОМБОЧКА
БОМБУВАННЯ
БОМБУВАТИ
БОМЖ
б о м ж а
б о м ж А ц ь к и й
БОМЖЕНЯ
БОМЖЙХА
БОМЖІВСЬКИЙ
б о м ж у в Ан н я
б о м ж у в Ат и
б о м ж у в Ат и й
б о м ж у в Ат о
б Ом к а н н я
БОМКАТИ
БОМКИ
БОМКНУТИ
БОМОЛбХ
БОМОНД
БОН див. бони1
БбНА див. бони2
б о н Ан г
БОНАПАРТЙЗМ
БОНАПАРТЙСТ
БОНАПАРТЙСТКА
БОНАПАРТЙСТСЬКИЙ
БОНБОНЬЄРКА
БОНВІВАН
б о н в ів Ан к а
БОНГ
БОНД
БОНДАР
БОНДАРЙХА
БОНДАРІВ
БОНДАРІВНА
БОНДАРНИЙ
б о н д Ар н я
б о н д Ар с т в о
б 6 н д Ар с ь к и й
БОНДАРЮВАННЯ
БОНДАРЮВАТИ
БбНДОВИЙ
БОНЕЛІЇ
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БОНЕЛІЯ див. бонелії
БОНЗА
БОНИ1
БбНИ2
БОНІСТ
БОНІСТИКА
БОНІСТКА
БОНІТАРНИЙ
БОН1ТЁР
БОНІТЕТ
БОНІТЕТНИЙ
б о н іт у в Ал ь н и й
БОНІТУВАННЯ
б о н іт у в Ат и
БОНІФІКАЦІЯ
БОННА
БОНОВО
БОНОВИЙ
б о н с Ай
БОНТОН
БОНТОННИЙ
БОНУС
БОНУСНИЙ
БОНУС-ТРЕК
БОП
БОР1
БОР2
БОРА
БОРАЗбЛ
БОРАЗОН
БОРАЗОНОВИЙ
б о р Ан
б о р а н о в и й
БОРАТ див. борати
БОРАТИ
б о р Ат н и й
БОРАЦИТ
БОРВІЙ
БОРГ
БОРГЕС
БОРГЕСНИЙ
БОРГОВИЙ
б о р г у в Ал ь н и к
БОРГУВАННЯ
БОРГУВАТИ
БОРД
БОРДЕЛЬ
БОРДЁЛЬНИЙ
БОРДЕРО
БОРДб
БОРДОВИЙ
БОРДОСЬКИЙ
БОРДЮР
БОРДЮРНИЙ
БОРДЮРЧИК
б о р е Аз м и
БОРЕЙ
БОРЕЦЬ
БОРЕЦЬКИЙ
БОРЖІЙ

БОРЖНЙК
БОРЖОК
БОРЖбМ
БОРЖбМІ
БОРЖОМНИЙ
БОРЗЕНЬКИЙ
БОРЗЕНЬКО
БбРЗИЙ
БбРЗО
БОРЗОПИСЕЦЬ
БОРИВІТЕР
БОРИД див. бориди
БОРИДИ
БОРЙДНИЙ
БОРІДКА
БОРІДОНЬКА
БОРІДОЧКА
БОРІНКА
БОРІННЯ
БбРКАННЯ
БОРКАТИ
б о р л Ак
б о р м Аг н іє в и й
БОРМАШЙНА 
БОРНЕбЛ 
БОРНИЙ 
БОРНІТ 
БОРНЯ 
БОРОВЙЙ 
БОРОВЙК 
БОРОВЙНКА 
БОРОВИЧбК 
БОРОВМІСНИЙ 
БОРОВбДЕНЬ 
БОРОВОДНЁВИЙ 
БОРОГІПС 
БОРОГІПСОВИЙ 
БОРОДА 
БОРбДАВКА 
БОРбДАВКОВИЙ 
БОРОДАВКОПОДІБНИЙ 
БОРОДАВОЧКА 
БОРОДАВОЧНИК 
БОРбДАВЧАСТИЙ 
БОРОДАВЧАСТІСТЬ 
БОРОДАВЧАТИЙ див. бородавчастий 
БОРбДАВЧАТІСТЬ див. бородавчас

тість
БОРОДАВЧАТКА
БОРОДАЙ
БОРОДАНЬ
БОРОДАТИЙ
б о р о д Ат іс т ь
б о р о д Ач
БОРОДЙЦЯ
БОРОДЙЩЕ
БОРОЗЕНКА
БОРОЗЕННИЙ
БОРОЗЕНЧАСТИЙ
БОРОЗНА

БОРбЗНИЙ
БОРОЗНЙК
БОРОЗНЙСТИЙ
БОРОЗНЙСТІСТЬ
БОРОЗНЙТИ
БОРОЗНЙТИСЯ
БОРОЗНОНЬКА
б о р о з н у в Ан н я
б о р о з н у в Ат и
БОРОЗНЮК
БОРОЗНЯК див. борознюк 
БО РО М А ГН ІЄВИ Й  див. бормаг- 

нієвий 
БОРОНА 
БОРОНЕННЯ 
БОРОНЙТИ1 
БОРОНЙТИ2 
БОРОНЙТИСЯ 
БОРОНОВАНИЙ
б о р о н у в Ал ь н и й
БОРОНУВАЛЬНИК
б о р о н у в Ал ь н и ц я
БОРОНУВАННЯ
БОРОНУВАТИ
БОРОНУВАТИСЯ
БОРОРГАНІЧНИЙ
БОРОРО
БОРОСИЛІКАт  див. боросилікати
б о р о с и л ік Ат и
б о р о с и л ік Ат н и й
б о р о с у п е р ф о с ф Ат
БОРбТИ
БОРОТИСЯ
БОРОТЬБА
БОРОТЬБЙСТ
БОРОШЕННИЙ
БОРОШЁННИЦЯ
БОРОШЁНЦЕ
БОРОШНЙСТИЙ
БОРОШНЙСТІСТЬ
БбРОШНО
БОРОШНОМЁЛЬНИЙ
БОРОШНЯНИЙ
БОРСАННЯ
БбРСАТИСЯ
БОРСЁТКА
БОРСУК
БОРСУКбВИЙ
БОРСУЧЕНЯ
БОРСУЧИЙ
БОРСУЧЙХА
БОРСУЧЙЩЕ
БОРСУЧОК
БОРТ
БОРТ-БРбКЕР
БОРТЖУРНАЛ
БОРТИК
БОРТІВКА
БОРТ1НЖЕНЁР
БОРТЛІКАР
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БОРТМЕХАНІК
БОРТНИЙ
БОРТНИК
БОРТНИКУВАННЯ
БОРТНИКУВАТИ
БОРТНИЦТВО
бОрТНИЦЬКИЙ
БОРТНЯК
БОРТОВЙЙ
БОРТОНУТИ
БОРТПАЙОК
БОРТПРОВІДНИК
БОРТПРОВІДНЙЦЯ
БОРТРАДЙСТ
БОРТРАДЙСТКА
б о р т х а р ч у в Ан н я
БОРТЬ
БОРТЬОВЙЙ
БОРТЯНЙЙ
БОРУВАННЯ
БОРУВАТИ
БОРУШКАННЯ
БОРУШКАТИСЯ
БОРЦІВСЬКИЙ
БОРЧЙНЯ
бОрШЕ
БОРШТАНГА
БОРЩ
БОРЩЕВИЙ
БОРЩИК
БОРЩІВНИК
БОРЩОВЙЙ див. борщевий
БОРЮКАННЯ
БОРЮКАТИСЯ
БОС
БОСАНбВА
БОСВЕЛІЯ
БОСЕНЬКИЙ
БОСЕРОН
БОСИЙ
БОСІСІНЬКИЙ
БОСКЕТ
БОСКЕТНИЙ
БОСНІЄЦЬ див. боснійці
БОСНІЙКА див. боснійці
БОСНІЙСЬКИЙ
БОСНІЙЦІ
БОСНЯК див. босняки 
БОСНЯКЙ 
БОСНЯЦЬКИЙ 
БОСНЯЧКА див. босняки 
БОСО
БОСОВЙЛО
БОСбНІЖ
БОСОНІЖКА1
БОСОНІЖКА2 див. босоніжки
БОСОНІЖКИ
БОСОНбГИЙ
БОСОРКАНЯ
БОСОРКУН

БОСОТА
БОСТОН1
БОСТбН2
БОСТбН3
БОСТОНОВИЙ
БОСЙК
БОСЯКУВАТИ
б о с я к у в Ат и й
БОСЯЦЬКИЙ
БОСЯЦЮГА
БОСЯЦЮРА
БОСЯЧКА
БОСЯЧНЯ
БОТ1
БОТ2 див. боти 
БОТАНІЗЙРКА
б о т а н із у в Ат и
БОТАНІК
б о т Ан ік а
БОТАНІЧНИЙ
БОТВЙНА
БОТВЙННЯ
БОТДЕК
БОТЁЙ
БОТЁЛЬ
бОт и
БОТИК див. ботики
БОТИКИ
БОТИНКИ
БОТЙНОК див. ботинки 
БОТИНОЧКИ
БОТЙНОЧОК див. ботиночки
БОТРІОМІКбЗ
БбТРІЯ
БОТСВАНЕЦЬ див. ботсванці 
БОТСВАНКА див. ботсванці
б о т с в Ан с ь к и й
б о т с в Ан ц і
БОТУЛІЗМ
БОТУЛШ
БОТУЛІНОВИЙ
БОТУЛІНУС
БОТУЛОТОКСЙН
БОТФОРТ див. ботфорти
БОТФОРТИ
б Оу л ін г
б Оу л ін г -к л у б
б о х т Ар
бОц м а н
БОЦМАНСЬКИЙ
БОЦЮН
БОЦЯН див. боцюн
б Оч е ч к а
БОЧЙТИСЯ
БОЧІВКА
БОЧІВОЧКА
БОЧКА1
б Оч к а 2
БОЧКОВЙЙ
БОЧКОМ

БОЧКОНАВАНТАЖУВАЧ
БОЧКОПОДІБНИЙ
БОЧКОПОДІБНІСТЬ
БОЧКОТАРА
БОЧКУВАТИЙ
БОЧКУВАТІСТЬ
БОЧОК
БОЧОНКОВИЙ
БОЧОНОК
БОЯГУЗ
БОЯГУЗКА
БОЯГУЗЛИВИЙ
БОЯГУЗЛИВІСТЬ
БОЯГУЗЛИВО
БОЯГУЗТВО
БОЯГУЗЬКИЙ
БОЯЗКЙЙ
БОЯЗКІСТЬ
б Оя з к о
БОЯЗКУВАТИЙ
БОЯЗКУВАТО
БОЯЗЛЙВИЙ
БОЯЗЛЙВІСТЬ
БОЯЗЛЙВО
БОЯЗНЙЙ
БОЯЗНІСТЬ
БОЯЗНО
БОЯЗНЬ
БОЯН
БОЯРИН
б о я р и н у в Ат и
БОЯРИНЯ
БОЯРИШНЯ
БОЯРІВНА
БОЯРСТВО
БОЯРСЬКИЙ
БОЯРЩИНА
БОЯТИСЯ
БРА1
БРА2
БРАБАНСОН
БРАБАНСОНСЬКИЙ
б р а в Ад а
б р а в а д н и й
б р а в Ад н іс т ь
б р а в а д н о
БРАВЁНЬКИЙ
БРАВЁНЬКО
б р Ав и й
БРАВІСИМО
б р Ав іс т ь
б р Ав о 1
б р Ав о 2
БРАВУВАННЯ
БРАВУВАТИ
БРАВУРА
БРАВУРНИЙ
БРАВУРНІСТЬ
БРАВУРНО
б р Ага
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БРАГОВАР
БРАДЗОТ
БРАДИКАРДІЯ
БРАДИКІНЕЗІЯ
БРАДИКІНЕТЙЧНИЙ
БРАДИТЕЛІЧНИЙ
БРАДИТЕЛІЯ
БРАЖЕЧКА
б р Аж к а
БРАЖКОВИЙ
БРАЖНИЙ
БРАЖНИК
БРАЖНИКОВІ
БРАЗИЛЕЦЬ див. бразильці
БРАЗИЛІЙКА див. бразильці
БРАЗИЛЬСЬКИЙ
БРАЗЙЛЬЦІ
БРАЗОЛІЙНИЙ
БРАЗОЛІЯ
БРАЙЛІВСЬКИЙ
БРАЙЛЬ
БРАК1
БРАК2
БРАКЕР
БРАКЕРАЖ
б р а к е рАж н и й
БРАКІВНЙК
БРАКНУТИ
БРАКбВАНИЙ
БРАКОНІДА див. браконіди
БРАКОНІДИ
БРАКОНЬЄР
БРАКОНЬЄРСТВО
б р а к о н ьЄр с т в у в а т и
БРАКОНЬЄРСЬКИЙ
БРАКОРбБ
БРАКОРбБСТВО
БРАКУВАЛЬНИЙ
БРАКУВАЛЬНИК
бр а к у в Ал ь н и ц я
БРАКУВАННЯ
БРАКУВАТИ1
БРАКУВАТИ2
БРАКУВАТИСЯ
б р Ал ь н и й
б р Ал ь н и к
б р Ал ь н и ц я
б р Ам а
бр а м Ан
БРАМАНІЗМ
БРАМІН
БРАМІНСЬКИЙ
б р Ам н и й
БРАМСЕЛЬ
БРАМСЕЛЬНИЙ
БРАМ-СТЕНЬГА
БРАН
БРАНДВАХТА
БРАНДВАХТОВИЙ
б рАн д е р

БРАНДЕРНИЙ
БРАНДМАЙбР
БРАНДМАЙСТЕР див. брандмейстер 
БРАНДМАУЕР
б р а н д м Ау е р н и й
БРАНДМЕЙСТЕР
БРАНДСПбЙТ
БРАНДУШКА
БРАНЕРЙТ
БРАНЕЦЬ
БРАНЗОЛЁТА
БРАНЗОЛЁТКА
б р Ан к а
БРАНЛЬ
БРАННИЙ
БРАННЯ
б р Ан о ч к а
б р а н х іАл ь н и й
БРАНХібМА
БРАНХІОМІКбЗ
БРАНЧ
БРАНЬ
БРАС1
БРАС2
б р Ас а
БРАСЙСТ
БРАСЙСТКА
БРАСЛЁТ
БРАСЛЁТИК
БРАСЛЁТКА
БРАСЛЁТНИЙ
БРАСЛЕТОПОДІБНИЙ
БРАТ
бра тАн
бра тАн е ц ь
бра тАн и ц я
бра тАн и ч
бра тАн н я
бра тАт и
БРАТАТИСЯ
б р а т в А
БРАТЁРН1Й
БРАТЁРСТВО
БРАТЁРСЬКИЙ
БРАТЕЦЬ
б р Ат и
б р Ат и к
БРАТИСЯ
БРАТЙЩЕ
БРАТІВ
бра т-і-с е с т р А
б р Ат ія
б р Ат к й
БРАТКб
БРАТНІЙ
БРАТОВА
БРАТОВБИВЕЦЬ див. братовбивця 
БРАТОВБИВСТВО 
БРАТОВБЙВЦЯ 
БРАТОВБЙВЧИЙ

БРАТОВБІЙНИК
БРАТОВЙЗНА
БРАТОГУБЕЦЬ
БРАТОГУБНИЙ
БРАТОГУБСТВО
БРАТбК
БРАТОЛЮБІЄ див. братолюб’я
БРАТОЛЮБНИЙ
БРАТОЛЮБНІСТЬ
БРАТОЛЮБСТВО
БРАТОЛЮБ’Я
б р Ат о н ь к о
БРАТбЧОК
БРАТСТВО
БРАТСЬКИЙ
БРАТТЯ
БРАТУНЬ
БРАТУНЬО див. братунь
БРАТУСЬ
БРАТУХА
БРАТЦІ див. братець 
БРАТЦЯ див. братець
б р Ат ч и к
БРАУЗЕР
б р Ау з е р н и й
б р Ау л а
БРАУЛЬбЗ
БРАУНІНГ
БРАХІАЛГІЯ
БРАХІАНТИКЛІНАЛЬ
б р а х іа н т и к л ін Ал ь н и й
БРАХІКАРДІЯ
БРАХІКЕФАЛ див. брахіцефал 
БРАХІКЕФАЛІЯ див. брахіцефалія 
БРАХІКОЛбН 
БРАХІОЗАВР
БРАХІОПбД див. брахіоподи
БРАХІОПбДИ
БРАХІСИНКЛІНАЛЬ
б р а х іс и н к л ін Ал ь н и й
БРАХІСТОХРОНА
БРАХІЦЕФАЛ
БРАХІЦЕФАЛІЯ
б р Ах м а
б р а х м Ан
БРАХМАНІЗМ
БРАХМАНСЬКИЙ
б р Ах м і
б р Ач а
БРАШПИЛЕВИЙ
БРАШПИЛЬ
БРЁВЕ
б р е в іАр ій
БРЕГЁТ
БРЕДЕНЬ
БРЕДНЯ
БРЕЗЁНТ
БРЕЗЕНТЙНА
БРЕЗЕНТІВКА
БРЕЗЁНТОВИЙ
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БРЕЗКЛИЙ
БРЕЗКЛІСТЬ
БРЕЗКНУТИ
БРЕЙД-ВЙМПЕЛ
БРЕЙК1
БРЕЙК2
БРЕЙКУВАТИ
БРЕЙН-РЙНГ
БРЕЙН-ШТОРМ
БРЕЙЦАРА
БРЕКВАТЕР
БРЕКЧІЯ
БРЕЛКбВИЙ
БРЕЛОК
БРЕЛбЧОК
БРЕМСБЕРГ
БРЁМСБЕРГОВИЙ
БРЕНД
БРЕНДИНГ
БРЁНДИНГОВИЙ
БРЁНД1
БРЁНДОВИЙ
БРЕНЬК1
БРЕНЬК2
БРЁНЬКАННЯ
БРЁНЬКАТИ
БРЁНБК1Т
БРЁНЬКНУТИ
БРЕНЬКОТАТИ
БРЕНЬКОТІТИ див. бренькотати
БРЕСТЙ
БРЕТЕЛІ
БРЕТЁЛЬ див. бретелі
БРЕТЁЛЬКА див. бретельки
БРЕТЁЛЬКИ
БРЕТЁР
БРЕТЁРСЬКИЙ
БРЕТНАЛЬ
БРЕТбНЕЦЬ див. бретонці
БРЕТбНКА див. бретонці
БРЕТбНСЬКИЙ
БРЕТОНЦІ
БРЕХ
БРЕХАННЯ
БРЕХАТИ
БРЕХАЧ
БРЕХАЧКА
БРЕХЁНЬКА
БРЕХЛЙВИЙ
БРЕХЛЙВІСТЬ
БРЕХЛЙВО
БРЕХЛО
БРЕХНУТИ
БРЕХНЯ
БРЕХОНУТИ
БРЕХУН
БРЕХУНЁЦЬ
БРЕХУНКА
БРЕХУНЧИК
БРЕХУНЯКА

БРЕХУХА
БРИГ
БРИГАДА
БРИГАДЙР
БРИГАДЙРИТИ
БРИГАДЙРІВ
БРИГАДЙРКА
БРИГАДЙРСТВО
БРИГАДЙРСЬКИЙ
БРИГАДНИЙ
БРИГАДНИК
БРИГАДНИЦЯ
БРИГАДНО
БРИГАНТЙНА
б р и д Ак
БРЙДЕЛЬ
БРИДЖ
БРИДЖДЁК
БРЙДЖІ
БРЙДИТИ
БРЙДИТИСЯ
БРИДІЙ
БРИДКЙЙ
БРЙДКІСТЬ
БРЙДКО
БРИДЛЙВИЙ
БРИДЛЙВІСТЬ
БРИДЛИВО
БРИДНЯ див. бредня
БРИДбТА
БРИДбТНИЙ
БРИДОТНО
БРЙЖА див. брижі
БРИЖАТИЙ
БРЙЖИК
БРЙЖИТИ
БРЙЖИТИСЯ
БРЙЖІ
БРЙЖКА
БРИЖУВАТИЙ
б р и ж у в Ат іс т ь
БРИЖЧАТИЙ
БРИЗ
БРИЗАНТНИЙ
б р и з Ан т н іс т ь
БРЙЗКА див. бризки
БРЙЗКАЛКА
БРЙЗКАЛО
БРЙЗКАЛЬНИЙ
БРЙЗКАЛЬЦЕ
БРЙЗКАННЯ
БРЙЗКАТИ
БРЙЗКАТИСЯ
БРЙЗКИ
БРИЗКОВІДДІЛЬНИК
БРИЗКОВЛбВЛЮВАЛЬНИЙ
БРИЗКОВЛбВЛЮВАЧ
БРИЗКОЗАХЙЩЕНИЙ
БРИЗКОЗАХЙЩЕНІСТЬ

БРИЗКОУЛбВЛЮ ВАЛЬНИЙ див.
бризковловлювальний 

БРИЗКОУЛбВЛЮВАЧ див. бризко- 
вловлювач 

БРЙЗНУТИ 
БРЙЗНУТИСЯ 
БРИК 
БРЙКА 
БРИКАЙЛО 
БРИКАННЯ
б р и к Ат и
БРИКАТИСЯ
БРИКЁТ
БРИКЁТНИЙ
БРИКЕТОВАНИЙ
БРИКЕТбВАНІСТЬ
б р и к е т у в Ал ь н и й
б р и к е т у в Ал ь н и к
б р и к е т у в Ал ь н и ц я
БРИКЕТУВАННЯ
БРИКЕТУВАТИ
БРИКЕТУВАТИСЯ
БРИКЛЙВИЙ
БРИКЛЙВІСТЬ
БРЙКНУТИ
БРИКНУТИ
БРЙКНУТИСЯ
БРИКУН
БРИКУНЁЦЬ
БРИКУЧИЙ
БРЙЛА
БРИЛАСТИЙ
б р и л Ас т іс т ь
БРЙЛИК
БРИЛЙСТИЙ див. бриластий
БРИЛЙСТІСТЬ див. бриластість
БРЙЛКА
БРЙЛОВИЙ
БРИЛОПОДІБНИЙ
б р и л у в Ат и й
БРИЛЬ
БРИЛЬЯНТ
БРИЛЬЯНТИК
БРИЛЬЯНТЙН
БРИЛЬЯНТОВИЙ
БРИЛЬЯНТОВО
БРЙНДЗА див. бринза
БРИНДУША
БРЙНЗА
БРЙНЗОВИЙ
БРИНІННЯ
БРИНІТИ
БРИНЬ
БРЙНЬКАННЯ
БРЙНЬКАТИ
БРЙНЬКНУТИ
БРИНЬЧАННЯ
б р и н ь ч Ат и
БРИТ див. брити2 
БРИТАНЕЦЬ див. британці
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БРИТАНКА див. британці
БРИТАНСЬКИЙ
БРИТАНЦІ
БРИТВА
БРЙТВЕНИЙ
БРЙТВбВИЙ
БРЙТИ1
БРЙТИ2
БРЙТИЙ
БРЙТИСЯ
БРИТОГОЛОВИЙ
БРИТТЯ
БРЙФІНГ
БРЙЦЯ
БРЙЧЕЧКА
БРЙЧКА
БРЙЧКОВИЙ
БРЙШКАТИ
БРЙЮЧИЙ
БРІАР
БРІВКА1
БРІВКА2
БРІВНИЙ
БРІВОНЬКА
БРІВОЧКА
БРІД
БРІОЛІН
БРібЛОГ
БРІОЛОГІЯ
БРЮНІЯ
БРібШ
БРОВА
б р о в Ан ь
БРОВАР
БРОВАРНИЙ
БРОВАРНИК
БРОВАРНИЦЯ
б р о в Ар н я
б р о в Ар с т в о
БРОВАСТИЙ
БРОВАТИЙ
БРОВЕНЯ
БРОВЕНЯТКО
БРОВЙСЬКО
БРОВКА
БРОВКб
БРбДЕНЬ див. бродні
БРОДЙЛЬНИЙ
БРОДЙТИ1
БРОДЙТИ2
БРОДІННЯ
БРОДНІ
БРОДОМ
БРОДЯГА
БРОДЯЖИЙ
БРОДЯЖИТИ
БРОДЯЖНИЙ
БРОДЯЖНИЦТВО
БРОДЯЖНИЦЬКИЙ
БРОДЯЖНІСТЬ

БРОДЯЧИЙ
БРОЙЛЕР
БРбЙЛЕРНИЙ
БРбЙЛЕРНИК
БРОКАТ
б р о к Ат н и й
БРОКЕР
БРОКЕРАЖ
б р 6 к е р -а у т с Ай д е р
БРбКЕРИДЖ
БРОКЕР-КОМІСІОНЕР
БРбКЕРСЬКИЙ
БРбКОЛІ
БРОМ
БРОМАЦЕТОН
БРбМИСТИЙ
БРОМІД див. броміди
БРОМІДИ
БРОМКАМФОРА
БРбМНИЙ
БРОМбВАНИЙ
БРбМОВИЙ
б р о м у в Ан н я
б р о м у в Ат и
БРОНЕ...
БРОНЕАВТОМОБІЛЬ
БРОНЕБІЙКА
БРОНЕБІЙНИЙ
БРОНЕБІЙНИК
БРОНЕБІЙНІСТЬ
БРОНЕДВЕРІ
БРОНЕЖИЛЕТ
БРОНЕЖИЛЁТНИЙ
БРОНЕКАТЕР
б р о н е к о в п Ак
БРОНЕМАШЙНА
БРОНЕНОСЕЦЬ
БРОНЕНОСНИЙ
БРОНЕПбїЗД
БРОНЕПбТЯГ
БРОНЕСЙЛИ
БРОНЕСКЛб
БРОНЕСПЙНКА
БРОНЕТАНКОВИЙ
БРОНЕТРАНСПОРТЕР
БРбНЗА
БРОНЗІВКА
БРОНЗбВАНИЙ
БРОНЗОВИЙ
БРОНЗОВІТИ
БРОНЗОВОЛЙЦИЙ
БРОНЗОГРАФІТ
БРОНЗУВАЛЬНИЙ
БРОНЗУВАЛЬНИК
БРОНЗУВАЛЬНИЦЯ
БРОНЗУВАННЯ
БРОНЗУВАТИ
БРОНТЙДИ
БРОНТОЗАВР
БРОНТОТЁРЙ

БРОНТОТЁР1Й див. бронтотерії
БРОНХ див. бронхи
БРбНХИ
БРОНХІАЛЬНИЙ
БРОНХібЛА див. бронхіоли
БРОНХібЛИ
БРОНХІОЛІТ
БРОНХІТ
БРОНХО...
БРОНХОАДЕНІТ
б р о н х о г р Ам а
БРОНХОГРАФІЯ
БРОНХОЕКТАЗІЯ
БРОНХОЛЕГЕНЁВИЙ
БРОНХОЛІТИК див. бронхолітики
БРОНХОЛІТИКИ
БРОНХОЛІТЙЧНИЙ
БРОНХОЛбГІЯ
БРОНХОПНЕВМОНІЯ
БРОНХОСКОП
БРОНХОСКОПІЯ
б р о н х о с п Аз м
БРОНЬ1
БРОНЬ2
БРОНЬбВАНИЙ
БРОНЬОВЙЙ
БРОНЮВЙК
БРОНЮВАННЯ1
БРОНЮВАННЯ2
БРОНЮВАТИ1
БРОНЮВАТИ2
БРОНЯ
БРОНЯ
ВРОСТКА
БРОСТЬ
БРОЧИНГ
БРОШЕЧКА
БРОШКА
БРОШУРА
БРОШУРКА
БРОШУРНИЙ
БРОШУРОВАНИЙ
БРОШУРУВАЛЬНИЙ
БРОШУРУВАЛЬНИК
БРОШУРУВАЛЬНИЦЯ
БРОШУРУВАЛЬНЯ
БРОШУРУВАННЯ
БРОШУРУВАТИ
БРУД
БРУДЕР
б р у д е р Ац ія
БРУДЕРГАУЗ
БРУДЕРНИЙ
БРУДЕРШАФТ
БРУДНЕННЯ
БРУДНЁНЬКИЙ
БРУДНЁНЬКО
БРУДНЙЙ
БРУДНЙТИ
БРУДНЙТИСЯ
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БРУДНІСТЬ БРУТТО БУБЛИК
БРУДНО БРУТТО-ВІДСбТКИ БУБЛИКОВИЙ
БРУДНбТА БРУТТО-ДОХІД БУБЛИЧНИЙ
БРУДНУВАТИЙ БРУТТО-ОРЁНДА БУБЛИЧНИК
БРУДНУВАТО БРУТТО-ПРИБУТОК БУБЛИЧНИЦЯ
БРУДНЮЩИЙ БРУТТО-ПРбДАЖ див. бр$тго-пр6- БУБЛИЧОК
БРУДбТА дажі БУБНА1
БРУК БРУТТО-ПРбДАЖІ БУБНА2
БРУКВА БРУТТО-ПРОЦЁНТИ БУБНЙТИ
БРУКВЯНИЙ БРУХТ БУБНІННЯ
БРУКІВКА БРУХТОВИЙ БУБНІТИ1
БРУКІТ БРУЦЕЛІН БУБНІТИ2
БРУКНЯК БРУЦЕЛЬбЗ БУБНбВИЙ
БРУКНЯКбВИЙ БРУЦЕЛЬбЗНИЙ БУБНЯВІННЯ
БРУКбВАНИЙ БРУЩАТИЙ БУБНЯВІТИ
БРУКОВИЙ БРУЩАТКА БУБНЯР
БРУКОВЙЦЯ БРЬбХАТИ БУБОН
БРУКУВАННЯ БРЬбХАТИСЯ БУБбН
б р у к у в Ат и БРЬбХНУТИ БУБОНЁЦЬ
б р у к у в Ат и с я БРЬбХНУТИСЯ БУБОНІННЯ
БРУЛЬЙбН БРКЖИ БУБОНІТИ
ВРУНАСТИЙ БРЮМЁР БУБбННИЙ
б р у н Ат БРЮНЁТ БУБОТАННЯ
БРУНАТНИЙ БРЮНЁТКА б у б о т Ат и
б р у н а т н іс т ь БРЮНЁТОЧКА БУБОТІННЯ
БРУНЁТ див. брюнет БРЮССЁЛЕЦЬ див. брюссельці БУБОТІТИ див. буботати
БРУНЁТКА див. брюнетка БРЮССЁЛЬКА див. брюссельці БУБУСІ
БРУНЕЧКА БРЮССЁЛЬСЬКИЙ БУБУХ
БРУНИТИСЯ БРЮССЁЛЫД1 БУВАЛЕЦЬ
БРУНЬКА БРЮТ БУВАЛИЙ
БРУНЬКОВЙЙ БРЮЧНИЙ БУВАЛЬЩИНА
БРУНЬКУВАННЯ БРЯЖЧАННЯ б у в Ар д ія
БРУНЬКУВАТИ БРЯЖЧАТИ БУВАТИ
б р у н ь к у в Ат и с я БРЯЗК б у г Ай 1
БРУС БРЯЗКАЛО б у г Ай 2
БРУСЙТ БРЯЗКАЛЬНИЙ б у г Ай 3
БРУСКбВИЙ БРЯЗКАЛЬЦЕ б у г а й к у в Ат и й
б р у с к о т р и м Ач БРЯЗКАННЯ БУГАЛЁТ
БРУСЛЙНА БРЯЗКАТИ БУГАЯКА
БРУСЛЙНОВИЙ БРЯЗКІТ б у г Ая ч и й
БРУСНЙЦЯ БРЯЗКІТКА БУГЕЛЬ
БРУСНЙЧКА БРЯЗКІТЛЙВИЙ БУГЕЛЬНИЙ
БРУСНЙЧНИЙ БРЯЗКІТЛЙВІСТЬ БУГИЛА
БРУСНЙЧНИК БРЙЗКНУТИ БУГІ-ВУГІ
БРУСбВАНИЙ БРЯЗКОТАЛО БУГбР
БРУСОВИЙ БРЯЗКОТАННЯ БУГОРЁЦЬ
БРУСбК БРЯЗКОТАТИ БУГОРбК
БРУСбЧОК БРЯЗКОТЕЛЬЦЕ б у г о р ч Ат к а 1
БРУССЯ БРЯЗКОТІННЯ див. брязкотання б у г о р ч Ат к а 2
БРУСТВЕР БРЯЗКОТІТИ див. брязкотати БУГРЙСТИЙ
БРУСТВЕРНИЙ БРЯЗКУЧИЙ БУГРЙСТІСТЬ
б р у т а л ізАц ія БРЯЗНУТИ БУГРУВАТИЙ
БРУТАЛІЗМ БРЯЗНУТИСЯ в у г р у в а т іс т ь
БРУТАЛІЗбВАНИЙ БРЯЗЬ БУГШПРЙТ
б р у т а л із у в Ат и БРЯКНУТИ1 БУДА1
б р у т а л із у в Ат и с я БРЯКНУТИ2 БУДА2
БРУТАЛЬНИЙ БРЯКНУТИСЯ БУДЦЙЗМ
БРУТАЛЬНІСТЬ БТІ БУДДЙСТ
БРУТАЛЬНО БУБЛЁЙНИК БУДДЙСТКА
б р у т Ал ь щ и н а БУБЛЁЙНИЦЯ БУДЦЙСТСЬКИЙ
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БУДДІЙСЬКИЙ
БУДЁННИЙ
БУДЕННІСТЬ
БУДЕННО
БУДЕНЩИНА
БУДЕНЬ
БУДЖАНЙНА див. будженйна
БУДЖЕНЙНА
БУДЗ
БУДЙЛЬНИК
БУДИЛЬНИКбВИЙ
БУДЙНИ
БУДИНКбВИЙ
БУДИНКОУПРАВЛІННЯ
БУДЙНОК
БУДЙНОЧОК
БУДЙТЕЛЬ
БУДЙТИ
БУДЙТИСЯ
БУДИЩЕ
БУДІВЕЛЬНИЙ
БУДІВЕЛЬНИК
БУДІВЕЛЬНИЦЬКИЙ
БУДІВЕЛЬНИЦЯ
БУДІВЛЯ
БУДІВНЙЙ
БУДІВНЙК
БУДІВНЙЦТВО
БУДІВНЙЦЯ
БУДІВНЙЧИЙ
БУДІНДУСТРІЯ
БУДКА
БУДКЕРАМІКА
б у д м а й д Ан ч и к
БУДМАТЕРІАЛИ
БУДНИК
БУДНІЙ
БУДбВА
БУДбВАНИЙ
БУДОЧКА
БУДОЧНИК
БУДУАР
БУДУАРНИЙ
БУДУВАННЯ
БУДУВАТИ
БУДУВАТИСЯ
БУДУЧИЙ
БУДУЧИНА
БУДУЧНІСТЬ
БУДУЩИЙ
БУДУЩИНА
БУДЬ-ДЕ
БУДЬ-КОЛИ
БУДЬ-КОТРЙЙ
БУДЬ-КУДИ
БУДЬбНІВКА
БУДЬ-ХТО
БУДЬ-ЧЙЙ
БУДЬ-ЩО
БУДЬ-Щб

БУДЬ-ЩО-БУДЬ
БУДЬ-ЯК
БУДЬ-ЯКЙЙ
БУДЯК
БУДЯКбВИЙ
БУДЯЧЙНА
БУДЯЧЙННЯ
БУДЯЧЙЩЕ
БУДЯЧбК
БУДЯЧЧЯ
БУЄР
БУЄРЙСТ
БУЄРЙСТКА
БУЄРНИЙ
БУЖ
б у ж Ан и
БУЖЕНЙНА
БУЖЕНЙНКА
б у ж у в Ан н я
б у ж у в Ат и
БУЗ
б у зА1
б у з А2
б у з д и г Ан
БУЗИМОК
БУЗИНА
БУЗИНІВКА
БУЗЙННИК
БУЗИНбВИЙ
БУЗІВОК див. бузимок
БУЗКбВИЙ
БУЗбВИЙ
БУЗбК
БУЗУВІР
БУЗУВІРІВ
БУЗУВІРКА
БУЗУВІРСТВО
БУЗУВІРСТВУВАТИ
БУЗУВІРСЬКИЙ
БУЗЬКб
БУЗЬбК див. бузько
БУЙ
БУЙВІЛ
БУЙВОЛЕНЯ
БУЙВОЛЙЦЯ
БУЙВОЛОВИЙ
БУЙВОЛЯ
БУЙВОЛЯКА
БУЙВОЛЯЧИЙ
БУЙКбВИЙ
БУЙНЁНЬКИЙ
БУЙНЕНЬКО
БУЙНЕСЕНЬКИЙ
БУЙНИЙ
БУЙНІСТЬ
БУЙНІТИ
БУЙНІШАТИ
БУЙНО
БУЙНОГРЙВИЙ
БУЙНОЗЕЛЁНИЙ

БУЙНОЛИСТИЙ
БУЙбК
БУЙРЕП
БУЙСТВО
БУЙСТВУВАТИ
БУК
БУКАНЬЁР
б у к Ар к а
БУКВА
б у к в а л із Ац ія
БУКВАЛІЗМ
БУКВАЛІСТ
БУКВАЛІСТКА
БУКВАЛІСТСЬКИЙ
БУКВАЛЬНИЙ
БУКВАЛЬНІСТЬ
БУКВАЛЬНО
б у к в Ар
б у к в Ар и к
БУКВАРНИЙ
БУКВЕНИЙ
БУКВИЦЯ1
БУКВИЦЯ2
б у к в о д р у к у в Ал ь н и й
БУКВОіД
БУКВОЇДКА
БУКВОЇДСТВО
БУКВОіДСЬКИЙ
БУКВОЧКА
БУКЕР
БУКЕРНИЙ
б у к е р у в Ан н я
б у к е р у в Ат и
БУКЁТ
БУКЁТИК
БУКЁТИЩЕ
БУКЁТНИЙ
БУКЕТУВАННЯ
б у к е т у в Ат и
БУКИ
БУКІНГ-НОТ
БУКІНГ-НбТА див. букінг-нот
БУКІНІСТ
БУКІНІСТИКА
БУКІНІСТИЧНИЙ
БУКЛЁ
БУКЛЁТ
БУКЛЁТНИЙ
БУКЛІ
БУКЛЬбВАНИЙ 
БУКЛЯ див. буклі 
БУКМЁКЕР 
БУКМЁКЕРСЬКИЙ 
БУКОВИЙ
БУКОВИНЕЦЬ див. буковинці 
БУКОВИНКА див. буковинці
б у к о в и н о з н А в с т в о
БУКОВЙНСЬКИЙ
БУКОВЙНЦІ
БУКбЛИ



БУКбЛІКА 9 0 8 БУРЕВІЙ

БУКбЛІКА
БУКОЛІЧНИЙ
БУКРАНІЙ
БУКРАНібН
БУКС див. буксус
БУКСА
БУКСИР
БУКСИРНИЙ
БУКСИРбВАНИЙ
б у к с и р у в Ал ь н и й
б у к с и р у в Ал ь н и к
БУКСИРУВАННЯ
БУКСИРУВАТИ
БУКСИРУВАТИСЯ
БУКСИРЧИК
БУКСОВИЙ
БУКСУВАННЯ
БУКСУВАТИ
БУКСУС
БУКЦЙНА
БУЛАВА
бу лАв к а
БУЛАВКОВИЙ
БУЛАВОПОДІБНИЙ
БУЛАВОЧКА
БУЛАНЖЕРЙТ
БУЛАНЖЙЗМ
БУЛАНИЙ
бу лАт
БУЛАТНИЙ
БУЛДЙМКА
БУЛДЙМОК
БУЛЕ
БУЛЕВТЕРІЙ
БУЛЙЖНИЙ
БУЛЙЖНИК
БУЛИЙ
БУЛІМІЯ
БУЛІНЬ
БУЛІТ
БУЛКА
БУЛЛА
БУЛОЧКА
БУЛОЧНИЙ
БУЛОЧНИК
БУЛОЧНИЦЯ
БУЛЬ
БУЛЬБА
БУЛЬБАСТИЙ
БУЛЬБАШКА
БУЛЬБАШКОВИЙ
БУЛЬБЙТИСЯ
БУЛЬБОВИЙ
БУЛЬБОПЛІД
БУЛЬБОПОДІБНИЙ
БУЛЬБОУТВбРЕННЯ
БУЛЬБОЦИБУЛЙНА
БУЛЬБОЦИБУЛЙНКА
БУЛЬБОЧКА
БУЛЬБОЧКОВИЙ

БУЛЬ-БУЛЬ
БУЛЬВАР
БУЛЬВАРНИЙ
б у л ь в Ар ч и к
б у л ь в Ар щ и н а
б у л ь д е н е ж
БУЛЬДОГ
БУЛЬДбЖИЙ
БУЛЬДбЗЕР
БУЛЬДОЗЕРЙСТ
БУЛЬДОЗЕРНИЙ
БУЛЬЙбН
БУЛЬЙбННИЙ
БУЛЬЙбНОВИЙ
БУЛЬЙОНЧИК
БУЛЬК
БУЛЬКА
БУЛЬКАННЯ
БУЛЬКАТИ
БУЛЬКАТИЙ
БУЛЬКАЮЧИЙ
БУЛЬКІТ
БУЛЬКНУТИ
БУЛЬКОТАННЯ
БУЛЬКОТАТИ
БУЛЬКОТІННЯ
БУЛЬКОТІТИ див. булькотати
БУЛЬМАСТЙФ
БУЛЬТЕР’ЄР
БУМ1
БУМ2
БУМ3
БУМАГА
б у м Аж к а
б у м Аж н и к
БУМАЗЕЙНИЙ 
БУМАЗЕЯ 
БУМ-БУМ див. бум1 
БУМЕРАНГ
б у м е р Ан г о в и й
БУМКАННЯ
БУМКАТИ
БУНА
БУНГАЛО
БУНДА
БУНДЕСВЕР
БУНДЕСВЕРІВСЬКИЙ
БУНДЕСРАТ
БУНДЕСТАГ
БУНДЙЗМ
БУНДІВЕЦЬ
БУНДІВСЬКИЙ
БУНДЮЧИТИСЯ
БУНДЮЧНИЙ
БУНДЮЧНІСТЬ
БУНДЮЧНО
БУНКЕР
БУНКЕРНИЙ
б у н к е р у в Ал ь н и й
б у н к е р у в Ал ь н и к

БУНКЕРУВАННЯ
б у н к е р у в Ат и
б у н к е р у в Ат и с я
б у н т 1
БУНТ2
б у н т Ар
БУНТАРКА
БУНТАРСТВО
БУНТАРСЬКИЙ
БУНТІВЛЙВИЙ
БУНТІВЛЙВІСТЬ
БУНТІВЛЙВО
БУНТІВНЙЙ
БУНТІВНЙК
БУНТІВНЙЦЬКИЙ
БУНТІВНЙЦЯ
БУНТІВНЙЧИЙ
БУНТІВНЙЧІСТЬ
БУНТІВНЙЧО
БУНТЛЙВИЙ
БУНТЛЙВІСТЬ
БУНТЛЙВО
БУНТУВАТИ
б у н т у в Ат и с я
БУНЧУЖНИЙ
БУНЧУК
БУНЧУКОВИЙ
БУНЧУЧНИЙ див. бунчужний
БУПР
БУПРІВСЬКИЙ
БУР1
БУР2 див. бури
б у р А
б у р Ав
б у р Ав и т и
БУРАВИТИСЯ
б у р Ав л е н н я
БУРАВЧИК
б у р Ан
БУРАННИЙ
б у р Ат
БУРБбН1
БУРБбН2
БУРГ
б у р г г р Аф
БУРГОМІСТЕРСЬКИЙ
БУРГОМІСТР
БУРГУНДЕЦЬ див. бургундці 
БУРГУНДКА див. бургундці 
БУРГУНДСЬКИЙ 
БУРГУНДЦІ
б у р д А
БУРДЕЙ
БУРДІЙ див. бурдёй
БУРДбН
БУРДОННИЙ
БУРДЮК
БУРДЮЧНИЙ
БУРЕ
БУРЕВІЙ



БУРЕВІИНИЙ 9 0 9 БУРЯКОПІДІЙМА

БУРЕВШНИЙ
БУРЕВІСНИЙ
БУРЕВІСНИК
БУРЕВІСНИКОВІ
БУРЕВІСНИКОПОДІБНІ
БУРЕЛбМ
БУРЕЛбМНИЙ
БУРЕМНИЙ
БУРЁТ
БУРЕЦЬ див. бурці
БУРЖУА
БУРЖУАЗІЯ
БУРЖУАЗНИЙ
БУРЖУАЗНІСТЬ
БУРЖУЙ
БУРЖУЙКА1
БУРЖУЙКА2
БУРЖУЙСЬКИЙ
БУРЗЕРОВІ
БУРИ
БУРИДАНІВ
БУРИЙ
БУРЙЛЬНИЙ
БУРИЛЬНИК
БУРИЛЬНИЦЯ
БУРЙМА
БУРИМЕ
БУРИТИ1
БУРИТИ2
БУРИТИ
БУРИТИСЯ
БУРИТИСЯ
БУРІННЯ
БУРІСТЬ
БУРІТИ
БУРКА1
БУРКА2
БУРКАЛО
БУРКАТИ1
БУРКАТИ2
БУРКИ
БУРКІТ
БУРКІТЛИВИЙ див. буркотливий
БУРКІТЛЙВІСТЬ див. буркотливість
БУРКІТЛИВО див. буркотливо
БУРКНУТИ
БУРКОТАННЯ
БУРКОТАТИ
БУРКОТІННЯ
БУРКОТІТИ див. буркотати
БУРКОТЛЙВИЙ
БУРКОТЛЙВІСТЬ
БУРКОТЛЙВО
БУРКОТУН
БУРКОТУХА
БУРКУН1
БУРКУН2
БУРКУНЁЦЬ
БУРКУН-ЗІЛЛЯ
БУРКУНОВИЙ

БУРЛАК
б у р л Ак а
БУРЛАКУВАННЯ
БУРЛАКУВАТИ
БУРЛАЦТВО
БУРЛАЦЬКИЙ
б у р л Ач к а
БУРЛЕСК
БУРЛЕСКА
БУРЛЕСКНИЙ
БУРЛЕСКНІСТЬ
БУРЛЙВИЙ
БУРЛЙВІСТЬ
БУРЛЙВО
БУРЛЙТИ
БУРЛІННЯ
БУРЛО
БУРМА
б у р м Ан с ь к и й
БУРМЙЛО
БУРМЙСТЕР
БУРМЙСТЕРСЬКИЙ
БУРМІСТР
БУРМбСИТИСЯ
БУРМОТАННЯ
БУРМОТАТИ
БУРМОТІННЯ
БУРМОТІТИ див. бурмотати
БУРНИЙ
БУРНО
БУРНОНІТ
БУРНУС
БУРОВЙЙ
БУРОВЙК
БУРОЗЕМ
БУРОЗЕМНИЙ
БУРОЗУБКА
БУРСА1
БУРСА2
б у р с Ак
б у р с а к у в Ат и
б у р с Ац т в о
БУРСАЦЬКИЙ
БУРСАЧЙЩЕ
БУРСАЧНЯ
БУРСЙТ
б у р с о г р Аф ія
БУРСЬКИЙ
БУРТ
БУРТА
б у р т Ас и
БУРТИК
БУРТОВЙЙ
б у р т о н а к р и в Ач
б у р т о у к л а д Ал ь н и й
б у р т о у к л а д Ал ь н и к
БУРТУВАННЯ
БУРТУВАТИ
б у р у в Ат и
БУРУВАТИЙ

б у р у в Ат іс т ь
БУРУЛЕЧКА
БУРУЛЬКА
БУРУЛЬКОВИЙ
БУРУН
БУРУНДІЄЦЬ див. бурундійці
БУРУНДІЙКА див. бурундійці
БУРУНДШСЬКИЙ
БУРУНДІЙЦІ
БУРУНДУК
БУРУНДУКОВИЙ
БУРУНДУЧЕНЯ
БУРУНДУЧЙХА
БУРУНДУЧбК
БУРУНИСТИЙ
БУРУНИТИ
БУРУНИТИСЯ
БУРУННИЙ
БУРУНОВИЙ
б у р х А н
БУРХАННЯ
б у р х Ат и
БУРХЛЙВИЙ
БУРХЛЙВІСТЬ
БУРХЛЙВО
БУРХНУТИ
БУРХНУТИСЯ
БУРХОТАТИ
БУРХОТІТИ див. бурхотати 
БУРЦІ
б у р ч Ак
б у р ч Ан н я
б у р ч Ат и
БУРЧЛЙВИЙ
БУРЧЛЙВІСТЬ
БУРШ
БУРШТЙН
БУРШТИНбВИЙ
БУРШТИНОВО
БУРЯ
БУРЯК
БУРЯКІВНЙК
БУРЯКІВНЙЦТВО
БУРЯКІВНЙЦЬКИЙ
БУРЯКІВНЙЦЯ
БУРЯКІВНЙЧИЙ
БУРЯКбВИЙ
БУРЯКОВЙННЯ
БУРЯКОВІТИ
БУРЯКОЗБИРАЛЬНИЙ
БУРЯКОЗБИРАННЯ
БУРЯКОКОМБАЙН
б у р я к о к о п Ал ь н и й
БУРЯКОКОПАЧ
БУРЯКОМЙЙКА
БУРЯКОМЙЙНИЙ
БУРЯКОНАВАНТАЖУВАЧ
БУРЯКООЧЙСНИК
б у р я к о п ід ій м Ал ь н и й
БУРЯКОПІДІЙМАЧ
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БУРЯКОРАДГОСП
БУРЯКОРІЗКА
БУРЯКОСІЙНИЙ
БУРЯКОСІЯЛЬНИЙ
БУРЯКОСІЯННЯ
БУРЯКОСУШЙЛЬНИЙ
БУР’ЯН
БУР’ЯНЕЦЬ
БУРЯНИЙ
БУР’ЯНЙНА
БУР’ЯНЙНКА
БУР’ЯНЙСТИЙ
БУР’ЯНЙЩЕ
БУРЯНІСТЬ
БУР’ЯНІТИ
БУРЯНО
БУР’ЯНбВИЙ
БУР’ЯНУВАТИЙ
БУР’ЁНЧИК
БУР’ЯНКЖА
БУРЯТ див. буряти
БУРЯТИ
БУРЯТКА див. буряти 
БУРЯТСЬКИЙ
б у р я ч Ан к а
БУРЯЧЙННЯ
БУРЯЧЙХА
БУРЯЧЙЩЕ
БУРЯЧКОВИЙ
БУРЯЧНИЙ
БУРЯЧОК
БУС
БУСЕЛ див. бусол
БУСИ
БУСИДб
БУСЙНА
БУСЙНКА
БУСІ
БУСЛЕНЯ
БУСЛЙНИЙ
БУСЛЙХА
БУСЛЯЧИЙ
БУСОЛ
БУСОЛЬ
БУСбЛЬНИЙ
БУСТЕР
БУСТЕРНИЙ
БУСТРОФЕДОН
БУСТРОФЕДбННИЙ
БУСУРМАН
б у с у р м Ан к а
БУСУРМАНСЬКИЙ 
БУСУРМЕН див. бусурман 
БУСУРМЕНКА див. бусурманка 
БУСУРМЕНСЬКИЙ див. бусурман

ський 
БУТ1 
БУТ2 
БУТ3 
БУТА

б у т Ад а
БУТАДІЄН
БУТАДІЄНОВИЙ
БУТАДібН
БУТАДІОНОВИЙ
БУТАМІД
БУТАМІДОВИЙ
БУТАН
БУТАНОВИЙ
БУТАНОЛ
БУТАРА
БУТАРНИЙ
БУТАФОР
БУТАФОРІЯ
БУТАФОРНИЙ
БУТАФОРСЬКИЙ
БУТЕЛЬ
БУТЁЛЬКА
БУТЁН
БУТЁНОВИЙ
БУТЕРБРОД
БУТЕРБРОДИК
БУТЕРБРОДНИЙ
БУТИ
БУТЙК
БУТИКбВИЙ
БУТЙЛ
БУТИЛАЦЕТАТ див. бутилацетати
БУТИЛАЦЕТАТИ
БУТИЛЕН
БУТИЛЁНОВИЙ
БУТИЛКАУЧУК
БУТЙЛОВИЙ
БУТИН
БУТЙН1
БУТЙН2
БУТИНА див. бутин
БУТИРОМЕТР
БУТИТИ
БУТИФОС
БУТІННЯ
БУТІТИ
БУТЛЕГЕР
БУТЛЕГЕРСТВО
БУТЛЁГЕРСЬКИЙ
БУТНИЙ
БУТНІСТЬ1
БУТНІСТЬ2
БУТНО
БУТОБЕТОН
БУТОБЕТОННИЙ
БУТОВАНИЙ
БУТОВИЙ
БУТОН
БУТОНІЗАЦІЯ
б у т Он н и й
БУТОНЧИК 
БУТОНЬЄРКА 
БУТС див. бутси 
БУТСИ

БУТТбВИЙ
БУТТбВІСТЬ
БУТТЯ
б у т у в Ан н я
б у т у в Ат и
б у т у т
БУФ
БУФАЛО
БУФЕР
б у ф е р и з Ац ія
БУФЕРИЗОВАНИЙ
б у ф е р и з у в Ан н я
б у ф е р и з у в Ат и
БУФЕРНИЙ
БУФЕТ
БУФЁТИК
БУФЁТНИЙ
БУФЁТНИК
БУФЁТНИЦЯ
БУФИ
БУФОН
б у ф о н М а
б у ф о н а д н и й
б у ф о н а д н іс т ь
б у ф о н Ад н о
б у ф Он н и й
БУФТАЛЬМ
БУХ
б у х А н
БУХАНЁЦБ
б у х Ан к а
БУХАННЯ
б у х А н ч и к
БУХАРЕЦЬ див. бухарц 
БУХАРИК
БУХАРКА див. бухарці 
БУХАРСЬКИЙ 
БУХАРЦІ 
БУХАТИ
б у х Ат и
БУХАТИСЯ
БУХГАЛТЕР
БУХГАЛТЁР1Я
БУХГАЛТЕРКА
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ
б у х г а л т е р у в Ат и
БУХЙ
БУХЙЙ
БУХЙКАННЯ
БУХЙКАТИ
БУХЙКНУТИ
БУХКАННЯ
БУХКАТИ
БУХКОТІТИ
БУХЛб
БУХНУТИ
БУХНУТИ
БУХНУТИСЯ
БУХТА1
БУХТА2

БУХТА2
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БУХТІННЯ
БУХТІТИ
БУХТОВИЙ
БУХТОЧКА
БУЦ
БУЦАННЯ
БУЦАТИ
БУЦАТИСЯ
БУЦЕГАРНЯ
БУЦЕФАЛ
БУЦИК
БУЦІМ1
БУЦІМ2
БУЦІМТО1
БУЦІМТО2
БУЦКАТИ
БУЦМАТИЙ
БУЦНУТИ
БУЦНУТИСЯ
БУЧА
БУЧАРДА
БУЧАРДНИЙ
БУЧЕННЯ1
БУЧЕННЯ2
БУЧИЛЬНИЙ1
БУЧИЛЬНИЙ2
БУЧЙЛЬНИК
БУЧИНА
БУЧИТИ
БУЧЛИВИЙ
БУЧНИЙ
БУЧНІСТЬ

БУЧНО
БУЧбК
БУША
БУШЕЛЬ1
БУШЕЛЬ2
БУШЛАТ
б Уш л я
БУШМЕН див. бушмени 
БУШМЕНИ
БУШМЕНКА див. бушмени
БУШМЁНСЬКИЙ
БУШПРЙТ див. бугшприт
БУШУВАННЯ
БУШУВАТИ
БУЯН
БУЯНИТИ
БУЯНІТИ
БУЯННЯ
БУЯТИ
б х а г а в Ан
б х Ак т і
б ю в Ар
б ю в Ар н и й
БЮВЁТ
БЮВЁТНИЙ
БЮГЕЛЬГбРН
БЮДЖЕТ
БЮДЖЁТНИЙ
БЮДЖЁТНИК
БЮДЖЕТОУТВбРЕННЯ
БЮДЖЕТОУТВбРЮВАЛЬНИЙ
БЮДЖЕТУВАННЯ

БЮКС див. бюкса
БЮКСА
БЮЛЕТЁНИТИ
БЮЛЕТЕНЬ
БЮРГЕР
БЮРГЕРСТВО
БЮРГЕРСЬКИЙ
БЮРГЕРША
БЮРЕТКА
БЮРКО
БЮРО
БЮ Рб
БЮРбВИЙ
БЮРОКРАТ
БЮРОКРАТИЗАЦІЯ
БЮРОКРАТЙЗМ
БЮРОКРАТИЗбВАНИЙ
БЮРОКРАТИЗбВАНІСТЬ
БЮРОКРАТИЗУВАТИ
БЮРОКРАТИЗУВАТИСЯ
БЮРОКРАТЙЧНИЙ
БЮРОКРАТЙЧНО
БЮРОКРАТІЯ
БЮРОКРАТКА
БЮСТ
БЮСТГАЛЬТЕР
БЮСТИК
БЮСТОВИЙ
БЯЗЕВИЙ
БЯЗЬ
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