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ПЕРЕДНЄ СЛОВО. 

Цей словник де-що різнить із мало не всіма дотеперіш¬ 
німи російсько-українськими словниками. Становище такого 
р.-укр. словника повсякчас мало свої оригінальні ознаки. 
Насамперед р.*укр. словник, очевидячки, ніколи не призна¬ 
чався, як, скажемо, його французько-російський, чи німецько- 
російський, чи російсько-німецький коллега (що мав у першу 
чергу допомогти читати французький, німецький, російський 
текст), в допомогу чигпачеві російської книги. Бо ж таку книгу 
на Вкраїні читалося без словника. Отже, з цього виходить, 
що такий словник мусив-би мати деякі особливі риси, 
орієнтуючись, головне, на перекладача російської книжки 
українською мовою й допомагаючи не зрозуміти російський 
текст, а радше одгиукати потрібний український варіянт. 

Цю точку погляду замало бралося на увагу, складаючи 
російсько-українські словники. 

Гіо-перше: російський текст словників складалося за 
Далем (Уманець, Іваницький-Шумлянський, почасти Дуб- 
ровський): заводилося в нього силенну-силу маловживаних і 
малозрозумілих хоча-б і для росіянина слів, неначе орієн¬ 
туючись на те саме читання російського тексту. 

В Іван.—Шумл. (стор. 148—149) знаходимо такі російські 
слова: „серпуха, серпянка, сжидаться, сивограк, сивожелез- 
ньій, сидейка, сизяк, синель, синесть, синета, синец, синюха, 
сиповка, сиповщик"; вони наочно показують, що автори не 
були свідомі головного завдання російсько-українського 
словника. 

З другого боку, подаючи величезну кількість перекладів 
на одне російське слово, словники абсолютно не дбають 
диференціацією значінь і часто-густо подають ті самі 
переклади поспіль на всі варіанти російського значіння. 
Приміром, подається без ніякого розрізнення десятків півтора 
слів на російське „скорий", а далі ті самісінькі слова 
такою-ж купою подаються на „бистрий, проворний, шиб- 

кий...в і т. д. 
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• прпша спроба нового практичного 
Оця подана читачев1 " Р- ачі; п0-перше-дати тільки 

словника встановляє со ї д0П0ВНИВши його словами су- 
актуальний російський . __в міру спроможности 
масного радянського вжитку, по-дру ^ ^ ш<раіНСЬКих зна- 

диференціювати відтінки р характер даного відтінку, 

Шнь. поясняючи ^•К0ЖК0І° на синонішчпі слова; 
чи то на прикладі, чи то ник д0 потреб українізації, 
по-трете-нристосувати ввесь газети, ПО„уЛЯркої 
в першу чергу орієнтуючись н У й д(лозодну. Розмі* 
книжки, нол.тико-економ.чно^літер^ УРае при.ти иа заміИу 

ром своїм та характере ського. Що-ж до словника 
словникові Іваницьког поиміром, 35 значінь на російське 
В. Дубровського, шо нодас. Р Р робом белетристич- 

„метель” і иа под.бш г0 слов„ик не „оже його за- 

„ого вжитку, то подавані'перекладача віршів, худ. белетри- 
мінити вповні—саме, Д 

стики, то що. г„пвникові гтздами; приміром: укра- 
Слова подаються шенньій (украшенньїй). Гнізда 

шать-1! - шение (упрашение), \ складом та своїм 
складаються з слів, близькиххвоїм У о від уродить, бо 
значінням,—приміром, ДО чимало. Для пояснення 
теперішні значіння цих уживається таких слів: „пере- 
відтінків, окроме прикладів, У слабее, грубеє, народ- 

носн., фамильярн., вмраз^о’ нього літерат. мова частіше 
ное (це останнє слово, що Д щер-фельдшер, (на 

вживає другого ваРІя^* "Р“<Йин. (народн.)-шпигинйр) 
роди.)—хвершал; скипид р Р 6ранное...“ та инших, 
насмешливо, абстрактно, конкреш^, ^ бо .-х можна 

В гніздах не завжди под есл0ва* подекуди не по 
легко втворити од бУдв'як°Г чівник на -ість, -ости, коли 
дається дієприслівник на -о, ренті 
утворення його дуже просте.в формі недоконаній. 

Дієслова найбільше Д мові вживається майже 
одначе там, де доконана форма в рос. 

виключно, подається саме її. сл0ВІ означаюТь мож 
Два чи три наголоси на Д у значить, що 

ливість наголошувати по Р'Зиому. Б4 У^ „ б,Єду«і. 
народна мова знав наголоси ДТ ^ багатьоі слова 
Довелоси так робити з огляду усталений,-приміром 
літературний наголос у нас . досі ше У 
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у Гринченка знаходимо тільки наголос робітник, робітничий, 
а сучасна розмовну мова знає наголос робітник, робітничий — 
отже, слово це подається з двома наголосами—робітник. 

Знак [ | показує, що звук, чи цілий склад, чи афікс 
можна вживати, чи не .вживати —однаково. Приміром: 
[з] організувати. 

Слово, що подається першим у перекладовій частині, 
звичаєм, уважалося за найкращий, чи найуживаніший корре- 
лат російського слова. 

Зірка * стоїть на тих словах, що їх складачі під даним 
російським словом у словниках не подибували, також на 
словах уперше заведених; цей знак послідовно в нас не переве¬ 
дено. Складали словника з дуже спішного замовлення Д. В. У.: 
В. Ткачснко—А—Б—В—Г—Д—Е—Ж; М. Наконечний—Н—Л; 
К. Німчинов— И—М—Н—0—П (до лриобретать) та М. Йогансен— 
З, І1 (од приобретать до кінця), Р, С, Т, У, Ф, X, Ц, Ч, Ш, Щ. 
З, Ю, Я. Сподіваючися в наступних виданнях виправити 
хиби, неминучі для ції першої спроби, складачі звертають¬ 
ся до споживачів із проханням надсилати до Д. В. У. бажані 
доповнення й коректніш. 

Складачі. 

іній, 
ійже 

що 
Д,уж6. 
ювах 
ііром, 





А—а; а [не] то... —а то; а ну[-ка]—аиу 
[-лишень]. 

Абажур—абажур, дашбк [па лймпу]. 
Абонемент—передплата Ц -ненТ — пе- і 
редплйтннк Ц -нировать (что) -ся (на | 
что) — нередплйчуватн-передплатйти 1 
(що). 

Абрикос—абрикбс[а], морбля. 
Абсолютизм — абсолютизм || - лют- 
ньій—абсолютний, (совершснньїй)— 
цілковйтий (абсолютна влйда; абсо¬ 
лютна, цілковйта неможлйвість). 

Абстрагировать — абстрагувати II 
-ктньїй— абстрактний || -кния-аб¬ 
стракція. 

Абсурд- абсурд Ц - рдньїй—абсурд¬ 
ний.. 

Авангард—авангйрд. 
Аванс—авйнс. 
Авантюра — авантура || - тюрист — 
авантурник. 

Авария—авйрія. 
Август — сбрпень-пня Ц - стовский— 
серпневий. 

Авиатор — авіятор, літун || - ацня — 
авійиія. 

Авось—[а]чей, дйсть-бі* (нічбго, чей 
спрйвлюся; дйсть-бі й ми доживйм); 
на авось—на щйстя,* на дйсть-бі,* 
навмання. 

Австрийский — австрійський || - рия— 
Австрія. 

Автобиография- саможигтбпис, авто¬ 
біографія. 

Автограф—автбграф, власнбпнс. 
Автомат[ическнй1—автоматичний]. 
Автомобиль—автомобіль. 
Автономия автонбмія. 
Автор—йвтор. 
Авторитет - авторитет. 
Агент—агбнт. 
Агитатор — агітйтор || - тационньїй — 

агітаційний || -тировать—агітувати. 
[ Агонизировать—конйти, агонізувати 

II -ния—-конйння, скін-скбну, агбнія. 
| Агроном[ическнй]—агрономічний]. 
\д—пбкло; исчадие ада—пекбльннк, 
пекбльне кбдло. І Адвокат—адвокат. 

Административньїй — адміністрацій- 
ний || - страцня—адміністрація. 

Адрес—адрбса; по а-у—на адрбсу, 
обратиться не по а-у (крон.)— не 
тудй потрйдати Ц -сньїй- адресбвнй; 
а-й стол — адресбве бгорб || - со¬ 
вать-адресу вйти Ц - ться — звертй- 
тися-звсрцутися, удавйтнся. 

Адскнй — пекбльиий; (чрезвьічайньїй, 
крайний) — страшбнннй (а-и увле- 
кается—страшбнно захбилюється}. 

Ажурний—ажурний, прозорнстий. 
Азарт—азйрт* зйпал; входить в а-т— 

розпалйтися || - тньїй—аз&ртний,* за- 
пальнйй. 

Азбука - йзбука, аббтка || - чньїй—аз- 
букбвий, абеткбвнй. 

Азиат—ский — 1) азіець,* азійський;* 
2) (бранное) азійт-азійтськнй. 

Аист—лелбка, чорногуз, бузькб. 
Академический—академічний. 
Акклиматизация —акліматнзіція, при- 

нат^рювання,-натурення || -зиро- 
вать—акліматизувати, принатурюва- 
тн -турити. 

Аккомгіанембнт— супровід, акомпане¬ 
мент, прнгравйння Ц - ниатор—аком¬ 
паніатор, супровідник Ц - нировать 
чему—акомпанувати чому, супровб- 
днти що, прнгравйти, приспівувати 
до чбго. 

Аккумулировать-акумулювйти [| -ля- 
тор - акумулйтор. 
Аккуратньїй — акурйтний, а ближе: 

(исправньїй.исполнительньїй)—спрйв- 
ний, ретбльний (він у роббті д^ж- 
спрівннй; грбші нам спрйвно дає 
ють); (тщательньїй)—старйнний (ста¬ 
ршино зложйв папір); (опрятньїй, 
чистий) — чепурний (чепурнбнька 
хйтка; чбпурно вйдана кнйжка). 

Аксиома—аксібма. 
Акт—1) (действнс)—чин (ми. чйни), 

акт; (поступок) — учинок (цей на- 
сйльний учйнок — обрйза всій Ев- 
рбпі); 2) (документ)—акт; составить 
акт—зложйтн йкт[а]; 3) чйн* акт; 
(гіразднование)—свйто (в міністбр- 
стві відбувся урочйстий чин прий- 
нйття вірчих листів = ...состоялся 
торжествешшй акт прннятия верн- 
тельньїх грамот; 4) (сценический)— 
дія (п'єса на чотйрі дії). 
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Аренда 

вньїй — активний, 
Актер—актбр. 
Актив — актив 
чйнний. 

Акула—акула. 
Акустический - акустйчний. 
Акушерка—акушерка. 
Акцент —1) (пронзношение)—вимбва; 

2) (ударение)—ніголос. 
Акциз|ньій]—акцйз[ний]. 
Акционер — акціонер, акційний* || 

-рньїй—акційний. 
Алгебранческий—алгебричний. 
Алебастр — любійстер ||^- стровьій —■ 

любайстрбвнй. 
Алеть—{жірко] червоніти,- жбвріти. 
Алиби—йлібі. 
Алкоголь—алкогбль. 
Аллегорический — аетегорйчннй || 

-рия—алегбрія. 
Аллея -албя. 
Алмаз—алміз, діямінт (скло ріжуть 
алмізом; блншйть, мов діямінт) || 
-зньїй—алмізний, діямінтовий. 

Алтарь—вівтір-рй. 
Алфавит - аббтка, альфаббт; по а-у — 

в абеткбвому порядкові. 
Алхимия -алхімія. 
Алчньій--зажбрлнвий,захлінний(наіцо) 
Альїй—жарко - червбний, жеврйстнй* 
Альбом—альббм. 
Альтернатива—альтернатйва. 
Альтруизм—альтруїзм. 
Алюмнний— алюміній, глинбць. 
Аляповатьій—кострубатий,* заглекїбз- 

днй, розлйпуватий; а-о сделать что- 
ниб. — зглсмбздати; а-о сделанньїй 
предмет—заглембздок*. 

Амбар - комбра, инбір-ру; (спецнально 
дія хлеба)— хлібнйця, збіжнйця. 

Амбнция—амбіція, гбнор; вломиться 
в а-ю—*в амбіцію, у гбнор загні¬ 
тися.* 

Амбулатория—амбулатбрія || - рньїй— 
амбулатбрннй. 

Американец—америкінець. 
Аммнак—амонійк, сморідбць. 
Амннстия - амністія, амнестія. 
Амплитуда —амплітуда. 
Амплуа— амплуі. 
Ампутировать—ампутувітн. 
Амулет—амулбт. 
Амуниция—амуніція. 4 
Амфйбия—водозймець, амфібія. 
Амфитеатр—амфітеітр. 
Анализ—аналіза, аніліз || - зировать— 

аналізувіти || - тнческнй-аналітйч- 
лий. 

Аналогия—аналбгія; по а-н-заналбгії. 
Анафема-1) анітема; предавать а-е— 

анатемувіти; 2) (брань)—аніхтема. 

Анархический — анархічний || - хня 
анірхія. 

Анатомировать — анатомувіти || - ми- 
ческий—анатомічний. 

Анахронизм—анахронізм. 
Ангел — янгол Ц - гельский — Янголь¬ 

ський. 
Ангина—зівнйця, ангіна. 
Английский—англійський Ц -чанин— 

англієць. 
Анекдот[ический]—анекдбт[нчний]. 
Анемический—анемічний. 
Анис—гінус. 
Аннексировать—анектувіти || -ксйя— . 

анексія. ' ;.£.| 
, Аннулировать — касувіти-скасувіти, 
І анулювіти (скасбвані грошеві знікй). 
Аномалня—аномілія. 
Анонимньїй—безімбнний, анонімний. 
Анти—(приставка)—анти, проти. 
Антисемит[нзм]—антисемітизм]. 
Антииатия—антнпітія, відріза* || -тич- 
ньій —антнпатйчньїй, відрізний*. 

Античньїй—антйчний. 
Антракт—антрікт, пербрва. 
Антропологический — антропологіч¬ 

ний. 
Аорта—абрта. 
Агіатия—апітія, нбхіть*-піхоти (від¬ 

чув нбхіть до всьбго, чим жив" 
давніше) Ц - тичньїй — апатйчний, 
млявий. 

Апеллнровать — апелювітн || - цион- 
ньій—апеляційний. 

Апельсин—померінець. 
Аплодисменти — бплески Ц - диро- 
вать—рукоплескітн, плескіти в до¬ 
лоні. 

Апогей—апогбй. 
Апоплектическпй удар—апоплектйч- 
ний удір, (народи.)—грець. 

Апофеоз—апотебза. 
Липа рат—апа ріт. 
Аппетнт — апетйт, хіть (род. хбти), 
охбта на їжу Ц-тньїй—(згімаїїчивьій, 
соблазнительїшй)—лакбмнй,* лісий, 
апетйтний (лакбме дівчітко). 

Апрель — квітень (-тня) || - льский — 
квітневий. 

Аптека[рский]—аптбка[рський].. - 
Арба—гарбі. 
Лрбитраифіьій]—арб1тріж[ний]. 
Арбуз—кавун. 
Аргумент[ировать] — аргумбнт[увіти; 
приводить а-тьі—подавіти аргументи 

Арена—арбна. *; 
Аренда— орбнда || - дньїй — орбндний; 

а-я плата— орбнда* орбндна пліта,* 
[орбндний] чйнш; (вносимая в опре- 
деленнйе сроки) — орбндна ріта 

і 



|| - датор—орендйр-рй || - довать— 
орендувйти-заорендувйти. 

Лрест — арешт Ц - стант — арештант; 
(узник, заключенньїй) — в'йзень 
Ц - стантская—арЄшт[антська|, (вьі- 
разит.)—буцегарня || - стовать — за¬ 
арештувати. 

Аристократический — аристократйч- 
ниП Ц - тия—аристократія. 

Арифмстический—нритметйчний. 
Арка—арка. 
Армения— Вірмйнщина. 
Армия—армія. 
Армянин—вірмен. 
Аромат — пахощі, аромат; издавать 

а-т—пахтіти, видавати з сЄбе пй- 
хощі, (позт.) ■— дихати пахощами 
Н ■ матньїй.-тический — запашнйй, 
пах^щий, аромйт[йч]ний. 

Арсенал -збройнйця, арсенал. 
Артачиться—норовйтися, опинатися, 

коцюбитися. 
Артель — артіль (-іли)- Ц-льщик — 
артільник.- 

Артерия — артерія, бойова жила. 
Артиллерийский - артилерійський || 

- рист — гармйтчид, артилерйст 
'ІІ - рип артилерія. 

Артист-1) артйст, мистЄць; 2) (дра- 
матнчсскнй)—актбр ||-стический — 
артистичний. мистецький. 

Архаизм—архаїзм || -ический—архаїч- 
НЖ 

Археологический—археологічний. 

Баба—]) (вообще жеінцина) — баба; 
(молодая)—молодгіця; 2) (бабушка) 
■—бйба, бабуся; 3) (повивальная)— 
бйба - сповитуха; 4) (для забивання 
тсвай и пр.)—дбвбня Ц -бка (надко- 
іштная кость)-бйбка || -бский-бцй— 
біб[ів]ськнй; б-ье лето — бабине 
літо 11 -бочка ■ зоол.)—мєтЄлнк 11 - бье 
—бйб йтина, бабство. 

Багаж—багаж, пакунки ||-жньій — 
багажний, пакункбвий. 

Багор-очЄпа, гарб, гак. 
Еагроветь — багр[ов]іти || -гровьій— 
багрбвнй Ц -гряньїй—бйгрйний. 

Бадья—цЄбЄр-бра. 
База—см. Базис. 
Базар—базйр-ру; на 6-е. на б-р—у 

(на) базарі, у (на) базар || -рньїй— 
базарний. 

Базнроваться — базуватися || - знс — 
бйза; (основанне) — підвалина (під¬ 
валина нашої еконбмікиг^-.сільськб 
господарство) || - зисньїй—базовгій.* 

; Архивариус—архівйр^ра^архівнйчий.* 
Архнтектор—архітбкт || -тура — архі¬ 
тектора. 

Аршин— аршйн; мерять на свой а-н - 
своєю міркою, на свою мірку міряти 

Аскет{ический]—аскЄт[йчний]. 
Асснгновать—асигнувати || -гновка— 

асигнйта, асигнування. 
Ассимилнровать—асимілювати. 
Ассортимент—асортимент, добір (до- 
ббру). 

Ассоциация асоційція. 
і Астма—йдуха, астма. 
Астрономический—астрономічний. 
Атаковать атакувати. 
Атаман—отаман.' 
Атеист[нческий) —атеїст[йчннй] 
Атлас—отлйс, єдваб || -сньїй - отлйс- 
ний, єдвабний. 

Атлет(ический1—атлЄт[йчний]. 
Атмосфера—атмосфера. 
Атом—йтом. 
Атрибут—атрибут. 
Атрофнроваться — атрофуватися II 

- фия—атрофія. 
Аттестат—атестат. 
Аудиенция—авдієнція. 
Аудитория—авдитбрія. - 
Аукцибн—авкцібн. 
Аферист—аферйст. 
Аффект—афЄкт> нестйма; в состояни». 

а-а—в стані афекту* в нестймі*. 
Афиша—афіша. 
Азроплан—аероплан, літак. 

Байка—бйя, байка || - ковьій—баєвий, 
байковий. 

Бакалея — бакалія || - лейньїй — бака¬ 
лійний. 

Баклажан—баклажан. 
Баклушничать — байдикувати, бай¬ 
дики, баглаї бити. 

Бактериологический — бактеріологіч¬ 
ний. 

Бакча—баштан; продукти 6-й—баш- 
танйна II - кчевник—баштанник 

Бал—бал[ь]. 
Балаган — 1) (для торговли) — ятка- 

2) (комедиантский) вертбп; (в нере- 
носном смьісле=плохой театр)—блаз—‘ 
новише* (це не театр, а блазнб- 
вище) II-ганиьій (шутовской, пощ- 
льій)—блазнівський* б-ьій артист— 

.блазень || - ганщина — блазнбта, * 
блазнЄча* 

Баланс—баланс; сводньїй 6-е—звЄдє- 
ннй баланс Ц - сировать — балансу¬ 
вати. 
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Балерина—балерйна. 
Балка—білок, брус; (матнца, главная І 

потолочная 6-а)—свблок; (перево- 
дина между стропилами) — бантина. 

Балкон—балкбн. 
Балл—бал; (при голосовании, баллоти- | 

ровке)—гблос. 
Балласт-завіга, баліст. 
Баллотировать — голосувати |] - ти- 
ровка—голосувіння; откритая, за¬ 
критая 6-а—йвне* (одкрите), тійне* 
(закрйте) голосування. 

Баловать— 1) (-б-ться)-дуріти; (ша- 
лить, проказить)—пусту віти; 2) (О-ть 
кого)—пбстувати; (слишком) пані,- і 
катися з кйм II - вень—-пестун; б-нь 
судьбш—*пест^н,| улюбленець ДОЛІ, , 
-талінник,* щаснйця* II - вник — пу¬ 
стун (ж. пустунка) І) - вство - 1) ду¬ 
рощі; (капризи)—внтребіиьки; (ша- 
лости) — пустощі; 2) (балованис 
кого)—рбзпуст, пінькаиня. 

Бальзам|ировать1—бальзіміувіти]. 
Банальний—банальний; (затасканньїіі) 

—утіртнй,* заялбзсннй. 
Банда— бінда. 
Бандаж[ист1-бандіж(йст]. 
Бандероль—бандербля, пербпаска. 
Бандит—бандйт. 
Банк—банк, бійок. 
Банка—бінка; (стеклянная)-склйннця; 

(жестяная)—бляшінка. 
Банкет—учта, банкбт. 
Банкир—банкір Ц - кнот — банкнбта, 

банківка || - ковьій-вский — бінко- 
внй—бінківський. 

Банкротство!—банкрутство]; злост- 
ное б-о — злочйнне* (зловмйсне) 
банкрутство. 

Баня — лізня, купіля;* (паровая) — 

пірий. _ „ 
Барабан - барабін Ц -банньїй-бара- 

бінний. 
Барак - барік. 
Баран-барій. 
Барахтаться—ббрсатнся, вовтузитися. 
Барашковьій—(о мехе)-смуш6внй. 
Баржа—біржа. 
Барин—пан; (мелкий) — панбк, підпа¬ 

нок, полупанок; (большой) — паню¬ 
га, пан на' всю губу; сделаться 
6-м — запаніти, в пани пошйтнся; 
держаться, вести себя 6-м—жпанб- 
шитися* || - рич-рчук- панйч. 

Барка—бірка, берлина || - ркас — бар- 
кіс, байдік. • 

Барометр - барбметр. 
Баррикада- барикіда. 
Барскнй—пінський || - ствовать—па¬ 

ніти, панувітн. 

Барсук-ббрсук. 
Бархат — оксамйт, бірхат[йпа] || 

-тньїй—оксамйтний, бархатйнний, 
бархатбвий. 

Барщмна — пінщина || - нний — пап- 
щінііий, піншшшнй || - нник—пан- 
щінйн. 

Бариня— піні(я]. 
Бариш—барйш; получить б-ш—уса- 
ришувіти, угендлювіти || - шник — 
барйшннк, гендляр-рі Ц - шничать— 
баришувіти, гендлювітн. 

БарьішіГя - пінна, пінночка. 
Барьер—бар’єр, барієр. 
Бас—бас. 
Баснословньїй — лсгендірітий,* каз- 

, ковйй* (скрізь ходйли чуткй про 
йогб лсгендірну сйлу; ціни про¬ 
сто-таки казкові); (нсвсроятний)-ней- 
мовїрннй,невиданий, нечуваний(ней¬ 
мовірна дорожнбча) Ц - сня - бійка. 

Бассейн—басбйн, водбіімище,* водр- 
збір-зббру,(гбограф.также)-стбчище 

Бастовать—страйкувіти. 
Батальон - батальйбн || -енний — ба- 
тальйбновнй, батальйбнний. 

Батарея —баталія. 
Батистіовийі - батйст[6вий]. 
Батрак — ніймит (ж. ніймнчка); (хо- 
дящнй на чужбине по заработкам)— 
бурліка; піти в 6-й - в нійми іти || 
-трачнть—наймитувіти; бурлакуві- 
тн II - траческий ніймнт[ів]ський. 

Бахвал-вйхвалько* II -литься —вихві- 
лйтися11| - льство — вихваляння, ви¬ 
хвалки. 

Бахрома—торочкй. 
Бацилла- бацйла. 

І Башмак — черевйк || - чник — швець- 
шевцй, (редко)-черевйчник. 

Башня—вбж^, бішта. 
Баюкать - люлйти, колисіти. 
Бдительньїй —невсипущий (госпо¬ 

дар із ньбго був пильний, невсипу¬ 
щий), чуйний (ірмія — наша чуйна 
сторбжа); бить 6-м в виду опасно- 
СТИ—начувітися (начувіймося, брат¬ 
тя, бо вброг не спйть). 

сег — біг: (стремительньїй)—пн-гону; 
отправиться в 6-а у міндрн піти, 
бить в 6-х-у міндрах, на втіках 
бути II - га (конские) — бігбвиїце II 

! -глец—утікіч II - глий — 1) збіглий, 
утіклнй (збіглий арештінт); 2) упрів- 
ний* (він уже впрівно читіб);3) по¬ 
біжний (уже й з побіжного бгляду 
вйдно. що спрівиі йдуть дббре); 
4) 6-й огонь—перебіжний огбкь II 
гом—бігцім II - готня - біганина || 
-гство—утбча; обратихь в б-о *по- 
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вернути, ; о піти кбго нбвтіч;* обра- 
тнться в б-о - * повернути, пітй од 
кбго нйвтіч,* (насм.) — накивйтп 
п’ятйми 11 - гун бігун. 

Беда—лйхо, біда; стряслась 6-а—ли¬ 
хо скбТлося, нйпасть спітіфіз, спо¬ 
бігла; попарть в 6-у — у халепу, в 
нйпасть ускбчити; натворить 6-й — 
наробити шкбди, клбпоту; помочь 
6-е—зарйднти лйхові; не 6-а!—дар- 
мй! Ц - дньїй — 1) бідний, уббгнй; 
(несостоятельньій)--незамбжниП (про- 
летариат н беднейшее крестьянство= 
пролетарійт та незамбжне селйк- 
ство); 2) (нссчастньїй)— бідолйшний, 
сердбшннй Ц -дность—бідність, убб- 
гість; незамбжність; впасть в б-ь— 
зуббжітн, на злидні зійти; б-ь одо- 
лела - злйдні посіли Ц-днота (со-* 
бнр.)~бід[н]бта, незамбжництво; (вьі- 
разнт) — злйдні, голбта (комитетьі 
деревенской б-ьі = комітбтн незамбж- 
ного сслйнства) || - дняга— бідолйха, 
сердбка Ц - дняк- бідйк, бідйр-рй. 

Бедовьій—б'дбвнй, вйхватнйй.* 
Бедро- стегнб (ми. стбгна). 
Бедствие—нйпйсть,* нйпадь,* бідй || 

-дствовать— бідувйти, поневірйтнся 
II -дс'твенньїй—злнгбдній.злндбнний. 

Бежать—1) бігти; 2) [у)тікйтн, утек¬ 
ти (вонй надумали вгікйти з Си¬ 
біру) Ц -женец—біжбнець. 

Безалаберньїй—безлйдний.розхйбку- 
ватий;* (сущ.)—розхйба * 

Безапеляционньїй—безапеляційний. 
Безболезненньїй — безбблісний, без¬ 

вільний. 
Безбоязненньїй—безббязний. 
Безбрачие — безподружність,* без¬ 
шлюбність ||- чньїй- безподружній,* 
безшлйбний. 

Безбрежньїй—безкрййній.безбербгий. 
Безветренний—безвітрий; (о месте)— 

зйтгішнйй. 
Безвкусие,-снца — нбсмак || - сньій — 
нйсмачний.* 

Безвластие — безлйддя, безурйддя || 
-властивій —безвлйдньїй. 

Безвозвратньїй—безповорбтннй. 
Безвоздушішй—безповітряний. 
Безвозмездньїй—беззаплйтний. 
Безвольньїй—безвільний, безвбльний; 

см. также Бесхарактерньїй. 
Безвредний—нешкідний ,* не[за)вйд- 
ний, нешкідлйвий. 

Безвременньїй—безчйсннй;* (прежде- 
временньїй) — дочйсний (дочйсна 
смбрть); б-о скончаться—без часу, 
дочйсно помбрти, сконйтн || - менье 
(тяжелое время)—лихоліття. 

Безвиходний — (неточно)— безпорйд- 
ний; безвйхідний. 

Безграмотний — неписьмбнньїй, не¬ 
грамотний, безграмотний (послєдине 
два слова также в шнроком значе¬ 
ний = невежествснн м й). 

Бсзграничний—безмбжннй. 
Бездарний — нездйрнй, безхнстий || 

-рность— 1) нездйрість, безхйстя; 
2) нездйра (цей побт— нездйра). 

Бездействие—безчйнність,* вакувйн- 
ня; (только о чем-ниб. живом)—дар¬ 
мування || -ствовать-вакувАти, без- 
чйніти;* (только о чем-ниб. живом) — 
дармувАти, нічбго неробйтн; (толь¬ 
ко о нсживом) — не робгіти, стойтн 
(завбди вакують, стойть; влАда ва¬ 
кує, дармує); бездействующнй— 
безчйнний.* 

Бездольний—ледАщо (вм. мн.-собн- 
рат. лбдач-чи), лайдАк; (лентяй так¬ 
же)—нброб, бАйда (тб був нічбго, 
а тб вже збвсім у ледАщо пустив¬ 
ся: І крбде й пійчіпь; таке ледАщо, 
що ні за холбдну вбду не візьметь¬ 
ся) Ц - льничать—ледацювАти;* (ле- 
ниться также)—байдикувати,• дарму¬ 
вати (вьіразит.)-* ббмки стрілйтн.* 

Безденежье—безгрошів'я. 
Бездеятельньїй -бездійльний. 
Бездна —1) безбдня, прірва; 2) рабо- 

тьі, денег... 6-а—роббти, грошей... 
сйла-[силбнна). 

Бездождие бездощів'я, суш[а]. 
Бездоказательний-бездбвідний, без- 
дбказний, (безосновательньїй)—без¬ 
підставний. 

Бездомний—бездомівний, безпритуль¬ 
ний. 

Бездонний-^безбдпій, бездбнний; (о 
посуде)—бсздбнний. 

Бездорожье—бездоріжжя. 
.Бездоходиьій — безприбуткбвнй, Ііе- 

дохіднйй* 
Бездушний—бездушний. 
Бездиханний—бездушний. 
Безжалостньїй безжальний 
Безжизненньїй- безживний. 
Беззаботньїй — безжурний, безтур- 
ббтннй, безклбпітнйй (безтурббтне 
жнттй); 2) (небрежпьій) — недбАлнй 
(недбАло ставиться до роббти). 

Беззаветньїй—рбвний* (рбвна відда¬ 
ність револіоції), безоглйдний (без- 
оглйдна відвАга). 

Беззаконне—беззакбнетво || - нник— 
беззакбнник ]| - нничать—беззакбн- 
ствувати, ламАти закбн || - нний — 
беззакбнний. 

Беззасігенчивий—см. Бесстидний. 
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Беззаідитньїй — беззахисний, безобо- 

рбнний. , , 
Беззвучний — безгучний, бсзодголбс- - 
ний (безодголбсний СМІХ). 

Безземелье — безземелля II - льнмй— 
безземельний. 

Безмскуственний — безхгітрий, не¬ 
мудрий, невймудруваний. , 

Безличньїй,— безособбвий, безоблич- 
ннй (безособбва, безоблйчна мАса; 

• безособбве діеслбво=б-й глагол). 
Безлошадньїй—безкінний. 
Безлюдний—безліЬдннй; (удаленньїй 
от людей) — відліЬдний (відлюдна 
дорбга) II - дье—безлюддя. 

Безмен—бЄзмін. . 
Безмериий —незмірний, безмірний. 
Безмолвие — безмбвність, німбтність, 

безгоміння Ц - вний —безмбпний, ні- ‘ 
мбтний; (молчаливьій) - новчАзний 
(мовчазна відповідь) || - вствовать— 
німувАти, мовчАти. 

Безмятежний — сумгірний, супокій¬ 
ний, тихомйрний. 

Безнадежньїй — безнадійний; (крайнє 
нлохой, которому ничем не помочь) - 
безпорАдний* (станбвиїце безпо- 

рАдне). „ 
Безнаказанішй—безкАрний. 
Безначалие—безурЯддя. 
Безнравственньїй — неморальний, 
протиморАльннй;* безпутній (немо¬ 
ральні словА; протнморАльна п єса; 
безпутйя жінка). 

Безобидньїй—1) плохйй, плохенький 
(тАк собі чоловік—плохенький; 2) не- 
крйвдний, невразлйвнй (не годить¬ 
ся гніватися за такі векривдш 
увАгн). _ 

Безоблачний—безхмАрний. 
Безобразне - 1) ( = безобразность)- 
неподббність, гйдкість (неподбб- 
ність цьбго вчйнку всім булА оче- 
вйдна); 2) неподббність, иЄнодо6 - 
би (заменяет и мн. ч.), неподббна 
річ; гидбта (какие б-я творятся=яка 
нЄподоб, гидбта творйться; які не- 
подббності, неподббні рЄчі творять¬ 
ся) II - зник-дешпЄтник II -зничать- 
дешпетувАти || - зний —неподббний; 
гидкйй (неподббна поведінка, гнд- 
кйй на виду=6-й лнцом). 

Безоговорочний—безумбвний. 
Безопасность — безпечність, безпека, 

чувствовать себя в 6-й —'чутися в 
бсзпЄиі, безпечним, безпечно; нахо- 

■ диться, бьіть в 6-й— ‘перебувАти, 
бути в безпеці, безпечним* (він був 
там у безпеці, безпечний) || - сний— 
безпечний. 

Безоружний—беззбрбйний. 
Безостановочний — безперЄстйнний 

<• безнерЄстальний,* безупйнний (вста- 
нбвлено безперестанний ру’х аеро- 
плАнів від Кйїва до Одбсн; без¬ 
упйнний рух наперАд — нАше гАсло) 
ІІ-чно — без перЄстдн[к]у, без 
упйну, безперЄстАино, безупйнно 
(машйна прохбдить 40 верстбв без- 
перестану; мгі безупйнно посувА- 
лися назустріч вброгові). 

Безответньїй — безвілмбвний. 
Безответственньїй— невідповідАпьниИ,. 

безвідповідАльний. 
Безотлагательний—невідклАдний, не- 

гАИний.* 
Безотносительний — безпбглядний, 

безвіднбений; б-но к чему —*6сз 
пбгляду на щб* 

Безотрадний — (печальний) — безрА- 
дісннй, безутішний;* (крайнє пло- 
хой) — безпросвітній, безпорАдннл 
(безрАд.сне життй; вонй опинйлнсь 
у безпросвітньому становищі). 

Безотчетньїй -1) (бессознательньїй)— 
несвідбмнй (несвідбма усмішка); 
2) беззвітний, безвідчнтний (беззвітне 
видаткувАпня грбшей). 

Безошибочньїй — пепомйльпий. не- 

[по]хйбний. 
Безработица — безробіття || - тний— 

безробітний. 4 , и . 
Безразличие-(рзвнодушне)—байдуж¬ 

ій) ість (дивйвея на всіх з холбдною 
байдужністю) II - чно — 1) (равно- 
душно)—байдужно (говбрить ніби 
байдужно, а сАм, вйдно, хвилюється); 
2) однаково, бАйдужб (...звідки по¬ 
чинати?—Це однаково; нам до цьбго, 
про цЄ байдуже-нам зто б-о); со- 
вершенно б-о (вьіразнт.) однако¬ 
вісінько, байдужісінько || - чний — 
1) байдужний (байдужний пбгляд); 
2) взглядьі меньшинства для нас со- 
вершенно б-ьі = пбгляди мЄншостіі 
нам НІЯК не цікАві (інтересні)... нас 

• ніАк не цікАвлять; до пбглядів мЄн- 
шости нам байдуже. 

! Безрассудний — нсрозвАжний; .(силь¬ 
неє)— безтЯмний. 

Безрассчетний безрахубний. 
Безрезультатний—безнАслідннЙ, без- 

результАтний. 
Безропотний — неремстивий, покір¬ 

ливий. 
Безубиточньїй-безутрАтний. 
Безудержний — (неудержимьій) -ие- 
стрймннй (нестримний пбрив НА¬ 
ШОГО війська); (не знающий удержу, 
пеобузданньїй)—безоглАдннй,* непо- 
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гамбваннй* (безоглйдна лють ре¬ 
акції; непогамбвана пристрасть = 
б-я страсть). 

Безукорнзненньїй - бездоганний. 
Безумне — шал[Єнство], безумство, 

ббзум-му II - мньїй — шалений, без¬ 
умний Ц - мец—шалбнець, безумець 
II - мствовать—шал(ен]ітн, навісніти. 

Безупречньїй -* бездоганний. 
Безусловньїй—безумбвний. 
Безуспешньїй—[на)дарЄмний, марний. 
Безутешньїй—нерозважний, (о чув- 

стве также) — невгишймий (невтн- 
шймнй жйль). 

Безучастньїй —байдужний. 
Белеть—1) (становиться белее) — білі- 

[ша|ти; 2) (= б-ться)—біліти[ся|. 
Белиберда—нісенітниця, (дурні| бала- 
ббйи ,* нЄскладь-ди;* нести, разво- 
дить 6-у—верзти, правити нісеніт¬ 
ницю,'1 балаббни бити, правити.* 

Белизна - білість, біль-біли || - лила— 
білйло; свннцовьіе 6-а — блбйвас 
П -лить—білйти. 

Белка -білйця. 
Бел новина—білковйна || - новий—біл- 
кбвий. 

Беллетристика—белетрйстнка, крас¬ 
не письменство || -стическнй—беле- 
трнстгічний. 

Белогвардеец — білогвардієць || - скнй 
—білогвардійський. 

Белок—білбк. 
Белорусс — білорус II - руссия — Біло¬ 
рус ь-сн. 

Белошвейка — (шнбля) - білнзннця 
ІІ-йний — білизняний (білизняна 
майстерня). 

Белий—білий. 
Белье—білйзна || - льевой — білизнй- 

ний. щ 
Бельмо—більмб, [по]луда; как б-о в 

глазу—як сіль ув оці. 
Бензин—бепзйн(а]. 
Берег—бЄрег, узбербжжя ц-говой— 
береговий; 6-й житель —бережанин. 

Бережливий—]) (зкономньїй)— ощад¬ 
ливий; 2) см. Бережний— Ц -жнмй 
— (осторожньїй)—обербжний;. (осмо- 
трительньїй)—обачний; (вниматель- 
ньій)—уважний;* (зкономньїй) ошад- 
линнй; б-ое обращенне, отношенне— 
пошанівок; б-о ображаться, отно- 
снться—мати, держітн в пошанівку, 
шанувати (треба ддтбй у пошанівку 
держати; шануй здорбвля). 

Береза—бербза. 
Беременная вагітна; бить б-ой—у 

ваготі б^тн Ц - нность—вагота, ва¬ 
гітність. 

Берест—ббрест. 
Беречь — береті; (зкономно обра¬ 
жаться с чем)—ощаджати; (бережно 
ображаться с чем)—шанувати (ощад¬ 
жати грбші; шанувати здорбвля) 
II-чься—берегтйся, стерегтися, 

Берковец—ббркопеиь. 
Берлога барліг-логу, лігво. 
Бес—біс. 
Беседа— розмбва ‘|| -довать — розмо- 
влйтн. 

Беситься-сноваться—шал[ен]ітн, ска¬ 
женіти (реакція шаленіє); (грубей) — 
казитися (ану, дітвора, гбді вам 
казитися; під спйку собаки казяться). 

Бесконечний - нескінченний, безко¬ 
нечний. 

Бесконтрольний—безконтрбльний. 
Бескормица—без годівля. 
Бескористний—некорйелйвий,* неко- 
ристбвний* 

Беспамятство—1) (забьівчивость)-без- 
пЄм яття; 2) (обморочное состояние) 
—непрнтбмність; (исступленное со- 
стйяние—вне себя)—нестгіма (в не- 
стймі вискочив на вулицю); впадать 
в б-о (обморок) негірнтбмніти (сов. 
знепритомніти); бьіть в 6-е (обмо¬ 
роч)—б^ти, лежати непритбмним 
(два дні лежав ненрнтбмний) || - тньїй 
—1) безпам’ятний, непам’ятУший; 
(суш.)—безпам’ятно; 2) нспрнтбм- 
ННЙ, нестямний (сновигає мбвчкн, 
мов непритбмннй; кричав і лютував,’ 
мов нестгімннй). 

Беспартийннй — непартійний* поза¬ 
партійний,* (сущ.)—позапартієць.* 

Беспаспортньїй—безпаспортний, без¬ 
білетний. 

Беспатентньїй—безпатЄнтбвнй. 
Беспечальньїй — безжурний, безсум- 
нйй. 

Беспечньїй—см. Беззаботньїй. 
Бесплатньїй—безплатний, беззаплат¬ 
ний, дармовйй Ц - тно — безплатно, 
задарма,* задурно. 

Бесплоднмй —1) (земля, жнвотное, ра- 
стение)—йловий, неродючий; 2) (жон- 
щина)—неплідна; 3) (дело, замисел)— 
неплідний, (тщетньїй, напрасньїй) — 
марний, [на]дарЄмний. 

Бесповоротньїй-но—см. Безвозврат- 
иьій. 

Бесподобньїй—незрівнйний. 
Беспокоить-ся—непокбїтн-ся, турбу¬ 
ватися (чим, за чим) II -койньїй- 
невпокійний, (доставляющий мнзго 
хлопот, тревог)—клонітнйй, турббх,- 
инй\(клопітнЄ, турббтне жнттй; кло¬ 
пітна дитина), (неугомонний) — не- 
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встріЙливиЯ (невстрійливнй рбзум) і 
II - койство—невпбкІЙ, турббта, тур- І 
бйція. 

Бесполезньїй—ні до чбго,* бсзкорйс- 
ний;* (напрасний, тшетішй)—[на]да- 
рбмннй, марний (ці книжкй нам ні 
до чбго, безкорйсні,. коли селб не 
вміє читати; скільки сйли пропало, 
і все [на]дарЄмно, марно); зто б-о— 
це ні до чбго, це—даремна річ. 

Беспомощньїй — безпорідний, безпб- 
мічний. 

Беспорядок — 1) безлад, безладдя; 
(крайний б-к)—розгардійш; приво- 

' днть в б-к—ббзлад робйти (зробйтн) 
між чйм, гайнувати (розгайнувіти) 
що; 2) (волнспие, смута) -рбзрух, 
заколот (між людьми вчннйвся 
рбзрух; по всій Україні покотйлася 
хвйля селянських рбзрухів)||-доч- 
ньій—безлідний. 

Беспочвенньїй—безґрунтбвний. 
Беспошлинньїй —безмйтний. 
Беспощадньїй—безщадний, безмило- 

сбрдий. 
Бесправньїй — безправний 11 - виє — 
безправ’я. 

Беспредельньїй—см. Безграничньїй. 
Беспрекословньїй—безсуперечний. 
Беспрепятственньїй—ВІЛЬНИЙ, безпе- І 

решкбдний. 
Беспрерьівньїй—безупйнний, безпе¬ 

рестанний, безнастанний, безпере- 
рйвний* (мене втомйла ця без- 
упгінна, безперестанна біганйна;без¬ 
перестанний, безперервний рбз- 
виток людських віднбсин—головнйй 
принцип йогб науки) II-вно—без- 
упйнно (без упйну), безперестанно, 
безперестану, безнастанно, безпе- 
рерйвно* (вплйв наш на селі без- 
уийнио зростає; рбзвиток цей діється 
повільно, безперестанно). 

Беспрестанньїй—повсякчасний, без¬ 
настанний, безперестанний (повсяк¬ 
часні турббтн Збавили йому здорбв- 
ля) || -нно — раз-у-раз, безнастанно, 

^ безперестану (мене раз-у-різ одрн- 
віють від роббти). 

Бесприбьільньїй—незискбвннй, без- 
прнбуткбвий. 

БеспризорньїЙ—бездбглядний. 
Беспрнмернмй — небувалий, неч^- 

ваний. 
Беспринципньїй—безпрйнцйпний. 
Беспристрастньїй —безсторбнній. 
Беспричинньїй -збезпричйнний; (без- 
основательньїй)—безпідставний*. 

Бесприютньїй — безпритульний, без¬ 
захисний. 

Бесспорньїй 

Беспроволочньїй -бездротбвий. 
Беспроигрьішньій--непрогравальний,:,‘ 
безутратний* (непрогравальнз, без¬ 
утратна лотерея). 

Беспросветньїй — безпросвітній, не¬ 
проглядний. 

Беспроцентньїй—безвідсоткбвнй, без- 

процбнтбвнй.* 
Беспутньїй —безпутнійі 
Бессарабия — Бесарабія. 
Бєссвязньій — нескладний, нсзвйзи- 
стий.* 

Бессемейньїй— нєсімЄПний, безсімей¬ 
ний. 

Бессердечиьій—безсЄрдий, бездушний. 

Бессилие-безсйлля, безсйлість; (б-не 
что-ниб. сделать)—нездбльність, не- 

спромбжиість || - льньїй-безсйлий; 

(6-й что-ниб. сделать)—пездбльний, 
неспромбжннй; я, ми... бессилен 
(-льим) зто сделать—иесйла мені, 
нам... це зробгіти. 

Бессистемньїй—безсистемний. 

Бесследньїй — неслідний,* безслідний 
(пропів неслідно). 

Бессловесньїй—безмбвпнй, (виразнт.) 

—без’язйкнй (затуркана, без’язика 
селйнська міса); 6-е существо, жн- 

вотное — німина (как собнрат., за- 

меняет и множ, ч.), (то то за деле¬ 

гати,— зібрали абй-яку німину та й 
послілн). 

Бессмертие — несмертельність, без¬ 

смертя II - ртнмй -невмирущий, не¬ 

смертельний, безсмертний. 
Бессммслениьій—безглуздий, безтям¬ 

ний II - слица — безглуздя, недореч¬ 

ність* 
Бесснежньїй — безсніжний; б-ая 

знмняя погода—голоморбззя. 

Бессовестньїй — безсбвісний, безсу- 

Бессодержательньїй—беззмістбвннй. 

Бессозиательньїй—1) (безотчетннй) 

нссвідбмнй (він несвідбмим Пбру: 

хом захилився за дбрево, і цЄ його 
врятувало); 2) находящийся в 6-м 
состоянии—непритбмний (непритом¬ 

ного. прнвезлй йогб до лікірні); 6-е 
состояние — непрнтбмність, нспри- 

' тбмшій стан; впадать в 6-е состоя¬ 
ние _ непритбмніти (сов. знепри- 

тбмнітн); бить н 6-м состояннн 
бути непритбмним, в непритом¬ 

ності. . , . , 
Бессонница — безебння, (как бо- 

лезнь)—нічийні II -нньїй — безебн- 

ННЙ. „ , , ... 
Бессословньїй—безстановий. 
Бесспорньїй —безперечний. 
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Бессрочньїй—безстроковий, безречін- 
цЄвий, безтермінбвий II - чно — без¬ 
строково, на-6Єзрік, безтермінбво 
(на-бЄзрік засуджений). 

Бесстрашие—бестрішність || -шньїй- 
безстрашний. 

Бесстьідньїй— безсорбмиий; (нагло 
б-мй) — безчільний II - ство — безсо- 
рбмність, безчільність. 

Бессчетнілй—см. Бесчисленньїй. 
Бестактньїй—нетактбвний. 
Бестолковщина—безглуздя; (беспоря- 
док)—безладдя II -вьій — (глупьій, 
бессмьісленньїй) — безглуздий; (не¬ 
складний, беспорядочньїй)—безлад¬ 
ний (безглузда людина; безладна 
організація -справи). 

Бесформенньїй—безфбрмний. 
Бссхарактерньїй — безхарактерний, 

народи.) — плохйй,* плоховйтнй; * 
сущ.) — плохута* (він у нас зрбду 
такйй плохйй— кбжне, булб, ним 
командує); (колеблюшийся, нерешн- 
тельїшй)—хибкйй,* хнсткйй.* 

Бесхитростньїй — безхйтрий, нехйт- 
рнй, невйхнтруванпй. 

Бесхозяйствеиньїй — негосподарний, 
нехазяйновйгий.* 

Бесцветньїй безбарвний, безкблірний. 
Бесценок—ббзцінь. 
Бесцеремонньїй—безцерембнний. 
Бесчеловечньїй— неліодський, без¬ 
душний, безмилосбрднй* || - чно — 
не по-людському, бездушно, безмн- 
лосбрдо* 

Бесчестие—неслава || - стнть — несла¬ 
вити II -стньїй—безчбсний. 

Бесчинство—бешкет, бешкетування І) 
- ствовать—бешкетувати. 

Бесчисленньїй—незчисленний, незлі¬ 
ченний; б-ое множество—бЄзліч-чи. 

Бесчувствие—1) (жестокосердие)-без- 
чулість,* нечулість; 2) (обморочное 
состояние)—нечуттй,* нсчутбнність; 
(самозабвение, беспамятство).— не¬ 
пам’ять, нестйма; пить, бить до 
б-я—*пйти, бйти до нечутій, в не¬ 
пам'ять, до нестйми II - ственньїй— 
1) безчулий, нечулий; 2) нечутбн- 
ннй, нсчуствбнний. 

Бесшабашньїй—очайдушний; см. так- 
же Безудсржньїй. 

Бесшумньїй—безгучний. 
Бетон—бетбн || -нньїй—бетбновий. 
Бешенство^- шал[Єнство], (ярость)— 

лють-ти; (грубеє, также водобоязнь)- 
сказ; приходить в б-о — шаленіти* 
навісніти* (сов. розшаленіти,'* ошале¬ 
ніти,*знавісніти*), (грубеє)-сатаніти* 
(осатаніти); приводить в б-о, бесить- 

розліЬчувати,* шаленйтн* (сов. роз¬ 
лютувати, розшаленйти*), (грубеє)— 
Чатанйтн* (розсатангіти*) (він розша¬ 
ленів; це йогб розшаленйло) || -шен- 
нмй— шалений, (грубеє, также о 
водобоязни)—с кажйтш й. 

Библиографический — бібліографіч¬ 
ний II -фия—бібліографія. 

Библиотека-бібліотбка, книгозбірня || 
- текарь—бібліотЄкар-ря, кннгозбір- 
ник* Ц - течний—бібліотечний, кнн- 
гозбірний.* 

Бнение (медиц., также переносно)— 
пульсація, калатання, пбстук (чуєш 
пульбацію життй). 

Билет-білЄт, квитбк; банковий б-т — 
банківка. 

Бинокль-бінбкль. 
Бинт—бинт Ц - товать—бинтувати. 
Биография—жнттбпис || -фический — 
житгєпйсний. 

Єиологическнй -біологічний. 
Биржа—біржа || -жевой—біржовйй. 
Бисер—бісер. 
Битва—бій-ббю. 
Битком—набгом, напхом. 
Бить—1) бйти; бнтьтревогу —бйти па 

ґвалт, на спблох; 2) (о болезнн, силь- 
ном чувстве) — тіпати (пропасниця, 
злість ним тіпає); 3) (вириваться, 
стремительно течь)— бурхати, бйп» 
(крбв так 1 бурхає) Ц -ться—бйти- 
ся; (биться пад чем также) — побива¬ 
тися; (о сердце, пульсе также)—ка- 
латати(ся]; (в лихорадке, вообще су¬ 
дорожно)—тіпатися; биться об за¬ 
клад—закладатися, навзаклад ітй. 

Бич -1) пуга, батіг; 2) (переносно)— 
кара, напасть-ти;* (о жив. суще- 
стве}—напасник* (цЄ був напасник, 
бідного люду) II - чева —кодбла || 
-чевать — (нравм, пороки)—[гнівно, 
гбстро] картати, ганьбити;* бичува¬ 
ти, батожйти (гбстрим слбвом бато- 
жйв вади своїх сучасників) || -чевка 
—швбрка, мотузка. 

Благо—1) добро (ми. дббра); 2) до- 
брб що*, гаразд що (іжте, люді» 
дббрі, досхочу—добрб, що запасено 
довблі=...благо,' запасено вдоволь). 

Благовндньїй — [добро]пристбйний,* 
(виразит.)—пристойнЄнький,*под 6-м 
предлогом — *з [добро]пристбйнок> 
(прнстойнЄнькою) вимівкою*. 

Благоволение—[добра] ласка, (напи- 
щенно!—благовоління; снискать, за¬ 
служить 6-е—запобігти ласки. 

Благоговейньїй—поббжннй || -говеть. 
перед кем — *поббжно СХНЛЙТИСЯ- 
перед кйм.* 



шшяат 

-Блпгодарить — 16 — Богатеть 

Благодарить-дйкувати (кому) || -даря 
чему—(только с положитсльньїм зна- 
чением)—завдякй (завдякй йогб ро- 
ббті); (с отрнцательньїм н положит. 
знач.)—чЄрез (чбрсз хворббу) || -дар- 
ньій вдйчний||-дарность—1) (чув- 
ство 6-й) — вдйчність; (вьіражение 
б-н) — подйка; принести 6-ь—склі- 
стн подйку. 

Благодетель- доброчинець, добрбдій, 
добродійник II - деяние — доброчйн- 
ство, добрбдійство. 

Благоду шньїй —добротлйвий. 
Благоразумний — розважливий, роз- 

віжний, розумний, (солидньїй, рас- 
судитсльньїй) —статечний || - мне — 
розважливість, РОЗБІЖНІСТЬ, [дбб- 
рий) рбзум; статечність. 

Благозвучие-доброзвучність || - чнмй 
—доброзвущний. 

Благой—дббрий; кричать 6-м матом— 
репетувіти, криком крнчіти, крн- 
чіти [мов] на п^п. 

Благонадежньїй (политичес^и)—бла¬ 
гонадійний. 

Благополучне—гарізд||-чно—гарізд, 
гарйздно,* щасливо (дбма все гл- 
різд; щасливо вйбрався з біди); 
окончиться 6-о— щаслйво с діяч йти¬ 
ся, вййтн, зложитися на дббре ,* на 
гарізд* || - чньїй -‘щасливий, гарізд- 
ний* (щасливий кінець). 

-Благоприобретенньїй —[добрбм] на¬ 
бутий, набутний; б-ое нмущество — 
набуток. 

Благоприятньїй — 1) сприйтливий, 
дббрий: (сприйтлива ситуіція, ре¬ 
цензія; дббрі вісти); 2) (о временн; 
поре)--догідний, нігідний,* сл^шнйй; 
6-й (удобньїй) случай, момент — 
Ідббра] нагбда (сіме догідний час 
на жниві; виждав нігідну хвйлю; 
бсь вам нагбда з ним зазнайбми- 
тися) Ц - ятствовать— сприйти. 

Благородний (о нравственннх каче- 
ствах)— шляхетний || - дство — шля- 
хбтність. 

Благосклонньїй — [добро]прихйль- 
ний.* 

Благословенне — благословбіїня || 
- влять—благословляти. 

Благосостояние - добрбб^т. 
Благотворнтель—добродійник ||-тель- 

ньій добродійний. 
Благотворний—доброчйнний. 
Благоустроенний — добровпорйдже- 
ний* II - устройство — добровпорй- 
джепня,* лобропорйдок.* 

Блаженство—раювіння, блаженство || 
- женствовать—раювіти. 

Бланк — блін[о!к || - новий — блінко- 
вий. 

Бледнеть — бліднути II - дность—блі¬ 
дість, блідь-ди* || - дниЙ - блідйй. 

Блеклий— 1) (о цвете) — [з]блйклнй 
злинйлий; 2) (увядший) — зів’йлий 
змарнілий Ц - кнуть — 1) блйкиутн 
линйтн (фірба, лиці линйе); 2) в’я 
кути, марніти (красі марніє). 

Блеск — блиск II - снуть — блйснути 
вйблиснути, сяйнути || - стеть - 
блйщати, виблискувати II -стящий- 
блнскучий, осяйнйй (блискучі чере 
вики, успіхи; осяйнйй рбзум, та 
лінт). 

Близ—поблизу||-зкий-зко—близький 
блйзько || - злежащий — пбблизькнй 
- знец — близбць, близнй - нйти І 
- зость — блйзькість; по 6-й — по¬ 
близу || - зорукнн — короткозбрий, 
близькобкнй. 

Блин млиибць. 
Блистательньїй — см. Блестящий || 

- стать - зоріти, сйяти. 
Блок — блок її - када — блокіда, облб 

га II - кировать—блокувіти. 
Блондин—білйвий, білйвець, русйвий. 
Блоха--блохі. 
Блуждание—блукіння, блуканйна (як 
мені ввірилась ця нескінченна блу 
канйна) Ц - ждать—блукіти, блу 
дйти (блудить лісом, мов непри 
тбмний); блуждающий (как нри- 
лаг.)—блудний, блудйщнй (блудний 
пбгляд, огник). 

Блуза—блуза і 
Блюдо—1) таріль, блюдо; 2) кушанье— 

стріва; обед из 2-х б-д—*обід на 
дві переміни* || - дце—блюдце, блю¬ 
дечко. 

Боб — біб-бббу; остаться на 6-х— 
♦лншйтися, зостітися на мілкбму, з 
нічим* (обмануться в ожиданнях)— • 
бблизня пійміти. 

Бобр—боббр Ц - бровий—бобрбвнй. 
Еог—бог. 
Богадельня—богадільня. 
Богатеть—багатіїша]ти, багітшати II 

-тство—багітство; (роскошь, вели- 
коленне) — рбзкіш-коши, пйшність; 
(изобилие) — гбйність, щедрість* 
(преинущественно о растнтельности)- 
бСйність* || - гатий (чем) — багітий 
(на щб); (роскошішй, великолсп- 
ньій)—розкішний, пйшний (пишні 
одЄжа; (нзобильньїй)—гбйний, щЄд- 
рнй,* (пренмущ. о растительности)— 
буйний* (буйний, гбйний урожій); 
б-я фантазия (воображенне)—буйна, * 
гбйна фантізія (уйва)* || - гатирь— 

річе. ^ лАзі' 



богатйр-рй Ц - гач — багбч, багатій, 
багатйр. д^ка. 

Богомолец — (паломник) — прочбннн 
- молье (паломннчество) — прбща 
-мольний—богомільний || -родица— 
богорбдиця || -слов[ие] — богослбв('я] 
|| - служение — служба ббжа, від¬ 
права || -творить — боготворйтн || 
-хульник — богохульник II - хуль- 
ньій — богохульний ||-хульство — 
богохульбб, богохуління, хулб на 
ббга || -хульствовать — богохулити, 
хулйти ббга. 

Бодрить-ся—бадьорйти-ся||-дрость— 
бадьбрість-рости; придавать 6-й—під- 
бадьбрюватн, надавати духу || дрство- 
вать—пильнувати, чувбтн || -дрьій — 
бадьбрий. 

Боевой—бойовйй Ц -ец—боєць. 
Божественний—божсствбнний || - же- 
ство—божествб. 

Божиться—божйтися. 
Бой — 1) бій-ббю; (холодним оружн- 
ем) — січа; рукопашний бой — бій 
ізр^ч; вступать в бой—ставбти до 
ббю; 2). (кулачний бой) — кулбчки; 
биться кулачним боєм—битися на- 
вкулбчкн. 

Бойкий — жвбвий, меткйй, вйхват- 
нйй*. X 

Бойкот—бойкбт Ц - тировать-бойко¬ 
тувати. 

Бойня—1) різнйці (городські різпй- 
ці), ббйні; 2) ббїще*, різня, різа¬ 
нина (імперіялістйчне ббїще). 

Бон — бік-ббку; бок - о - бок (с кем)— 
пббіч, пбпліч (кбго) II -ковой—біч- 
нйй, боковйй II - ком—ббком. 

Болван(бран.)—ббвдур, йблоп Ц-лван- 
ка—бовванбць. 

Более—см. Больше. 
Болезненний—1)х[в]ороблйвий; (сла¬ 
бий, хнлий) — кволий, слабовйтнй, 
(хвороблйва, квбла людина; хво- 
роблйві йвиша нбшої шкбли); 2)(со- 
пряженний с болью, страданнсм)— 
бблісний (бблісна рбна; бблісннй 
усміх) Ц -знетворний — хІв]оробо- 
твбрчий Ц - знь — х[в]орбба, слабість; 
повальная б-ь — пбшесть, помір- 
помбру. 

Болеть—1) боліти; у меня, у нсго... 
болнт... — мені, йом^, меиб, йогб... 
болить... (усім від тбго м’йса жнвотй 
поболіли; менб сьогбдні головб бо- 
лйть); 2)(б-тьчем)—х[в]оріти, х|>о]- 
рувбти, нездужати, слабувбтн на 
шб (півторб місяці х[в|орувбв на 
тйф); 3) (б-ть о чем)—уболівбти, 
боліти чйм, за чйм (ніхтб так не 

Російсько-український словник.—2. 

вболівбв дблею трудгіщого люду; 
і дбсі за сйном боліє). 

Болотистий —болбтявий* багнистий 
| -лотньїй — болбтяннй, болбтннй 
[ - лото — болбто, багнгіще, багнб. 

Болт—свбрінь, швбрінь-реня. 
Болтать—1) мотлйти* теліпбти (не 
мотлйй рукбми); 2) (безобндно = на¬ 
лякать)—гуторити*, гомоніти,^ балб- 
катн (зібрблись дівчбта—г^торят ь 
собі); (грубеє = пустословить)—ба¬ 
зікати, патйкати (базікаєш кб-зна- 
щб); (бистро)—цокотіти (зійшлися 
бабй та й цокбчуть) || - лтаться— 
1) (о жидкости)—ббвтатися; 2) мот- 
лйтися, теліпбтнся (руки теліпбють- 
ся, мотляється без діла) || -лтли- 
вьій—балаклйвий*, гомонючнй*, ле- 
петлйвий, (многоречивий) — просто¬ 
рікуватий*; (грубеє)—язикбтий, дов- 
гоязйкий || - лтовня—(безобідно)— 
гутірка*, гомінка*, балбчка (чути 
булб весблу гутірку жінбцтва); (ну- 
стословне, глупая б-я)—балачки, *ба- 
лаканйна, базікання, патйкання || 
- лтун—балакун, балаклій-лій, торох- 
тій-тій, лепетун, (грубеє = пустоме¬ 
ля)—базіка[ло], талалбй. 

Боль—біль-бблю (муж. р.); причинять 
боль—завдавбтн бблю || - льницг— 
лікбрня, шпитбль || - льничньїй— 
лікбр[нй]ний, шпитбльний || -льно— 
бблячб; б-о (стало б-о) кому от 
чего—нболйть (заболіло) кому*, когб, 
щб (ця зневбга, цей сбром дуже йому 
боліли; як -заболіло менб з тієї 
обрбзи) Ц -льной—1) х[в]брий, сла- 
бйй (три дні лежбв хвбрий); 2) бо¬ 
лючий (це йогб болюче місце). 

Больше-лее—більшіе], [по-]над (міша¬ 
ло вже по-над три рбки; любйв її 
по-над усе на світі); 6-е всего—най- 
більш[е] (цей фбкт найбільше при- 
тягбв до сббе нбшу увбгу); тем 6-е 
[что]*—нбдто що*, то й нбдто* (бо- 
ротьбб, точйлась завзйта, нбдто що 
й селйнство пристбло до повстбнпів; 
то й нбдто—чогб-ж нам тут сидіти; 
отлнчать случаи со сравнит. сте- 
пенью: ми повйниі негбйно вйрішн- 
ти цю спрбву—тим важлйвішу, що 
від нбї залежить дбля цілого нарб- 
ду); чем 6-е.., тем 6-е—*що біль¬ 
ше.., то більше...* (що більше ми за- 
хбдимо вглиб істбрії, то яскрбвіші 
стають нам ці віднбенни); [все] 6-е 
и 6-е—(см. Весь 2); 6-е или м-е— 
більш[е]-мбнш|е], *сяк-т6к*; 6-е то¬ 
го—*що-більшс* (пбршу потрббу 
ми вже сяк-так задовольнгіли—шо- 

Богомолец Больше-лее 
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більше, нам пощастйло зробйти де¬ 
який запас); как можно 6-е—як-най- 
бїльше (трбба кинути на селб як¬ 
найбільше кваліфікованої сйли). 

Большевизм — більшовйзм Ц - вик — 
більшовик ||- вистский—більшовйць- 
кнй. 

Больший—більший; 6-й частью, по 
6-й части—здебільшого, здебільша; 
все 6-й [и 6-й]— що-раз, *чим-раз, 
де-далі більший* (що-раз більший 
зріст продукційних сйл) II -шин- 
ство — більшість - шостії II - ШОЙ_ 
великий; довольно 6-й (изряд- 
ньій, порядочньїй)—ЧИМЙЛЙЙ ІЧИМЙЛЙ 
сім й). 

Бомба — ббмба || - рдировать — бом- 
(бард]увйти Ц -рдировка-бомб[арду]- 
ВаННЯ. 

Бондарь—ббндар-ря. 
Бонна—ббнна. 
Бор—бір-ббру. 
Бордовьій—бордбвий, бурякбвий. 
Борец—борбць. 
Бормотать—мймрнти, бубоніти. 
Боров—1) (свнной кладений самец)— 
кабан; 2) (часть дьімохода)—лбжень. 

Ьорода[тьій]—бородй[тнй]. 
Борозда—борозна || - здить(опашне)— 
борознити. 

Борона—бороні Ц -нить—боронувати, 
боронйти, скорбдити; (после посева)- 
волочити. 

Бороться—борбтися 
Борт (судна)—бблавок, борт. 
Борьба—боротьба; вступить в 6-у_ 
стати до боротьби. 

Босиком—босбніж, босяка II - сой бб- 
сий; на 6-у ногу —на босбніж || 
- сяк—босйк, босйвка; (оборванец)— 
халамидник; (собират.)—босбта бо- З 
сячнй. 

Бот—1) (лодка) бот; 2) (обувь) ббта. 
ьотайический—ботанічний. 
Ботва 1) (вообще)—бадйлля; (преиму- 
щественно огородиьіх растений)_ 
гич-чи, гйчка; 2) в частностн: (6-а 
стелящихся растений: арбузов, огуо- 
Цов н пр.)—огудиння; (свекльї)—бу¬ 
рячиння; (картофельная)—картоплйн- 
ня... И т. д. 

Ботинки — 1) (вообще) — черевйки; 
2) (полусапожки)—[полуботки 

Бо„чаР ~ II “ чарня—бондар¬ 
ня II - ченок— барйло; плоский б-к— 

‘ Ч«а ~ббчка' кУхва! как в бездонную 6-у—як у прірву. 
Боязливо—ббязко II - язлнвость—бо¬ 
язкість || - язливьій боязкйй |] -язнь 

-(чего)—бстрах перед чим, до чбго, 66- 

ясть-сти; нз 6-й чего—боячйсьчоґб, 
з бстраху перед чйм (він не зробйв 
цьогб з бстраху перед відповідаль¬ 
ністю). 

Боярин—бойрин. 
Бояться—бойтися. 
Бравнровать—бравувати. 
Браво!—браво! слава! 
Бравьій—бравий, гербйський* голін¬ 
ний (тб хлбнець гербйський!). 

Браздьі правлення — стбрнб, *кбрма 
влади*. 2 

І Брак—І) (бракосочетание, вступле- 
ние в б-к, сочетание 6-м) — шлюб, 
одружіння (в січні зареєстрбвано 
58 шлюбів); 2) (супружсство, пребьі- 
вание в 6-е)—подружжя (минуло вже 
2 рбки, як ми шлюб узялй, і за цей 
час наше подружжя нічим не зать¬ 
марилося); сочетать 6-м —дружити 
(сов. одружити), шлюбити (пошлю- 
бнтн), сочетаться 6-м—шлюб брати 
(узяти), дружйтнся (одружйтнся); 
граждацский б-к — цивільний, Світ¬ 
ський шлюб*; б-к без офіцінального 
оформлення — подружжя на віру 
(вони на віру живуть, без нійкого 
шлюбу). 

II Брак—брак, вйбірки, обірок. 
Ьраковать—бракувати; (находить из’- 
янш, признавать негодньїм что-нибудь 
также)—ганджувати, ганчувати що, 
чим (цілісінький дбнь бракували 
крам, та й тб ще не скінчгіли; у нбс 
Ці грбші ганджують,, не беруть) || 
- вой, - ванньїй — браковйй, бракб- 
ваний. 

Бракосочетание—см._ Брак 11| -раз- 
водньїй—[шлюбо] розлучний. 

Браннть-ся — (ругать-ся) — лаяти-ся; 
(журить, вьіговаривать)—сварйтн[ся 
на] кбгб (лає йогб на всі -заставки; 
мати сварйться, щоб на вулицю не 
ходйв || -нньїй (ругательїгий)—лай¬ 
ливий; 6-е слово—лайка Ц -нь (ру- 
гань)—лайка; площадная б-ь — ву¬ 
лична*, базарна, соромітська лайка, 
гнилб слбво (гпнлйм слбвом йогб 
налаяв). 

Браслет—обручка, браслбт[ка]. 
Брат—брат (множ, братгі) || - таться— 
братйти[ся] (батько мій не братав із 
панами) || - тоубийственньїй — бра- 
то[з]губний, братовбййний || - то- 
убнйство—братогубство, братовбив¬ 
ство І! - тоубийца—братогубець, бра- 
товбййця || - тский — братбрський, 
брат[бр]ній II - тски—по-братбрсько- 
му, по-братньому II- тство—братГбр)- 
ство. 

,А '■ . 



Брать — 19 — Будить 

Брать—брати; б-ть верх, в долг, взай- 
мьЙ в женьї—см. зти слова; б-ть 
чью сторону—ставати на чий бік, 
на ббці когб; б-ть [приступом] го¬ 
род, крепость—*з добувати [штур¬ 
мом]*..; б-ть пример с кого—*за 
зразбк, за взір брати когб*; б-ть на¬ 
чало—*брбти зачин;* б-ть в свиде- 
тели—брати за свідка; б-ть назад сло¬ 
ва—зрікатися слів; б-ть на себя чьи- 
ниб. функции, работу, долг—переби¬ 
рати*, переймати на сббе... || - ться— 
братися; б-ться за дело — братися, 
ставати до роббти; б-ться за ум— 
*в рбзум прихбдити*. 

Бранний — 1) шлюбний, весільний 
(шлюбний контракт; шлюбне свідоц¬ 
тво; весільне лбже); 2) подружній 
(минуло вже 2 рбки нашого подруж¬ 
нього життгі).- 

Бревенчатьійг—бервенчйстий || - вно — 
бервенб (мн. бервбна), дуб, колбда; 
(собират.)—бервбння, деревня (наво¬ 
зив дербвні хіту ставити). 

Бред — маячіння, марення, маячнгі 
(гарячкбве марення розпаленого 
мбзку); (бредовоесостояние)—ббмар- 
ри*; бьіть, лежать в 6-у *в ббма- 
рі бути, лежати* Ц - дни— [дурні, без¬ 
глузді] химбри*; (вздор, чушь)—бред¬ 
ня Ц -довой—маячний, ббмбрний* 
Ц - дить — маячити, марити, олудй- 
ти словами. 

Брезгать—грбб[ув]ати, гидувати чим || 
- згливьій — греблгівий*, гидли¬ 
вий. 

Брезент—брезбнт. 
Бремя—тягар; разрешиться от б-ни— 
розродйтися, оородйтися; лежать 
6-м на ком—тяжгітн на кбму. 

Брести—1) брестй, тяггйся (тйгнеться 
вулицею); 2) брестй (бредб річкою). 

Брешь—вйлам* прблаМ*. 
Бригада—бригіда. 
Бритва—бргітва, голінний ніж, [ніж-] 

голінннк* Ц -твенннй— голінний, 
брйтбвний II - тьій — гблений, бри¬ 
тий || - ть-ся—голйти-ся, брйти-ся. 

Бровь—бровй (мн. брбви). 
Брод—брід; переправляться в б-д— 
перебрбджувати, перебрбднти (сов. 
перебрестй). 

Бродильний—квасйльний. 
Бродить—1) бродйти, блукати, никй- 

ти (никає вулицями); 2) квасніти* 
квіснутн; (о жидкостн также)—гра¬ 
ти, шумувйти, мусувати Ц - дяга —. 
бродйга, волоціЬга || -дяжество-дяж- 
ничанье — бродяжництво*, воло- 
цюзтво, мандри || - дяжничать — 

бродйжити, волочйтися || -дячий— 
бродйчнй, бродгіжний. 

Брожение—1) кваснення, фермента- 
'' ція; (о жидкости также)—шумування, 

мусування; 2) (волнение)—рбзрух*. 
заколот, заворушення*; 6-е умов— 
рбзрух*, заколот, заворушення* в 
думках. 

Броневик-неносец—панцерник (про¬ 
тягом бдного рбку число морськйх 
панцерників .зрослб утрбЄі || - невой 
-неносньїй—панцерний. 

Бронза-брбндзаЦ-зовьій-брбндзовий 
Бронировать—11 панцерувати*; 2) за¬ 
безпечувати* (мйе 2 забезпечені міс¬ 
ця на цбй пбїзд). 

Бронхит—бронхіт. - 
Бронь-ня—1) пйнцер, брбня; 2) забез- 

пбка* (добулй забезпбку на 2000 пу¬ 
дів вугілля). 

Бросать - сить-ся — кйдати-кйнути-ся; 
(швьірять)—жбурлйти (сов. пожбу¬ 
рити, жбурнути), шпурлйти (шпурну¬ 
ти); б-ь взгляд, б-ь в жар, в дрожь, 
б-ься в глаза—см. зти слова; б-ь на 
произвол судьбм—кйдати на прнзво- 
лйщс; б-ь в холод—морбзом усипати 
(сов. усипати: бт злякавсь—аж мо¬ 
рбзом усйпало). 

Брошюра — брошура; (малого разме- 
ра)—метблик (нарбшті пощастйло- 
таки вйдати метблнка на 4 сторінки). 

Брус—брус. 
Брутто—брутто, грубо. Все б-о—гру¬ 

ба вага, вага з тарою. 
Брьізга — бризка \\ - згать — брйзкати 

(сов. брйзнути, бризконути). 
Брюзга—гарикало* буркун || -згли- 
вьій — гарйклйвий* Ц -зжать—га- 
рйкати*, бурчати. 

Брюки—штанй. 
Брюнет—чорпйвий, чорнйвець. 
Брюхан,-хач—черевань || -хастий — 
череватий Ц -хо—чбрево || - шина— 
очербвнна || - шной—черевнйй. 

Бряцать — побрйзкувати, брязчати, 
брязкотіти (Франція войовнйчо по- 
бргізкує збрбєю). 

Бубен—бубон Ц - бенчик — бубонбць, 
балаббнчик, колокільце. 

Бугор—горб (хата на горбі) || - горчат- 
на (меднц.) — горбковйця || -гри¬ 
стий— горб[к]уватий, горбастий. 

Будень—будень; б-н (серая, непри- 
глядная жизнь)—будбнщнна. 

Будет!—гбді! буде! (годі вже вам па¬ 
нувати!). 

Будить—будйти, збуджувати, розбур¬ 
кувати (заходилися розбуркувати 
селйнство з непробудного сну). 
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Будка—будка; (сторожевая)—вартівня, 
сторожівня. 

Буд н и чи ьій—буденний; б-я жизнь—бу¬ 
денщина. 

Будоражить—баламутити, розбурху¬ 
вати, колбшкати. 

Будто. [бьі], как-будто — [не]нйче, 
[не]мбв, ніби, б^цім; ніче-б то, ніби¬ 
то, буцім-то, [не]мбв-бн то (блищйть 
неначе зблото; хброше—нембв у 
кбзці; подейкують люди, буцім-то 
він із білими пішбв). 

Будущий—майбутній; (следующнй)— 
наступний (майбутні покоління; на¬ 
ступне покоління, наші сини, до¬ 
кінчать цю роббту); в 6-м году, ме- 
сяце...—на тбй рік, місяць.., наступ¬ 
ного рбку, МІСЯЦЯ... || “Щ^Є,“ЩНОСТЬ— 

майбутнє, майбутність, будучинб 
(людйна з блискучою будучинбю); в 
б-ч—нбділі, в майбутньому; в не- 
далеком 6-м—незабаром, невдбвзі. 

Буйвол—буйвіл-вола. 
Буйньїй—буйний (буйний вітер); (бур- 
ньій, мятежньїй)——6ур[х]лгі вий (бурх- 
лгіва повстйнча стихія; бурливий 
настрій'; (беспокойньїй, забнячли- 
вьій)—бурливий, бешкетний (такйй у 
нас нарбд бурлйвий—із бійки й не 
вихбдимо) II - йство (бесчинство)— 
бешкет увйиняі (вчинйли бЄшкет; 
дбвго терпіли бешкетування н’йного 
офіцерства). 

Букашка—кузька, комашка. 
Буква—літера, б^ква || - квальньїй— 
буквальний, літеральний, достатніїй 
достеменний II - кварь — граматка,' 
буквбр-рй. 

Букет—букЄт. 
Буксир—буксйр Ц - сировать—букси¬ 
рувати. 

Булавка—шпгілька. 
Булка—булка || - лочная - пекйрня, 
хлібпя Ц - лочник—пЄкар-ря. 

Бульїжник — бруковйй камінь, [кб- 
мінь-] круглйк. 

Бульон—бульйбн. 
Бумага 1)папір-пЄру; входящая, исхо- 
дящая 6-а—вступнйй, вихіднйй па¬ 
пір; писчая 6-а—*папір до писання*- 
пропускная 6-а — бібула*; обсо¬ 
таная 6-а —бібула* папір до за¬ 
гортання*; промокательная 6-а — 
бібула *просушнйй папір* ирб- 
сушка*; іисписанная 6-а—вьіразит. 
бумажньїй хлам) — шиаргйл, (со- 
бират.)—шпаргалля (витяг здоровЄз- 
ний шпарґйл і став читати; стільки 
шпарійлля набралося, що й вйгрібу 
немі); 2) (хлопчатая 6-а}—бавовна 

бйвина; (цветньїе бум. нитки для вм¬ 
ій иванья ) зйполоч-чи || -магомара- 
ние—бйзграння Ц - магомаратель— 
бйзграч || - магопрядильньїй — ба- 
вовнопрйдний, бавинопрйдний* || -ма- 
гопрядильня—бавовнопрйдня, бави- 
нопрйдня* Ц - мажник—портфельна || 
- мажньїй—1) папербвий, папірйний; 
і) (хлопчатобумажпьій) — бавіовінй- 
ний; б-я ткань—бав[ов]нйнка. 

Бумазея бархан, бамазЄя II -зейньїй— 
барханбвий, бамазЄйний. 

Бунт—бунт; подннмать б-т—зчинйти 
(зчинити), зривати (зірвати), знімати 
(знйти) бунт || - товать-ся — бунту- 
ватися Ц - товство — бунтівнйцтво, 
бунтарство II - товщин — бунтівнйк, 
бунтар-ря |) - товской -товщический 
— бунтівни[чи]й, бунтарський. 

Бур[ав1—свердел, свердло || -ріавіить- 
свердлити. 

•Бурак—бурйк. 
Бурам— см. Вьюга. 
Буржуа[зия)-буржуа[зія] || -азньїй— 
буржуазний. 

Бурда—заколбта* бурда, дж^рджа. 
Бурлить—вирувати, бурувати. 
Бурньїй 1 буряний* (сьогбдні годй- 

на буряна; буряна бсінь; 2) (бушу- 
ющнй, мятежньїй)—бурхлйвий (бурх- 
лйве мбре, засідання); (стреми- 
тельньїй)—нагальний, навальний (на¬ 
гальний вітер, біг). 

Буровой—свердловий; б-я скважина— 
свердлбвина. 

Бурьій—бурий. 
Буря — бурй, хуртовина; поднялась 

б-я схопилась, знялась, зірвалась 
буря. 

Бутьіль—бутель-тля;(большая)-сулій || 
- тьілка—плйшка. 

Буфер—буфер. 
Буфет—буфЄт. 
Бухгалтер—бухгалтер || - терия—бух¬ 

галтерія. 
Бухта—бухта. 
Бушевать — бурувати (мбре бурує; 
прийшбвп'йний.якзаходйвсьбурува- 
ти); бурхотіти, бурхати (к человекуне 
применяется); бу ціующий—і как при- 
лагат.) — бурхотлйвий, бур[х|лйвий 
(бурхлйва селйнська стихія). 

Буяй — бешкетник, гармйдерник* за¬ 
війка || - нить—бешкетувати, гармн- 
дерувати*, войдуватп. 

Б[ьі] б[и] (колй-б я був знав, то й 
прийшбв-би). 

Бьівало (нареч.)—булб, бувало (візь¬ 
ме, булб, газету та й чйтає) || -ва- 
л ьі й—бу в Ал и й |[ - в ать—бувати; часто 
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б-ь (посещать) где, у кого (вьіра- 
зит.) — учащйти куди, до кбго (го- 
родськ{ інструктори не дуже до ніс 
учащають); как не бьівало *мов і 
(нйче й) не булб*, (вьіразит.)—мов 
(наче) лйзом злизйло (дйвимось, а 
тії хїтн мов і не булб;.. хйту мов 
лйзом злизйло); ннчуть не бьівало— 
*ані мйло*, збвсім ні; как ни в чем 
не бьівало—люббнько (любісінько) 
собі, наче й не він (вонй, вонй...) 
(узйв грбші та й пішбв собі лю- 
ббнько; ...та й дйвиться, наче й не 
він); не бьівать атому!—не буде 
цьогб! Ц - вший—колишній (колйшній 
фабрикант). 

Бьік—1)(самец коровьі н пр.)—бик, а 
ближе: (некладеньїй)—бугйй; (кладе¬ 
ний)—віл; 2) бик (бикй під мбстом 
потрухли). 

Бьілое—бувйльщина, минуле, мину¬ 
вшина II лой —булий* колйшній || 
-ль—билйця, -бувйльщина. 

Бистрота — швйдкість, прудкість || 
- строходньїй—*швидкгій, прудкйй 
[на ході]* Ц - стрьій—швидкйй, гіруд- 
кйй. , 

Бьіт — пббут II - тие, - тье — буттй II 
-тность—пробувйння; в б-ь—за про- 
бувйння; Ц -товой-побутбвий ]| -ть— 
бути; бьіть кем, чем (в качестве 
кого, чего, исполнять функцин кого, 
чего)—бути, прйвйти за кбго, за щб 
(я був у них за вчйтеля, хоч і сйм 
не дуже знався на грймоті; шинбк 
тоді прйвив був і за клуб, і за 
тейтр); бьіть кем, чем (со значеннем 
постоянного занятня, состояния, 

В, во—у (в, ув, уві, ві)? а ближе: 1) (с 
вин. пад. на вопрос: куда?)—в (у...), 
до, на (упйв у вбду; пішбв до те- 
йтру; поїхав до Кйїва, на селб); 2) (с 
предл. над. на вопрос: где?)—в (у...), 
на (в житті всякого бувйє; бйчив 
уві сні;живб вХйркові, на селі); в 5-ти 
верстах от...—[за] п’йть верстбв од... 
(5 верстбв од Ііолтйви є селб...); 3) (с 
вин. и предл. пад. на вопрос: когда?)— 
в (у...) (у вівтброк газбти не вййшли; 
це булб в 1905-ому рбці); вьіража- 
ется также род. падежом (в тот день, 
год, месяц...—того днй, рбку, міся¬ 
ця; це булб 1905-го рбку) или пред- 
логами під, за (під той чйс я був у 
Москві; за нйших часів селб не знй- 
ло газбт), о (в 5-ом часу—о п’йтій 

пребьівания)—бути, с твор. или нмен. 
пад. (він був учитель; був спбршу 
учйтелем, а тоді пішбв у кооперй- 
дію); вьіражается ' также глаголами 
на-увйти.-ювати: учителювйти, ад- 
вокатувйтн, головувіти; будучи — 
бувши <бувши добрим адміністрй- 
тором, він за одйн місяць налйгодив 
спрйву); будет!—гбді! буде! Хотел 
бьіло, зашла бьіло...—хотів був, 
зайшлй булй (хотів був поїхати, 
та ніколи булб); как бьіть? — йк 
його бути?* щб [його] діяти?* 
будьте добрьі—будь лйска, будьте 
ласкйві (якщо є чйс, зайдіть, будь 
лйска, до редйкції); так и бьіть- 
лехйй [і] тйк, (народи.)—сількнсь (ну, 
нехйй уже й тйк, дйм тобі грбшей; 
дйй, мені дуже трбба.—Та вже сіль¬ 
кнсь, берй); будьте здоровьі!—бу- 
вййте здорбві! да будет!—хай буде! 
будь что будет, бьіла не бьіла— 
що буде, те й буде; не тут то бьі- 
ло—та бй, [гбді], аж [воно] ні* 
(кинувся був продавйти—та бй, гб¬ 
ді; я йогб і просйв, і клйнявся—аж 
ні, не хбче). 

Бюджет—бюджбт Ц-тньій—бюджетб- 
вий. 

Бюллетень—бюлетень. 
Бюро—бюрб; ннформационное, спра- 
вочное б-о—інформаційне бюрб. 

Бюрократизм]— бюрокрйт[йзм] ||-ти- 
ческнй—бюрократйчний || -тия—бю¬ 
рократія. 

Бюст—погруддя, бюст (на сцбні по¬ 
груддя Мйркса й Лбніна; жінка з 
пйшним бюстом). 

годйні); 4) (с вин. пад. на вопрос: во 
сколько времени?) — за (за два дні 
зробйв усе чйсто), на (заробляє 
10 червінців на місяць; приїздйть 
сюдйдвічі нйрік);вб-время_вчйс[но], 
впбру; как-раз вб-время — *сйме 
вчйс[но]*, сйме впбру; во-первьіх, 
во-вторьіх, в-третьих—по-ибрше, по- 
друге, по-трбтє; во что бьі то ни 
стало—*будь-що-будь, за всйку ціну* 
(нам трбба, будь-що-будь, притягтй 
до сббе увйгу громадйнства); во всю 
[Ивановскую]—що-духу, що-сйли, на 
всі зйставки; во внимание к чему— 
з бгляду*, з увйги на щб (з бгляду 
на велйкі йогб заслуги, надасться 
Йому правб...). 

- 

_ 
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Вагон — 22 — Ввод 

Вагон—вагбн || - нньїй — вагонбвий, 
вагбнний Ц - новожатьій — вагоно- 
вбд[ець]*. 

Важничать — пишбтися, величатися, 
пйзитися, бундючитися || -жность— 
1) вагб, важлйвість; повбжність (це 
спрбва не абй-якбї вагй); что за в-ь! 
велика в-ь! — [не]велйке діло! не 
скільки діла!* 2) (степенность)—по- 
вбга, поважність; (чванство)—пихб, 
пйшність Ц -жньїй — 1) важлйвий, 
вбжнйй; (серьеЗнмй) — повбжний 
(спрбва дуже повбжна); бьіть в-м 
(иметь значение)—вбжнти (нбм це ба- 
гбто важить=для нас зто очень в-о); 
в-я особа—*значнб осбба;* 2) (сте- 
пенньїй) — повбжний; (чванньїй) — 
пйшний, пихітей, бундючний. 

Вазелин—вазелін. 
Вакансня—вакансія || - нтньїй — віль¬ 
ний, вакантний; бить в-м — ваку- 
вбти. 

Вакханалия -вакханблія* бакханблія. 
~ Вал—1) інасипь)—вал, окіп; 2) (вол- 

на)—бурун, вал; 3; (вращающийся ци- 
линдр)-вал; уменьш. валик—валбк. 

Валенки—повстйники, вблянці. 
Валить-ся—І) валйти-ся (звалйв йогб 

на зЄмлю); 2) (двигаться массою)— 
сунути [хмйрою] (люд, дйм сунув 
хмброго); (о дьіме, паре также)—бу¬ 
хати, путрнти (а пара звідти так і 
путрить); снег в-т-сніг сипле |хмб- 
рою|; валом в - ть—*бблавом, вбля- 
вою сунути* плбвом плйстн (а люд 
тудгі бблавом суне). 

Валовой—гуртовйй. 
Валюта—валюта. 
Валять—1) (опрокидьівать) — валйти- 

2) валяти, качбти (валйють сукнб’ 
шбрсть; качбють тісто); валяй!_ 
шквбр! сип!* Ц - ляться — валйтися; 
(о живом сущ. также) качбтися 
(кпйжка валйється дблі; чзстЄнько 
п яний качбвся по ббгнах); в-ться в 
постели—вилежуватись. 

Вампир—упйр-рй, вампір. 
Ванна—вбнпа, купіль-пелю. 
Варвар[ский] — вбрварський, азійт- 

[ський]. 

Варбньїй—варбний || - ренье—1) (вар¬ 
ка)—варіння; 2) (кондитерскнй про¬ 
дукт)—варбння. 

Вариант варійнт, відміна || -риация— 

Варить-ся—1) варйти-ся; 2) (о пнще- 
варении) — травйти-ся, перетрбвлю- 
вати-сь. 

Вассал—васбл. 

Вата—вбта. 
Ватага-ватбга. 
Ват[оч]ньій—вбтяний. 
Вахлак—вахлбй, вайлб, тюхтій. 
Ваш—ваш. 
Вбегать—убігбти (сов. убігти), уска¬ 
кувати* (ускбчити). 

Вбивать —убивбти, забивбти, уганйти 
(сов. увігнбти); в-ть в голову— 
утовкмбчувати, укидбти (сов. втбвк- 
мбчити, укйнути) в гблову. 

Вблизи—поблизу. 
Вброд — брбдом, у-брід (перейшлй 

річку брбдом). 
Вваливаться — 1) увблювати, втйрю- 

ватись (сов. втйритися) (ціла юрбб 
ввалйла до хбти); 2) западбти (ббч, 
як йому бчі запбли). , 

Введение—1) запровбдження, заве¬ 
дення; в-е в действие (в силу) за- 
кона — надбння чйнности закбнові; 
2) (преднсловие)—вступ, запровід*. 

Вверх—вгбру, догорй; в-х ногами, 
дном догорй ногбми, днбм,стбрч[мб], 
сторчакб, горйніж, горідна* (вьіра- 
знт.)—шкербберть (усе шкербберть 
постбвив); полететь (упасть) в-х но¬ 
гами—полетіти шкереберть, сторча¬ 
кб дбти; в-х лицом, животом—горі¬ 
лиць, горічерева; в-х по .течению— 
прбти водй, у-стріть водй; в-х по 
течению Днепра, Волги...—*вгбру 
Дніп()бм, Вблгою*... (плйстн прбти 
водії дуже тйжко; 15 верстбв од 
Київа вгбру Дніпрбм е прегбрна 
містина Ц -рху—вгорі. 

Вверять-ся звірйти-ся, сповірйти-ся* 
(сов. звірити-ся...) кому, на кбго. 

Ввод во владение—увід у посідбння 
(володіння), увбдини || -днть—1) увб- 
Дити; завбднти (сов. увести...) (завів 
гостбй до світлиці); в-ть в искушение 
(соблазн), гр§х, убиток—призводити 
(сов. призвести) до спокуси, гріхб, 
втрбти; в-ть в обман (заблуждение)— 
увбдити в омбну, омилйти (сов. оми- 
лйтн); в-ть во владение—увбдити в 
посідбння (володіння); в-ть закон в 
силу, в действие—надавбти (сов. на- 
дбти) закбнові чйнности (закбнові 
надабться чйнности від 2 жбвтня 
1923 рбку); 2) залровбджувати,'за- 
вбдити (запровбдив у виробництві 
досконбліші машини; ці словб завів 
у літературу Карамзін); в-ть бжизнь - 
запровбджувати до жлттгі || - дньїй— 
1) в-я статья—вступнб, залровіднб* 
статтй; 2) в-е предложение. слово— 
вставнб речення, слбво; 3) в-й лист— 
увбдчнй, запровіднйй* лйст. 



Ввоз — 23 - Вековечньїй 

Ввоз—довіз-вбзу || -зить—1) увбзити, 
завбзити, (сов.увбзтй...) (завези плуга 
під пбвітку); 2) довбзити (ми цьогб 
ріку довезли мбнше кріму, ніж ви¬ 
везли) || -зньїй—довізнйй. 

Вволю—удбзвіль*, удбсталь, подостіт- 
ком*, довблі, (сильнеє)—до-[нб]схочу 
(наївся удбзвіль, до-схочу; всьогб 
вони міли удбзвіль, удбсталь...). 

Ввязьіваться—устрявітн (сов. устрй- 
ти), умикітнся* (увімкнутися) (бу- 
лб-б мені не вмикітися др ції спріви). 

Вглубь—углйб. 
Вглядьіваться—удивлйтися, придивлй- 

тися (сов. удивйтися...) 
Вгонять—заганйтн, уганйтн (сов. за¬ 
гніти, увігніти); в-ть в гроб—на 
тбй світ загніти, до грббу впрові- 
дити. 

Вгору—у гбру, на гбру, під гбру. 
Вгорячах—з-бпалу, згірячу. 
Вдаваться—1) уганйтися (сов. увігні- 
тися), захбдити (ділйнка йогб в цьбму 
місці далбко вганйлася в чужі грун¬ 
ті'; 2) (нредаваться) — удавітися, 
(вьіразит) — заганйтися* вкидітися 
(загнівсь у надхмірну філосбфію); 
в-ться в разговорьі—в рбчі (в ба- 
лачкй) захбд'.ти. 

Вдалеке, вдали — віддалені, відда- 
,лі[к] II -ль—в далину, в далечінь. 

Вдвоє — удвбє || - §м—удвбх Ц - йне— 
подвійно. 

Вдевать—усіджувати* (сов. усадйти), 
устрбмлювати (устромйтй); (о чем- 
ниб. гибком: питне, веревке...)—усн- 
лйти (усилйти). 

Вдова-вец—удові-удівбць. 
Вдоволь—см. Вволю. 
Вдогонку—наздогін [ці], нігінцем. 
В доль—уздбвж, уподбвж. 
Вдохновение—падхлбння || -венньїй- 

надхнбнний. (суіц.).г— надхнбнець* 
(побт-надхнбнець) || - витель ~ (воз- 
вьішенно)—надхнйтель, (проще)—жа- 
прівник* привбдець (напрівника 
цих злбчинів нарбшті впіймано)—см. 
также Вожак || - влять — надихіти 
(сов. надхнути), (проще)—:*напра- 
влйти (напрівити) на щб, давітн (ді¬ 
ти) напріву, нівід до чбго* (це він 
дав піртії напріву до рішучого вй- 

.ступу) || -ляться -запілюватися (сов. 
запалйтися) [нздхябнням]*. 

Вдохнуть—см. Вдьіхать. 
Вдребезги (разбить) —на дрізки, на 
дріб’язок*, на гімуз. % 

Вдруг — 1) (пеожидщшо, внезапно)— 
уріз, ріптом, наріз (він умбр уріз, 
несподівано’; [как] в-г (поветствова- 

тельное)—аж [тут [уріз, наріз], ко¬ 
ли [це [враз] (ідемб ми, аж лежйть 
чийсь одбжа; думав був їхати, аж 
тут зимі впіла; стойли ми дб.вго, аж 
[тут] наріз гаркнула гарміта); а в-г 
его нет дома?—а щб як йогб неміє 
вдбма? если в-г окажется, что де- 
нег нет, то...—як-би наріз вйяви- 
лося, що грбшей неміє, так... 2) (сра- 
зу, зараз)—враз (мй всі вріз загу- 
кіли: .не хочемо!*). 

Вдумчивьій — вдумливий, роздумли¬ 
вий* Ц - мьіваться — удумуватись у 
щб, роздумувати[сь]* над чим. 

Вдьіхать — удихіти (сої. удихнутн, 
увідхнуТи*). 

Ведать — відати || - денне — відання; 
бьіть, находиться в в-ии-бутн, не-- 
ребувіти у віданні. 

С ведома—за відомом; без в-а—без 
відома Ц-мость-відомість || -мствен- 
ньій — урйднйчнй, урйднйцький || 
- мство—урйднйцтво, відомство. 

Ведро—відрб, (большое) — цебрб, це- 
ббрка, (дерсвянное)—кінва || - дер- 
ньій—відбрний. 

Ведь—аджб[ж], таж (ставнтся только 
в начале предложения; так, русск. 
тьі, ведь, окончил университет=укр. 
аджб ти скінчйв університбт|а]; то- 
варищн, да ведь зто нам совершен- 
но безразлично=товарнші, таж до 
цьбго нім байдужісінько). 

Ведьма—відьма. 
Зеер^віяло, віяльце. 
Зежливость—увічливість, чбмність; из 

в-и—для ввічливости, з увічливости, 
для годйться (довелбся ДЛЯ ВВІЧЛИ¬ 

ВОСТІ! запросйти йогб до кімніти; ці 
я тік тільки сказів, для годйться) || 
- вьійґ-увічливий, чбмний. 

Везде—скрізь, усюди ||-здесущий— 
повсюдний, повсюдносущий*. 

Везти—1) см. Возить; 2) (безличн.)— 
щастйти, таланйти, пійдитн (бт уже 
кому іцастйть). 

Век—1) (жизнь, бьітие)—вік (людський 
вік недбвгий); век коротать—вік ві- 
кувіти; прожить, нзж.нть век—вік 
звікувіти: до скончання вена—до¬ 
віку, повік; во веки веков—по вік 
віку, на віки вічні; 2) (зпоха)—вік, 
добі, часй (сербдні вікй; ці булі 
добі аскетйзму; за піших часів це 
видається страшбнннм архаїзмом); 
3) (столетие) — століття, сторіччя, 
вік. 

Веко—повіка. 
Вековечньїй—віковічний, вікодівній* 

II -вой—віковйй. 
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Векселедатель — 24’ Верннй-но 

Векселедатель—векселедавець || - ле- 
держатель — вбкселедбржець* || 
*ль—вексель; простой, переводньїй, 
обрапшй в-ль—звичайний, перека- 
збвнії; зворбтнйй вексель; погасить 
В-ль—оплатйти вексель; поручитель¬ 
ство по в-ю — порука на вбкселі; 
пред'явить в-ль ко взьісканшо—по¬ 
діти вексель до правіжу* до суду 
II -льньїй—векселбвий, вексельний*. 

Велеречивий — широкомбвний. 
Велеть—веліти-звеліти (за дінь [з)ве- 
лів усб чйсто зробйти), казігн-ска¬ 
зати (рукбпис прийнялй, тільки 
[с]казіли дбщо вйправити). 

Вїликан—»блет[ень]. 
Великий—велйкий (велйка жовтнева 
революція), (о людях — сущ.) — ве¬ 
летень] (побт-вблет Бодлбр); силь- 
нйй* (XIX* століття далб такйх силь¬ 
них учбних-гірирбдників, як Дірвін; 
ніша література ішлі слідбм за 
літературами сильнйх нарбдів євро¬ 
пейських); (грандиозньїй)—велетен¬ 
ський (мй ще міємо вйконати веле¬ 
тенську роббту відрбдження нішої 
иромнслбвостн). 

Великодержавний — великодержів- 
ний || - кодушие — великодушність В 
- кодушнмй-великодуїшшй || -коле- 
пие—рбзкіш, рбзкоші, пйшпість, пиш- 
нбта (йогб вражіла рбзкіш, пишність 
паліців; підй на річку, глйнь, які там 
рбзкіш) II -колєпньїй — 1) розкішний, 
(пре]пйшний (препйшне королівське 
убрінпя; розкішні ілюстріції); 2) (от- 
лйчкьій)—прегірний, чудбвий, пре- 
крісипй (роббта далі ирегірні ні- 
слідки). 

Великоросе—великорус, москіль, ро- 
сійнйн || -короссия—Великорбсь-си 
Москбвщина, Росія || - корусский— 
великоруський, москбвський, росій¬ 
ський. 

Великосветский—великосвітній, вели- 
* копінський. 
Величавий — величівий || - чайший— 

1) (самьій большой)—найбільший (це 
найбільший із світовйх діячів револю¬ 
ції), (самий великий)—найбільш велй- 
кий(крйтика вйзнала одностійно, що з 
усіх визначнйх твбрів XIX століття цЄ 
—найбільш велйкий);2) (огромньїй)— 
велнчбзнийіврятувіти спріву мбжна 
тільки величбзннм напруженням усіх 
твбрчихейл); кв-му сожалению, уди- 
влению на превслйкнй жіль, на пре¬ 
велике диво II - чественньїй—велич¬ 
ний II - чиє—вЄлич-чи (і тут він збаг¬ 
нув усю вблич людського духу). 

Величина— 1) (как свойство предме¬ 
та)—більшнні, величині; вСлйкість 
(щбб дббре опнсіти ці бргапи, тр'б- 
ба подавіти й їх вільшину; пущено 
в рух деейту дбмну—пбршу велй- 
кістю на весь СРСР); какой он 
в-ш—*якгій він завбільшки, більши 
нбю*; одной, одннаковой в-ьі—одні 
новий завбільшки, більшннбю; в-ой 
в 3 м,— *завбільшки, більшннбю на 
З метри*; в-ой с дерево—завбільшки, 
більшннбю - з дбрево, як дбрево 
2) (как предмет)—величині (матема 
тична величині; серед ніших учб 
них він явлйе соббю першорйдну 
величину). 

Велосипед—велосипбд, вбло. 
Вена (анатом.) -вбна. 
Вена (город)—Відень-дня. 
Венгрня—У гбрщина || - герский-угбр 
ський || - герец—угбрець. 

Венерический—венеричний. 
Венец—вінбць 
Веник—віник. 
Венок—вінбк. 
Вентилятор — вентнлйтор, вітрогін 

гбну, вітрячбк. 
Венчать-ся—вінчітися-ся. 
Вера—віра; обращать в в-у—навер 
тіти (сов. навернути) на віру; те 
рять в-у во что—зневірюватись (зне 
віритися) чогб* в чбму. ' 

Верба—верба. 
Вербовать—вербувітн || -бовка—вер 
бувіння, вербунок. 

Вердикт—прйсуд, вирок. 
Веревка — мбтуз, мотузка, (только 
тонкая, бичевка)—швбрка, мотузбкЦ 
- вочний— мотуз[к)6внй, (еделанньїй 
из в-и также)—мотузяний. 

Вереница—нйзка, візка (дбвгою віл 
кою сунуть возй). 

Веретено—веретбно. 
Веритель—вірйтель, уповновіжник || 

- рительньїй—вірчий II -рить—1) (ов 
что)—вірити в ш.6; 2) (чему)—вірити, 
І^нйти, діймітн, давіти віри чому 
(дбвго не йнялі цьому віри). 

Вернуть—см. Возвратить. 
Верньїй-но—1) (преданньїй) — вірний 
но (вірний друг; служили йому вір 
но); 2) (належний, несомненний)- 
пбвннй-но (не) (ці—певний шліх до 
нішої спільної метй; мйю 10 червін¬ 
ців пбвного заробітку; колії він тік 
сказів, знічнть уже нбвне зніе); 
3) (истинний, основательний, сира 
ведливий)—справедлйвий-во, слуш 
нйй-но* (слушні увіга товірнша 
Вбдя розкривіеістбтуспріви);4)(пра 
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вильньїй, безошибочньїй) — правдй- 
вий-во, вірний-ио (в цій крамниці 
вагі правдива; годинник ідб вірно); 
с подлннньїм (орнгнналом) в-о — з 
первбнисом згідно; 5) верно=веро- 
ЯТНО—СМ. 9ТО слово. 

Верование—вірування || - ровать—ві¬ 
рувати; веруюіций (прилагат.)-(бо- 
го]вірний, релігійний, поббжний; так- 
же оннсательно (у ніс іще багато 
боговірного люду; ...таких, що в ббга 
вірують) Ц - роисповедание — віра, 
релігія, віровизнання* || -роломньїй— 
віролбмний || -ротерпимьій— віро- 
терпгімий || - роучение — вірона- 
вчіння. 

Вероятно—1)(правдоподобно)—імовір¬ 
но, можливо (зто вполне в-о—це річ 
збвсім імовірна, можлива); 2) (долж- 
но-бьіть)—мібуть, Іібвне (вй, пбвне, 
зиієте, щб то за людйна || - ятньїй— 
1) (правдоподобньій)-імовірннй, мож¬ 
ливий (вбльми ймовірний наслідок 
цьогб експеримбнту—загальне зубб- 
ження селйнства); 2) (предположи- 
тельньїй, гипотетнческий)-здбгідний 
(здбгідне відділення між цимй дво- 
мі точкіми - 5 м. = в-е расстояние...). 

Верста—верстві. 
Верстак — варстіт-ту (муж. р.), вар- 
стіть-ти (ж. р.). 

Верстать (типогр.)—верстіти. 
Верстовой — верстовйй; в-й столб— 
верстві, верстовйк. 

Вертеть-ся—крутйти-ся, вертіти-ся. 
Вертикально—вертнкйльно, [ні]сторч, 
простовйсноЦ-льньїй^-вертикільний, 
сторчовйй, простовйсний. 

Вертлявий—верткйй, в’юнкйй. 
Верфь—кораббльня. 
Верх—верх, (верхушка, веринша чего- 
ниб. также)—горі (зліз аж на сімий 
вбрх, на сіму гбру); в-х зкипажа— 
буд[к]а; брать, взять в-х — бріти, 
взйти гбру || - хний — вбрхній, го¬ 
рішній (вбрхня губі; горішній пб- 
верх; горішня Німеччина); (наруж- 
НЬІЙ, внешний)—звбрхній* повбрхній 
(звбрхні шари землі = в-е слон) || 
-ховнмй — верхбвний, найвйщий || 
• ховод—всрховбда || - ховодить — 
верховбдити || - ховой — всрховйй; 
(суіц.=всадннк)—верхівбць, вбршник; 
верховйк ||- ховье —вершина; (верх¬ 
нєє течение рекн)—верхоріччя || - хо- 
гляд—верхоглйдЦ-хбм — вбрхи (їз¬ 
дить вбрхи)||- хушка — всршбк, вер- 
шб^ок || - шина—верх[овйна]. 

Вершить—вершйти II - шнтель—вер¬ 
шитель. 

Вершок—вершбк. 
Вес—вагі; на вес — вагбю, на вагу 

(продавіти вагбю); в 3 п. в-м— *[на] 
З п^ди заввіжкн, вагбю*; иметь 
вес—мітн вагу, віжити, завіжуватн 
(він багіто візкить у громадйнстві); 
удельнвій вес—питбма вагі. 

Веселить-ся — веселйтн-ся ^ - сельїй- 
ло—весблий-вбсело || -селье-весб- 
лість, весблощі. 

Весенний — веснйнйй. 
Весить—;'нметь вес)—віжити, завіжу- 

вати (ця скрйня віжить, завіжує два 
п^ди) у -ский — [за]віжшій, ваговй- 
тнй (дбвго-б іще точйлнся балачкй, 
коли-б голові не подів, нарбшті, за- 
віжнбго свогб слбва). 

Весло — веслб, грббка; рулевое в-о— 
стернб, кбрма. 

Весна—весні; ранняя в-а—прбвесень- 
сни, прбвесна; весной (наречие) — 
на весні, по весні, всснбю; ранней 
в-й—на прбвесні (це було на весні, 
на прбвесні); зтой, прошлой в-й я 
ездил в Крьім—ції, минулої веснй я 
їздив до Крйму. 

Весовой—вагбвйй || - совщик — важ- 
нйк, вагір(-ря). 

Вести—1) вестй (ведб кбні), провідитн 
(провідать боротьбу, війн^.переговб- [>и, жиггй, розмбву, оповідіння, тбрг- 
івлю]); в-и переписну — *провіднти 
листувіння*, (переписьіваться) — ли- 
стувітися; в-и дело, работу, хозяй- 
ство—провідитн (справувітн) спрі- 
ву (діло) роббту, господірство; в-и 
процесе (тяжбу)—1) гіровідити про- 
цбе (процбе мій провідив відбмнй 
адвокіт), 2) (судиться)—позивітися 
(вонй щбсь уже блйзько двбх рбків 
позивіються): в-и себя—повбдитися 
(він страшбнно нахібно повбдився 
з усімі служббвцямн); исправно, как 
следует в-и себя (вьіразит.)—шануві- 
тися (глядй-ж, шануйся, щоб знов не 
впійміли на злодійстві). 

Вестник—вісник, (о живом суш.)—ві- 
стівбць || - сть—звістка, вість (прий¬ 
шлі рідісна звістка; „Вісті Науко¬ 
вого Комітбту У країни"); без в-и—ббз 
вісти. 

Весм — вагі, терезй, тілі, (большие 
базарньїе)—важнйця; (маленькие)— 
шалькй; (пружинньїе)—кіитар ра. 

Весь, вся. веб—1) [у]вбсь, усй, усб, 
цілий,-ла,-ле; весь... как єсть, абсо¬ 
лютно весь...—[у]вбсь... чисто, гбть 
чйсто ввесь... (оддів усі чйсто грб- 
ші; повтікіли гбть чйсто всі; побйв 
усе чйсто); все до одного—всі до 
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жбдного; при всех (публично'—при¬ 
вселюдно (налаяв йогб прнвселіЬд- 
но); во всю [Ивановскую]—що духу, 
що-сйли, па всі заставки; все равно— 
все однб, однаково, байдуже; при 
всеи том — по-при все те; всего 
на всего — г£рт на гурт,(у мбне, 
гурт на гурт, 52 копійки грбшей); 
вот и все, да и все тут—та й гбді, 
та й край (от не хбчу—та й край»; 
2) ВсС (наречие)—усб, однб (все ми 
та й мй, а ті одпб гулйють). [Все] 
больше и больше (более и более), 
вьіше и вьіше и т. д.—(как сравнит. 
степень прилагат.): ця прірва між 
нйми що-раз (чим-раз, де далі [все]) 
більшала, ставала що - раз (...) біль¬ 
ша (більшою); (как сравннт степ, 
наречия): він що-раз (чим-раз...) біль¬ 
ше перекбнувався свогб безейлля; 
[все] больший и больший, большее и 
большее..., лучший и лучшнй... и т. д.: 
наше гасло—що-раз (чим-раз...) біль¬ 
ша поглйбленість роббти; все-же, 
все - таки—веб - таки, (однако) — *а 
протб, а таки* (я веб таки не знаю, 
чогб ви домагаєтесь; хоч йк сутуж¬ 
но булб, а такй свогб доконав). 

Весьма—вбльми. 
Ветвистьій — гіллйстий Ц -твь-тка — 

1) (дбрева)—гілка, (собират.)—гіллй; 
(редко)—віть-ти, (собират.) — віття; 
2) (разветвленне)—бдвнлка*, віднбга, 
вітка (залізнйча вітка; при кінці йр 
розхбдився на дві бдвилкн, віднбгн); 
3) (отрасль)—парость-сти, галузь-зи 
(три парості слов’йнського плбмени). 

Ветер —вітер (говорити на вітер) II 
- терок—вітрбць; легкий в-к—лбгіт. 

Ветеран—ветеран. 
Ветеринар[ньій]—ветеринар[ний1. 
Ветошь (тряпье) — дрань-ни, дрантя, 
шмаття. 

Ветреник—вітрогбп II - треньїй—1) ві¬ 
тряний (вітряна бсінь); 2) (легкомьіс- 
ленньїй)-легковажний, легкодумний 
|| - тряньїй-тряной —вітряний (ві- 

. тряна віспа); в-я мельница—вітрйк. 
вітрянйй млйн. н 

Ветхнй—вбтхий, (вьіразит.) — благий, 
благйиький (віз у ньбго благбнькнй 
уже став); В-й завет—Старий Завіт І 
-хозаветньїй — старозавітний м 
- хость— вбтхість; приходить в в-ть— 
*на вбтхість схбдити, зіхбдитй* (сов 
зійтй) (веб руйнується, машйни на 
вбтхість зіхбдять) ||-тшать — старі¬ 
шати, вистарюватись*; (в работе = 
нзнашиваться) — зужиткбвуватись*- 
см. также приходить в в-сть. 

Ветчина—шйнка. 
^еха—віха, тичка, манйк (переносно 
употребляетея 1-ое). 

Вече—віче || - чевой—вічовгій. 
Вечер—\) вбчір; под в-р, к в-у—над¬ 

вечір (булб це надвечір = дело бьіло 
к в-у); в [з]тот в-р ія бьіл свобо- 
ден)—того, [цього] вбчора й був 
вільний; добрнй в-р! — добрйвечір! 
кажцьій в-р (я бьіваю в театре)—що' 
вбчора (я буваю в театрі); 2) вбчір, 

увбчері; однзждьі в-м-одногб вбчора. 
Вечно—1; вічно; (в прошлом)—одвіч¬ 

но, одвіку; (в будущем)— довічно, 
довіку (ця жадбба знаний живб в! 
людях одвічно і довіку не вмрб); 
2) (постоянно) —раз-у-рйз, усб, по¬ 
всякчасно] (він раз-у-раз ноейвея з 
новими проектами; не до вподббн 
мені, що веб вони прибіднюються) || 
-чньїй—1) вічний; (в прошлом) — 
одвічний; (в будущем) — довічний 
(виявляється одвічне існування су¬ 
перечностей у суспільстві; довічна 
йому пам’ять!); 2) (постоянньїй)—по¬ 
всякчасний (повсякчасні турббти й 
бідування). 

Вешалка—вішалка || - шать-ся—віша- 
ти-ся. 

Веіцевой—речовйй II - щественньїй 
1) матеріальний, речовинний; 2) ре¬ 
човйй; в-ьіе доказательства (уликн)— 
речові дбкази || - щество — матбрія, 
(конкретнеє)—речовина,надіб’я (кру- 
гобіг матбрії в прирбді; внбухбве 
надіб’я = взрьівчатое в-о) || - щііьій— 
речовйй Ц - щь—річ-рбчи. 

Веялка—віялка. 
Веяние (дуновение)—пбвів, пбдих (пб- 
дих вітру; пбрший пбвів революції); 
в-е времени—*дух часу* II -ять — 
віяти; (веять от чего, чем также)— 
пашіти (од ньбго пашйть мблодоща- 
мн, життям). 

Взабм-взаймьі—у пбзйку; брать, да¬ 
вать в-ьі — позичати; брати, давати в 
пбзйку (я позйчив у ньбго грбшей; 
я позйчив йому грбшей). 

Взанмно—обопільно, навзаєм, взаємно 
II - мньїй — обопільний, взаємний || 
-модействие —*обоп(льна, взабмна 
чинність (дія)*, взаємочйнність* вза¬ 
ємодія Ц - модействовать—♦обопіль¬ 
но, взаємно діяти*, взаємодіяти||-мо- 
отношение-взаємовіднбшення, обо¬ 
пільне віднбшення (мн. взаємовіднб- 
сини, обопільні відносини, взаємини) 



|| -моиомощь—обопільна допомбга, 
взаємодопомога. 

Взамен—навзамін, (вместо)—замість. 
Взапертн—під замком. 
Взапускн—навзіводи, наввйпередки. 
Взачет—в рахунок. 
Взбалмошньїй—химерний*, химеруві- 
тий*, витівкувітий*; (сильнеє = су- 
масбродньїй) — навісноголбвий* на- 
віснйй. 

Взбалтьівать—сколбчувати*, колотити 
(сов. сколотйти). 

Взбегать—збігіти (сов. збігти), вибі- 
гітн (вйбігтн) (вйбіг на гбру). 

Взбесить—розлютувати, розшалснйти* 
II - ться—1) (прийти в бешенство)— 
ошаленіти*, знавісніти, осатаніти 
(учивши цЄє, він ошаленів); 2) (впасть 
в бешенство)—сказйтися (собіка ска- 
зйвся); взбешенньїй (чем)—розша¬ 
ленілий*, знавіснілий (від чбго). 

Взбивать—збнвіти; (разрьіхлять, вспу- 
шивать)—розпушувати (сов. розпу- 
шйтн). 

Взбираться—вибиратися, брітнся, вн- 
днрітися (сов. вйбратися) (сюдбю не 
прбйдеш: треба горбю братися; на 
превелику сйлу вйдравсь на дЄрево). 

Взбрести на ум, на язик — сплйсти 
на думку, на язйк[і]*, набрестй в 
гблову, на язйк;і], ухопйтися голо- 
вй, язикі. 

Взбудоражить—збаламутити, розбур¬ 
хати, сколбшкати. 

Взбунтовать-ся—збунтувіти-ся. 
Взбучка — прочухін[ка], халазія, пе- 

регін-гбну; задать в-у — прочухіна 
(-хінки), халазії, перегбну діти). 

Взваливать—звілювати, ізсіджувати 
(сов. ізсадгітн), скндіти (звалйли дуба 
на віз; скйнули на ньбго всю ро- 
ббту). 

Взвешивать—звіжуватн, віжити (сов. 
зніжити). 

Взвиваться—шугіти (сов. шугнути) 
вгбру, звивітися (звйтися); в-ться 
на дибьі—*зривітися (сов. зірвати¬ 
ся) дйба*. 

Взвод—чоті Ц - дньїй — чатовйй, чо- 
тір-рй. 

Взводить—звбдитн; в-ть напраслину- 
пеніо, ніпасть натягати (сов. на- 
тяг[ну1тй на кбго, прикндіти кому. 

Взволновать-ся—схвилювіти-ся. 
Взгляд—пбгляд; на в-д—на пбгляд, 

на бко, на пбзір; бросать в-д—ски- 
діти (сов. скгінути) очима; окидьі- 
вать, обводить в-м-озирітн (сов. озир¬ 
нути) що, скндітн (скйнути, зглй- 
нути), перебігітн (перебігти) очима 

по чбму; привлекать, приковьівать 
|к себе] в-д—*прнтягіти [до сЄ6е] 
бчі, пбгляд*, брітн [на сЄбе] бчі, 
вбиріти бчі; проникать в-м—прози¬ 
рати (сов. прозріти) очйма; смерить 
в-м -обміряти очйма, пбглядом; у стре¬ 
мить в-д—утопйти бчі пбгляд; на мой 
в-д—на мій пбгляд Ц -дьівать — по¬ 
глядіти (сов. поглянути), познріти 
(позирнути); бистро в-ть — зйркатн 
(сов. зиркнути); в-ть искоса, испод- 
лобья—поглядіти скбса, з-під-лбба. 

Вздор—бреднй, нісенітниця, недореч¬ 
ність; нести в-р—бреднй), нісенітни¬ 
ці, недоречності прівити || -рньїй 
(нелепий)—безглуздий, дурнйй*. 

Вздорожать—подорбжчатн. 
Вздох—зідхіння; віддих (см. Вздьі- 
хать). 

Вздрагивать—здригітися (сов. здриг¬ 
нутися). 

Вздувать (о пене)—наганйтн (сов. на¬ 
гніти) Ц -ться—зднмітися (сов. зду¬ 
тися), (вспучиваться) — обдимітисн 
(обдутися) (живіт з тії їжі обдимі- 
ється, пухне). 

Вздумать—здумати, надуміти; в-лось 
ему...—здумав (надумав) він, спіло 
йому на думку.., (захотелось)—зама¬ 
нулося, забаглбся*, (грубеє)—закор¬ 
тіло йому*. 

Вздьіхать — 1) (испускать вздохн) — 
зідхіти (сов. зідхнути) (тйжко зідхіє); 
2) (переводить дихание)—віддихіти 
(сов. віддихнути* відідхнути) (від- 
дихиув із полегкістю); вздохнуть 
полной грудью-віддихнути на нбвні 
груди. 

Вз‘езжать—виїздйти (сов. вйїхати). 
Взимание — збір-зббру, побиріння*, 
збиріння Ц - мать—бріти, побнрітн 
(за проїзд береться 2 карббванці). 

Взирать - споглядіти,познріти; не взи- 
рая —не зважіючи. 

Взламьівать—ламітн (сов. зламіти), 
вилімувати (вйламати) (злбдії вйла- 
мали двері, зламіли скрйвю); украсть 
со в м—‘вйламати* (грабіжники, вй- 
ламавши з кіси всі грбші, зникли) || 
-лом—вйлом; кража со в-м—крадіж¬ 
ка з вйломом. 

Взлезать—вилізити, злізити (сов. ви¬ 
лізти, злізти і. 

Взлет - зліт-зльбту (1 - тать — злітітн 
(сов. злетіти, злйнути), знімітися 
(знйтися). 

Взмах—[пб]мах || - хивать — [по]махі- 
ти, поміхуватн (сов. [по]махнутп) 
(шйроко [по]махіє, поміхує крила¬ 
ми). 
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В знос 
— 28 — 

Взнос—1) (то, что вносится) — внесок: 
(членский, вступительньїй в-с так- 
же)—членське, вступів (три місяці 
не платив членського; также вм. 
мн. ч.: за місяць самбго вступнбго 
набрілося на 2 тйсячі ="...одних 
только вступительньїх в-в); (часть 
платежной суммьі, вносимой по сро- 
кам также)—ріта; делать в-с—спла¬ 
чувати, виплачувати, платйти внбсок, 
члбнське... «пбршу ріту й вже спла- 
тйві; 2) (действие=уплата)— вйплата 
(порйдок виплати грбшей щб не вста- 
нбвлено); делать в-с — робйтн ви¬ 
плату Ц - сить—сплачувати, виплачу¬ 
вати, платйти. * 

Взор—зір-збру, пбгляд. 
Взросльїй—дорбслий; делаться в-м— 
увіхбдити (сов. увійти) в літа, дохб- 
ЛИТИ (дійтй) літ, [до] зрбсту. 

Взрьів-вибух II - вать (сов. взорвать)— 
аривіти (сов. зірвіти), (подривать, 
разрушать взрьівом—вьіразит.)—вн- 
сіджуваги (сов. вйсадити) в повітря 
(зірвйли міну; вйсадили в повітря во¬ 
рожий фбрт); его взорвало — »він 
обурився [вкрій, страшенно], він 
вибух уз гнівом*; зто его взорвало- 
пЄ ного обурило [вкрій.,.] Ц дать¬ 
ся -вибухітиі сов. вйбухиутн) || -вча- 
тьій вибуховий, зривнйй*; в-е її- 
щество — вибухбве надіб’я, вибухб- 
вина*. 7 

Взрьівать- (сов. взрьіть) - скбпувати 
(сов. сколіти), рити (порйти). 

Взрьіхлять—спушувати, підпушувати 
(сов. спушити...). 7 

Взьівать—воліти (сов. заволіти). 
Взьіскание—1) (юрид.)—правїж-віжу- 
подать ко в-ю—*іюдіти до правіжу*- 
подвергнуть в-ю, обратить в-е- 

™ЛПрЙвГж*: 2) (прощс=нака- 
зание)-кіра; денежное в е-грошо- 
ві кіра, пенй, штраф; подвергнуть 
в-ю—наложйти [грошову] кіпу пе¬ 
ню штраф Ц - скательньїй—вибігли- 
вий, вимогливий, сувбрнй II - спи¬ 
вать—1) (производить в е)-випра- 
влйти, прівити (сов. вйправнтн) 

Взя тти—ост бірС-рй3 її* ^то ч н и к^хабір- 
ник II -точничество-хабірництво.Р 

Взятие (города, крепости)—здобуттй 
опанувіні я Ц - ть-узйти; в-ть йерх 
в долг, взаймьі, В женьї - см. іти 
слова; в-ть чью сторону— стіти ні 
ЧИЙ бік, на ббці когб; ї-тГсїбя 2 
руки запанувіти над соббю, *опа- 

нувіти себе*; в-ть [приступом] го- 
крепость-*здобути, «ЛіанувітиV 

[штормом] ..; В-ть назад слова—зрек- 
ися слів; в-ть на себя чьи-ннб 
ФУИ-Г»' работУ' долг-перебріти* 
перейнйти на себе... || -ться-най¬ 
тися, в-ться за дело—взйтися, сті- 
ти до діла, до роббти; в-ться за ум— 
у рбзум прнйтй*, схаменутися. 

вібрувйтиТ ВІ6РЙЦІЯ 11' брИР°вать ~ 
Вид- 1) «образ, видимость, внешний 
наружнмй вид)—вйгляд, пбзір-пбзб- 
ру; на вид, с в-у—на вйгляд, на 
тЛ*Р/’л2РН в еїчего - * Гза]бічившн 
щб* (бічивши ІхнПфси, серце мені 
зайшлбся бблем; забічившн бандйтів 
міліціонер почів стріляти); нметь 
вид міти вйгляд, подббу, виглядіти 
(а йк воно внглядіє?—Та виглядіє 
як наш луб...); делать вид—удавітн 
«сов. удіти) (удів із сЄбе непри- 
тбмного а ТОДІ й утік); прннимать 
вид—набнріти (сов. набрітн) вйгля- 
ду, под в-м -Під вйглядом, пбзбром 
в ббразі; в в-е чего— 1) [як] за щб як 
Щб (за снрббу зробімо так..; як за ’кі- 
рУ ааг.адйл" нам дрбва носйтн; як 
особливу ліску, дозвблсно мені пи- 

^21*7 і вйгляді’ в пбзбрі, в 
фбрмі* (селгінство иеслб величезний 
™гйр . у пбзорі різних опліт та 

- податків=...велнчЄзннй тягір—різні 
опліти та подітки); показьівать, по¬ 
давать вид — давіти (сов. діти) в 
знакй, навзнакй (а він і в знакй не дав 
що вже спожйв ніші грбші)' на 
в-у — на видноті, перед очйма- 
скрьіться из в-у—знйкнути з [-пе¬ 
ред] очЄй; вьіпускать нзв-у (нзвннма- 
нияі-^пе бріти (сов. взйти) під уві- 
гу Щб* забуватися (забийся) па щб- 
в в-у чего (того, что...) —з бгляду на 
Й те- “»•“); нметь в в-у-міти на 
увізі, на б ці; ставить кому па вид 
что —звертіти (звернути) чию увігу 
на Шб; для в-у—про [людське] бко, 
для годіться; нн подкаким в-м—ні в 
йкому різі; 2) (сорт, порода, форма)— 
порі док, поріддя, відрід-роду (похбд- 
ж-ення пбрідків; це поріддя дбрева V 
ніс акліматизувітнея не мбже; різні 
відроди мистецтва; міємо тут іщб но¬ 
вий відрід визискування поневбле- 
них ніцій); 3) вйгляд, (пейзаж)— 
краєвид (вйгляд на Київ з Дніпрі- 
прегірні краєвиди); 4) (вид на жн- 
тсльство) пішпорт, білет; 5) «грам- 
мат.;—Стать*-ти; 6) в-ьі;из корьіетньїх 
в-в — з корисливою метбю*; в в х 
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чего—щоб...* (щоб зменшити вй- 
трату сніргІї=в в-х уменьшения...); 
иметь в-ьі на кого—віжитн, цілити 
на кбго; в-м на будущее.на урожай— 
сподіванки, вигляди на майбутнє 
(-ність), на врожій; видать в-ьі—бу- 
вітн в бувільцях. 

Видение — привйддя (страшні при- 
вйддя) Ц - деть-дать-ся — бічити-ся; 
в ть собственньїмн глазами—бічити 
на влісні бчі; плохо в-ть—недоба¬ 
чати; вндишь ли, вндите ли—бач, біч- 
те, (иронич.)—бач (й, бічте, й сім 
цьогб не зпію; вонй, бач, дуже вже 
стілн мудрії) II - димо—1) (повиди- 
мому)—як видно*, очевйдно; 2) ви¬ 
димо-невидимо — сйла-силінна || -ди: 
мость — (кажущнйся вид) — подбба 
(самі подбба, а діла нсмі анійк); 
для в и — про [людське] бко, про 
сліву Л - димьій — видимий; в-е 
дело — *вндйма річ* || - дметься — 
видніти[ся] (в'ддалекй видніє ліс); 
неясно в-ться — бовваніти, мріти, 
ма[н]йчити (ген там у пблі щбсь 
бовваніє, мріє, майчить) || - дно — 
1) вйдно, вйдко, зніти (із цгіх мір¬ 
кувань зніти, що івтор не розду¬ 
мався як-слід над розглйданою спра¬ 
вою); 2) (повидимому)—вйдно, вйд¬ 
ко Ц дньій—1) вйдннй; на в-м ме- 
стс (на виду)—на видноті; 2) (о те- 
лосложении)—показийй, поставнйй, 
(дородньїй)—огряднйй; 3) (значнтель- 
ньій)—визначній*. 

Видовой—пбрідннй*(порідні озніки= 
видовьіе признаки). 

Видоизменение — відміна || - нять — 
відмінйти (сов. відмінйти). 

Визг—віреск || • зжать — верещіти || 
- згливьій—вересклйвий. 

Визировать - візувати. 
Визит—візйт[а], одвідияи. 
Вилка—видблка, видбльця-лець. 
Вильї - вйла. 
Вилять—внлйти. 
Вина-вині, прнчйна; (провинность, 
проступок)—провйна (цьому причи¬ 
ною ніша нерозвіжна тактика; не 
тік тяжкі йогб провйна, щоб 
каріти її смбртю); по чьей (моей...) 
в е—з чийї (мобї...) прічйнн, вннй, 
(проше)—*через кбго (иіне...)* (з чи¬ 
єї причйнн стілася ця катастрбфа; 
через віс я лишйвсь без грбшей); по 
свосй в-е—самохіть; бьіть в-й чему, 
чего—бути причиною чому*, бути 
вйнним чому, чогб*, (не й тому при¬ 
чиною; вони вйнні тому, що мй го¬ 
лодуємо); [по]ставить в в-у— [по]сті- 

внти за провйну; взводить на кого- 
ниб, в у—*прикидітн (сов. прикй- 
нути)кому вину, причйну*;сознаться 
в в-е признітися до вннй, вйзна- 
тн вину*; чувствовать за собой в-у 
перед кем — почувітися до вйни 
відчувітн свою вину* супроти кбго || 
- нить—винйти, винувати[ти] || - но- 
вато—винувітоЦ - новатьій новпьій 
(-новат-новен)-[про)вйнний (-вйнен); 
(в-й в чем) — вйнний (вйнен) чогб, 
чому, привйнпий, причйнний до 
чбго (суд прнзнів йогб [про|вйн- 
ним; суд прнзнів йогб вйнним убйв- 
ства, прнвйшшм, причйнним до вбйв- 
ства); бьіть в-м перед кем - бути 
вйнним супроти кбго, завннйти кому 
(чйм я винен супроти віс; чйм. щб 
я вім завингів); бнть кругом в-м — 

. бути при всій вині, на всій причйні; 
в-т!—вйбач[ій]теІ пробічте! [| -нов- 
ник — вннувітець (ж. винувітннця); 
(в-к чего)—причйнсць (ж. прнчйн- 
ниця) чогб (винувітця дбсі не зній- 
дено; прнчйнця цьогб злбчину дбсі 
не зпійдено); бьіть в м чего—бути 
причиною чогб, бути вйнним чогб, 
привйішим, причйнним до чбго || 
-новность — [про|вйниість; (в-сть в 
чем)—привйнність, причйнність до 
чбго. 

Винньїй—винбвйй; вйнний (винбва 
крамнйця; вйнний смік) І -но-винб- 

Виноград[ник] — виногрід(ник) || 
- дарь—внногрідар-рй || дньїй ви- 
ногрідовпй; виногрідшій (внногрі- 
дові плантіції, внногрідие вннб). 

Вннодел — винір-рй || - ноделие —РИ- 

нірство || - нокур—вйнник, винокур || 
- нокурение —1) (как профессия)— 
вйшжцтво; 2) (как дейст виє)—вино¬ 
куріння (у нйх усі селб з вйнниц- 
тва жилб; в-зймку зароблйв трбхн 
винокурінням) Ц - нокур[ен]ньій — 
винницький; в й завод - вйнннця, 
винокурня, каравінЦ-ноторговец — 
винір-рй. виноторгівець*. 

Винт-ГВИНТ, шруб II - нтить- ҐВИНТЙТИ || 
-нтовой — |ґ|винтовйй, шрубовйй 
(гвинтові, шрубові нірізка; гвинтові 
лінія, гвинтові суднб; гвинтові схб- 
ди=в я лестница). 

Винтовка—гвинтівка. 
Внртуоз[ньій] віртубз[ннй]. 
Виселица шйбеннця. 
Висок—висік, скрбня. 
Високосний—перестуїшйй, внсокбс- 
ний. 

Висячий висйчий. 
Витать—витіти. 



Внтиеватьій — ЗО — Владелі 

Р І Ні 
ц ДІЇ; 

Внтиеватьій—кучерйвистий* кучерй- 
вий, хитромовний*. 

Витой—звиваний, кручений || - ть-ся— 
вйти-ся, крутити-ся. 

Внтрина -вітрйна. 
Вихрь -вйхор-хора. 
Вишневка вишн{вка||-шневмй-виш- 
нЄвий |! - шня—вишня. 

Ек шьівать-вкопать — укбпувати-уко- 
пйти. 

Вкатьівать-тить—укбчуватн-укотйтн. 
Вклад—вклйдіка] [| - д[оч)ньій_вклйд- 
ний (вкладні суми) І| -дчик-вклйд- 
нйк; (пайщнк) — спільчйннн || - дьі- 
вать—укладати. 

Вкладной — вкладнйй (вкладнйй ар¬ 
куш). 

Вклинивать-ся—уганйти-ся (сов. уві- 
гнйти-ся) клйном. 

Включать—заміщати*, завбдити (сов. 
замістйти, завбстй), включати (пйр- 
тія замістйла до свогб прбграму іщб 
одну вймогу; прбсимо завбстй нас 
до спйску); (о счете) — зачислйти*, за¬ 
раховувати*, рахувйти* (сов. зачнс- 
лйти, зарахувати) (зачислйвши не¬ 
передбачені видатки, матимемо суму 
вдвбе більшу; всьогб вихбдить. ра¬ 
хуючи й понеділок, 12 дЄнь); (о токе, 
злектрич., телефонной сети) —уми¬ 
кати (сов. увімкнути); в-ть в себя 
(содержать в себе) - містйти*. за- містйти" 
микати в собі || - чительно—[беручи] 
ЗЙЧНСЛОМ*, вкліЬчно (документ цей 
має сйлу до 18-го березня зачис- 
лом. 

Вколачивать- знганйти (сов. загнати), 
забивати (забйти); в-ть в голову — 
утовкмачувати. 

Вкореняться—закорінюватись, укорі¬ 
нюватись (сов. закоренйтися...), угні- 
жджатися (угніздитися). 

Вконец—украй. 
Вкось—нав[с]кіс[ь], навкосй; вкось и 
вкрнвь — і сйк і так*, перЄкрутом* 

Вкрадчивьій—йблЄсний*, облесливий*, 
улесливий, підлазистий, солбд[Єнь]- 
кий* II - дьіваться — закрадатися, 
украдатися (сов. закрастися, укра¬ 
стися); в-ться в доверие, милость— 
'підступом, підлазом здобуїваїти до¬ 
віри, ласки*. 

Вкратце—кброт[Єнь]ко. 
Вкрапленньїй—укрбплений* -(во мн. 

ч., об изрядном количестве—повкрб- 
плювані: численні німецькі колбнії, 
рйсно повкрбплювані в мйсу укра¬ 
їнської людности). 

Вкус—1) смак-ку (страва недббра на 
смйк; вйтончений худбжній смак); 

єсть со в-м—смйчно, у смак їсти; 
со в-м [с]делать — смаковйто, до 
смаку, із смакбм [з]робити; со в-м 
сделанньїй—смаковйтий, смаковйто, 
до смаку, із смакбм зрбблений; 
2) (склонность, симпатин) — уподб- 
ба[ння]; бьіть, прийтнсь по в-у— бути, 
припасти до смаку, до вподбби, сма¬ 
кувати, засмакувати кому (ці балачки 
мені не смакують); по в-у—1) до сма¬ 
ку, до вподбби (вгібрав конй до свобі 
вподбби, собі до вподбби); 2) на 
смак* (на смйк вонб нагадує ніби 
йблуко); входить во в-с чего—наби¬ 
рати (сов. набрати) смаку до чбго, 
добирати (добрати) смаку [в] чбму, 
засмакбвувати (засмакувати) *в чбму, 
чйм*; не в моем в-е—не [до] могб сма¬ 
ку, не [до] мобі вподбби; 3) (стиль)—1 
подбба*. взір, стиль (во в-е: збуду¬ 
вав палац на подббу, взбром, стіі- 
лем доби Ренесансу; в кімнаті стойть 
мбблі подбби, взбру, стилю Людб- 
віка XIV; кйлим арабської подбби, 
арабського взбру, стйлю)||-сньій- 
смачнйй Ц - совой—смаковйй. 

Влага — волбга, вбгкість-костн; (как 
питьс) — напій*-пбю (живущий на¬ 
пій привернув йому сйлу). 

Благать—укладати. 
Владелец — власник (=собственник), 

властйтель, (обладатель) — посідач |[ 
-денне—1) володіння чим, (облада- 
ние)—посідання чогб (прйнцнп воло¬ 
діння землею лишйвсь непорушний!; 
ввод[ить] во в-е—см. зти слова; бьіть, 
находиться во в-и—бути, перебувати 
під володінням, у посіданні, бути під 
ким (цй землй колись ПІД паном 
була); получнть во в-е—дістати на, 
під володіння, в посідання; в вечное 
в-е — на довічне володіння; 2) (то, 
чем владеют)—посілість-лости, воло¬ 
діння; (проще) — держава, (торже- 
ственно) — волбдйрСтво; мн. в-я (о 
цельно.й собствснности единой осо¬ 
би) —'володіння, ПОСІЛОСТІ (мн.), но 
держава, волбдарство (ед.)*(далі на 
південь розляглйся володіння, посіло¬ 
сті Англії; частками поспрбдував усю 
свою державу; корбль виїхав огляда¬ 
ти своб волбдарство) || - детель — 
1) см. Владелец; 2) (владетельная осо¬ 
ба, государь) — волбдйр-рй, владннк, 
державець II -деть—1) володіти чим, 
посідати щб; 2) (действовать, управ¬ 
лять чем)—волбдатн (володіє велйкн- 
ми дббрами; не волбдає руками); в-ть 
собой—волбдатн, володіти соббю*, 
панувати над соббю. 



їла дика — 31 — Вмешательство 

Владика — волбдАр-рй, владика (ду¬ 
ховна только 2-ое) Ц - дьічество— 
панування, володарювання, з вАрх- 
ність-ности; (иго)—кормига* Ц - че- 
ствовать—панувАти, володарювати, 
владичити* || - дьічица — волбдАр- 
ка, владичиця (богоматерь = только 
2-ое). 

Влажнілй-волбгий*, вбгкнй; делаться 
в-м - волбгнутн (сов. відволбгнути), 
відволбжуватись (відволбжитися). 

Вламьіваться-пАртнся* пхАтися*, (си- 
лой)—удиратися (сов. упАртися, уп¬ 
хатися*, удАртнся) (впАрся п’йний 
до чужбї хАти; злбдіТ вдАрлися до 
комбри). 

Властвовать - см. Владьічествовать|| 
- стелин - ститель - см. Владетель 2) 

II - ст[итель)ньій — влАдний || - сто- 
любивьій — владолюбний || - столю- 
бие — владолюбність-'ности Ц - сть— 
влАдА, власть-сти (держАвна влАда; 
батьківська влАсть); иметь в-ть что- 
ниб. делать—мАти сйлу, влАсть щось 
робйти; зто не в моей в-и—на иА 
в мАне немАє сили*, й на цА не влАд- 
ний*; взять в-ть над кем—забрАти 
сйлу, властьнад ким; бьіть,находиться 
под чьей в тью, во в-и кого -бути,пе¬ 
ребувати під влАдою чиєю, когб, під 
ким (ПравоберАжна Україна булА 
тоді під Пбяьщею), (под игом)—під 
кормйгою* (німецький пролетаріат 
і дбсі нйдіє під кормйгою капі¬ 
талу); подчинять своей в-и—підхи- 
лйтн, підгортАти, підбивАти (сов. 
підхилйтн, підгорнути, підбгітн) під 
сАбе, під свою влАду; превьішать 
в-ть, превьішение в-и—надужнвАтн 
(сов. надуисйти) влАди, надуживан¬ 
ня влАди. 

Влачнть—волочити, тяггй; в-ть цепи: 
чи дбві'о ще нАм волочйтн кайдАни 
ганАбного рабства (*нйд1ти, гйбіти 
в кайдАпах...*); в-ть жалкое, [полу]- 
голодное существование: нАші про¬ 
світні організації лАдви животіють*; 
несила мені тягтй дАлі це нікчАмне 
животіння (отАк животіти, нйдіти, 
*ггібіти*); вже три рбки він ^животіє 
півголбдним життйм*, *нйдіе, гйбіе 
гблодом*). 

Влево -вліво, на ліву руч*, улівбруч. 
Влезать -улАзити, залАзити, улізАти, 

залізАтн (сов. улізти, залізти). 
Влетать—1) улітАти (сов. улетіти, улй- 
нути); 2) (цоспешно вбегать)—уска¬ 
кувати, улітАти, уганйтнся*(сов. ускб- 
чйти, улетіти, у[ві]гнАтися); 3)(безл.= 
доставаться)—см. зто слово. 

Влечение—пбтяг, пбваб || - чь—1) в-чь 
за собой—вестй за соббю щб, при- 
звбдити до чбго* (цй пбмилка ведА 
за соббю тяжкі наслідки, призвбдить 
до тяжкйх наслідків); 2) в-чь к себе— 
тягтй, вАбити, порнвАти до сАбе. 

Вливать—улнвАти (сов. улйтн, [у]віл- 
лйти), усипАти (уейпати) (уейп борщу, 
мАду, дьбггю). 

Влияние—уплйв; оказьівать в-е—упли- 
вАти (сов. уплинути), справлйти, ро¬ 
бйти (спрАвнти, зробйтн) вплйв; под- 
вергаться в-ю, попадать под в-е, 
испьітьівать в-е—підиадАти (сов. під- 
пАсти) впливові, під уплйв*, зазна- 
вАти (зазнАтн) вплйву; приобретать 
в-е- здобу вАти (сов. зде б^тн) впл й в[у 1 

II - ятельньїй — упливбвйй II - ять— 
упливАти. 

Со Вложением (денег)—з долученням 
(грбшей). 

Вложить—уклАсти, уложйтн. 
Вломиться -см. Вламьіваться. 
Влюбленньїй - закбханий у кбго, в 
кбму Ц - бляться—закбхуватися (сов. 
закохАтися), залюблюватись (залю- 
бйтися) в кбго, в кбму Ц - бчивьій— 
залюбливий. 

Вменение—1) (в обязанность)— [по]- 
стАвлення за оббв’йзок; 2) (в вину)— 
прнвйнення ком^ чогб, [по]стАвлені:я 
за [про] вину II -ненньїй -1) (в обя¬ 
занность)—поставлений за оббв'йзок; 
2) (в вину)—привйненнй, поставле¬ 
ний за [про]вгіну Ц - ннмость нимьій 
(о иоступке) — прнвинймість-прнви- 
нгімий II - няемость - няемьій (о 
лице)— осудність-осу'дний || -нять— 
1) (в обязанность)—стАвити, *поста- 
влйти* за оббв’йзок (сов. постАвити); 
2) (ввину)—прнвинйти (сов. приви- 
нйтн), стАвити (постАвити) за [про]- 
вйну. 

Вместе-разом, ук^пі; в е с тем—за- 
разбм (вонй працювали рАзом; ийм 
ми полАгшуемо собі роббту, 1 зара- 
збм ощаджАємо держАвні грбші). 

Вместительньїй—місткйй, укладистий 
(місткйй тсАтр; уклАднстий кбшик) 

II - тельность — місткість, уклАди- 
стість. 

Вместо—замість, намість; в о того, что- 
бьі сидеть, кричать...—замість [щоб] 
сидіти, галасу вАти... (замість гала- 
сувАти про небезпАку, трАба бра¬ 
тися дружно до роббти); в-о [зітого— 
натбмість (приобінйли нам 10 трак¬ 
торів, а прислАлн натбмість 3). 

Вмешательство — утручання (одно¬ 
кратнеє—утраченая*), мішАння, уми- 



Вмещать-ся — 32 - 

кйння; (резче)—устрявання (повсяк¬ 
часне втручання до наших справ; 
втручання А'нглії ще дужче усклад¬ 
нило віднбсини) || - шивать - ся — 
1) умішуватн-ся (сов. умішбти-ся); 
в-аться в толпу - *замішйтися, зата¬ 
суватися між юрбу, в юрбу*; 2) утру- 
чйти-ся, мішйти-ся, умикйти-ся, усту- 
патй-ся (сов. утрутйти-ся, умішйти-ся 
>ступйтн-ся);(в-ться—только в отри- 
цат. смьісле) устрявати (устрйти) 
(просимо не втручатися до нашої 
розмбви; хоч-би раз уступйвсядо 
розмбвн). 

Вмещать-ся- зміщбти-ся, уміщбти-ся 
(сов. змістйти-ся...). 

Вмиг—миттю, вмить. 
Внаем—у найми. 
Вначале—спочатку, на початку (спео- 

ва)—спершу, п6рщ[е|. 
Виє чего—поза чйм; вне [всякой] кон- 
куренции, вне (всякого) сравнения— 
понад [усйку-кою] конкурбнцію-цією 
понад [усгіке-ким] порівнйння-м; вне 
[всякого] сомнения — 1) поза [всй- 
кими] сумнівами (йогб чесність— 
поза всйкнми сумнівами); 2) (как 
вводнос слово)—безперечно* (цб без 
псрбчно, найкращий наш театр); вне 
сеоя—не тймлячись (не стймившись) 
в нестймі, нестямно, (исступленно)_- 
несамовито (не тймлячнся 3 РАДО¬ 

ЩІВ побіг наш Кбсть їй назустріч- 
геть, несамовйто гукнула Лйлсчка)! 
бить вне себя—в нестймі б£ти, не¬ 
тямитися (і дбсі петймиться з туги 
33 г .С“Н0М3; [фелаться вне себя - 
не[с]тймитися* (щб не побачить 

дощів)70 ЗЖ нетймиться бУДб з рй- 

Пнебрачньїй — позаподружній*; не- ! 
шлюбний II - очередной—позачергб- 
вий ІЬ партийньїй—позапартійний [| 

Внедрение—закорінювання (сов. зако- 
Уи^плювання (ущбплення) 

(закорінювання в ширбких кблах 
людности ідЄй новбго пббуту; нбше 
завдання—вщбплювапня селйнським 
масам, в селянські маси ідеї раці¬ 

онального господарства) || -дрять-ся 
-«корінювати-сь (сов. закони*™ 
Й’,ЛЩбпл“ватн ’ сь (Ушепйти - ся) 
(нескбро вищезнуть ці передсуди 
в кймн закорінювані в тЄ.чній масі’ 
вщбплюваш тбмній масі, в тймну 
е„уУе у -внедрявшиеся, внедря- 

Внезапно-песподівано, раптбво, нбг- 
ло, (вдруг также)—раптом, зненацька 

(все це стблося так несподівано, що 
ніхтб не встйгнув зорієнтуватися; 
стій!—гукнув він раптом) II - ПНЬІЙ— 
несподіваний, раптбвий, наглий, на 
гальний. 

Внести—см. Вносить. 
Внешне—1) (ПО внєшностн, по виєш 
нему виду, с внешней оторони)- 
з-бкола з-пбверху* на пбзір, на- 
звЄрх* (назвбрх справи нйшістойть 
нйче й непогано); 2) (поверхностно 
внешннм образом) — з-бкола, з пб- 
верху* поверхбво* (не годйться так 
поверхбво підхбдити до ції справи) II 
- шний - 1) (окружаюіций, находя 

околишній, довкблиш 
ній', збвнішній (йвища довкблнш 
нього світу йогб не Цікавили); (нахо 
дящийся вне дома)—надвірній (сюдй 
в кімнату не долітали надвірні зву¬ 
ки); 2) (наружньїй)—звбрхній (звбрхні 
шари землі, звбрхнім вйглядом мавпа 
нагадує людину-...по в-у виду), око¬ 
лишній (околишні збриси Італії 
=...-в-е очертання); збвнішг.Ш; (о 
строєний и пр. также)—надвірній (над¬ 
вірній вигляд хати); в-я поверх 
ность, в-е очертання—бколо* (бко 
ло землі холбдне, а сербдина—гаряча- 
бколо рани нерівне, як від розривнії 
кулі); по в-у виду, с в-й сторони - см 
Блешне; с в й сторони (извне, снару- 
жи) - з-бкола* з-пбверху*, із зверх¬ 
нього* (околйшнього) ббку- (о 
строєний и пр.) — знадвбру; 3) (по- 
верхностний) — поверхбвий, звбрх- 
ній (це —йвище суто поверхбве' 
в м образом—см. Внешне; 4) (вне 
государства) — закордонний, поза- 
державний*. збвнішній (закордбн- 
нпй тбрг; позадержавна політика II 
- шность 1) звЄрхність-ности, бко¬ 
ло. збвнішність - ности; по в-и 
в-стью —см. Внешне 1; а) (по- 
верхностность) — поверхбвГнПсть - 
в|н]ости (цілковита поверхов¬ 

одь Ц1ї аргумент<ції очевидна 

Вниз—унйз, наниз; (к земле, к полу, 
на землю, на пол) — додблу, дблі,’ 
(вітер гнЄ дербва додблу; стойв на 
горі й дивився дблі; зліз із дбрева 
додблу); (на дно, под что-ниб.) — на 
(під) спід (клади книжки на спід 
а рбшту зверху); в-з по течению — 
дблі водбю (річкою),за водбю(І5 вер- 
сібв од Кй ва, дблі Дніпрбм, є 
прегарна містйна = в-з по течению 
р. Днепра...; за водбю плйсти легкої- 
в-з головой—стбрч [головою], сторч- 



Внизу 33 — Внушать 

ий; упасть в-з головой (вьіразнт.)— 
сторчака дати. 

Внизу—унизу, нанизу; (на земле, на 
полу) — дблі, (о чем-ниб. протяжсн- 
ном)— дблом (дблі під ног&ми лбдве 

щ- ■ мріло самбтнє дбрево; кругбм об¬ 
стали гбрн, дблом розляглося селб); 
(на дне, под чем-ниб., в - исподи, в 
основаним)—на спбді, (о чем—ннб. 
протяженном)—сподбм (сокйра отім 
на спбді, піддрбвами; звбрху трошки 
чорнбземлі, а сподбм— сама глина; 
сподбм усю вйшню пообривали, а 
вгорі ціла). 

Вникать—(входить во что)—дохбдити 
(сов. дійтй), доднвлйтися (додивй- 
тися) [до] чбгб, удаватися (удатися) 
в щб (він дохбдив, доднвлй сь уся¬ 
кого господарського дріб'язку; й в 
цю чбрну роббту не вдаюся—на тб 
в мбне помішнйк); (в-ть мьіслью, 
^думьіваться) — [гаразд, дббре] зва¬ 
жувати* (сов. зважити) щб, розми- 
слйтися*, роздумуватнсь* (розмйс- 
литися, роздуматися) над чйм (трбба 
зважити гаразд цю справу, а тоді 
щось рішати; не роздумавшись над 
запитанням, тйк навманнгі і ббвк- 
нув). 

Вннмание — 1) увага; обращать в-е 
(своє и чужое)—звертати (сов. звер¬ 
нути) увагу, (обращать своє в-е 
также)—уважати, зважати (сов. ува¬ 
жити,..) (він не звертйв на нас жбдної 
уваги, нійк на нас не вважав; 
трбба звернути увагу видавнйцтва 
на цбй факт); обращать на себя, 
привлекать к себе в-е — звертати, 
привертати, притягати (сов. притяг¬ 
лу]™) до сббе увагу; принимать во 
в-е—брати (сов. узйти) на, під увагу 
щб, уважати, зважати на щб; отвле- 
кать в-е—одвертати (сов. одвернути) 
увагу; представлять в-ю—[по]даватн 
(сов. (по]дати) до уваги; заслужи- 
йать в-гк— бути вартим уваги (ця 
кнгіжка не* вйрта наймбншої уваги); 
2) (внимательность, внимательное 
отношение; предупредительность) — 
уважливість - вости*. уважність - но- 
сти* увага (йогб уважливість до по- 
трбб персоналу справила на всіх 
дббре вражіння); относиться со в-м, 
оказьівать в-е-*ставитися (сов. по¬ 
ставитися) уважливо, уважно, з 
уважливістю* [від]даватн ([від]дйти) 
увагу || • тельньїЙ — уважний, уваж¬ 
ливий. (старательньїй, тщательньїй, 
гірнлежньїй, йристальньїй)—пйльний 
(пгільннй, увйжний обрахунок вй- 

Російсько-украінсьмій словник.—3. 

крив-бн тут пбмилку; її пйльннй пб- 
гляд менб бентбжив; він був до мбне 
дуже вважливий). 

Внове: в-е всякое дело трудно -* по¬ 
первах кбжна справа [видасться] 
трудна; он здесь в-е — *він тут 
людйна нова, він тут од-недавна*; 
все ему бьіло в-е — всб йому булб 
не по знаку. 

Вновь: 1) (опять)—знбв[у ; 2) заново 
наново*; в-вь образованньїй, учре- 
жденньій...-новоутвбрений, новоургі- 
джений*... 

Вносить—1) унбситн, занбситн (сов. 
унбстй...) (заніс мішбк до комбрн); 
2) (вводить) — запроваджувати (сов. 
запровадити), завбдити (завбстй) (за¬ 
провадив, завів до проекту, у пробкт 
дбякі зміни); в-ть в списки — завб¬ 
дити до спйсків; в-ть деньги, на- 
логи—сплачувати*, виплачувати (сов. 
сплатйти...), унбситн грбші, податки: 
в-ть налог за что также—оплачу¬ 
вати щб; в-ть предложенне;проект — 
подавати (сов. подати) внбсбння*, 
пропозйцію, проект. 

Внук — унук, онук||-чка — унука, 
онука; (ласкат.)—унучка, онучка. 

Внутренне — в сербдині* в нутрі*; 
сам із соббю* сам до сббе; (в сущ- 
ностн, сущностью) — в істбті*, істб- 
тою* (в сербдині, сйм із соббю він 
як-найкраще відчувйв безпідстав¬ 
ність своїх вимбг; й сам до сббе 
смійвся,—протб, старанно робйв усб, 
щб вонй просйли; в істбті своїй, 
істбтою свобю цей пбгляд нічйм не 
різнгіть із моїм) || - тренний — сере- 
дбвйй, [у]нутрішній Ц - тренность— 
сербдина, нутрб; в-и—нутрощі; по- 
вредить (падорвать, отбнть) в-и — 
*надсадйти, надвередйти нутрб* || 
- три в сербдині, в нутрі* II - три- 
партийньїй.-тридержавньїй и т. д.— 
— середопартійний*, середодержбв- 
ний*... || -трь—в сербдину, до серб- 
дини. в нутрб*. 

Внушать 1) надихати, (знергичнее: 
силой, прннуднтельно) — всилйти 
(сов. над[и]хніутн, всилйти) (лікар 
надихає, всилйє хвброму відразу до 
горілки; цй пригода надхнула мені 
думку писати роман); (проше: убе.- 
ждать, наущать)—намовлгіти* (с до¬ 
поли. не употр.), науіцати* (с дополи, 
не употр.), навчати* (сов. намовити, 
паустйтн, навчити) (він раз-у-раз на- 
мовлйв менб, що й людйна не проста; 
мати наушала менб почгітувлти ба¬ 
гатство. навчала менб пошани до 
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багатства); (прививать, вселять) — 
прищеплювати (сов. прищепити — 
употр. с дополнением) (батькй при¬ 
щеплюють дітям релігійне почутті); 
(вьізьівать)—викликати* в кбму щб’ 
накликати* кому щб (ім’й авторове 
викликів до себе довіру); 2) (вьігова- 
рнвать, убеждать внушительно, с 
угрозой) — пригрущіти, угрущітн, 
(вразумлять)—напоумлйти (сов. при- 
грустйти, напоумити) (скільки йогб 
не угрущів, не спухає, та й гбді; 
хоч-бн вй йогб напоумили); (вбивать 
в голову) — утовкмачувати (сов. 
утовкмачити) (нійк не втовкмічу Гм 
щоб не курйли) II - шение—1) (в-е 
свьіше, наитне, гипнот. в-е)—нідих* 
(нідих із віддали = в-е на расстоя- 
нии). надихіння (надхнення); (при- 
нудительное, насильное) — всилйння 
(всйлення); (убеждение, наущение — І 
намбва, намовлйння (не годйться 
нам ітй за йогб памбвами, йогб 
намовлйнням = ...следовать его в-м) 
наущіння* (наущення); (внедрениб' 
вселение) — прищеплювання* (при¬ 
щеплення); 2)Г(вьіговор, строгое в-е)_ 
нагана, угрущйння (угрущення); (на- 
гоняй) нагінка*; делать в-е—*нагй- 
ну, нагінку давйти*; (вразумлениеі— 
напоумлення (напоумлення) || - ши- 
тельньїй — імпозантний* завіжнйй* 
показний, виставній*. 

Внятньїй - розбірний, вирізний, (хо¬ 
рошо сльішньій) — дочутнгій* (селя¬ 
нам треба прбстого, вирізного вгі- 
кладу, а цЄ кнйжка занідто мудра; 
йогб лункйй, дочутнйй гблос долітйв 
у найдільші куткгі авдитбоіП 

Во—см. В. 
Вовек— довіку, поки віку, повік. 
Вовлекать — затягати, втягіти (сов 
затяг(ну|ти...). 4 

Вовсе збвсім. 

Вогнуть—у[ві]гнути:вогнутьій—уівії- 
гнутий; вогнуто-вьщукльїй - уіві - 
гнуто-опуклий. 1 

Вода—воді; в-а тепловатая—літепло- 
в-а кнпящая—окріп; в-а кипяченая— 
кипіла воді*; в-а проточная, стоячая— 
воді текуча, стойча (нЄтеч-чи); в-а 
грунтовая, подпочвенная — жильна 
позашкурна вода; в-а ключевая- 
джербльна. кринична вода, в-а по- 
чая—прибутні воді, (половодье) — 
пбвідь-ди: в-а цслсбная — |з)цілк>ща 
воді; снежая (чистая) в-а-погбжа во- і 
да; в-а мягкая, жесткая—м'які* (мил¬ 
кі), різка ода; ходить за в-ой -ходи¬ 
ти пб воду; как в в-у канул-як водою 

Водружзть 

вміло; прошел^огни н в-ьі — був і 
на кбні і під конЄм. 

- Водворять ся—впровіджувати-сь, осі 
; джувати-рь (сов. упровіднти-ся, оса 

дити-ся) (впровадити- лід, супокій 
: -в-*ть ПОРЯЛОК, спокойствие, тиши 

ну; йогб впровадили на місце про 
бувіння*=...в-и на место жительства; 
осадившись на новій кватйрі, стів 
потроху відживіти); в-лся" порядок, 
в-лось спокойствие—запанувів лід. 
супокій; (поселять-ся) — оселяти-ся 
(сов. осадйти-ся, оселйти-ся). 

Водить водйтн; в-ть за нос—дурйти, 
морбчитн*; в-ть знайомство—зніти- 
ся, водитися; в-ть дружбу, компанию, 
приятельство кумпанувіти, прияте¬ 
лювати Ц - диться -1) водйтися (щоб 
ти не смів із нйми водйтися;) 2) (безл,: 
бьіть в обьічае)—повбдитися (у ніс 
такбго не повбдиться). 

Водка—горілка. 
Водник—вбд(я]ник Ц -дньїй—вбдяний. 
Водобоязнь—сказ (захвбрів на скіз) 

II -довместнлище—водбймище* во 
дозбір-зббру 11-довоз — водовбз 

II - доворот — вир II - доем — см. 
Водовместнлище II - ДОЄМКИЙ — во 
ло[в]місткйй || -доизмещенне—водо- 
ббсяг || - докачка—водокічка, водо 
тйг і| - долаз(ньій]—норЄць[кий], во 
доліз[ний] і| -долечение — водоліку 
віния || - долечебница водолікірня 

II - долечебньїй водолікірний || 
-домер — водомір II-домет—водо¬ 
грай || - моина — водомий, водорйй, 
виполоч-чи II - донос (носящнй воду) 

водонбс || - допад — водоспад || 
- допой — водопій-пбю, ВОДОПІЙЛО II 
-дополье—пбвідь-ди, повіддя, пб- 
віиь-ни, водопілля ц -допровод—во- 
догін-гбну, водопровід || -допровод- 
ньій водогбновнй, водопровбдовий 
|| - дораздел—вододіл, межйріччя || 

-дорез—водоріз II -дород—дбдень II 
-дородньїй—вбдневий Ц -доросль— 
водбріст-росту. водбрість-рости -до- 
снабжение—водопостачання || -до- 
сток—водо[с]тбка*. водозбіг || - до- 
сточньїй—водостічний*. водозбіж- 
ний. в-й жолоб, труба-риштік, рйнва 

II -доупорньїй—водовідпбрний II -до- 
храннлище—водозбір-зббру || -до- 
черпательньїй — водочерпальний. 

Водочньїй горілчаний; в-й завод—вйн- 
ниця, винокурня, горільня, гурільня. 

Водружать — витверджувати*, виві¬ 
шувати1 (сов. витвердити, вивищити) 
(вйтвсрднлн свій стіг на ворбжій 
фортбці). 



ІОДЯННСТЬІЙ Возводить 

Водянистьій вбдяний, вбдявий II 
-дянка—1) водйнка (натбр водйнку 
на позі); 2) водяні [хворбба], водй- 
НИЦІ* II -дяной - водянйй, вбдний (во¬ 
дяний млин). 

Воевать—воювіти(ся] (Рбсія тоді вою¬ 
вала з Япбнією; цб ще булб, як німець 
ніс воював; цілісінький дбнь із жін¬ 
кою воюються);воюющие сторони — 
супротйвні стброни, супротйвникн. 

Воєдино—до г^рту, до купи,|у]в-однб* 
(зібрйв ув-однб порізнені сйли). 

Военнообязанньїй — військбво - зо- 
бов’йзаний* II - еннопленньїй—[вій- 
ськбво-]полонбний; (сущ.) - полонб- 
ник, брінець || - енно-полевой—вій¬ 
ськово - польовйй* || - еннослужа- 
щий — військбвий, військбвець* II 
-'енноучебньїй — військбво - шкіль¬ 
ний, військбво-учбовйй*. 

Военньїй ^ військбвйй, (относящийся 
к войне также)—воєнний (військовий 
мішстр; військовий, воєнний чйс); 
находиться на в-й службе — бути, 
служити у, при війську; в-е поло- 
жение—військовйй стін || -енщина- 
армійщина*. 

Вожак-жатий — проводйр-рй, вожій- 
жай, а также: 1) (предводнтель)— 
ватажбк, привідця; 2) (водящий ни- 
щего, медвсдя и пр.)—поводіат]ар- 
д[ат]арй. 

Вожделение—1) (сильное желанйе)— 
жадбння (всі його жадання скерб- 
вані булй на одну мету); 2) (алч- 
ность, похоть)— пожадлйвість-вости, 
жадбба, хтйвість-вости (смотреть с 
в-м—пожадлйво.'хтйво, з пожадлй- 
вістю, із хтйвістю дивитися) || - ден¬ 
ний жадіний Ц - леть—жадіти. 

Вождь—провідець*, привідця, провід¬ 
ник*, проводар*-ргі, вождь. 

Воз—віз-вбза. 
Возблагодарить кого — віддіти дй- 
ку*. подйкувати кому. 

Возбранять—забороняти (сов. забо¬ 
ронити); (передавать билет посторон- 
ним лицам возбраняется=передавати 
білбт сторбнпім осббам невільно, за- 
борбнено; не возбраняется их и до- 
мой брать= вільно, не заборбнено їх 
І додбму брітн). 

Возбудимость—збудймість-мости, по- 
збудливість*-воети II -димьій—збу- 
дймий, позбудливий* || - дитель (воз- 
буждающее средство» — побудне* 
-ого, побудник || - дительньїй — 
побганий, зворушнйй, підгбнистий. 

Возбуждать—1) (приводить в возбуж- 
денне) [розворушувати, розрушу- 

вати*, підбурювати*, розпалювати* 
(сов. [ро]зворушйти, розр^шити, під¬ 
бурити, розпалйти) (вйснажений ор¬ 
ганізм розрушуваввінвинбм); 2) (возг 
мущать, в-ть против кого)—підбурю¬ 
вати, збурювати, (подстрекать, на- 
страивать) - настрбнчувати, наструн¬ 
чувати, підбивати* прбтн кбго, чбго, 
на кбго, щб (сов. підбурити,...наструн¬ 
чити, ...підбити) (попй збурювали се- 
лйнство прбти влади, на владу); 3) 
(в-ть, вьізьіватьвкомчто)-викликати, 
будгіти, збуджувати, розбу хувати 
(сов.вйкликати, збудйти, розбупхати) 
(цбй інцидбнт викликав у моїй душі 
дйвні сумніви; музика розбурхала в 
нім замлілу прйстоасть); 4) (ополовом 
возбуждении) — будити, збуджувати 
жагу, Ярістдг, ятрити, ярити*, роз¬ 
палювати (сов. збудйти.., роз’йтрйти, 
роз’ярйти, розпалйти); в-ть негодо- 
вание—обурювати (обурити); в-ть в 
ком охоту, желанйе — заохбчуватн, 
підохбчувати (сов. заохбтитн,..) до 
чбго; в-ть в ком жизненную знер- 
гню—підживлйти (підживйти) когб, 
давати (дати) підгін кому*; в-ть 
вопрос—знімати, порушувати (сов. 
знйти, порушити) питання, справу; 
в-ть судебное дело, процесе—закла¬ 
дати (заложйти) пбзов на ьбго, роз¬ 
починати (розпочати) судову справу, 
процбе прбти кбго || - ждаті ся,(при¬ 
ходить в возбужденис) —1) | рО ;ЗВОру- 
шуватись, розрушуватись*, збурюва¬ 
тись*, запалюватись; 2) (о половом 
возбуждении) — запалюватись, роз’- 
йтрюватись, роз’ярятися* || - жда- 
юшнй (как прилагат.) — см. Воз- 
будительнмй II -ждение (припод- 
нятое, возбужденное состояние)— 
[ро]зворушення, розрушення*, збу¬ 
рення*, запал; (половос в-е)—роз’- 
йтрення, роз’яріння*, йрість-рости II 
-ждеиньїй (находяшийся в возбу¬ 
ждении) - [ро]зворушений, розруше- 
ний*, збурений, розпалений... 

Возвещать — вивішати*, проголбшу- 
вати, провіщати (сов. вйвістити, про¬ 
голосуй, провістйти). 

Возводить—1) звбдити; (строить так¬ 
же)—вивбдити, (вьіразит.)—спинати, 
випинати* (сов. звбстй, вивести, 
сп’йсти, вйп'ясти) (звів бчі, руки до 
нбба; вивели, вйп’яли височбнннй 
палац); в-ть во что — звбдити на 
шб*, піднбенти на рівень чогб (таку 
мизбрію звбдять на якййсь архитвір, 
піднбеять на рівень архітвбру = 
...возводят в перл согдания); в-ть в 



Возврат-вра щсн не - 36 — 

должность, в сан—піднбсити на по¬ 
сілу, на гідність*; 3) (математ.) 
в-ть в [квадратную, кубическую, 4, 
о...] степень — степекувіти [квадрі- 
том, кубом, четвертим, п'ятим стб- 
пенем|*. 

Возврат-вращение -поворбт, вороттй- 
повертіння. звертання, привертання’ 
завертання (повернення.звбрнення...) 
(нема йому й не буде поворбту, ворот¬ 
тя; тішився майбутнім поворбтом, по¬ 
верненням своїм додбму; почалбея 
повертіння, привертання ПОМІЩИКІМ 
їхніх маетків),і - вратньїй-зворбт- 
ний; на в-м пути, возвращаясь по¬ 
ворбтом, пбвертом (поворбтом до 
Москви, він завітів і до ніс) || - вра- 
щать-ся - [по]вертіти-ся, звертати¬ 
ся, привертіти-ся, завертіти-ся (і 
досі з війни не [по]вернувсь; [повер¬ 
нув, звернув мені грбші; мріють прн- 
вернути, завернути дівні порйдки) 

Возвьштть-ся-і) піднбсити-ся, під- 
шміти (підійміти)-ся І вгбру], ВИВІІ- 

щувати-сь, підвйщувати-сь до чбго 
°") 1 Д Щб, [по-]надчйм (несила їм 

підмастися над життьовий шаблбн)- 
в-ть голос - піднбсити, підвищувати 
гблос; в-ть душу, дух — височйтн 

’ дУшу, дух[а]; 2) (вздьімать-ся, висить¬ 
ся)-піднбсити-ся, здіймітн-ся, знб- 
сити-ся, височйти-ся (по-над усім 
містом, по-над усі місто височйвсь 

место^ЛЙЦл ^ шение (приподнятое 
место)—внсбкість-кости, підвйщення 
(только естественное)—вгісмик, (ис- 
кусственное = подмостки) - пргіміст- 
[ка] - мосту - [містки] || - шенность 
(вьісокое место) — височині, висб- 
кість - кости, горббвина |І-шенньій - 
1) висбкнй, вннбелнй, піднбсепий 
(висбкі, винбелі пбгляди; внебкий 
вннбелий, піднбсений стйль); 2) (о 

ний?0"'0 Г ВИс6кнй’ 3) (повьішен- 
ньій) підвищений (ціни підвйщені) 

Во™ЛЯТЬ - 0 стівиги на Тол і;' 
2) стойти на чолі (новйй кабінет з 

= •^««авл.смйй 

ВОгуГМп№рГ“’"6гп вй- , 
Возгордиться-см. Возмечтать. Е 
Воздавать віддавати. відплйчувати Г 

(сов віддйти, відплатйти) (кбжному 
віддасться, Відплатиться по заслузі)- 
Ж. "°1,ести [від|давіти [пой- і 

к "У111"Д:аяние-запліта, відплата 
Воздвигать—см. Возводнть 1) 
Воздействне вплгів; оказьівать в-е_ к 

вилнвітн (сов. вплгінути)*, чинити, І В 

Воззрсшл 

О- справляти вплйв* (сов. учингіти 
О спрівнти), діяти* на кбго, щб. 

, Воздельївать —обрбблювати, обробля 
ти, управлйтн (сов. обробйтн, упра- 

воздель,ваемьій - обрбблю- 
ваний, упрівлюваний; возделан- 

і, н ьі й обрбблений, управлений, 
і, Воздержание — 1) [пов]здаРжування 
) Утрим[ув|ання (пбрша умбва-пов- 

здержування від горілки); 2) (= воз- 
держ[ан]ноеть)—повздбржність* - но- 
сти, [пов]здаржливість*-вости, пов- 
стримливість, (умеренность)—помір- 
[кбва]ність* (едйний спбсіб зарадити 

) ПЦ»„ЛЙХ0ВІ ~ цілкопйта повздбрж- 
ність) II - жнвать ся - [пов]здЄржу- 
ватнсь, утрймувати-сь (сов. [пові- 
здЄржатн-ся, утрймати-ся), (бьіть уме- 
ренним) міркувітися (мусимо [повЬ 
здбржуватись, утргімуватись від зай¬ 
вих витрат; хоч які бувіє спокуса 
а таки мушу [пов]здЄржуватись 
...міркувітися); в-ться от голосова- 
ння утргім[ув]атися від голосу¬ 
вання у -ж(ан]ньій - повздЄржний, 
[пов]здЄржливий, повстрймливий 
(умеренньій)_помір[кбва]рцй ж]ан1- 
ность см. Воздержание 2). . 

Воздух-повітря; спертий,тяжелий в-х 
зідуха, сопух[й|*;свежая струя, до¬ 

ступ в-а-пр > духа; сильная струя в-а, 
сильное воздушное течение—бруя*- 
вийти на свежий в-х_вгійти на вільне 
повітря II - духомер—повітромір II 
-духоплавание—повітролітіиня по- 
вітроилавбі Ц - духоплаватель — 
літун, аеронівт 41 - духоплаватель- 
ньіи -[повітро|літільний; в-й аппарат 
—літії -кі ц -душньїй—1) повїтрянйй 
(повітряні флбта; повітряні течії)- в-й 
шар — повітроплів; в-е замки — 
надхмірні паліци*, химбри; стро- 
ить в-е замки —*кохітися в химбрах 
химерувіти, надхмірні паліци буду¬ 
вати, виьбдитн, спинати*; 2) духовйй 
^овйй.смбк = В-й насос;Духовий 
пиріг), 3) [по]в.тристий*, [по]лстіо- 
чий .легковійний*, легбсенький (♦віт¬ 
ристі, полетіоча мрія; [по]вітрйста,... 
легковійна, легбсенька пбстать) 

Возжн-віжки (ед. віжка) || -зжаться- 
воловбдитися1’'. І 

Возжаждать-желать забаг[ну]тй за- і 
прігнутн, зажадати (сбрце її забаг- V 
|ну|лб, запріг|ну]ло кохіння); чаще 1 
безлично: он в-л славьі — йому і 
забаг[ну]лбся* заманулося*, (про- 
нич.)—закортіло сліви*. І 

Воззванне—відбзва. * 
Воззренне пбгляд. '* 

: / . і 
- _ 



Юзить - 37 — Возня 

Возить—возити || -ться—(ворочаться, 
барахтаться)— вовтузитися; (в ться 
с кем, нежничать, ухаживать за 
кем)—пбнькатися, цйцькатися, вози¬ 
тися, мбнятнся з ким, тупцяти [ся] 
коло кбго; (хлопотать, трудиться)— 
клопотатися, пбратися, шпбртатися 
коло чбго, з чим, (однб булб клопб- 
четься коло кннжбк); морочитися, 
вовтузитися з чйм, коло чбго, *гбло- 
ву сушити над чйм, коло чбго* (як 
отйк із цим ділом морбчнтись, так 
іздорбвля не стбне); (медлнть, меш¬ 
кать)—марудитися, копйтися, мбмса- 
тися Ц - зка возіння; в-а сногїов с 
поля и время зтой в-и—возовйця, 
коповіз-вбзу. 

Возлагать — покладйти, складбти (сов. 
поклбсти, склбсти, зложйти); в-ть 
работу, порученне и пр. также— 
доручати* припоручйти (сов. дору- 
чйти, припоручйти) (на ньбго покла- 
дйлн велйкі надії; на нйс зложили 
всі вйтрати=...издержки; ухвйлено 
припоручйти шо роббту Центрйль- 
ному Комітетові; мені припоручено 
реревбсти цьогб накйза в життйі. 

Возле чего—[по]біля, коло, край чбго; 
проезжать, проходить н т. д. (вообще 
двигаться) в-е кого, чего чаще—про- 
їздйти... повз, проз кбго, що (ішбвши 
повз нйшу хйту, він уклонйвся). 

Возлюбленньїй (любовник) — кохі- 
нець, любий (ж. кохйнка, люб[к]а). 

Возмездие — заплйта, (за преступле- 
ние)—кіра; получить в-е—прийнйти, 
♦зазнйти заплйти*, кйри; нести в-е— 
карйтися, *приймбтн кбру, зазнавб- 
тн кйри*. 

Возмечтать—1) (в ть о себе)—*вйсоко 
занбстйся*, загордіти, розгордіти*, 
спишніти*; 2) (в-ть о чем)— *узйти, 
вкйнути собі д^мку (про щб)* (дуже 
вже він вйсоко занісся; узяв собі 
хлбпеиь думку, що може сбм усьогб 
доконбти). 

Возмешать — навертбти, надолужб- 
ти, покривбти; в ть кому что—від- 
шкодбв віти, [по]вертбти. покривбти 
(сидів цілу ніч, щоб навернути, на¬ 
долужити, покргіти змарнбваний чбс; 
хто мені повбрне, відшкодує, покрйє 
видбтки). 

Возможно — можлйво, можлйва річ; 
чем в-о — чим |з|мбга спромбга*; 
[иаісколько в-о—*снількн, шо-спро- 
мбга, [з]мбга*; [насколько] в-о шнре, 
глубже и пр.—як найшйрше. як-най- 
глйбше....|| -жность—можливість-во- 
стн, змбга, спромбга, спромбжність- 

ности; физическая в-ть—снагб (нб- 
ші можлйвості дуже обмежені; діждб- 
ли нарЄшіі спромбжностнпрацювбти; 

. нембє жбдноізмбги, снагй так робйти); 
по [мере] в-и — по змбзі (спромбзі, 
можлйвості), яко-мбга, що-[з|мбга*; 
нет в-и—не змбга, не спромбга, не 
сйла, ніяк; получить в-ть—спромог- 
тйся (аж бсь коли спромігся до вбс 
навідатись) || - жиьій — можливий; 
делать в-м—уможливлювати (сов. 
уможлйвити). 

Возмужальїй—змужнілий; (сформиро- 
вавшийся, сложившнйся) — вйлюдні- 
лий, облюднілий, уматерілий, станів- 
нйй Ц - жать — змужніти; вйлюднітн, 
облюдніти, уматеріти. 

Возмутитель — баламут, і бунтовшнк 
также)—ворохббник и -тительньїй— 
огйдний, гидкйй*, ганебний* || - ти- 
тельно-огйдно, гидко*, ганЄбноф, зто 
в-о—*це ганьбб, гидбта, неподбб- 
ність, неподббна річ* || - щать—1) ба¬ 
ламутити, збурювати, ворохббнти 
(сов. збаламутити, збурити, зворохб- 
бити), (побуждать к бунту, подстре- 
кать также)-бунтувбтн, підбурювати, 
підбивбти*, настренчувати (збунтувб- 
тн, підбурити, підбйти, настренчити); 
2) (возбуждать негодование)—обурю¬ 
вати (цЄ обурило всіх до-крбю) II 
- щение (негодование)- обурення. 

Вознаграждать — [ви]нагорбд-кувати 
когб за щб. кому щб, відплбчуватн 
кому [за) щб; (в-ть кого за потерю, 
убьітки также)—відшкодбвувати ко¬ 
му щб (сов. [вй|нагородйти, відпла¬ 
тити, відшкодувати) Ц -ждение [за]- 
плата, [вгі]нагорбда, (в- за потерю, 
убьіток также)—відшкодування. 

Вознамериться-наміритися, замірити¬ 
ся, узяти, п війти [собі] нймір, [на] 
думку, нав&жити*;ся| поклйстн. 

Возненавидеть — ненйвисть узйтн, 
повзятн* на кбго, зненівидіти когб. 

Возинкать — по[в|ставіти, виникати, 
внрбюватись, наставати (сов. пол¬ 
етіти, вйникнути, вироїтись, наста¬ 
ти); возникший — по[в]стйлий, вй- 
никлий, настйлий || — кновение - ка- 
ние по[в[стйшій (по[в]ставйння), 
вгіник*[нення] (виникання), настйння. 

Возница — візнйк, візничий, хурман, 
погбпнч. 

Возня—1) (барахтанье, шумная бс- 
готня и пр.)—шамотнй, (сильнеє)— 
шйрварок, гармидер (дивй, кйпосні 
діти, яку шамотню знялй); 2) (суєта, 
хлопотьі, беспокойство) - клбпіт[нй], 
клопоті, тяганйна, крутанйпа, (по 



Возобладать - 38 — Волшебнщ 

хозяйству)—поранина; морбка, при- 
мусія, рахуба (уїлась мені ця без- 
вйводна клопітнй; ну й морбки з 
нйм - ке обербшся). 

Возобладать — взйти гбру, перевАгу 
(над чйм), перемогтй* щб, запану¬ 
вати над чйм. 

Возобновление—віднбвлення, віднб- 
вА, пон6влення,понбва*||- влять-ся- 
віднбвлювати - сь, понбвлювати - сь 
(сов. відновйти-ся...); (снова начи- 
нать-сятакже)-знбву,нАново*[роз]по- 
чинАти-ся (розпочатися), знімАти ся 
(знйти-ся) (відновйли будйнок; роз- 
мбва знялАся знбву). 

Возражать—1) відповідати, відкАзу- 
вбти, відмовлгітн (сов. відповісти, 
відказАти, відмбвити) (Автор збвсім 
слушно відповідає на зАкидн рснен- 
збнтів; на ,цЄ мбжна-б відказАти, що 
спрАва, мовляв, до нАшої компетбн- 
П.ІЇ не належить); 2) (протнворечнть)- 
пербчити, суперечити, заперечувати 
чому, сперечатися, закидАти прбти 
чбго (сов. запербчити. спербчитися, 
закйнути) (ніхтб цій пропозйціГ не 
пербчив; дарбмна річ—пербчити, за¬ 
перечувати такбму твердженню, спе- 
речАтися прбти такбго твердження) Ц 
-жение-1) відповідь-дн. від кіз, від- 
мбва (відповідь Авторова на ці об¬ 
винувачення хибує на надмірну по- 
хаплйвість); 2) (противбречие)-[за]пе- 
речення, зАкнд, (боячись заперечень 
він пбхапцем докінчйв зббрн; допові¬ 
дачеві зрбблено чимАло зАкидів). 

Возраст—вік, літА, рбки*; с детского, 
раннегов-а змАл[еч]ку, (вьіразнт.)— 
з пуп янку; ввіходить из детского 
в-а—з дітЄй вихбдити; зрельїй в-т— 
дійшлий вік, мужні ЛІТА; пожилой 
в-т—літній вік; преклонньїй в-т—по¬ 
хилий вік; какого он в-а—,*якйй 
він віком, літАми, завстАршкн* ц 
- стньїй літовйй, зростовгій (В-Є раз- 
лидия, признаки—♦відміни, ознАки ві- 
ку*. літові, зростові одміни, ознАки). 

Возрастать—зростАти (сов. зростй). 
Созрождать-ся-відрбджувати-сь (сов І 

відродитеся) (І - ждение - відрб- 
джения. 4 

Возчик хурпдик, підвідник, (преимущ 
-ЯЩИЙ хлеб с поля)—возільннк, во- 

Возьіметь —(желание) — см. Возжа- 1 
ждать; (мьісль, намсрение) — см 
Вознамериться. 

Вой - виттй, завивАння, (жалобний)_ 
скигління, квиління, (вопли, нрнчп- 
танне)—голосіння. н 

Войлок — пбвсть-сги, повстйна || -лоч- 
НЬІЙ—повстянйй. 

Война — війнА; гражданская, междо- 
усобная война—громадянська вііімА 
усббиця, ДОМОВА, усббна* війнА; на- 
ступательная, оборонительная в-а— 
нападнА* (напАдча), оборбнча (відпбр- 
на) війнА |[ - йско— військо (замениет 
н русское войска) Ц - йсковой - 
ВІЙСЬКОВИЙ. 

Войти-см. Входить. 
Воин-итель—ВОЙК, войовнйк, вбін (ми. 

Вбі) -инский — військбвйй II-ин- 
ственнмй, -инствующий—войовни¬ 
чий, войовйтий. 

Вокзал [ьньїй]—вокзАл[ьний]. 
Вокруг-навкбло, навкругійІ, окрйгГйІ. 
довкбла. • 1 р 

Вол—віл-волА. 
Волдьірь пухйр-рй. 
Волевой—вольовий || - леиз’явление— 
вияв вблі || - леспособность—воле- 
здАтність. 

Волк—вовк II - лкодав—вовкодАв. 
Волна хвиля || - нение—(с]хвнлювАн- 
ня; (о море и пр.)—хвйля (на мбрі 
знялАся хнйля): (о жив. существе 
также) — невгібкій-кбю, тривбга; он 
Ош в большом в-ии—він був дуже 
схвильбваннй; (броженне, смута так- 
же) рбзрух, зАколот, заворушення І 
- новать — хвнлювАти; в-ть кого (о 
жив существе также) - непокбїти, 
трипбжитн* || - новаться—хвилювА- 
ти [ся), (о жив. существе также)— 
непокбїтнся, тривбжитися* (мбре, 
юрбА хвнлює[ться}; не хвнлййтсся, 
не трнвбжтеся, ми все зрббнмо) II 
- нистьій-хвилйстий. 

Волокита—1) (ловелас)—джигун, за- 
льбтннк, дівчур; 2) (проволочка) — 
тяганйна, зволікання. 

Волокнистий — волокнувАтнй, волок¬ 
нистий п - локно —волокнб; (одно)— 
волокнйна. 

Волос- вблос; волоси—(собнр.) волбс- 
ся, до седьіх в-с — до сивого вблосу, 
КОНСКИЙ в-с — волосінь, волосня II 
- сатьій — ВОЛОХАТИЙ || - сной-сяной 
- волоснйй, волосянйй. 

Волостной—волосний; в-е правление— 
волоснА упрАвл, вблость || - лость- 
вблость. 

Волчанка—вовчий лншАй, вовчАк 
Волченок — вовченй-нйти, вовчук І 

-лчий вовчий; в-я яма — вовківнй І 
-лчок— 1) (игрушка) — дзйга; 2) в 
тюремний камере)—прбзіріка]. 

Волшебник—чарівник || - лшебньїй — 
чарівнйй, чародійний; в-е зелье— 



Вольничаньс — 39 — Восемнадцатьій 

чар-зілля; по мановению в-о жезла— 
на пбмах чарівнбї пйлічки* || • лшеб- 
ство—чйри, чародійство. 

Вольничанье - свавільство || - льни- 
чать—свавблитн п - нодумец—віль¬ 
нодумець] І! - нодумньїй — вільно¬ 
думний || нонаемньїй—[вільно|най- 
мовйй*. [вільно)нййманий; (вільно)- 
нбйнятий; нбймит || нослушатель— 
вільний слухбч Ц ность-вільність, 
вбльність II ньій вільний; в-я (гра¬ 
мота)—визвольний лйст. 

Воля—1)вбля; (воля к чему)-хіть-хбти; 
по своей ве-самохіть, свобю вб- 
лею, охбтою; по дбброй в-е—добро¬ 
хіть*, з дбброї вблі*; не по своей в-е- 
несамохіть, не свобю вблею; против 
в-и—мимохіть*, невблею; в й-нево- 
лей — хоч-не хбч; действовать на- 
перекор чьей-ниб. в-е — ітй прбтн 
чибї вблі; сила в-и сйла вблі, 2) вб- 
ля, своббда; лишить в-и (своббдьі)— 
поневблитн; давать в-го (мирво- 
лить)—давіти вблю, пбпуск, попу- 
ск&ти ком^. 

Бон — 1) гбть! (ко многим) — гбтьте! 
из рук вон плохой—такйй що хоч 
кйнь; 2) он; вон там—отбм, он-тбм, 
ген там; вон куда бнкуди; вон туда 
—отудй; вон где—бнде; вон тот— 
отбй он тбй; вон как—6н як. 

Вонзать -вгорбджувати, затбплювати, 
впиняти* (сов. вгородйти, затопйти, 
уп'йсти). 

Вонь—смбрід II - нючий—смердючий, 
вонйчнй II нять смердіти, вонйти. 

Воображать —уявлйти (сов. уявити); 
думати, галіти (вйгадав собі, що ніби 
крйщого й неміє) Ц - Жение—уява. 

Вообще—взагалі загалбм. 
Воодушевление (знтузиазм)—зйпал, 
завзйтгя* II -шевлять-’надавіти. на- 
длхйтн зйпалу, завзйтгя*, (сов. надй- 
ти, надхнути) || - шевляться — зяпа- 
лйтися*. набирйтися зйпалу, завзйття* 
Ц - шевленньїй — пбвний зйпалу*, 
пялкйй*. надхйбнний*. 

Вооружать — 1) озбрбювати (сов. 
озбрбїти) 2) (восстанавливать против 
кого) — підбурювати, збурювати || 
-женньїй — збрбйний, озбрбєний, 
оружний II - жение (оружие)—збрбя; 
в полном в-и — при всій (пбвній) 
збрбї. 

Воочию—нйвіч, набчно. в-очевйдь. 
Вопнть—галасувйти, репетувйти, ле- 
ментувйти||- пиять—воліти ||- пию- 
щий (разительньїй)—кричущий, ра- 
зіочий*(кричущасупербчність=в-ее 
противоречие). 

Воплощать—утілювати (сов. утілити) II 
- щение — втілення (втілення ідбї 
справедлйвости). 

Вопль—збйк лбмент. 
Вопреки—всупереч, наперекір, прбти. 
Вопрос (заіпитйння, зйпнт; (в более 
широком значений комплекса в-ов, 
проблеми) — спрйва, питйння (на- 
ціонйльна, освітня спрйва; спрйва 
професійної освіти); проклятий в-с — 
заклйте питйння*; поднимать, возбу- 
ждать в-с—знімйти, порушувати (сов. 
знйти, порушити) питйння; задавать 
в-с—стйвити питйння ||-сительньій- 
запйтливий; в й знак—знак питйння, 
зйпнту || - сньїй зйпитний, [за)пи- 
тйльний п - шать—запитувати. 

Вор—злбдій, крадій;.карманний вор— 
кешенькбвий злбдій, кешбнник; сде- 
латься. заделаться в-м -у злбдії пітй, 
пошитися*. 

Ворковать—воркотйтн.туркотйти, бур- 
котйти. 

Воробей —гороббць II * бьішек-горбб- 
ЧИКІІ бьиньїй—горобйний. гороб'й- 
чий; в-ая ночь горобгіна ніч. 

Вороватьій злодійкувйтий, хаповй- 
тий - ровать—крйсти; (заннматься 
в-ством) злодіювйти - ровски — 
крадькомй, по-злодійському Ц - ров- 
ской злодійський Ц - ровство—зло¬ 
дійство, крадіж. 

Ворон—вброн, крук Ц - ропа—ворбна, 
гйва; ловить в-н—гйвн ловити. 

Воронка лійка; (в водовороте)—вік- 
нйна. 

ВороноЙ—вороний. 
Воронье—вороний; (переносно чаще)— 
крукй* (чбрні крукй рейкції). 

Ворот 1) (в одежде)—кбмір; стоячий, 
отложной в-т - сторчовйй, стойчнй, 
вилбжистий кбмір; 2) (механ.) —ко- 
лйворот. 

Ворота- ворбта. 
Воротила—орудйр-рй', верховбда. 
Воротник —см. Ворот 1) II - ничок 

комірбць, комірчнк. 
Ворох вброх, купа. 
Ворочать,—ворбчатн, вернути, повер- 
тйти; (в-ть деньгами людьми) ору¬ 
дувати; ів-ть глазами)—повбдити. 

ворса вбрса || систьій - ворсяний, 
ворсйстий; (очень в-ьій)—кошлйтий. 

Ворчать — бурчйти; (о собако и злом 
человеке)-гарчйти || -чливьій—бурч- 
лйвий, буркотлйвий II -чуй—буркуні! 
- чунья буркотуха. 

Восемнадцатьій — вісімнйдцятий || 
- надцать — вісімнадцять, вісімна- 
дцятеро. 



Восемь 

Восемь—вісім, вбсьмеро || -семдесят- 
віандесйтІьІ семРьсіт-вХТ|| 

в"®емь!° восемь - вісім разів вісім. 

Ппг^~В,СК'ВбСКУ 11 ■ «овой-восковйй. 
Восклицание—Оклик, лбклик, вйклик |і 

-цательньїй -бклйчний, вйклйчний* 
в-мй знак - знак [п]бклику, вйкли- 
?У' 0КЛЙЧ”НК || - Дать - покликати 

ВВ“І«У“™ (сов. 

Воскресать-воскресати ||-сение—ПГиз 
«ертвихЬвоскресінн^^ьиЖ! 
ли)—неділя -сньїй —недільний II 
- скресший - воскрбслий II - скре- 
шать-воскреіиати, відживлйтн (ця по- 

н^гпГпЯЖНВИЛа В ньбмУ дівні спбгади) 
Воспаление - запйлення; В-не в па¬ 
нах—зайтрення, роз'йтрення || - лен- 
!!“** зайПіілений< запаленілий* || - лн- 
тельньїй — запальнйй ц - ляться 
запалюйся, паленіти* (сов. запалй 
тися, запаленіти). запали- 

ВоСс"?в“ш«“°с”^ют": 

Воспитание—вйховання, виховування- 
"тТ"ТЬ в-е-з^бутн’ вйховання 1 
-‘таннмГ^3 пйхованець - нка !| 
танньїй—вихований и-татель—ви 

ховнйк, вихователь Ц - тательнмй- 
внхбвнйй, виховальний II - тьівать 
вихбвувати (сов. вйховатн) ~ 

Воспламенять-запалювати (сов з-, 
палити) Ц - «ламеняться—займатися 
запалюватись, полум'яніти* (сов за- 
йнйтися, запалйтися, сполум ЯІ іти , 
II - пламененньїй - запалений гмп 
УЇЛУ* 11 *ПЛаменЯЄМЬ!Й (легко) 

палкий, скорозапальний 

в°Г„Г)ть-в"п'іві"о“™: в». 

ВГЛЛЬ30Ваться - скористатиГсяІ Я 
чбго, скористуватися 3 Чбго чим 
в"°"Гоа,;оИ^СиП,ІГМлЗГЬ<“а;‘:"й“и„; 
в в ие о том—на спбгад поо т<* 

кбПд|ЄПЯтВ0В1ТЬ-ста™ "» переш- 

ВрГйЄ,ГЬ_Иб0Р°",ІТ" <“”• вайо- 

’НЕР—, 
т,пТая^7І'ї““.“В™<“в- сприйнй- І 

Воссоедннение—[ново]з’єднання ві, 
поєднання* II - соединягь - 
з злнувати, відповднуватн*. 

0вуСв°атиаГгппЬ~ВІДТВ<Ір,6ват”-в,дбУДй- 
- ВУЛЛИ1С0В витворити. відбудувати». 

повставати Ц -ставший— 
- етапне — повстання; 
.і повстанпй. 

» (против кого) — 
- Новитель—віднбвник ’І 

Восставать—і 
повсталий II 
поднять в-ие-знйти 

Восстанавли. 

відбудувати); 
збурювати Ц ■ 
-новление 
г ’ ' 

Восток С 

кЗГГнХВаТ' Г^СННЯ*' екста3[а]; 
в в?г-!пі~ рбзкіш! приводить 

Г П0Рив^ти, захбплюватн- не 
помнить себя от в-а-не тймитиг, 
із айхвату*; замирать от в-а—умлі- 
ватн (в захваті, в унбсенні| || -ргать 
поривати, захбплюватн || - ргаться - 
> млівбти над чим, захбплюватись чим 
бути в захваті від чбго* || - рженно 
із захватом, з унбсенням*;ЖсКзаль 
тбвано* Ц -рженньїй-пбвннй зіхва 
ннйУ,| ГН“Я ’ ун*слий*: екзальтбва- 

е^ЛтаціяРЖечность~унбслість*: 
Восторжествовать пад чем — попп 
лати щб, взйтн ' Л0‘ 

Восточньїй— 
До Востребо ДО запиту* 

виславлйти, внхвалйти. 
імй-чарівний, чудбвий [| 
•увати || - щаться-за- 
• ЧИМ УМЛІВАТИ НЗП ции* 

Восхад^^ід43^”'^’ з^хбплення. оислод — СХІД {сбнця]; перед п-м 

с“ід“т;г."д СВІІ0М’їдйс,!іга’ *> 
ВосходнУь- схбднтн, Зіхбдитн 
Восходящнй (как прилагат.)—внехіл 
ний, верхобіжний; (от земной пп' 

верхности)—Відзбмннй. Страна В-го 
Солнца-Краша Сбнячного СхбдуТ 
- ждение—схід, вйсхід, піднйття’ 

Восьмерик — вісьмерйк 11 - сьмеока — 
вісімка Ц - сьмидесятьій — вісімдссй 
ТНЙ || - сьмой—вбсьмий; в-ая іад- 
вбсьма частина, вісьмйна. 

Нот-ось, от; как вот--аж Лги- 
то-то и есть-отбж-то й вонб ’ вот 
ВОТ (сейчас)—ось-бсь, затбУо’ вот 
именно атбж; вот где-бсаде- вот 
сюда - осюдй; вот туда-отудй- вот 
зтот-оцбй; вот зто—оцб; воттот- 

т,я?^тТ ТТС^, в на!, «от так нсто- 
рняі от тобі й мбеці! оттакбті* 
ОТ так -штука!., вот и все- та й 



а
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Вонаряться — 41 — 

гбді.та й ужб (пехбчу рббити та й Впс 
ужб). Впс 

Воцаряться — 1) (о царях) — ставати Впс 
на царство; 2) запанбвувати (в кім- Впс 
пбті запанувала тйша). Впс 

Вошь - вбша; (собир.)—чужі, вошва: (с 
искать-в-й — ськбтн[ся], (в одеждс Впс 
также) — прудйти вбіні; травяная Впс 
вошь—попелюха, рослинна вбша. Впр 

Вощеньїй — [на]воскбваний || - щить— п| 
воскувати. Впр 

Впадать—]) западати (бчі, шбки по- уі 
западали); 2) (о рсках)—впадати, вли- Впр 
вбтнея, впливати; (бьіть притоком)— (ч 
допливбти; 3) схбдити, зіхбдитн Впр 
на щб, западати, (активнеє) вда- Впр 
вбтися, укидбтися, заганятися* в що; Вир 
в-сть в бедность—зуббжітн, на біду п] 
зійтй; в-сть в тоску, меланхолию- зі 
в тугу, меланхблііо вдатися, затужи- Впр 
ти*; в-сть в уньїнне—*в занудь зне- (ь 
віру запасти, вдатися*; в сть в без- п; 
верне—у безвір'я вкйнутися; в-ть в Впр 
детство — здитйнговатись, днтйніти у 
(сов. здитйнитнея. здитйніти); в-сть в Впр 
многословие, искусственность—вдб- ф 
тнсь, укйнутись, загнатись* у много- Впр 
мбвність, штучність; в-сть в бессо- за 
знательное состояние — знепритбм- Виу 
піти, запйсти у нспритбмність*. Впу 

Впадение (о реках)—влад (при впбді 
Вбрсклн до Дніпра) Ц -дина—запй ся 
дина, [за]падь, улбг(овин]а. Впя 

Впальїй—запалнй, запбдистий. Вра 
Впервьіе — упбрше; не впервьіе (не ні 

впервой)—не первина. вс 
Вперегонку—навйпередки. в- 
Вперед—1) (нареч. места)—впербд, на- 
пербд; 2) (нареч. времени)—напербл; вс 
(впредь) — надалі II - реди — попб- II 
рбд[у]; попербд (усіх, юрбй...). Вра 

Вперемежку - шку — упербміж[ку]*, Вра 
упербміш[ку], упбміш, [в]суміш. Вра 

Впечатление—вражіння; производить Вра 
в-ие—справлйти, робгіти вражіння; Вра 
по первому в-ю—на пбрше вражіння || ні 
- литсльньїй — вразлйвий, враж- м. 
лйвий. ш 

Впнваться-впинатися (сов. уп’йстнся), уі 
впиватися (впйтися). Вра 

Впитьівать—вбирбти, втягати, впивб- Вра 
ти (сов. увібрати, втягнути впйтн); ді 
хорошо впнтьівающий — вбирущий, к( 
беркйй Ц - тьіваться — всякати (сов. Вра 
вейкнути), вбйратися. Вра 

Вплавь уплбв, уплйн. Вра 
Вплетать—вплітати (сов. вплестй). м< 
Вплотную—прйкро* щільно. Вра 
Вплоть—|аж] до... сі 
Вповалку—нбкотом. ш 

Вполголоса—півгблосом. 
Вползать—заповзати (сов. заповзтй). 
Вполне—цілкбм, цілковито, збвсім. 
Впопьіхах—см. Второпях. 
Впору — врбз (ці чбботи ебме врбз); 

(о времени также)—вчас[но). 
Впоследствии—згбдом. 
Впотьмах—пбночі, [на]пбтемкн. 
Вправе (бить) — мбти право (він мбе 
право це робйти). 

Вправо — [у]прав6руч, у праву руч, 
упрбво. 

Впредь—надалі,- напербд; впредь до 
(чего)—аж до (чбго). 

Вприпрьіжку—вйстрибом. 
Впроголодь—надголодь. 
Впродолжение чего — ирбтягом, на 
прбтязі чогб, через щб (через усю 
зйму слабував). 

Впрок—1) добрбм*, на добрб, в руку 
(цб йому добрбм не піде); 2) на за 
пас, на схбв (солйти м’йсо на запас). 

Впросак попасіть—угкбчитн [в клбпіт, 
у халепу], уклепатися. 

Впрочем — протб; (только в начлле 
фразьі)—а в тім, а протб. 

Впрьіскивать запрйскуватн* (сов. 
запрйснути), впрйскувати*. 

Впускать—[в]пускати. 
Впутьівать—уплутувати, заплутувати |[ 

- ться — уплутуватись; (вмешнвать- 
ся также)—устрявати. 

Впятером—уп’ятьбх. 
Враг—вброг, напасник; злейший в-г— 

найзапбкліший, запбклий, заклятий 
вброг Ц - жда — ворожнбча; питать 
в-у к кому — ворогувати на кбго || 
- ждебно—вбрбже II - ждебньїй— 
ворбжий и - ждовать — ворогувати 

II - жескиЙ—ворбжий. 
Вразбивку—рбзбивкою, на-рбздріб. 
Вразброд— врбзтіч. 
Вразброс—у рбзкид. 
Враздробь—на-рбздріб, нарізно. 
Вразумнтельньїй (понятний) — йс- 
нйй, виразний*, врозумлйвий Ц -зу- 
млять -врозумлйтп* (сов. врозумгіти). 
нарозумлйтн, напоумлйтн (напо- 
умйти). 

Враки—брбхні 0 - аль - брехун. 
Врасплох застать-[зненацька, неспо¬ 
дівано] заекбчитн (застукати), на- 
крйти мбкрим ряднбм*. 

Врассьіпную врбзтіч, урбзсип. 
Врастать - вростати (сов. вростй). 
Брать брехати, тумана пускати; по- 

могать в-ть підбріхувати. 
Врач—лікар-ря II * чебньїй — лікар¬ 
ський Ц -чевание—гбення, лікуван¬ 
ня і| - чевать—гбїти, лікувати. 



Вращательньїй-оборотбвий.кружнйй* 
обкружнйй, коловорбтний || - щать 
—обертйтн, давйтн кружнйй р$гх* ||. 
-ться — обертатися, кружйти, круж¬ 
ати (землй кружйть довкбла сбнця); 
(бьівать где—о людях)—обертатися, 
[пере|бувйти в чбму, поміж кйм* |] 
- ідение—обертання, кружіння. 

^ред—шкбда; причинять, приносить 
в-д- шкбдити (сов зашкбдити.пошкб- 
дити), чинйти (вчннйти) шкбду; [пой- 
ти] во в-д—[пітгі| на шкбду || - ди- 
тель—шкідник || * дить—см. прино¬ 
сить В-Д || - ДІІІЛІЇ — шкіднйй, шкід- 
лйвий, вадкйй Ц - дно—шкідно. шкід- 
лйво, вйдко. 

Врезьівать-ся—]) врізйтн-ся. вганяти¬ 
ся (сов. увігнйти-ся); 2) (влюбиться)— 
залюбйгнся*. втіпатися утелбпатися*. 

Временньїй-тимчасбвий.дочйсний, ча¬ 
совий Ц - мешцик — фаворйт, [цар- 
ськйй] уподббанець. 

8ремя — час (ми. -сй); [в] короткеє 
в-я [за] корбткий* малий чйс; про- 
должнтсльное в-я—дбвгий*. велйкий 
час; во в-я (войньї, революции...)— 
підчйс (війнй...), за (війнй), під 
(війну...); во в-на (царизма...) за 
часів (царизму); вб-в-я — вчйс[но]; 
со в-нн чего—від чйсу, часів чогб; 
с какого в-ни?—відкблй? с зтого 
в-ни (о настоящем) — відтепбр; с 
[з]того в-ни (о прошлом) — від- 
тбді; с давнего в-ни — віддйвна; с 
незапамятньїх в-н — споконвіку; с 
того в-ни, как...—відкблй, відтбді, 
як* з того чйсу, як... і відкблй поча¬ 
лась війнй, я голодувйв); в [одно и] 
то же в-я заразбм* рівночйсно; 
тем в-м -тнмчйсом; в то в-я, как...— 
тнмчйсом, як; всему своє в-я - на 
всб свій чйс; во всикое в-я — по- 
псйкчйс; в прежнее в-я-давніш* ра¬ 
ніш*; в послєднєє в-я —остйинім ЧА¬ 
СОМ, остйнніми часйми; в другое, І 
нное в-я—йншим чйсом; до позднего 

допізна; раньте в-и—перед- І 
чйспо*;на [некоторое] в-я-на [якййсь] 
чйс; спустя. через некоторое в-я_ 
за якййсь чйс*, перегбдом, перегодй; 
в непродолжнтельном в-и—незабй- 
р ш, невдбвзі*; в течение... в-и—прб- 
тягом... чйсу; в-я от в-и, от в-н до 
в-и. по в-нам—чйс од чйсу, чйсом*, 
колй-не-колй часйми; в обедсннос 
в-я в обіди; в-я года—порй рбку; 
в свободное в-я - на дозвіллі; удоб- 
лое, олагопримтное В-я—СлушнйЙ 
нйгідний чйс; в настоящес, данное 
в-я—нйні, сбйчйс, тепбр; до настоя- 

шего в-и—донйні. дотепер; на бу- 
дущее в-я—нйдйлі, надйльший чйс- 
относящийся к [з)тому новому в-и— 
сьогочйсний.тогочйсний, новочйсниіі- 
требуюший много в-н (о работе ’ 
пр.)—забарнйй, загййний. 

Броде—як [от]*, на взїр*(велйк!фабрн 
кйнтн, як [бт] Морбзов, на взірМорб 
зова); нечто в-е—щось ніби щбсь на 
взір* (пйшна тканйна.щбсь нібнокса 
мит, щбсь на взір оксамйту). 

Врожденньїй—прнрбдний. прирбдже 
ний. прнрождбнний, родймий. 

Врозницу—у-рбздріб, на-рбздріб, нй 
різно. 

Врозь нйрізно, різно. 
Вручать—доручйтн. вручйтн (сов. 

ручгіти...); (поручать также) — при 
[по ручйти. 

Врьіваться—вднрйтися, (бьістро вбе 
гать)—спрожбгу вскйкувати влітйтн 
(сов. удбртнсн, ускбчити, влетіти). 

Вряд ли—наврйд (чи), лбдве чи (зйй 
. дете сьогбдні? — Наврйд; наврйл 
ледве чи спромбжуться вони 
такі грбші). 

Всадник— верхівбць, вбршннк, вер 
ховик. 

Всасьівать-всосать -всисйти. всмбк 
ту вати, вбирйти (сов. увіссйти.усмок 
тйтн, увібрйтн); всасьіваюіций (как 
прилагат.) — вбнрущий, всисущий. 

Всб—см. Весь 2). 
Всеведение — всевідання [| - ведущий, 

- знайка—всевіда. всезнйвець, (толь 
ко иронич.) - ВСЄЗНЙЙ[К0]. 

Всевозможньїй -найрізновзірніший*, 
усйковий*, якнй-хбч*, гбть [чйсто] 
усйкий. 

Всегда—зйвсі[г]дй, зйвжди. раз-у-рйз, 
нове як чйс, ус б (він раз-у-рйз дбма; 
отйк він 1 всб мовчйть) II -гдашннй - 
зйвсідний повенкчйсиий, завждбн 
ний. невнвбдний. 

Вседневньїй — повсякдбиний, ідодбн 

Вселенная — вебсвіт. 
Вселять-ся — вселйтн-ся, оселйтн-ся 

(сов. вселйти-ся ..). 
Всемерньїй — всеможлйвий* як-най 

більший (найактйвнішнй, найдуж 
чий...)* II,- мер но—що-[гільки] [з]мб 
га*. усяким снбсобом. всімй спбсо 
блми (ми повинні що - мбгз спрп 
йти цьому рухові). 

Всемнрньїй світовйй. [по|всесвітній 
(повсесвітня пролетйрська револіо 
Ція). 

Всемогущнй — всембжннй, всемогут 



Всенародний - 43 - Вступать 

Всенародний—всенарбдній, загально- 
нарбдній; (нублнчний) — привсе¬ 
людний. 

Всеоб'емлющий—всеосйжний. 
Всеобіций — загальний; (мировой) — 
світовий, всесвітній (підручник сві- 
товб'і істбрії). 

Всеоружие—всеор^жжя (у всеоружжі 
знаний). 

Всепрощение—всепрощбння. 
Всерьез—не жйртом* не на жарт*, 
серйбзно (не жартом узЯвся до діла). 

Всесильний—всесйльний, всевладний. 
Всесторонний—всебічний. 
Во Всеуслншание і говорить) — [при]- 

вселіЬдно (казати). 
Всецелий—цілковйтий. 
Вскакивать—(на что, ’с .чего) — зіска¬ 
кувати (сов. зіскбчити), спакувати 
(скбчити) (сканував на конй і летів), 
схбплюватись (схопйвсь із місця); 
(во что)—ускакувати (ускбчити); (о 
прищах, наривах)—наряжатися (на- 
рядйтися). 

Вскапивать—скбпувати (сов. скопати). 
Вскарабкиваться - видиратися, видрЯ- 
пуватись(сов. видратися, вйдряпатись) 

Вскармливать—вигодбвувати (сов. вй- 
годувати). 

Вскачь—скбком, ускбки. 
Вскипятить—скйп'ятитн, закйп’ятити. 
Вскользь—побіжно, мимохідь. 
Вскоре—скбро, незабаром, невдбвзі. 
Вскрикивать—скрйкувати; (о вопле)— 

збйкати (сов. скрйкнути, збйкнути). 
Вскружить голову -завернути, зату¬ 
манити*, заморбчити гблову. 

Вскрнвать — І) викривати (вйкрив 
продажність буржуазії); 2) (конверт, 
нарив н пр.)—розкривати; 3) (труп)— 
розтинати (сов. розтйтн) Ц - тне (тру¬ 
па) — рбзтин[аиня] II - ться (о реке): 
річка пішла рушила. 

Вслед слід[к]6м, услід. 
Вследствие чего[зтого] через шб [цб], 

наслідком*, в наслідок чогб [цьогб]. 
Вслух—угблос, на-гблос, гблосно. 
Вслушиваться—дослухатися [до] чбго, 
прислухатися до чбго (сов. дослуха¬ 
тися...). 

Всматриваться — вдивлйтнся, ириди- 
влйтися (сов. вдивйтнся...). 

Всовьівать—всувати, засувати, (всу- 
чивать)—втелющувати* (сов. всуну¬ 
ти,.. втеліошити). 

Вспарьівать—розпбрювати (сов. роз- 
порбти). 

Вспахивать—орати (сов. зорати) 
Вспльжать—випливати, спливати, зри¬ 

нати (сов. вйпливти, спливтй.зрйнути) 

Вспоминать—згадувати (сов. згадати). 
Вспомогательньїй—[до|помічнйй, до¬ 
поміжная Ц -можение, моществова- 
ние—запомбга, допомбга; касса вза- 
имного в-ния — кйса обопільної до- 
помбги. 

Вспотеть—спітніти. 
Вспьілить — спалахнути, скипіти, за- 
палйтися Ц - льчивьій—запалистий, 
запальнйй, запальчастий, палахкйй. 

Вспьіхивать—1) (огнем),—спалахувати 
(сов. спалахнути) (о мятеже. бунте, 
гневе) — вибухати (вйбухнути) 2) см. 
Вспьілнть Ц - шка—спблбх, вйблнск, 
вйбух (останній сгіблох—і тбмрява їх 
охопйла; вйблиск радостн, вйбух 
гніву). 

Велять -назусп’ять. 
Вставать—вставати (сов. встати). 
Вставка — вставка || - влить — вста¬ 

вляти; (вделивать) — вгіравлЯти; в-ть 
стекло в окно и проч. склйти (за- 
склйти) вікнб...; в-ть дно во что — 
днйти(заднйтн)що||-вной вставнйй. 

Встороне— бсторонь. 
Всгревожить — затривбжнти, стурбу¬ 

вати. 
Встрепенуться — стрепенутися, ски¬ 
нутися*. 

Встрепка—см. Взбучка. 
Встреча зустріч || - чать-ся—1) [зу]- 

стрічЯти-ся (сов. [зу]стріти-ся); (слу- 
чайно) здйбуватн-сь, спотикЯти-сь 
(сов. здйбати - ся, спіткЯти-ся); зто 
явление встречается... — це Явище 
трапляється, подйбуеться...; я встре- 
тил ошибку... — я натрапив на иб- 
милку, знайшбв пбмилку... Ц - чньїй— 
[зуїстрічний; в-ьій и поперечний — 
хто пбпадя*, абй-хто*; в-ьій ветер— 
супротйвиий вітер. 

Встряска—пербтрус*, пбтрус, струс у 
- хивать — струшувати, стріпувати 
(сов. струс[о]нуін,тріп[о]нути); (пере¬ 
носно также)—розрушувати* (сов. 
розрушйти) (ця подія розрушила 
ебнне суспільство). 

Вступать — вступати, увіхбднти (сов. 
уступйти, увійтй); в-ть в должнасть— 
заступати на] посаду*, обіймати 
(сов. обійнЯти) посаду; в-ть в брак — 
—см. Брак; в-ть в бой—см. Бой; в-ть 
в спор—завбдити (захбдити в) супе- 
рбчку*: в-ть в сношеиия — нав'язу¬ 
вати*, завбдити стосунки; в-ть в раз- 
говор—завбдити (захбдити в) розмбву 
(подавать рсплику — уступатись до 
розмбви*); в-ть в связь нав'язувати, 
завбдити звязбк*. (любовную—зазна¬ 
ватися з кйм); в-ть в родство—|по]* 



Вступаться — 44 — 
Вибирать 

родичітися, [оо]ріднйтися; в - ть па 
престол заступати [на] престбл. 

Вступаться—оступатися (сов. оступй- 
тися) за кбго. 3 

Вступительньїй — вступний II - пле- 
нне- вступ. 

. Всучнвать—1) (нитку)—веснувати; 2) 
втелющувати, втербблговати . сов вте¬ 
лющити, втеребйти). 

Всхлипьівать-схлйпувати(схлйпнути) 
— схбднти, зіхбдитн (сов. 

Всходм—р^нь-ни, руна-рун, прбрість- 
покриваться в ми, «сходить (о хле 

Кг6^.ГУРУнЮВатис-ь (сов- УРУчйтись). Всюду—скрізь, всюди. ' 
Всякий—1) (каждий)—кбжннй, уейкий 

(кбжне знйе, що...); в-ий день, год..._ 
шо-дбнь, що-рік шо-днй, що-рбку...; 
2) (разний, всевозможний)—всйюій- 
/А 3 вс”кого‘ких——без нійкого-ких..! 
(без нійкнх дбводів); во в-м случае_ 
у вейкому разі. 3 

Всяческий усйк[ов]нй. 

ВТкоЙмаЄ_ПбТаЙІКИІ’ Потайм,!0' крить- 

Вталкивать - впихАти, [в]тручАти (сбв 
впихнути [у]трутйти). \ 

Ктя^ВаТЬ~Вг6птувати> затбптувати. і 
Втаскивать — втягАтн, уволікати' (сов 

втягнути, уволокти). 1 
Втекать—вливатися (сов. влитися) 
Втечеиие чего-прбтягом, на прбтязі 

чогб, через щб (чбрез усю зйму) 
ВЇЇЇЇК“,) ВТИРЙТИ-СЯ (сов. втбр 
ти ся ), в-ть очки—ману пускАти на- 
Вбдити на кбго*; 2) втербблюватнсь* 
втасбвуватнсь* втулйтися, пролАзи-' 
ти (сов. втеребйтнея, втасувАтися 
втулитися, пролізти). ’ 

Втискивать втискати, убгавАтн (сов 
втйснути, убгАти). ^ 

Втихомолку — тйшком-нйшком, ниш¬ 
ком. нйщечком. ’ ш 

Вголковьівать — врозумлйтн*: (втемя- 
шнва гь)—втовкмачу вати (сов. врозу- 
МИТН, ВТОВКМАЧИТИ). У 

Вторгаться—вдиратися (сов. вдбртисяУ 
(вмешиваться)—втручАтися (втрутй- 

п1дгмвшУюп>. 

Вторинно—удруге, зА[в]друге, повтбо- 
ИС (1 - ричньїй — 1) другий* повтбр- 
^’^вдругий: 2) ДРУгостАтній, дру- £ 
горядбвий. другоступнбвий, СЄКУН- 1 
дАр н и й (другостАтня стАдія рбзвитку )|| 
*рннпк - в'втброк її. рой - Друі: 
гий, во-вторьсх — по-друге. У 

Второпях з-пбхвату, з - прожбгу*; 
(спешно)—[пб]хапцбм, нАшвндку У 

Второстепенньїй другорйдний. 
Втроє—утрбє II - ем-утрьбх. 
втулка (в колесе) вту ок, букша. 

нАти, що зробити, сказАти; попасть 
^:К-3а,ІТИА у і’йзвихідь; поста- вить в т-к—збентбжити*. 

ГтпТЬГ[3а]СТР0МЛЙТИ ^С0В' 3астро" 
І Втягявать—затягати, втягАти (сов. за- 

тяг|ну|ти...). 
І Вуаль—серпАнок. 
І Вход вхід; у в-а—на вхбді* || - дить— 

увіхбднти (сов. увійтй), вступати 
(вступити); В-ть во вкус—добирати 
смаку , засмакбвуватн в чбму (сов 
добрАти. засмакувати); в-ть в силу 
(о чезовеке)—вбивАтися в ейлу, (о за- 
коне)—набнрАтн сгілн; в-ть в оби- 
чай — узвичАюватись» (сов. узвнчА- 
їтнея, повестйся); в-ть в соглашс- 
пие порозуміватися, укладати згб- 
ду (сов. порозумітися, уложйти )• 
в-ть в милость к кому—здобуватися 
лАски в кбго (сов. здобутися): в-ть 

, с представлением—звертатися (сов. 
звернутися) з поданням, *пропозй- 
ЦІЄЮ ; в-ть в долги — запозичАтися 
II - дной - вхіднйй II - дящнй (канц.) 
—вступнйй. '• 

Вчера—вчбра І - рашний—вчорАшпій. 

вч6гвеР°ІІ-Р°м-вчотнрьбх. 
Вчинать иск к кому-закладАти пб- 
зов на кбго. 

В‘езд—в’їзд Ц - зжать—в’їжджати, в’їз- 
дити (сов в їхати). 

Вьібалтьівать—і) (воду)—виббвтува- 

оиАл С°В* 8ибовта™); 2) (тайну)- 
виббвкуватиг, вибріхувати, розлй- 
пувати (сов. вйбовкати. вйбрехати 
розлйпати). 

Вьібегагь внбігАти; поспешно в-ть— 
вихбплюватнсь (сов. вибігти, вйхо- 
ПИТИСЬ). 

Вьібивать внбивАти; (дверь, окно)— 
висаджувати; (вьітаптивать)—витолб- 
чуватн (кбні вйтолочнли хліб) (сов. 
вибити, висадити, вйтолочитн) її -ться 
-вибиватися; в-я из сил—знеейлю- 
ватнсь, знемагатися, вибиватися з 
сили, З мбчи (сов знесйлитися. зне- 

вя в люди-вибиватися 
в ЛЮДИ, 

Вьібирать — вибирати. обнрАти; в ть 
лнМ о°біІрйти на ^За) ибго, ким (обрА- 
лп»ЛЙ0ЧГб/ "а |3а| Г 6 лову, го- 
ловбю); (вмискнвать, вилавлнватьі— 
визбирувати (скрізь повизбіруйщ 
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ідо кріїде булб) (сов. вйбрати, обра¬ 
ти; вйзбирати) II -ться—вибиратися; 
(с трудом в-я из чего)—внббрсу- 
ватнсь. вигірбуватись*, внхбплюва- 
тись (сов. вйборсатись, вйгарбатись, 
вйхопитись). 

Вьібоина—вйбоїна, вйбій (мн. вйбої); 
(наполненная водой)—бакій, баюра. 

Виборньій-вйборний||-борм-вйбори. 
Вьібранить—вйлаяти. 
Вмбрасьівать—викидіїи (вйкинути). 
Вибивать—вибувіти || -бивший—вй- 
булий. 

Вьіведьівать—вивідувати (вйвідатн). 
Вьіверять—вивірйтн (сов. вйвірити). 
Вивеска—вйвіска (на крамнйді здо- 
рбва вйвіска). 

Вивннчивать — вигвйнчувати (сов. 
вйгвннтити, вишруббвувати (вйшру- 
бувати). 

Вьівих—звйх II -хивать—звихіти (сов. 
звихнути) || - хнутьій — звйхнугий. 

Вьівод (логнч.)—вйсновок || - водить— 
вивбдити; в-ть заключение — вйсно¬ 
вок робйти, виснбвувати (сов. зро- 
бйтн вйсновок, виснувати); в-ть из 
терпения — уривіти терпїдь кому 
(сов. урвіти...); в-ть из себя—дра¬ 
тувати (сов. роздратувати); в-ть на 
чистую воду — вивбдити на світ, на 
чйсту вбду І! - водок—вйвід, вйпло- 
док; (презрнт.)—кбдло (усі пінське 
кбдло). 

Вьівоз- вгівіз Ц - возить — вивбзити || 
- возной—вивізнйй. 

Вьіволакивать-виволікіти (сов. вйво- 
локти). 

Вьіворачивать—вивертіти. 
Вьігиб—вйгин[ок]*, лукбвина, коліно || 

- гибать—вигиніти. 
Вьіглядеть—1) міти вйгляд, вигляді-. 
ти* (він міє хороблйвий вйгляд); 
2) наглйнути, назорйти* (злбдії на- 
зорйли в ньбго дббрі чбботи) II 
-дьівать—виглядіти, визиріти (сов. 
вйзирнути, вйглянути). 

Вьігнутьій—вйгнутнй. 
Вмговаривать—1) (произносить)—ви- 
мовлйти (сов. вймовити); 2) (делать 
виговор)—*давіти, робйти нагіну* 
догіну, вимовлйти кому; 3) застері- 
гіти, виговорйти, вимовлйти (сов. за- 
стерегтй...) (вйговорив собі 5 карбб- 
вандів додічі) || -вор—1) вймбва; 
2)нагіна.догіна; делать в-р см. вьіше. 

Вигода — вйгода, кбрйсть, пожйток, 
зиск; извлекать в-у—використбву- 
вати щб, міти вйгоду, кбрйсть, по¬ 
жйток, зиск, корйстувітнся з чбго, 
зйскувати на чбму, з чбго* (сов. вйко- 

ристати, взйти,.. покорйстувітнся. зн- 
скіти), (він багіто зисків на дій тор¬ 
гівлі); приносить в-у—давіти вйго¬ 
ду,.. зиск Ц - годний—вйгідний, зн- 
скбвний. , 

Вьігон—вйгін. 
Вигонять—виганйти, внгбнитн (сов. 
вйгнати); (грубо в-ть откуда)—виту¬ 
рювати (вгітурити); в-ть взашей— 
вибивіти в потйлидю. 

Вигорать — вигоріти (сов. вйгоріти); 
дело в-ло—злідилось діло*; не в-рает 
дело—не лідиться діло*. 

Вигребать — вигрібіти, вигромйджу- 
ватн (сов. вигребти, вйгромадити || 
- бной—вигрібнйй; в-ая яма—сміт- 
нйк, вигрібні йма. 

Вьігружать — виладбвувати, виванті- 
жувати (сов. вйладувати, вйванта- 
жити)|]- грузка-вйлад[бв)увіння, вп- 
вантіжування. вгівантіжения || -груз- 
ной — виладівнйй* вивантіжний || 
- грузчнк—внладівнйк, вивантіжннк. 

Вигризать — вигризіти; (о червях, 
мишах)—витбчувати. 

Видавать—1) вндавДтн; (в-ть деиьгн 
также) — виплічувати (сов. вйдати, 
вйплатити); 2) (изменять кому) — 
зріджувати когб, викізувати на кбг* 
(сов. зрідити, вйказати); 2) (себя за 
кого) — *виставлйтнся, личкувітися, 
бармувітися ким* (сов. вйставитнся, 
заличкувітися, забармувітися) |] 
-ться—1)(виделяться)—визначітися, 
вирізнйтися* з-по-між чбго; 2) (вида¬ 
ваться вперед, вверх, торчать)—ви- 
ставіти вииинітися (ця гора вистаб 
понад усімі); 3) удавітися, випадітн 
(дінь вйпав. удівся дббрий) || - да- 
юідийся (как прилагат.)—1) значній; 
2)вйстілий вйпнутий II - дача—вида¬ 
ча; (в-а денег также)—вйплата. 

Видвигать — висувіти; (вопрос, ло¬ 
зунг) — піднбсити (сов. вйсунутп, 
підністй) || - ться—висувітися, (ово- 
просе, о человеке)—вихбдити*, ви- 
бивітися, піднбситися* напербд, вгб- 
ру || -движной — висувдйй; в-ой 
ящик—шухлйда-дка. 

Виделение (мокроти, слизи...)—відхб- 
дини*, відхід; в-ие пара—парувіння. 

Виделять-ся—1) (из чего)—виділйти- 
ся, вилучіти-ся (сов. вйділити-ся. вн- 
лучити-ся); 2) (отличать-ся)—вирізий- 
ти-ся (цей твір вирізнйється З-ПО-МІЖ 
усіх); 3) (о слизи, мокроте и пр.)— 
вндавітн з сббе*; відхбднти. 

Виделка--1)вирбблювання, |вй|рбблеи- 
ня (узйвсь до рбблення ложбк); 2) ви¬ 
ріб, рббливо (крім-би й нічбго, та 



Вьідергивать — 16 — Викраиваті, 

I ;л 

виріб недббрнй); в-а кбжи—вичинка, 
чиньбі; (не стіне шкурка за ви¬ 
чинку = овчинка виделки не стоит)|| 
- дельївать— 1) вирбблювати; в-ть 
кожи—чинити (сов. виробити, вичи¬ 
нити); 2) (штуки) — внтворйти, виті¬ 
вати, виробляти (штуки). 

Вьідергнвать—висмйкувати, вири піти; 
(волоси, перья)—вискубіти (сов. вй- 
смикати, вйрвати, вйскубти). 

Видерживать 1) видержувати. ви- 
трймувати; в-ть боль и пр. также— 
терпіти (сов вйдержатн. вйгримати, 
витерпіти, стерпіти. вйтрнвати); нс- 
возможностьв-ть (вьіразит.)--невдбр- 
жка (бічу. що вже мені невдержка); 
2) (стиль, тон, характер)—додержува¬ 
ти чогб (Івтор не додержав стйлю); 
3) (зкзамен) — складати (склісти) || - 
держка — 1) (стоіікость) — витрива¬ 
лість, вйдержка; 2) (цитата)—вйтяг, 
цитйта, вйпис. 

Вьідумка — вйгадка; (фантастическая 
в_а)—химера Ц -думщик -вигідько, 
вигадник II - думьівать—вигіідувяти} 
(измишлять) — вимудрбвуватн (сов ’ 
вигадати, вймудрувати). 

Вьідьіхать — видихІти (сов. вйдихну- 
ти) II -ться — видихатись (вйдхну- 
тнсь) II -дохшийся—вйдхлий. 

Вьіезд — вгіізд || - ездной—виїзнйй || 
- езжать—виїздйтн, виїжджати (сов 
вй їхати). 

Вьіемка, вьіем—1) (при обиске)—вй- 
імка; 2) (в одежде}— вйкрій; 3) (на 
поверхности) вгідолииок*. виїмка | 

Вьіживать—1) виживітн (не вгіжнве, 
умрб); (в-ть откуда-ннб также)—ви¬ 
курювати, витнскітн (сов. вйжити 
викурити, вйтиснутн); в-ать на ума — 
вистірювати рбзум, схбдитн на дн- 
тйчий рбзум. 

Вьіжига -прбміт*, пронбза, прбйда. 
Вижигать—виділювати (сов вйпалити) 
Вижидать—вичікувати на що, вижіі- 
діти чогб (сов, вйждати. вйчекати) 

Вижимать — видушувати, вижимітщ 
(с большой силой) вичівлювати 
(сов видушити, вйжати. вйчавити) || 
- жимки--вйжми; (из свскльї) жмй- 
хн; (из конопляних ссмян)—макуха 

Виздоравлнвать — одужувати (сов 
одужати і. 4 ’ 

Визов—виклик, вйзив. 

Визубривать ~Л)- вищерблювати; 
2) (УРОК) — визубрювати*, вндудню- 
вати (сов. вйщербити, вйзубрити 
видуднити, вйтрубити). 

Визинать викликіти (сов. вйкли- 
катн); в-ть в ком что (внушать кому 

, что) — наклнкіти кому щб; в-ть что 
■ (бить причиной чего)—спрнчйнювати 
і (спричинйти) що, призвбдити(призве- 

1 стй)до Чбгоіі-зиваться—1)(в-ясде- 
лать что-нибудь)—внзнвітнся; 2) зто 
вьізьвается тем, что...—це похбдить, 
виплнвіє із тбго є наслідком тогб 
ЩО... II - зьівающий (как прилагат.)— 
визгівний, зарйвкуватий, задйрлнвий 
(він визйвно на всіхдивйвся) ц -зив- 
НОЙ—виклйчнйй 

Вингривать-играть—вигравіти (ви- 
граіо)-вйграти (вйграю); (получать 
вигоду) — згіскуватн (сов. зискітиі 
начбму; в-ть время—вигідувати чіс і і 
- грьіш — вйгра, вйгранка, вйграш- 
ШУ II -гришний - ]) (относящийся к 
в-шу) - вгіграшнйй (виграшні пбзи- 
ка)> 2) (дающнй вигоду, преимуще- 
ство)—вигідний* (на ній сьогбдні ви¬ 
гідне вбраний). 

Виискивать вишикувати що (сов. 
вйшукати). (вьіра нт.) нишпорити за 
чим (вйнишпоритн щб); (изискивать, 
подбирать)—добнріти (добріти) (на¬ 
решті таки добрів спбсобу) || - скя- 
ваться— г.иймітися (сов. вййнятися), 
оббиратися (обібрітися) (одйн тіль¬ 
ки вййнявся одчаюга). 

Вьїказивать—виявляти (сов. вйявитн). 
Викальївать — викблювати, виштри¬ 
кувати (сов. вйколотн, вйштрикнути). 1 
темно, хоть глаз в-ли—пбночі, хоч 
у в бко стріль. 

| Викапивать—викбпувати (сов. вйко- і 
пати). 

Викативать—викбчувати; в-ть глаза 
также—вішілюватн, вилуплювати бчі 
(сов. вйкотити, вйвалнтн, вйлупити); | 
в-лись глаза—бчі вйвело. 

Викачивать (воду)—помпувітн (сов. 
вйаомпувати), викічувати. 

Викндивать—1) внкндіти (сов. вй- 
кинути); в-ать фортели, штуки— 
внтворйти, вироблйтн штуки, кбникн 
покізувати* (сов. встругнути, утйти. 
утнути штуку); 2) скидітн (скйнути) 
днтйну, ПЛІД II - дьіш—вйкидень, скгі- 
док* скйдень*. 

Викладка (расчет)-обчйслення* об¬ 
рахунок; производить в ки— робйти 
обчйслення* обрахунок, обчйслю- 
вати* обрахбвуватн (сов. обчгіслйти, 
обрахувіти). 

Виключагель — вимйкач. внлучник || 
- ключать — вилучіти, виключіти; 
(злектрический ток также) — вими- 
кіти. 

Викранвать — викріювати, внкрбю- 
вати (сов. вйкраяти, вгікроїтн). 

І 



Викрик — 47 

Викрик—вйгук, вйкрнк || -кивать- 
вигукувати, викрйкувати (сов. вй- 
гукнути. вйкрикнути). 

Викуп - вйкуп II - купйть — викупати, 
викуплйти (сов. вйкупити) II -куп- 
ной—викуиийй. 

Вь'ікупать—скупити. 
Вьікрашивать—малювіти (сов. пома¬ 

лювати , красйти (покрасйти). фар¬ 
бувати ( офарбувіти). 

Вьілавливать—вилбвлювати (сов. вй- 
ловити). 

Вьілазка (воєн.)—вйлазка, вйскок. 
Виламьівать—вилбмлювати (сов. вй- 
ламати); (дверьи пр.)— висаджувати 
(вйсадити). 

Вьілезать — вилізити, вилізіти (сов. 
вй лізти). 

Вьілет — вйліт II - летать—вилітіти 
(сов. вгілетіти); в-ть роєм—вирбюва- 
тись (вйроїтись). 

Вилечивать- вилічувати, вилікбвувати 
(сов. вилікувати); (о ране) —вигбю 
вати (вй гоїти). 

Вьіливать—1) (о жидкости)-внлнвіти 
(сов. вгілнти, вйлляти); (также зача- 
стую)—висипіти (вйсип борт у мй- 
ску); 2) (колокол и т.д.)—вили віти || 
- лнтьій (похожий) — достємЄнний* 
нестеменний*, вйкапаний. 

Вьімазьівать — вимізувати. вмізуватн 
(сов. в[й1мізати); (маслянистим ч.-на¬ 
будь)—вимішувати (вймастити); дег- 
тем и пр. также) — (вйсмарувати). 

Вьіманивать—1) (откуда) вимінювати 
(сов. вйманити). внвіблювати івйва- 
бити); 2) (в-ть у кого что) — виду¬ 
рювати, внцнгінювати (сов. вйду- 
рити, вйциганити) (вйдурнв у мЄ>іе 
о рублі). 

Вьіматьівать—висбтувати, вимбтувати 
(сов. вйсотати. вймотати). 

Вьімащивать—вимбщувати, внстблю- 
вати; (камнем)—брукувіти (сов. вй- 
стелити, вймостити. вйбрукувати). 

Вьіменивать—вимінювати (сов. вймі- 
няти). 

Вьімернвать — вимірйти (вйміряти). 
Виметать—вимітіти (сов. вймести). 
Вммирание—вимиріння, перевід (на 

людЄЙ перевід пішбв) Ц мирать - 
внмиріти (сов. вймерти), перевбди- 
тися (перевестйся); в-й—вймерлий. 

Вьімогатель—здйрця, висилбвник* ц 
-тельство здйрство, висилбвуван- 
ня* |грбшей...1 Ц -гать - внсилбвувати 
що*, вимагіти, домагітися* чогб, 
здирітн що. 

Вьімолачивать — вимолбчувати (сов. 
вймолотнти). 

ВиполнимьіЛ 

Вьімолвить—вймовнти. 
Виморочний—відумерлий, безхазйй- 
ний; в-ое имущество—відумЄрщинаг 
пустовщйна. 

Вьімьісел — вйгадка, небилйця ' 
-шлять—вигідувати. вимудрбвува- 
ти (сов вйгадати, вймудрувати). 

Вьімя—вйм’я. 
Вьінашивать —винбшувати;(лелеять>— 
викбхуватн (думкй, вйкохані глйбо- 
ко в душі) (сов. вйносити, вйкохатн). 

Вьінимать — вийміти (сов вййняти), 
Іви]добувіти (|вй]добути) (вйдобуд 
із кєшЄні ножі) II - маться—ви ймі- 
тися. 

Вьіносить 1) винбсити (сов. винести)^ 
в-ть (приговор. решение. постано- 
вление...)—ухвілювати(ухвалйти) вгі- 
рок,.. 2) (ооль, горе, бремя...)—ви¬ 
держувати (вйдержати), витерплю¬ 
вати (вйтерпіти, вйтривати) II - но¬ 
ска — вйноска, прймітка н - нослн- 
вьій—витривілий. 

Вьінуждать—змушувати, мусити (сов, 
змусити), вимушувати, зневблювати 
вймусити, ’зневблити); винужден- 
нмй-г-змушений. зневблений; (сдс- 
лаяний по принуждению)— вймуше- 
ний. поневільний;бьіть в-мм—мусіти. 

Випад (против кого-неб.) вйхватка | 
- падать — винздіти (сов. вйпасти). 

Вьіпачкать—закалйти, замізати. (пят- 
нами)—заплямйти, (чем.-н. масляни¬ 
стим)—заялбзити, засмарувіти*, за- 
смальцювіти. 

Вьіпекать—випікітн (сов. вйпектн). 
Вьіпечка—1) випікіння; 2) пЄчиво. 
Вьіпивать—1) випивіти (сов. вйпити)^ 

2) (нметь пристрастие к алкоголю) 
-- знітися*, не розминітися з чір- 
кою. запивітися || - пивка—1) (на- 
питки) —питвб; 2) (пирушка) — пій- 
тйка. 

Виписка -1) (цитата)-вйпис; 2) (в-а га¬ 
зет) по предвар. подписке)-передплі- 
та І| - писивать—1) внпйсувати (сов. 
вйписати)(краскамн)-вимальбвувати 
(вймалювати); 2) (книгу, газету)—вн¬ 
пйсувати; по подписке—передплічу- 
ватн (передплатйти). 

Вьіплавливать—витбплювати (сов. вй- 
топити). 

Виплата—виплата; в-а частямч—ви¬ 
плата рітамн.на ріти || -плачивать— 
виплічувати, сплічувати (сов. вй- 
платити, сплатйти). 

Вьіпливать-випливіти (сов. випливти)- 
Виполннмьій — здійснбнний. здійснй- 
МИЙ II - полнять (исполнять)—викб- 
нувати (сов. вйконати). 



і і її 

Вьігірашивать _ _ 
__ Вьістраивать 

вй- (сов бурхнути), вибухати (вйбух- 
нути), жахати (жахнути). 

ню- Вшривать-вьіригь—викопувати (сов 
викопати), виривати (вирити); (кро- 

порпа?и)КОПаЯСЬ)_ВИПбрПувати (вгі' 

4из І В^^Ка_?Й7Д/ЙСІДка (кв/ти "а вй- 
Л3 сад' висад(ок{, висідка пасажгірів)||-са- 
6й, живать-висаджувати (сов. вйсадити) 
У * «Л' “живеться—висідати (вйсісти). 
зу- Вмсасьівать— висмбктуваги, висисати 

(.сов. висмокатн. вйссати). 
- Вь,селять висслйти (сов. вйселнти) ц 

ІГО - селок висілок. 

и* Вь,^казь«вать—висловлювати, винові- ' 
И І дати (сов. висловити, вйповісти); в-ть 

ненаявно—прохопйтися слбвом. 
Н!, Вьіскакивать-1) вискакувати; (бистро, 
ід- поспешно) вихоплюватись (сов. ви¬ 

скочити, вихопитись). 
>в. Вьіскальзьівать - вислизати (сов. ви- 
0- слизнути), випорскувати (вйпорсну- 
О- ти), вимикатися (вимкнутися). 

Вискочка—внхватько; (внезапно раз- 
и- богатевшнй) скоробагатько 

Вьіслеживать вистежувати (сов. ви- 
V І „ стежити), висліджувати (вислідити). 
V Вьіслушивать-вислухувати (сов вгі- 
*- слухати). 
І! Вьісматривать — 1) см. Вьіглядеть І); 

2) назирати (сов. назорйти), нагля- 
!: дйти (наглядіти, нагледіти). 
Iі Вьісмеивать — висміювати, висміватн 
І; (сов. вйсміяти). 
і, Високий—висОкий; в-ого роста—висо¬ 

кий на зріст; (насмешливо)—довгОнь, 
, довгОль; делать в-м внсочйтн || -со- 

ко — вйсОко; бьіть вьіше чего—пере- 
вищувати щО (сов. перевйщити). 

Вьісокомерие—зарозумілість, високо- 
• думство || - комерннчать — в пиху 

вганйтнся*, вдаватися, зарозуміва¬ 
тися:!- номерний—зарозумілий, ви¬ 
сокодумний. 

Високопарнмй—високомовний, висо- 
кохмарний. 

; Висота - височінь, височина; ви- \ 
сбти — внсОтн, високості; вьісотой 

і (с кого)—заввишки (як хто...). 
| Виставка — вистава виставка || - ста- 
, влять-внставлйти; (в-ть вперед, вьі- : 

пячивать) випинати (сов. виставити 
випнути) II -ставочний виставний*. 

Вьістанвать—вистОювати (сов. вйсто- 
яти). 

Вистилать-внстелйтн(сов. вистелити). 
Вистрадать — вистраждати, перетер¬ 

піти. * у 
Вистраивать-1) вибудовувати (сов. вй- 

і будувати); (из камня)—вимуровувати 

Вьіпрашивать—випрохувати (сов. вй- 
просити і. 

Випрямлять — виправляти, вирівню¬ 
вати, випростувати (сов. вйправити 
вирівняти, вйпростатн). 

Випуклий—опуклий. 
Випуск—випуск || - скать-випускатн 

(сов. випустити); в ть из виду, из 
виймання - пускати (пустйти) зочЄй, 
з уваги , не брати (взйти) Під увагу* 

Випутьівать — виплутувати, вив’Язу- 
вати (сов. вйплутатн, вив’язати) 

Випитивать - 1) (виспрашивать) - 
випитувати щО, допитуватись чогО 
(сов вйпитати, допитатися); 2) (пьіт- 
кой) - вимучувати. внмордОвувати* 
(сов. вимучити, вимордувати 

Випячивать—випинати (сов. вип'ясти')- 
(о губах также)—відкопйлювати (від¬ 
копилити). ' А 

Вьірабативать — вироблювати (сов 
виробити), її - работка — |) [вйірб- 

бливо* вирбблюван,,яі 2) виріб, рО- 

В“?вТятиГТЬ~Шф,В,,ЮВаТИ (С0В -ВЙ* 

Виражать—виявляти (сов. вйявитн) | 
(обличчя йогб виявляло тяжкі) задО- 
мУ/і 2) (словами)—висловлювати (вй- 
словитн); ясно в нньїй— виразний н 
- разитель внЯвник*. виразник, ви- 
слОвннк^ Ц - ражение—1) вияв* вй- 

пюЄти - Ивіийвлюва»ня* (мета Цієї 
азети вияв думОк селянства); 

2) (словесное) - вислів; 3) (лина 
п«а3і" « вйраз Ч " Разительний — 
виразний, вимовний; (очень в-ий 

роЗйс?нй*ИВЬІЙ,~ПР°МбВНСТ',Й’ про’ 
Виронить— (у)пустйти. І 
Вьірождаться - вироджуватись (сов 
виродитись); виродившийся — зви- 

вірСуваГяЖДЄННЄ ВЙР'>“«“- 

тездд 1 
Ліс вйстиналн); 2) (на чем)-вйкЬрбО- і 
вувати (вйкарбувати). р і 

Виругать—вйлаятн. 

Виручать-виручатн.атакже^визво- і 
лйтн з чОго( відзволйти ВІД чОго (вйз- 
волити, відзвОлнти); 2) в|н]торгОвува- 
тн(в,и |торгуватн) || -ручка—-виручка 
а также утОржка, виторг. ’ п 

Вт»-Ь,ДаТЬ'ВЬІрвать~внрив4ти-вйрва- 
тітм І) К°РНЄМ^ ~ внкоріняти-вйко'ре- В 
нити І) - рьіваться—вириватися- Гвьі- к 
скальзьівать)-вимикатися (сов.’ вим¬ 
кнутися) (злОдій вимкнувсь із рук)- в 
(О чувствс, плаченії, дьіхіе)—бурхати | 



З мегрел - - 49 — Вьіше 

(вимурувати); 2) (войска)—шикува¬ 
ти вшикбвуватн (сов. ушикувбти). 

Вьістрел — стріл, пбстріл II - стрели- 
вать—вистрілювати (сов. стрілити, 

. стрелити, стрільнути, стрельнути). 
Виступ-вйступ || - ступать ^висту¬ 
пати (сов виступити); важно в-ть— 
виступцем ітй; в-ть из ряда—виста- 
вбти, витикбтися; в-ть из границ че- 
го перехбдити мЄжі чогб; 2) (отпра- 
вляться куда) вирушати (сов. вйру- 
шитн) II - пление- вйступ; (о войске 
и пр. тзкже)--вгірушсння вируш би ня. 

Вьісчнтьівать—І) (делать раечети)- 
вирахбвувати, обрахбвуватн (сов. вй- 
рахувати, обрахувбти); 2) (из зара- 
ботка)—см. Вьічет. 

Висилать — виснлбтн; (отправлять)— 
жіряджбти (сов вйрядити). 

Висипать 4) виснмбти (толпой так- | 
же) вирбюватись (сов. висипати, ви¬ 
роїтись, сипнути). 

Висихать виснхбти (сов. вйехнутн); 
висохший -вйсІо|хлий. 

Виталкивать—виштбвхувати. випихб- 
ти (сов. виштовхнути, вйпхнутн); 
в-ть взашей—вибивбти в потйлицю. 

Витапливать—витбплювати (сов. ви¬ 
топити). 

Вьітекать—1) витікбти (сов. витекти); 
2)(логически)-випливбти (вйпливти). 

Витерпливать—витерплювати (сов. вй- 
терпіти). 

Витеснять—витискбти (сов. вйтисну- 
ти). випнрбти (вйпертн). 

Виторговивать — 1) внторгбвувати 
(як зрбзу запрбвив 50 к., тбк нічб- 
го й не пйто гувала); 2) виторгбву- 
вати, уторгбвувати (за цілий дЄнь 
рублй вторгувбли). 

Вьітребовать—вйправитн. 
Вьітрезвлять — витвережувати (сов. 
витверезити). 

Вьітряхивать—витрушувати (сов. вй- 
труенти). 

Вьіть-нйти; (жалобно)—скиглити, скі¬ 
млити*. квилйти. 

Витягивать-витягбти (сов. вйтягти); 
(випрямлять)—випрбстувати (випро¬ 
стати) пійпростав натружені нбги) 
Ц - гиваться - витягбтися (вйтягну¬ 
тись). (вверх, виростать)- виганйтися 
(сов. вигнатися); (вструнку)-виструн- 
чуватись(вйструнчитнйь) || -тяжка— 
вйтяжьа. 

Вьіучивать-ся вивчбтн що, вивчбтнея 
чогб (сов. вйвчити ся) II - учка - вй- 
учка,наука (пішбв до шевий в науку). 

Вихватьівать—вихбплювати-вйхопнти. 
Вихлопотать-вйклопотати.вйстаратн. 

Росі Асько-укрі Тиськн її словник.—4. 

Вьіход — вйхід |і - ходец—вйходець II 
- ходить—вихбдити (сов. вййти); не 
в-ть из голови—з думки не схбдити*; 
в-ть наружу — вихбдити, вирннбтн 
иазвЄрх*; в-ть из затруднении—*по- 
ббрювати (поборбтн) труднощі, вихб¬ 
дити з трудного становища*; в-ть 
из себя—лютувбти* |аж] нстймнтися 
з гніву*, безсббнтися* (розлютйтися, 
нестймнтнся.., збезсЄбитнся); в-ть # 
каким — вихбдити, вдавбтися (сов. 
вййти, вдбтися) (побма вдалбея нс- 
погбна) Ц -ходиой—внхіднйй У - ход¬ 
ка—вйхватка, вйбрик. 

Вицарапивать—видряпувати (сов. ви¬ 
дряпати). 

Вицветать-вицвітбти (сов. вйцвісти), 
блйкнути (зблйкнути), линйти (зли- 
нгіти). 

Вичеркнвать—викреслювати (сов. ви¬ 
креслити). 

Вичерчивать—вирисбвувати. 
Вмчет—відрахувбння, бдліч*-чи; де¬ 
лать в-т из жалованья—відрахбву- 
вати*. відвертбти. робйти відраху¬ 
вбння*, бдліч*, стягбти, внвертбти із 
платні (сов. відрахувбти, відвернути, 
зробйти.., стягнути, вйвернути); за 
в-м (исключением) — з вййнятком*. 

Вичислять — обчислйти (обчйелйти). 
вилічувати (вйлічитн), вирахбвувати, 
обрахбвуватн (вйрахувати, обраху- 
в&ти). 

Вьічитание — відиімбння, відліч-чи Ц 
- тать -1) (арифм.)—віднімбтн (сов. 
віднйти); 2) (из жалованья) — см 

Вичет Ц - таемое (арифмЛ—від’бмник. 
Вичурний - штудерний*, химерний, 
вйтвбрний; (изукрашенний) - мерб- 
жистий*, мережаний, цяцькбваний; 
(замьісловатий. трудний для пони- 
мания)—мудрбваний, вузлувбтнй. 

Вьішвиривать—вижбурювати, вишпа¬ 
рювати (сов. вйжбурити-рнути, вйш- 
пурити рнутн). 

Више—1) (как сравнит. степень при- 
лагат.) вйщий-ща-ще (він був ви¬ 
щий од мЄнє, за мЄнє. ...вищий, як 
й, ніж й; немб нідб горй, вйшої 
над нбшу); 2) (как сравнит. степень 
наречия) — вйще (він стриббе вище 
од мЄнє, за мЄнє, вйще, як й, ніж 
й; злетів вйше дуба); |по]нбд (зле¬ 
тів понад хмбри; літбв понад хмб- 
рами), повйше (шб таке феодалізм, 
за цЄ вже говорйлося повйше; злетів 
повйше дуба); в-е сил, понимания - 
[по|над ейлу, розуміння (це булб 
понад нбшу силу, нбше розуміння); 
[всеї в-е н в-е—см. Весь 2). 



Вьішеизложенньїй — .50 Газ[овиі1] 

Вишеизложенньїй—вищспбданий, вн- 
іцевйложешій І| - лєжащий — повй- 
щий II -названний--вищенбзваннИ | 
• означенний — вищезазначений | 
- понменованньїй - вищенбзваяий | 
- приведенньїй вшценавбденнИ І 
• указанньїй — вищезазначений | 
-упомянутьій - вищезгаданий. 

Вишивать—вншивбтн (сов. вйшити); 
(преимущ. золотом н серебром)— 
гаптувати (вйгаптувати), (ажурно) — 
мербжатн (вймережатн), (гладью) — 
настйлуватн, вишивбти настйлуван- 
ням*; вьішитьій (как прнлагат.) вн- 
шйваннй, гаптбваний, мербжаннй || 
• шивка — вишивбния, вишйванка 
(дешево продасться вишивання); (зо¬ 
лотом и серебром) — гаптування, 
(ажурная) — мербжка; (гладью) на- 
стйлування, (белой глаяьюї-лйштва*. 

Вишина — височинб; столб |в] 3 метра 
ч-й (в в-у)—стбвп [на] 3 мбтризав- 
нйшкн; отмерьте в в-у 1г/з метра— 
одміряйте вгбру 1>/» метри || - шка— 
вишка. 

Вишколить — вймуштруваТи, вй- 
школитн. 

Вишучнвать—брбтн (сов. узйти) на 
жбрти. 

Вияснять — з'ясовувати, вияснювати^- 
нйти (сов. з'ясувбтн вйяснитн). 

Вьюга—хуга, завірюха, хурб, завія, 
віхола, хуртовина || - жний - жи- 
стий—завірюїиливий, хуртовйнний. 

Вмок—в’юк, ладун[ок| || - ч’ить—в’ючй 
ти, ладувбти і| - чньій—в’ючний. 

Внісшийся (как прнлаїчіт.)—пнткйй; (о 
растеніїях также)—тнчковйй (= ну- 

Гавань—гбвлнь. 
Гадалка-льщица—ворбжка |!-данье— 

ворожіння, ворожбб, ворожбитство || 
-дательний-(предположнтельний)- 
здбгбдннй; (сомнительннй) — непбв- 
ний (в цій спрбві неможна задо¬ 
вольнитися здбгадцими обчислення¬ 
ми нбщих економістів; успіх цьогб 
збмнелу — річ вбльми непбвна) || 
-дать—1) ворожйти (на кбртах...); 
2) (думать)- гадбтн; (соображать, прн- 
кидьівать, строить догадки)—*розу- 
мувбтн, доміїслйтися, удавбтися в 
розумування, дбмисли1* (в них спра¬ 
вах не годйться розумувбтн, а трб- 
ба рішбтн твбрдо). 

І'ад[ина]-гйд|ина|; (со6іірпт.)_гбль-дііі| 
- днть—паскудити, погбнитн, гидити 

ждаюшийся в „тьічке\иодпорке)(тнч- 
ковб квасбля); (о волосах также)— 
кучерйвий. 

Вяжущий (о вкусе)—звязкйй, в’язки її. 
Вязальний — в’язбльний; (в чулоч-1 
ном н пр. деле)—плетішшй Ц - заль- 
іцик—в’язільїшк, в'язій-зій; (вяжу- 
щий чулки, сети и пр.)—плетінник* 
плетій-тій||-збнка—в’йзка || -зать - 
в’язбти; (о сетпх, чулках н пр.) 
плестй, виплітйти; вязаний (об оде- 
жде, перчагках и пр.) — плбтений || 
-зка—1) (предмет)—в’йзка, пйзкл 
(бубликів,..); 2) (действие)—в’язбшш. 
(чулков и пр.)—плетіння. 

Вязкий—(густой, тягучий) — в’язкйіі, 
звязкйй (варбна емолб в’язкіша од 
сирої); (топкий)—грузькйй. глейкіій 
(дуже грузькб дорбга—нійк кбні не 
потйгиуть; полй зансслб глейким 
нбмулом); (пристающнй, прилипаю- 
щпй)—беріучікйй, чіпкгій (цей клбй 
дуже бсркйіі—держбтнме дббре; чіп- 
кб багнб налнпбло на колбса) || 
-знуть—в’йзнутн (м’йсо в язне в зу- 
ббх; не в'йзин до мбне); (в болоте, пес- 
ке, снегу н пр.)—грузнути, угрузбги. 

Вялить—в'ялйти; вялений—в’йлений || 
- лий—1)(увядший)_|зі|в,йлнй,зап’й- 
лнй; 2)млйвий. (болезненно-вялий)— 
квблий, (сонний)—оспблнй || -нуть— 
в’йиутн; (блекнуть, чахнуть, дурнеть 
также)—марніти (красб мой марніє, 
вйне). 

Вищий: к в-у удовольствнго, при- 
. скорбню...—*на довбршення втіхи, 
гбря*.,. (на довбршення могб гбря, 
грбшей мені не прислблн). 

(кішка паскудить у хбті; кравбць по- 
гбпить, гндйть роббту), калйти 
(в значений .портнть* иоследнее не 
употреблястся); г-ть кому пбкоаі 
(народи, кйпості) робйтн кому* || 
- дкий — гидкий, брндкйй || - дко— 
гйдко, бридко. 

Гадливость—гндлйвість- вости, брнд- 
лйвість-вости; относпться с г-стью, 
чупствовать по отнощению к чему г-ь 
—*гидувбти, брйдйтися ЧЙМ* II - дли- 
вий—гидлйвіїй, бридлйвий. 

Гадость — гидбта, гйдь-дн, пбгаїп.- 
іііі. 

Гад гака—гадю ка‘. 
Газ[овий] — гбз(овнй) || - зокалиль- 

ішй—газожарйстий і| -зообразний 
газувбтий, гбзбппй. 
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Газета—газета || - зетчик—газетйр-рА, 

газетник. 
Гайка—гАйка. 
Галантерея—галантерія || - реиньїй— 

галантерІЙННЙ || - рейщик — галанте- 

рійник. , х 
Галда-галдеж—гАлас, галайкбтнява , 
гАмір-мору; поднялея г-ж—зчинився 
гАлас її - лдеть—галасувати галдіти*, 
галА[й|кати, галайкотіти*, гаморйти*. 

Галиматья — нісенітниця, бреднй, абй- 
що* (род. абй-чого) (охбта вам чи- 
тАти такЄ абищо); нести... г-ью— 
прАвити, верзтй нісенітниці, бредню, 

абй-шо. • „ _ 
Галицня (область Украпим)—Галичи¬ 
ні || - лицийский—ГАЛИЦЬКИЙ. 

Галка—гАлка; (соб.)—гАлич-чи. 
Галлерея—галерея. 
Галлюцннация галюцинація ||- цинн- 
ровать—галюцинувати. 

Галоп (конская побежка)- чвАл, га- 
лбп; бежать, мчаться г-м — бігти, 
«мчати чвАлом*. у-чвал, галбпом. 

Галоша—калбша. 
Галстук—гАлстух, кравАтка. 
Гальванизировать — гальванізувати || 

-нический—гальванічний. 
Галька (мннерал.)—гАлькз. 
Гам—гАмір-мору, гАлас. 
Гамак—гамАк. 

' Гамаша—ламАша. 
Гамма—гАма. 
Гангрена—гангрЄна, мертвйця. ■ 
Гараитировать—гарантувАти (сов. за- 
гарантувАти), забезпечувати (забез¬ 
печити), запоручАти* (запоручйтн). 
давАти (дАти) запоруку, *забезпЄку || 
-нтия—гарАнтія, запорука, забезпЄка. 

Гардероб—гардербб[аІ. 
Гардина—завіса, запбна. 
Гарем—харбм. 
Гаркать—зйкати* (сов. зикнути, знк[о]- 
нути), зінАти* (зіп(о]нутн), грйматн 
(грймнути, гримонути). 

Гармоннровать —гармоніювАтн, гар- 
монувАти*. бути у злАгоді*, ладн(ув]А- 
ти з чйм, пасувАти до чбгоЦ-ни¬ 
ческий—гармонійний II - ния — гар- 
мбнія, (согласованность, согласне)— 
злАгода (ця машина вражАє глядачА 
злАгодою складовйх частій). 

Гарнец—гйрень. 
; Гарнизон—залбга. 

Гарус—гАрус, волічка. 
Гарцовать — гариювАти; (о всаднике 
также)—коиЄм вигравАти; (о лошадн 
также)—басувАти. 

Гарь—І) згАрятина,паленйна, згАр-ри 
(згАрятнною смердіть; бзгАто в 

люльці згАрн);2) (вьіжжсннос место е 
лссу и пр.)—згАрнще. 

Гасить—гасгітн; г-ть нзвесть — розпу- 
скАтн, люсувАтн вАпно; гашеная из- 
весть—розпущене, люсбване вАпно 
Ц - снуть—гАснути, згасАтн. 

Гастрический — гастрйчн»», шлункб- 
вгій, черевний. 

Гастроль—гастрбля. 
Гастроном[ический] — гастронбм[йч- 

ннй|. 
Гаубица—гАвбиця. 
Гвардеец — гвардієць || -• дейскии — 
гвардійський Ц - дня гвАрдія. 

Гвоздика — (один цветок) — гвоздик, 
гвоздйчка; (множ.)—гвоздй[ч|ки. 

Гвоздильньїй—цвяховйй, гвіздкбвий*|| 
- здильщик—цвяхАр-рй, цвяхівник, 
гвіздйр-рА Ц - здить—(бить в одно 
место)—гніздйтіГ, (нартойчмво твер¬ 
дить одно и то же) - товкмАчитн И 
- ЗДЬ—ЦВЯХ-хА, гвіздбк. 

Где— де; кое-где—подбкуди. дс-не-дЄ; 
где-нибудь десь, де-нЄбудь; где 
попало — абй-де; где-то — десь. Где 
угодпо—а) (с изменением по вре- 
менам н літам): сідАй де хбчеш; 
я ходів, де хотів—ніхтб мені не бо¬ 
ронив; ейдете, де схбчете місця 
багАто; б) де-хбч, хоч дЄ (неизменяе- 
мьіе.ставятся перед глаголом); де-хбч 
сідАйте; де-хбч хбдимо було - ніхтб 
пічбго не кАже; хоч дЄ шукАЙте, а та- 
кбго не знАйдетс Где-нибудь в дру¬ 
гом месте де-йнде (пошукАйтс де¬ 
інде—в нАс немАє), где бьі то ни 
бьіло -#дс-будь, будлі-дЄ* (не думаю, 
щоб де-будь поза Україною існувАло 
таке йвнше); где бьі ни..; |хоч| дЄ-б не 
був, хоч дЄ буде, а нА вечір неодмінно 
прихбдить; вон где - бн-де; вот где— 
бсь-де; где уж!—дб вже! где нн 
возьуись—дЄ пе взйвея (взялАся, 
взялйся...). 

Гегемон|ня)—гегембнііяі. 
Гейзер—гАйзер, 
Гектограф—гектбграф. 
Геморой—геморбй. 
Генеалогический—генеалогічний, ро¬ 
довідний Ц - алогия—генеалбгія, ро- 
до'від-вбду. 

Генезис—генбза. 
Генерал генерАл. 
Генеральньїй—генерАльний. 
Генератор - генсрАтор. 
Генерация генерАція. 
Генетический—гснетгічинй. 
Гениальньїй-генійльний - ний—гЄній. 
ГеографІический|—г^бграфіічиий] || 

- фия—геогрАфІя. 

4* 
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Геодезический—геодезйчннИ Ц -зия— 
геодАзія. 

Геометрия—геомАтрія || - трнческиЙ— 
геометричний || -трически — геоме- 
трйчно. 

Герб —герб || - рбовьій гсрббвий; 
г-й сбор—гербова оплата. 

Германец — гермАнеиь || - нский — 
1) (отішсящийся к г-й расе)—гер- 
мАнський; 2) (относяшийся к совре- 
менной Германни)—німецький (гер¬ 
манська вдАча з-правіку глнббко 
відмінна від словенської; німецький 
піддАнень) II - ния— 1) (современнос 
госуд.ірство)-НімАччина (роб.тнйчиП 
рух у Німеччині); 2) (исторнч.) — 
Гс-рмАнія (істбрія стародАвньої Гер¬ 
манії). 

Гермафродит—гермафродит. 
Герметичесний- герметгічннй Ц -чесни 
' —герметйчно. 
Героизм-ройство-роичность — геро¬ 

їзм, гербйство, героїчність-ностн || 
- рой-роиня—гербй, героїня II - рои- 
ческий-ройский - героїчний, гербй- 
ськнйЦ-роически-ройски—героїчно, 
по-гербйському. 

Г етман—гАтьман. 
Гетрьі—гАтрн. 
Гешефг|махер|ство}—гешАфт[мАхер]- 

ство). 
Гибель—1) заггін, зягйбіль-бели, (па¬ 
губа)—згуба, погуба (вони купйли 
перембгу цінбю загину, загйбсли 
свогб провідцй; байду кість та зне¬ 
віра—бт де ніша згуба); верная 
г-ль—пАвнл, видюща згуба; 2) г-ль 
(много) чего-сйла-|снлАнна|, вАля- 
ва* чогб, до нАпасти, до смутку, 
г^ком* чогб |і - бельньїй — згубний, 
погубннй II - бнуть—гинути, за- 
гибАти 

Гнбкнй — гнучкий, гннкгій, гнучий || 
- бко—гнуч|к|о, гйнко*. 

Гигант вб-іет|ень], гігАит || -нтский— 
велегАнськнй, ГІГАНТСЬКИЙ. 

Гигиена — гігієна || - ннческий-нич- 
ньій—гігієнічний. 

Гигроскопическнй—гігроскопічний. 
Гидра—гідра. 
Г идравлический—гідравлічний. 
Ги драт—гідрАт. 
Гидрографический—гідрографічний. 
Гиена—гієна. 
Гнероглиф—гієрбгліф. 
Гйк[анье] -гбйкання*, гигикання, зйк- 

(ання| Ц - кать — гбйкатн*, гигикати 
згікатн (сов. і бйкнутн, гигикнути, 
айкнути, знконути). 

Гильза—гільза. ' 

Гнльотина—гільйотина || -ннровать— 
гільйотннувАти (сов. згільйотину- 
вАтн). 

Гиміі—гімн. 
Гіімнаст[нка) — гімпАст[ика] || -тиче- 
ский —гімнастйчний. 

Гимназист(ка] — гімназйст|ка1 || -зн- 
ческий — гімназичний*, гімназіяль- 
ннй її - зия—гімнАзія. 

Гинекологичїский гінекологічний. 
Гинуть—см. Гибнуть. 
Гипербола — гіпАрбола || - лически — 

гіперболічно || - лический гіпербо¬ 
лічний. 

Г ипертрофированньїй — гіпертрофнч- 
ний. гіпертрофбваннй || -трофия— 
гіпертрофія. 

Гиипоз пшібз|а| ІІ-тизер— гіппотн 
зйр Ц - тнзировать—гіппотнзувАтн || ■ 

- тнческий—гіпнотичний. 
Гипотеза—гіибтеза || -тетичесний — 

гіиотстйчннй. 
Гипс— гіпс. 
Г нрлянда— гірлйнда. 
Гиря гиря. вагА; (уменьшит.)—тяга- 
рАнь важбк, гйрка. 

Гнстологнч *ский—гістологічний. 
Гитара—гітАра. 
Глава—1) головА, главА, (вождь, прсл- 
водитель)—провідсць* проводАр-рй, 
привідця (головА французького кон¬ 
сульства; главА католйньквї цАрквн; 
привідець німецьких соційл-шивіні- 
стів)‘; бьіть, стоять во г-е—стойги на 
чолі, пАред вестй; поставить во г-у 
▼гла постАвнти на чільне місце*; 
2) (на церкви)—верх, (купол)—бАня; 
3) (в книге) рбзділ І| - варь—вата- 
жбк, привідця, проводйр-рй. 

Главенство — (верховенство) — звАрх- 
ництво*; (руководнтельство преобла- 
данис) передування, горуваиня стар- 
шувАния (знАрхннитво в цій унії 
налАжало Пбльщі; між цнмй пАртіями 
точйллея боротьбА за передувАння, 
горувАння в держАві) || - венство- 
вать-(обладять верховной властью)- 
бутн звАрхником над кйм.панувАти, 
(руководительствонп ь, домнниро* 
вать) псредувАти*, горувАти*. стар- • 
шувАти (відтоді в католйцькій цАркві 
неподільно панує пАпа... неподільним 
звАрхником над католицькою цАр- 
квою є нАпа; з пбміччю велйкого камі- 
тАлу ця иАртія горує в усій країні). , 

Главнокоман іуюіцнй—головнйй ко- 
млндйр (отАиан). головний комАнду- 
вач*. 

Главньїй—головний; г-м образом — 
головнйм чином, (нренмуществен- 
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но)—найбільше, переважно (він ми¬ 

тів найбільше роміни; мй переважно 
звертали увігу на стін озимини). І 

Глагол (граммат.»—дієслОво. 
Гладиатор—гладійтор. 

Гладить—1) гладити; 2) (о белье» 
прасувати Ц-дкий рівний.(редко) - 

глідкий, (мате) гладінький. (очень 
г-й, до скользкостн отполироиан- 

ньій)—плавкій (сани летіли плавкою І 
дорбгою; плавкій, вигладжений мо¬ 

рем кімінь: плавкій стйль) ||- дь— 

І) гладінь, рівнина*, рівнбті (вітрець 
лбдве колисів рівнину затбки ; тмиїь 
да г-дь—тйхо та любо; 2) (способ 
вьішиван я) — настйлування; виши¬ 

вать г-ю — настйлуватн, вишивати 

нзетйлуванням*. 
Глаз—Око (мн. Очі); в г-а—у вші, 

у... Очі (сказів йому в в;чі всю 
прів у; насмійвсь Йому в вічі; ска¬ 

зів йому в живі Очі все місто; до¬ 

вівсь в її глнббкі Очі); за г-а 
1) позі очі (позі очі шо-хОч мОжна 
паплсстй); 2) |аж| знідтом* (иьогО 
йому аж знідтом дбсить); смотреть 
во все г-а—на все Око дивитися; на 
г-х, перед г-и—перед очйма, при 
очіх; в-очевйдь (ці сталося у всіх 
перед очйма, при оч&х; иромисло* 

вість зростіла прОсто таки в-оче¬ 

вйдь); на г-з —на Око; с г-у на 
г-з—віч-ні віч; скрьіться из г-з 
знйкнутн з-перед очбй; видеть 
свонми (собственнммн) г-и бачити 
на свої (власні) очі; иростьім, нево- 

оруженішм г-м— на прОсте (гбле) 

Око. прОстим (гОлим) Оком; для от- 
вода г-з—про людське 'Око, абй Очі 
одвістй*; куда г-а глядят-світ зі 
очі: бросаться в г-а—в Око (Очі) 

впадати, вдавітися*; и в г-а не 
видел_1 в вічі не бічив. і в Оці не 
мів, і на очіх не бу|ві|іО пускать 
пьіль в г-а—туману пускати; хоть 
г-з виколи—хоч в Око стрбль. хло¬ 

пать г-и лупати очйма;. строять 
г.кн_бісики |очйма| пускіти. очйма 
прйсти, стрйгти* до кОго. попа¬ 
даться показиваться на г-а—на Очі 
навертітися; прочь с г-з -- гіть 
з-перед очій; закривать г-а на что 
позівіч пускіти шО*. 

Глазеть—видивлйтися, розднвлйтися , 

розглядітися по чОму*. на шО: (пя- 
лить глаза. ротозейннчать)—глуиіти, 

торопіти, солопіти* на шО: витрішки 
ловити, продавати (блукію булб ву¬ 

лицями, вндивлйюсн по вітринах; 

цілі юрби глупіли на нсвидінське 

діво; шаліються гОродом та ві- 

трішки продають). 
Глазировать глазурувіти, глянсу¬ 

вати, (о посуде) - поливати, скри- 

вітн полйвою*. глазированьїй —гла- 
зурОнаний (глазурована фрукта», 

глянсований (глянсований папір); 

г-я посуда—полив'яний пОсуд , по- 

лйва. 
Глазница—Очна, вічні* ймік]а, запа- 

днна, орбіта || -зной —Очний, вічний ; 

г-е яблоко - (Очна,' вічні] бінька || 
-зок—вічко, Очко; (в дверн и пр. 

также) — прОзірка* Ц -зомер—око- 

мір-міру. 
Глазурь посудная-полйва. 

Гланда—мигділина. мигдалОва зілоза. 
Гласить: закОн... виголбшув, кіже , 

місцева легінда пивідіє* II ■ сность 
1) прн|все|лю шість - ности, йнність- 
пости■*, одвіртість-тостн* (Вині вима¬ 
гали привселюдності! йвностн судів); 
2) громадський гОлос*. глісність- 

ности (газіти закрйто, громадський 
гОлос здушено); продавать г-и — 
розголошувати* (сов. розголосити), 

подавіти до вселюдного, громад¬ 

ського відома 11 - СНЬІЙ 1) прн|все]- 

ліодиий. йвний. одвОртиЙ, глісний; 

2) глісний (думи). 3) (граммат.)— 
голосній Ц - шатай — виголбеник*» 

вістун (внголОсник ВИСОКИХ істин). 

Глетчер—ЛЬ( ді бць-дівий, льодОвеиь. 

Глина — глина. (вла кная, клейкая) — 

глей II - нистьій—глйнястий, глеюва¬ 
тий II - няньїй—глйняний, (о посуде 
также)—череіГйний; 

Глиста—глйст|юк]. 

Глобус-глОбус. 
Глодать (огризать, об едать) — глн- 

діти, глодіти. жвакувітн (сидіть 
собі, кісткй глидАють, глодають. гло- 

жутьі; (грьізть, изволить) — гризти, 
точити* (нудьгі йогО гризі. тОчить). 

Глотать — ковтіги (сов. ковт у и), 
(виразит.)—глитіти, глйміти, лигігн 
[сов. глитнуги, глймнути, лигнути); 

г-ть слюнки—слинку ковтіти || -тка 
—горлйнка, (грубо) пблька, во всю 
г-у — из веб (ціле) гбрло. на всю 

, губу на всі зіводи*. зіставки || 

- ток—ковтОк. 
Глохнугь — глухнути, (приходить в 

упадок, взапустение)—глушіти, глу- 

шітися (хіта затбго забілиться, са- 

дйк глушіє). 
і Глубина — глиб|оч|ині, глиб-бу, гли- 

6|оч|інь (на глибині 3-х мбтрів; риба 
• , живО ііа глибу; страшні глнбіоч|інь. 

е І глибочині); из г-ьі-з глйбу, з гли- 



Глубоккй 51 Гнусний 

бочннй; из г-м веков—з дблечн, з 
глйбу віків, століть; басссйн нмеет 
З м. в г-у—басбйи мбє 3 мбтрн 
завглйбшки. углйб; канава 3 м. г-й— 
рівчбк- [на] 3 мбтрн завглйбшки, 
глибинбю; до г-ьі души—до живбго, 
до самого сбрця; не отлнчаться 
г-й (о мисли, знаннях..)—неглйбоко 
сягйти; проникать (захвативать) в г-у 
чего — засягйти вглйб чогб. брйтч 
зглйбока щб (трбба, щоб ий пропа¬ 
ганда засягала вглиб нарблнього 
жнттй.брйлазглйбока нарбднєжнттй). 

Глубокий—глпббкнй; г-й вечер пізні 
лйговн; г-я иочь —глупа ніч; с г-м 
(глубочайшим) почтением уважением 
—з висбкою (найвищою) пошйною, 
повбгою II - боно—глйббко. 

Г лубокомьісленньїй — глибокодумний 
II -уважаемьій—висбкоповбж[а]ннй, 
внсокошанбвний. 

Глубь — глйб-бу, глцб[оч]інь, глибо-, 
чина. 

Глумиться — глумйтнся, глумувбти 
з чбго. иа [пб]глум брбтн шб || - мле- 
ние глумувбння, глумліпня, глум, 
ибглум.глумбта* (глумувбння зосбби 
найбільшого нашого вченого; ці зну¬ 
щання та глумбта збавили йому віку). 

Глупеть — дур[н]іти, дурнішати, без¬ 
глуздіш, туманіти || - пец -- мало- 
ум[ок]*, нед6ум[ок]*, дурень II - по- 
ватьій придуркуватий, дуркувбтий, 
недоумкуватий, тумануватий ц - пьій 
—дурнйй безглуздий безголбвий, не¬ 
доумкуватий*, придуркуватий*; г-п 
как пробка дурнйй як пбнь || - по - 
безглуздо, по-дурнбму, безголбво*, 
недоумкувато*, придуркувато (кнйж- 
ку складено на дйвобезглуздо,. безго- 
лбвз; недоумкувато дивйвея їй услід); 
зто г-о—'це безглуздя, дурість, не¬ 
доумство* II -пость— І) дурість-ростн 
(дурощі-щів), безглуздя, недоумство, 
нерозум; по . г-и здуру*, з дур- 
нбго рбзуму (умб), через дурість, 
безглуздя,., (ейм здуру поліз у паст¬ 
ку, не через іцб П попав, як через 
власний нербзум); 2) (г-й поступок, 
слова и пр.; пустяк, безделица) — 
дурнйця (і охбта тобі такі дурнгіШ 
внроблйти; чбго-б ми мали боятися 
такбї дурнйці). 

Глухой—глухйй; (сущ,—о жив. суше- 
стве)—глушкб, глушман; г-я иочь— 
глупа ніч; г-й заулок (тупик) — 
глухйй, сліпйй завулок, збзубень || 
- хонемой - глухонімий II - хота— 
глухбта, глухість-хости || - шитель— 
приглушник* заглушннк*, глушнйк 

II - шить—глушйтн || - шь—глушина, 
глуш[нй], збетум (м. р.); (уедннеішое 
г-е место, куда не доходит людской 
голос)—ббзслих[н]* (мй в таких ббз- 
слихах живемб нічогісінько не зна¬ 
ємо, щб на світі діється). 

ГльїЗа—брила, груда, (пласт)—скйба; 
(одвернув плугом здоровбнну скйбу 
землі). 

Гллдеть-дивйтнся,' глядіти (сов. [по]- 
глйнутн,подивйтнся);куда глазаг-т — 
світ зб очі, галбевіта: того и гляди— 
ось-бсь, от;бт, тбк і дивйсь, що... 
затбго (а стбля вже угинбється — ось- 
бсь завблнться). глядь!—зирк! гульк! 
(скидались шукати, біжимб тулй, аж 
гульк—і сліду по нім не стбло). 

Глянец—глйнець, глянс, [пб]лиск II 
- цевать глянцювбти. глянсувати || 
- цсвьііі-цевнтьій—глйнцевнй, глян¬ 
суватий, лискучий. 

Гнать-ся —гнбти-ся (я жену), гонйти-ся 
(я гоню); г-ть в шею—гнбти у трй- 
шня. в ГЮТЙЛІІЦЮ, В" три ойрви; го- 
нимьій—гнбний. 

Гнев—гнів || - вать-ся, вить ся -гніва- 
тн-ся. гнівйти-ся. (сердиться на кого), 

гнів покладбтн, сбрцс, пересбрдя 
мбти на кбго Ц - вливьій—гнівлйвий 

II - вньїй—гнівний. 
Гнедой—гиідйй. 
Гнездиться—гніздитися, кублишся Ц 

- здо — гніздб кубло (в значеним 
людского жнлья, пристанища, при¬ 
тока 2-ос: орлйне гніздб, кубло; зло¬ 
дійське кубло). 

Г нести—гнітиш, (угнетать, прнтесЯятЬ) 
—гнобйти. 

Гиет—гніт їугнетение. притеснсние)— 
гнбблення* гнобительство. 

Г нида—гнйда. 
Гннсние - гниттй II - ЛОЙ.-ЛОСТНЬІЙ — 

гнилий, гнйлйвий II -локровие—ГНІІ- 
локрбв'я || -ль,-лье—гнилйзна, гниль, 
гнилбча н -ть—гнити. 

Гноение гноїння, гнбєння*. 
Гной—гній-гпбю, (из нарива. раньї 

таюке) бруд Іі-йник — гнойнка, 
ГНОЙК II - ЙНЬІЙ, - ИСТЬІЙ — гноїстий, 
гііоянйй, гнійнйй || -ить-ся—гноїти-ся: 
(о ране также)—йтритнея; (о глазпх 
также) — закисбти, капрбвіти: гноя- 
ідийся (как прилагат.у •- гноїстий*; 
(о глазах)—капрбвнй; с г-мися гла- 
зами—кнелобкий, капрбвий. 

Гнусавий—гуігінйвий, гугнйвий, гун- 
дбсий 11 - сить—гугнйвитн, гугнйти, 
гундбситн. 

Гнусньїй огйдний, мерзбний, мерзбт- 
ннй, плюгавий; (сущ.) плюгйвець, 
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мсрзбтник ІІ -сность—(как свойство) 

- огйдність-ности, мерзЄність, мер- 
чбтність-ностн (огидність цьогб ВЧИН¬ 

КУ всіх од ньбго відтрутила); (гнус- і 
НЬІЙ поступок и пр.) - мерзота, 
паскудство, гидь* - ди. плюгавство 
(як ти мбжеш так^ мерзбту пле- 
стй). 

Гнуться—гнути-ся; (г-ться под тя- 

жестью вниз)—угинйтися (там та¬ 

кого йблук, аж дерева вгинаються); 

легко гнущийся—гннкйй. 
гиущвться—гидувйти,брйдити-ся, гре¬ 

бувати чйм. 

Говеть- говіти. 
Говор-1) (разноречие, способ гово- 

рнть)—говірка (тут то селб, тб йсвоя 
говірка; якАсь у ньбго чуднАговірка); 

(в научной терминологии также) — 

. бвір-вору; 2) (шум голосов)-гбмін- 

мону, гАмір-мору. 
Говорить— (разговаривать, г-ть с 
кем)__говорйти. балАкати, розмовля¬ 

ти (якось ВОНА чудно говбрить—ні¬ 

чого не розбереш; балАкав я про цю і 
зайву і з секретарем, і з головбю— 

нійк пе помоглбея; рАз тільки лучи- 

лося з ним розмовляти, та й тб не- 

дбвго); (г-ть кому, что* о чем — 

казйтн (він нам нічбго за вАс не 
казАв; й-ж вам кажу, що цЄ брехня); 

(ироизносить речь; также позтич. 

Г-ть) — промовлйтн (він промовляв 
надхяЄнно; П бчі смійлися. ейли, 

промовляли до могб сЄріія), г-ть 
бистро, скороговоркой — дріботіти; 

г-ть на немецком,. язьіке—говори¬ 

ти німецькою,. мбвою (по-німець¬ 

кому, по-нім^цькій*); г-ть прострац¬ 

ію, растинуто (виразит)—розвбди- 

тнея, *розправлйтися про іцб, над 
чйм*; г-ть намекамн—говорйти,.. на 
здбгАд; г-ть напрямик, откровеїшо— 
говорйти,. навпрямкй, навіірямЄць, 

щйро. одверто (шйро кАжучи — от- 

кровенно говоря); г-ть в душе, про 
себя, самому с собой говорйти,,. 

думкою, на думці, самбму до се¬ 

бе*; (я згбдився, але думкою, сАм 
до сЄбе сказАв, то зрбду цьогб 
не буде); говорят—кАжуть, (пого- 

варивают) — подейкують (подей¬ 

кують лй>дн, ЩО буцім-то він у 
Америку подАвсь); г-ть, не отдавая 
себеотчета в словах (виразнг.)-блу- 

дйти словАми; г-ть в тон кому 
говорйти,.. під лАд кому; нечего, ис 
стоит н г-ть—нічого, шкодА й ка- 

зАти. шкодА й мбви; коротко го- 
поря—слбвом*, кбротко кАжучи; как 

говоритея—як тбй казАв. як то кА- 

жеться; как говорил-рит Сократ 
мовлйв СокрАт; не говоря худого 
слова—лихбго слбва не сказАвши, 

(ни с того ни с сего)—ні з доб¬ 
рого дйва*; г-т как по-писаному— 
говбрить. мов з книжки вичитує ; 
не с тобой г-рят—не до тЄбе мбва; 
все зто г-т о том, в пользу того... 
псе це промовлйє за тим. на кбристь 
тогб... вообще говоря кАжучи зага- 
лбм; г-ть в нос—см Гнусить. 

Говорливьій — балакучий, говіркий, 

гомінкйй*. гомінлйвий || - рун — ба¬ 
лакун, балаклій - лій, торохтій - тій, 

(грубо)—базїкало. 
Говядина—(короиье мясо)—йловичи- 

на; (бичье, воловье мясо)—бичина. 
волбвина. волйтина. 

Гоготать-гоготАти, гоготіти, (хохотать) 

реготАти-ся, реготіти, григотАти , (о 
гусях)—ґелготАти. герготАти. 

Год-рік-рбку, год; в зтом (настоя- 

щем, текущем) г-у—цьогб (поточ¬ 

ного, біжучого) рбку, цей (сЄІі) рік; 
в том (прошлом) г-у —торік, тогб 
(минулого) рбку; в позапрошлом 
г-у—позАторік; в будущем (следую- 

щем) г-у-на тбй рік, наступного 
рбку; относяшнйся к атому (настоя- 

щему), тому г-у, (з]того г-а-сього- 
річний, сьогбрішній* тогорічний , 

тогбрішній* (сьогорічний урожАй вн- 
магАе не абй-якого експбртного апа- 

рАту); год (2,3.. года) тому назад¬ 
ній (2, 3.. рбки) тому; из года в год, 
с каждьім г-м—рік-у-рік. що-рбку. 
шо-рік* (чую як що-рік підупадАють 
ейли); с году на год, год от году 
рік від рбку; в 22.. г-у-двАцять 
другого рбку, в двАцять ЛРУ'0К,І 
рбці; через год—за через, у, нА рік; 

до истечения г-а—до рбку (всЄ це 
мушу до рбку сплатити); каждьій год 
(я бьіваго)—що-рбку (я бувАю); что 
ни год—шо-рік*; (два раза) в год 
(двічі) нА рік; (7 тис.) в год—7 ти¬ 

сяч нА рік, річно; круглий год 
цілісінький* (цілий) рік; время г-а— 
порі рбку. Годьі рбкй, літА. (воз- 
раст также) вік (згадав Д"тйчі літй 
не такйй мій вік, щоб шіб робити), 
в прежние г-ьі—за колйшніх, давні¬ 

ших рбків, літ , 
Година (тяжкая) — лихоліття, чбрна, 

злигбдня*. лнхА година; в [тяжкуюі 
г-у бедствий (испитаннй)— під. за, у 
лихоліття, ’під. у Ічбрну ..] годину 
бід та злйгоднів (безголбвя, напА- 

: | сти), за... години ..* 
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Годиться—годйтися (сов. згодитися), 
а также: 1) (бить в пору)—• до міри, 
уміру бути* (тбй гйлстух був мені 
не до міри то й його віддав); 
2) (бить пригодним, способньїм к че- 
му)—придаватися, надаватися до чб- 
го, на щб (ми незабаром побачили, 
що жінбцтво до такбї роббтн не 
надасться); не годится так дел-іть— 
не годйться, не випадає,негбже так 
робйтн. 

Годичньїй-довой — річний, роковйй; 
(бьіваюишй раз в году)—роковйй, 
рочйстнй (рочйстий гірмарок). 

ГОДНИЙ—ГОДЙ1ЦИЙ, (пригодиЬІЙ к че- 
му)—придатний до чбго. на щб 
(розберй отб заліззя, мбжс там є 
якб годйще; комісія признала, що 
він на салдйта придйтний, годйться). 

Годовальїй—однбліті ій. (сущ.)—однб- 
літок, річ і йк; г-й теленок, телка— 
бузівок, бузімок, іійзимок; г-й же- 
ребенок, кобилка — стрнгун|бць]. 
стригунха* (общсго рода)—стригун- 
чй*-чйти; г-я овна—йрка. 

Годовщнна—роковйнн-вйн, річийця. 
Г оленшце—халйва. 
Голень—гомілка, голінка. 
Голландця — Голйндія. Нідерланди II 

- дец—голйндець Ц - дскнй—голанд- 
СЬКНЙ 

Голова—голова; повеснть (понурить) 
г-у—-понурити, похнюпити гблову, 
понуритися, похшопнтися; рубить 
г-у—стинати (сов. стйтн) гблову; 
вниз г-й—сторч [головбю), сторчма; 
с непокрмтой г-й — простоволбсий; 
поліпшать г-у (осмелевать)—*підвб- 
дити (сов. підвбстй) гблову*, наби¬ 
ратися (набратися) духу; поплатить¬ 
ся г-й—заплатити головбю; сло- 
жнть г-у — наложйти (несов. на¬ 
кладати), лягтй (лягати) головбю; 
намилить г-у намйлйтн чуба, чупрй- 
ну; очертя г-у—бросаться...—стрнм- 
голбв*,бсліп, ббзбач* кидатися; сломя 
г-у — стрнмголбв, прожбгом; г-а 
кругом ндст — голова ббертом Ідб, 
світ морбчнться, вбрнеться кому; 
кружнтся г-а у кого—у голові (го¬ 
лова) морбчнться. крутиться кому, 
♦замороч нападає, берб когб* (сов. 
...заморбчилось, закрутйлось,.. напа¬ 
ла, взяла); не сиоснть ему г-ьі_не 
минути йому (не минб він) лйха; раз¬ 
ить на г-у—упбнь. ущбнт*. начисто* 
побгіти, розбйти; сорвн голова—шн- 
бай-голова шибеник; приходить в 
г-у—спадати (сов. спасти) на думку; 
засело в г-е—запало в гблову, ухо- 

Гоюс 

ішлося головй*; ломать г-у над чем— І 
сушити, клопотати гблову (мбзок) 
чим; взбрело кому в г-у—*сплнвлб, І 
набігло, набрелб кому на думку* 
(захотслось)—заманулося кому; по- 
тсрять г-у — стерйтисн, сторопіти* 
|украі»|; кружить (вскружить) г-у— І 
завертати (завернути) гблову*; в г-е 
неладно — ббг у голові*; вбить в 
г-у—утовкмачити, укйнутн в гблову. 

Головастик—пуголовок, півголовЬк." 
Головка (шаровидний предмет, око- 
нечность какого-ннб. предмета)—го- 
лбвка; г-и (в сагюгах)— пришви. 

Головной—1) голов|-я|нйй (голов яна 
хустка, вбша); 2) (находяїцийся впе- 
рсдн) — [иа]чільний*, лобовий* (на-, 
чільна фортбця; лобовйй відділ = г-й 
отряд). 

Головня —1) головбшка; 2)(вреднтель 
хлеба) -зона, сажка, толовий, засніт. - 

Головокруженне—запаморока, замо¬ 
роч*-чи, заворот|ь|-ту-ти, закрут у І 
голові)'- жительньш—запаморочиий. ] 

Головоломка—|за|морбка || - лонньїй 
(замьісловатьій, затруднительний)— І 
заморбчлнвнй, (сильнеє)—загіймороч- 
ний*, карколбмннй. 

Головомойка—натруска, нагінка, по- 
надаха*; задать г-у-натруски.. да¬ 
ти, намйлйтн чуба, чуприну. 

Головорез— зарізяка* головоріз. 
Голод — гблод; нзньївать, томиться, 

страдать от г-а—*гблодом нйдітн, 
гйбіти, мліти, мучитися*; иетомнть- 
ся, измучигься от г-а — намлітнся, ) 
вймучитися гблодом; морить г-м— 
морити гблодом. голодйти; утолять 1 
г-д — утишати*, заспокбюватн, гаму¬ 
вати (сов. утйшйти, засіюкбїтн, уга¬ 
мувати) гблод; умирать от г-а-по¬ 
мирати гблодом, з гблоду; во время 
г-а під гблод, за гблода || - дать— 
голодувати; голодающий (как при- 
лагат.) —голбдннй*. голбдник (допо- : 
мбга голбдннм) || -дньїй голбдннй; 
влачнть г-есуществованне - *нйдітн, 
гйбіти гблодом, животіти голбдннм 
жпттйм* || - довка, - духа—1) голод- 
нбча; 2) (г-а заключснних, тюрем- ' 
иая)—голбдннй страйк. 

Гололеднца—бжеледь-дн, ожелбдици, 
голощік-щбку. 

Голос—гблос; во весь г-с —на ввбсь 
(цілий) гблос, (грубо)—на ввбсь рот, її 
на всі заставки*; в один г с—[у|в- 
олнб*; совещателмшй, решаюший 
г"с—дорадчий, ухвальний гблос; по¬ 
дача г-в—голосування Ц-снгь (при* 
читать)—голосгіги, завбдити || - сова- 
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ние _ голосування; приступать к 
г-ю — *ітй (сов. піти) на голосй*. 

пристуліти до голосування || - со¬ 
вать—голосувати II - совой—голосо¬ 

вий; г-я связка—голоснйк, голосові 

струні. 
Голословньїй—бездбвідний, необгрун- 

тбваний*. 
Голоштанник — безштінько, голоко- 

лінсиь, голодрінеиь. 
Голубеть—блакитніти, голубіти І! -биз- 
на—блакйть-тн, голубінь*||-боратьій 
—блакнтнйвийЦ- бой—блакитний, го¬ 

лубий. 
Голубить—голубити. 
Голубь—гблуб (ж. р. голубка). 

Голий—гблий- совершенно г-й (вира- 

ЗІІТ_)_Гольнбм-гблий; гол как сокол- 

гблнй, як бубон, як лопуцьок, як 
турецький святйй; г-и руками (без 
нинсго)—голіруч (тб такйй зарізйка, 

щодо ньбго голіруч не пристунишся) 

|| - льітьба,-ль—голбта, голбча, злйд- 

ні-нів. 
Гомерический—гомерйчний. 

Гонение—гонйтсльство на кбго, (при- 

тсснение) — утиск]и] - ку - ків II - ни- 

мьій—гніний II - нитель — гонйтель, 
(притеснитель)—утйскач. 

Гонец,—гінбць, гонбиь. 
Гонка—1) (бег взапуски) — перегбни 

(р.-нів); 2)(спешка;-гонйтва гоньбі. 

Гонор—гбнор. 

Гонорар—гонорір. 
Гоноррея—гонорбя, збірная. 
Гоночний—гоновйй* Ц - нчая (соба¬ 

ка)—гончік-кі. 
Гончар — ганчар-рй II - рнмй-рский— 
ганчірний, ганчірський || - рство— 

ганчірство. 
Гоньба—гонйтва, гоньбі || - нять— 

ганйти. турйти (цілісінький дінь ту- 

рйють мені по всіх уск>дах) II - нять- 

ся —ганйтися у ганйти за чйм; гоня- 

іощийся за чем-ниб. (большой лю¬ 

битель чего-ниб.)—гонйтель (ж. р. го- 

ийтелька) за чйм. на иіб. 
Гора—горі; склон[ьі] гори — ^збіч- 

узбочн, узбіччя. схйл[н] горй; отрог 
горьі—віднбга; иепь гор—нісмо гір; 

в гору (вверх по горе)—у гбру, під 
гбру. на гбру; под гору (вниз по 
горе)—з горй; по горе — горбю. по 
горі (горбю посувіеться вілка; го- 

рбю ростуть молоді дубкй); нттн в 
гору—ітй в гбру; налеяться как на 
каменную гору—мов на твердий мур 
покладітися; как гора с плеч мов 
кіміі|ь із пліч; сулцть золотьіе гори— 
золоті гбри обіцяти, кбзн в зблоті 

' 

покізувати; пнр горой—бенкбт на 
всю губу; стоять за кого горой— 
*обстлвітн, стойтн за кйм, за кбго 
стіною, горбю* (сов. обстйти); не 
за горами—не за горіми. 

Гораздо—кулй*, геть, далбко, багіто, 
знімно (він знАється на цих слрі- 
вах кулй кріше. ніж вй гадієте). 

Горб—1) горб: 2) (спина, хребет)— 
хреббт. кряж-жі, спйна: гнуть (по¬ 
гнуть) г-б—гнути (попогнути) хре- 
ббт, спйну. кряжйти (попокряжйти); 
заработать г-м—*згтраиювАтн, заго- 
рювітн хребтбм, кряжбм*||-батмй— 
гбрбітнй, горбістий* (був у ньбго 
ейн-одинїць та И тбй горбітий удівся; 
горбістнй ніс): делаться г-м горбі- 
гітн (сов. згорбітітн) |] - бин!к{а—гор- 
ббвнн[к|а горббк Ц -бистнй—горбб- 
ватий, горбувітнй. горбістий||-бить¬ 
ся—гбрбитн-ся || - бун—горбінь-ня 
(ж. р. горбуля) II -бушка—окрАєць. 

Горделивьій—гордівливий гбрдіовйті- 
ий II - дец — гордівнгік. гордій-дій, 
гордйня II - диться - ПИШАТИСЯ, гор- 
дітн, гордйтнея чйм, з чбгоЦ -дость— 
гбрлість-дости, г6раоші-шів||- дьій — 
гбрдий (чим, з чбго) || - дьіня—гор- 
дйня, гбрдощі-шів. 

Горе—гбре, (беда, несчастье также)— 
лихо, (чувство горя также)—жіль, 
туга, журбі; продаваться герю—в 

. тугу вдавітися; жгучее горе-пе¬ 
кучий жіль; горе охватьівает—туга, 
жіль поніміє, обніміє; с горя—з 
гбря; причинять горе — завдавітн 
гбря, жалю, туги, завгбрювати кому 
(сов. завліти..., завгбрити, загор- 
чйти); живет с г-м пополам—живе 
лйха прикупйвши; а ему и горя 
мїло—а Йому й байдуже|чкн|. а 
йому ані гілки,..* й за вухом не 
свсрбйть*; испьітать, извелать много 
горя—зазнАти багіто лйха, скуш- 
тувіти гіркбї вйпити ківш лйха; 
микать горе—поневірйтися, горю- 
вйти, горговіння прийміти; с г-м 
пополам (еделать что)—з тяжкбю 
бідбю*; раздобить, приобрести что- 
ннб. с г-м пополам — розгорювАтн, 
розгбрнтн шб, розгорювітися на 
щб, загорювАти то (розгорювів 
собі йкось хатйнку та Й живб); с г-м 
добитий — загорьбваний; горе 
постигло кого — гбре. лйхо вміло 
на кбго; случнлось, приключнлось 
горе скбїлося лйхо (з кйм), спо¬ 
бігло. спітніло... когб; горе-учений, 
горе-художник... — біді не вчбний, 
жілю гідний, гіркйй* учбний (отб 
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іце мені цей адміністратор гіркий— 
чйсто напасть). 

Горевать—1) (печалиться)—журйтися 
[за] чйм, тужйти за чим, убиватися, 
побиватися за чйм; 2) (бедство- 
вать) - горювйтн, бідувати, поневі- 
рйтися. 

Горелка—пальнйк. 
Горестнмй—бблісний, тужнйй, окаль- 
нйй*, жалісний*, гіркйн Ц - ргсть— 
бблість*-тн, жаль, туга; г-и—бблещі- 
іців, жалі. 

Гореть—горіти, палйтнся; (об освеще- 
иин)—сві ггітися (у нйх аж трй лам¬ 
пи світиться); (г-ть бурно, с баль- 
шнм пламенем) — палахкотіти; (г-ть 
слабо мерцать) — блймати (далбко 
десь блймають самбтні вбгники); 
(г-ть без пламени, рдеть) — жбврітн, 
жаріти, паленіти, пашіти (у печі 
жбврів жбр; збрй жбвріє на схбді; 
лице йому паленіло, пашйло з сб- 
рому); горельїй — горілий, пале¬ 
ний. 

1'орец—верховйнець, гірнйк, горйийн. 
І оречь—гіркість-кости, гіркота. 
Горизонт — ббрій горизбнт || -таль- 

ньій—горизонтальний, позбмпцй- 
Гористий—гбряний, горйстий, гору- 

ватий. горовйтий. 
Горлам—горлань-нй. горлбй-лай || - ла- 
нигь—горлати І! -ластьій горлйтий. 

Горло—гбрло, горлйнка; кричать во 
все г-о кричати на всб (на ціле) 
гбрло, на всі зйводи, заставки, на 
всю губу; по-горло [чего-ниб ]—до- 
[нб]схочу, по саму зав’язку [чогб]; 
становиться поперек г-а—|у]попсрбк 
гбрла ставати*; драть г-о—горлати; 
приставать с ножем к г-у—* иапо- 
сідатіїся (сов. напосістися) на кбго, 
сікатися (присікатися) до кбго гвал¬ 
том, притьмбм, з ножбм до гбрла* 
(прнтьмбм на мбне напосівся: дай та 
й дбй грбшей; що-ж би я зробйв, 
як до мбне сікаються гвалтом); дьі- 
хательное г-о — дишнйк, дйхало || 
- ЛОВОЙ—горловий ІІ - льішко (сосу- 

• да)—шййка 
Горн, нило—гбрно.' гбрен (р. гбрна). 
Г орничная—покоївка. 
Горнопромьшіленность,-заводство- 

гірийцтво Ц • промьішленньїй, за- 
водскнй — гірнйч[н]нй II - промьіш- 
ленник, заводчик—гірпопромислб- 
вець || - рабочий—гірнйк; а ближе: (в 

■ каменоломнях) — каменйр-ра, (в руд¬ 
никах)— руднйк, (в шахтах)—шахтар- 
рй. 

Горностай—горностай. 

Горньїй—1) гірськйй; г-я цепь — гір¬ 
ська пасмо; г-й кряж, хребет — гір¬ 
ськйй крйж; 2) (горнопромьішлен- 
иьій)—гірнйч[н]нй; г-е дело, проми¬ 
сел—гірнйцтво, г й инженер—гірнй- 
ЧНЙ Інженбр*, ІН/КЄІібр-ГІрн[ЙЧН]ЙК^ 

.Город—місто, гброд. 
Городить — городйти; г-ть чепуху, 

вздор—верзтй нісенітницю, абк-що, 
ка-зиа-щб (не верзй абй-чого). 

Городище (место, где бь)л город) — 
городйіце. 

Городовой—городовйк. 
Городки (игра)—скраклі-лів. 
Городской—міськйй, городськйй; го- 

родйнський (міськйй, городськйй 
парк; городські, городйнські звйчаї). 

Горожанин—городйннн. 
Горох горбх; при царе Г е—за царй 
Горбха || ховий— горбховий. горбх- 
вяний; чучело г е—опудало, коряча 
вбва; шут г-й — блазень || -шина— 
горошйна. 

Горский гірськйй. 
Гореть,-тка—жмбня. жмбнька. 
Гортанний — гортанний, горловйй Ц 

- тань—гортань. 
Горчить—1 )(делать горькнм)—гірчйти, 

2) (отзиваться горькнм) — горбнйтн 
| чнца—гірчйця Ц чичник—гірчйч- 
ник || • чница—гірчйчниця. 

Горшечник—ганчар-ря. 
Горшок—гбріцик, гбрнбць. 
Гбрькнй — гіркйй; надоел пуще г-й 
редьки—уївся, мов той хрін, остогйд, 
остобісів*, ув рився || - коватьій — 
гіркуватий, пбгіркнй, гірчастий. 

Горючий—палкйй, горючий; г-е сле- 
зьі—палкі, пекучі сльбзи. 

Горячечньїй—гарячкбвий. 
Горячий—гарйчий (гарйчнй ббрщ;га- 
рйча натура); (пьілкий. жгучий 
чащс)—палкйй (палкб кохання; палкі 
промбва; палкйй зіклик; палкйй по¬ 
цілунок; палкб бажання); г-е время 
—гарйчий чіс, гарйча порй: стано¬ 
виться г-м—гарячіти Ц - рячо—гаря- 
чб, ПЙЛКО. 

Горячиться—гарячйтися. гарячкувати, 
тріпатися (та тй не тріпайсь, кажи 
ладом); не горячась — без запалу, 
ладбм*, (мирно, миролюбиво также)— 
лагодом*, лагідкбм*, (не слеша 
также)—пбвагом* спроквола. 

Горячка—гарйчка, (болезнь также) — 
[в]огневйця; пороть г-у — гарячку¬ 
вати, ’гарйчку хапатню збивати*. 

Горячнос гь пал[кість]-палу-палкости, 
заиал!ьність|-запалу-запальности. . 

Горячо—см. Горячий. 



Госпиталь[ньій] — 59 - Градусник 

Госпиталь(ньій]—шпитАль[ннй]. 
Господин—пАн; (властелин, владика)— 
волбдір-рй, влідар-ря; г-н положе¬ 
ння— волбдір*, пін станбвніца; г а 
(баре) — пани, (собнрат.) — пінство, 
\вьіразнт.)-панбта, панві (іч. скіль¬ 
ки ті! панвй знов нлмнбжилось); 
2) (как форма називання, титуло- 
вання) — пан добрбдій (добрбдій 
Пуанкарб зізвблнв одвідати пблс 
ббю; видно не всі гарізд, рАз 
уже Еріб скликйє до сббе панів 
міністрів); г-а—панбве, пінство до¬ 
бродійство (нехій панбве Імиерія- 
лісти цьогб не забувають). 

Господство — панування, (висілая, 
верховная власть также)—звбрхність- 
ности, (преобладанне) — горувіння* 
{боротьбі за внзвблення з-під Ан- 
глійської звбрхностн; горувйння без- 
посербдніх імпульсів) || -дствовать— 
ианувАти,(преобладать, брать верх)— 
горувіти (в йогб т в б р а х то¬ 
рує гбла манірна тбхніка); господ- 
ствуюш.ий~влАд|йч]ний*, КОМАНДНИЙ, 

пануючий, (преобладаюпшй) — перс- 
ніжннй (владичні клйсн; перевіж- 
пою мбвою дворйиства булі мова 
французька). 

Госпожа-1)(барьшя,хозяйка)- піні [я]; 
2) (владьічнца, властительница)—во- 
лбдірка; 3) (форма називання.тнту- 
лования)—піні, добрбдійка. 

Гостенриимньїй —гостйнний, (хлебо- 
сольгіьій) — учтйвий || - имство—го- 
стйниість-ности, (хдебосольство) — 
учгйвість-вости. 

Г остинец—гостйнець." 
Гостиница—гостйниця. готбль. 
Гостинній двор—жупбцькнй двір. 
Гостить—І'ОСТЮВІТН, бути в гостйні || 

- сть — гість-гбстя; в г-и, в г-х...—в 
гостину вгбсті.в гостйні, в гостйх..; 
принимать г-й—гостйтн, вітіти прнй- 
мітн гостбй. 

Государственник—держівник || -дар- 
ственность — держівність-пости || 
- дарственньїй—держівннй || - дар- 
ство—держіва. 

Готический готйцький, готйчний. 
Г отовальня—готувільня. 
Готовить ся—готувітн-ся (готую-ся), 

готбвнти-ся (готбвлю-ся), а ближе: 
1) (собнрать-ся, снаряжать-ся, приво¬ 
дить Ісебя] в надлежаїций вид)—лА- 
годити-ся, ладніти-ся, лаштувітн-ся, 
споряджіти-ся, рихтувіти-ся (лігодь 
чемодіни, бо зйвтра їдемо; ладніє 
до друку 2-ге видіння твбрів; Фрін- 
ція віддівна вже лаштувілася до ре- 

віниіу); 2)(приготовлять изготовлять) 
■—виготовлйтн (завбд виготовлйг обла- 
дувіння для шіхт та нопілень); 
3) (предназначать [себя] к чему, про- 
чить куда) — спосббгіти. лігодитн, 
рихтувіти (лігодилн менб в адвокі- 
ти, а опинйвея бн-де; менА рихтувіли 
на інженбра, наперекір моїм бажіи- 
ням); 4) готовнтея война, рефор¬ 
ми н проч.—занбснться, кладіться, 
беріться на війну (давнб вже занб- 
силось між ними на війну); 5) (стря- 
пать)—куховірити, варйтн щб, пбра- 
тнея з чйм. 

Готовность — готбв[н]ість - в[н]ости; 
бить в г-и—бути наиоготбві, вготб- 

‘ ві, готбвим* до чбго; бути в готбв- 
[н]ості* (піше військо, напоготбві, 
готбве до ббю, стойло на кордбні; 
ворбжі Армії перебувАли в цілковй- 
тій бойовій готбв(н]ості); с г-ьк> 
делать что-ниб.—рідо, охбче, з го- 
тбв(н]істю* щось робйтн (він рАдо 
прийнйв мою пропозйцію). 

Готов|ьій]—готбвий (крамнйця готб- 
вого бдягу; військо, готбве до ббю. 
на бій; готбвий він їхати чи ні? го- 
тбвий до пбслуг); (согласньїй склоп- 
ншй что-ниб; [с]делать чаще)—лідний 
(ладбн-днА-днб), радніший (я ладбн 
для віс це зробйти. та не мой на 
ці ейла; тйсячі люду радніші були 
головбю наложйти за цю ідбю; по¬ 

всякчас ладнА реготАтнся). 
Гофрированньїй—плбєний, гофрбва- 
ний. 
раб—граб. 

Грабеж - бительство — грабіж, гра- 
бувінпя, грабунок; (обнрательство 
вьімогательство, лихоимство так¬ 
же) — здирство, дерійство*, дряпіж- 
ншітво (по судАх булб такі здир¬ 
ство, що гбді булб й пристунйтн- 
ся) II - битель—грабіжник; (обирало, 
вимогатель, лихонмец также)—здйр- 
ця, дерій-рій, дряпіжник II - бнтель- 
ский—грабіжницький; здйрницький. 
дряпіжницький || - бигь — грабувАти; 
(тянуть, захвативать что-ниб.)—-гір- 
батн (цей уряд гірбав усі, щб тільки 
під ру’ку попадАло). 

Грабли— граблі. 
Гравер-внровальщик—гравбр, граві- 
рувАльник Ц - вировать—гравіруві- 
тн и - вюра—гравюра 

Гравий—рінь ріни. жорстпі. 
Град -град ||- добитие—градобій-ббю, 

градобйття 
Градация градАція. 
Градусник—грАдусникЦ-дус—грАдус. 



Гражданки - 60 — Грива 

Гражданин—громадянин (ж. р. гро¬ 
мадянка) II -жданский — 1) (обще- 
сгвєнньій:—громЯд[ян]ський (громЯ- 
дІЯнІська повйнність, громйд|Ян|- 
ськнй обов'язок = г-й долг; гро- 
мЯд[йн|ська війнЯ; громадянська від- 
вЯга, мужність=г-е мужество); 2) (в 
протнвогюложность воєнному цер¬ 
ковному)— цивільний (.курс цивіль¬ 
ного права; інститут цивільних інже- 

- нбрів) ц - жданство — громадянство; 
пользоваться правами г-а — мЯтн 
права, заживати прЯв* громадянства. 

Грамм—грам. 
Г рамматика—грамйпікаЦ- тический— 
граматичний. 

Грамота 1) грЯмота. пнсьмб; учиться 
г-е учйтися грЯмоти; 2) грЯмота. 
лист; веритепьная г-а вірчий лист; 
охранная г-а охорбнний лйст; дар- 
ственная жалованная г-а — дЯрчнй, 
даровйзннй, иадЯвчнй лйст і( - мо- 
тей-грамотій, пнсьмЯк ц-мотньїй - 
письмбнннй, грЯмотний (последнее 
также в широком значений = сведу- 
щнй, владеющий грамотой чего-ниб.; 
стаття цілкбм грЯмотна). 

Гран (аптек.)-грЯн|о|. 
Граната (снаряд) гранЯта. 
Гранднозньїй грандібзний. (исполнн- 
скнй, гигантский) — велетенський, 
(величавий.-чественньїй) — величний 
(йогб велйчні зЯміри пішли мЯрно). 

Гранений — гранчЯ[с|тнй, гранйстий 
II - нить - гранкувЯтн. 

Гранит|ньій| граніт|овий). 
Граница межЯ, грЯнь-ни, гранйця; 

(государственная)- кордбн; виходить 
из г ц приличия н пр. перебирЯїи 
(сов. перебрЯти) міру, перехбдити 
(перейтй) мбжі прнстбйностн... || - ни- 
чнть -межувЯти (ці дві гЯлузі освіт¬ 
ньої спрЯви щільно межують оди Я 
з бдною = . .г-т между собой). 

Грань нка—11 (граница между плоско¬ 
стями. самая шюскость многогран- 
ного предмета) — грЯнь-нн, грЯнка; 
2) (= граница)— см. зто слово; 3) (тн- 
погр.)— грЯнка. 

Графа — графЯ, (столбсц) — шпЯльта 
І фнка - грЯфика II -фит— графіт || 
- фить—лініювЯти, лінувЯти*||-фн че¬ 
сний -графічний. 

Графин карЯфка графйн. 
Грациозньїй грацібзний, граційний 

І - цня грЯція. 
Грач — грЯк гЯйворон, (собират) — 
гайворбння 

Гребень, - бешок, - бенка — 1) (г нь | 
горьі, Крьіши н пр.) — гребінь-бсня І 

іцйт 2) (для расчесмвлнья) —гребінь, І 
а также: (для волос)—гребінець, гре- І 
бінчик, (для льна, пеньки и пр.)— І 
гребінка. 

Гребец греббць,(на сенокосе также)- І 
громадільннк. 

Греза—(видение, сновндение, фантом) ,] 
марЯ (мн. мЯри): (приятная г-а, І 

фантазия, мечта)-мрія (дивні мЯри І 
бентежили йогб ебн; марЯ розпЯ'с- І 
ного мбзку; солбдкі мрії оповили їй І 
душу) || ■ зить мЯрити, (приятно || 
г ть, фантазировать. мечтать) мрія- \ 
ти. снувати мрії (вві сні він тйжко і] 
марив: лЯгідио мріяла, марила про Я 
золоту 'рийде цілість); грезитея— І 
мариться, мріється. 

Грзлка грілка. 
Греметь—гриміти гримотіти, гримо- | 
тЯти;(последовательнмми ударами)— я 
гримати (о стрельбе также гримЯти) 1 
(грім гримів, гримав; чотйрі дні по- І! 
спіль грймЯли гармЯти; пбсуд. дзвб* 
ник барабЯн гримогйть); гремяіций І 
(как прилагат.)—см. Грзмучий ц му- 
чий—гримкйй, гримучий (гримучий І; 
гЯз). ,1 

Гресги — гребтй; (граблями также)— | 
громадити; (веслами также)—веслу- І! 
вЯти; (лопатой руками и пр. также)— у 
горнути, (о деньгпх и пр. = гр ібаз- 1 
дать) гЯрбати (бт уже хто грбшей 1 
гЯрбав горнув, гріб силбнну ейлу). і 

І реть-ся- гріти-ся. вигрівЯтн-ся (лю- ; 
били наш Дідусь на ебнечку внгпі- і 
вЯтися). ' І 

Грех-гріх; в г х вводите — до гріха І! 
призвбдити (сов. призвбстй); иску- Н 
лать заглаживать г-х — покутувати, |)і 
покрнвЯти (сов. спокутувати, покріі- І* 
ти) гріх; отпускать г и кому — роз- | 
грішЯтн (розгрішйти) когб; єсть Г х— Й 
ніде прЯвди діти. Ніде гріхЯ потаїти; 
с г-м пополам — сяк-так з бідбю* і І 
(якось уже з бідбю залатЯли йогб і 
та й оддали), смертний г-х - емер- * 
ТЄлЬНИЙ. непрощбнннй гріх; МОЙ 

- г-х МІ"^ гріх, моя винЯ, причина. | 
Греховньїй гріхбвний || -ховодник- ' 

гріховбда. 
Гречиха—грбчка || -невьій—гречЯннй. 
Грешить — грішити, (г ть чем)—*сла- і 
буцЯтн. хибувЯти на шб*(усі ці про¬ 
екти слабують на безгрунтбвність, 
відірваність од жнттй) || -шник-гріш- , 
ник||-шно грішно гріхбвно; гріх Й 
(жив він грішно гріхбвно: гріх такб 
робити),)І ШНЬІЙ—грішний. 

Гриб -гриб. губа. 
Грива—грива. І 



Гривен тік - 61 — Грош 

♦ 

Грнвенник —гривеник 
Грим - грим І) мнровать-ся—гриму¬ 
вати ся. 

Гримаса гримаса, міна* (йогб спі¬ 
ванки та чудернацькі міни припали 
до душі всій нашій дітворі); корчить, 
делать г ьі гримасничать—кривити¬ 
ся викривлйтнся. кривити. Викрн-'ЛЙ- 
тн,внроблйти (сов. скривити вйкри- 
вити. зробйтбі) міни, гримаси, гри¬ 
масувати Ц - масничанье —грима¬ 
сування, гримаси*, міни*, викри- 
влйння. 

Гриі.н—грип, інфлюбниа. 
Гроб—1) труна, домовйна, трюмна; 

2 (могила)—гріб-грббу; в г-о гля- 
деть, стоять одной ногой в г-у— 
*на далекій, великій путі*, над грб- 
бом стойти, на вмбрті бути, (на- 
смешл.)—три чисниці (пів-чвертн*) 
до смбрти кому загнать в г-б—на 
тбй світ загнати; до г-а, по г-б до 
скбну, до віку, до смбртн-віку II 
- бница—гробниця; (могильймй па- 
мятник)—нагрббок || -бовой— 1) (от- 
носяшийся к гробу) — трунбвий; 
2) (могнльньїй) — гробовий; до г-й 
доски—до с^дньоТ дбшки II -бов- 
щик—трумнар-ря || - бокопатель— 
гробйр-рй. 

Гроза гроза, громовиця, (с сильним 
дождем) туча || - зовой—грозовий, 
громовйй, тучний. 

Гроздь —грбно, грбнка, кЄтяг, кім'йх. 
Грозить -ся — грозйтн-ся; (угрожать 
чем, предвешать нечто дурпое)— 
загрбжуйати, погрбжувати (поїрб- 
жують нам війпбю); (пугать,, стра¬ 
шать)—нахвалгітися, похвалйтнси на 
кбго, страхати когб (йк ото нака¬ 
зали на ньбго, так вій нахвалйвся 
спалйтн); (виражать угрозу взглядом, 
жестами)—сварйтися на кбго (мати 
було посварйться на мЄнє пальнем, 
а" не скажуть нічбго) || - зньїй— 
грізнййЦ-зно грізно,згрізна (згрізна 
на мЄнє глйнув). 

Гром—1) (вовремя грози)—грім-грбму; 
2) гук*, грйміт*-моту, (грохоТ) — 
гуркіт-коту (побідіїий гук оркбстри; 
невгавний" грйміт далеких гармат); 
г-м аплоднсментов—буря бплесків*. 

Громада,-дина — громаддя, вблнч-чи, 
вЄлеть*-ти (заменяют н мн. ч.: зда¬ 
леку бовваніла похмура вблеть—наф¬ 
тові вйшки та цистбрнн); (прозаич.)— 
махгіна, одорбб|а!ло; (только о зда¬ 
ний н пр.)—озій; (только о чело- 
ве:<е) — лбмус Ц - мадньїй—величбз- 
нпй, величбіший. 

Громила — харцйз[яка]*; (грабнтель, 
вор)—грабіжник, злбдій (а щоб нас 
настрашйти, привів із соббю двбх 
здоровбнннх харцйзів; грабіжники 
дісталися до банку через горйіде) 
II - мить—громйти. 

Громкий—голоснйй, гучний Гголоснйй, 
гучнйй пбстріл, процбс); становиться 
громче — голоснішати, гучнішати 
(сов. поголоснішати...) || -мко — 
(вслух)—угблос, на-гблос, гблосно 
(читай угблос, щоб усі почули); 
(звучно)—гблосно, гучно (гблосно, 
гучно пролунав дзвінбк). 

Громовержец громовержець*. 
Громовбй—мбвьій—1) громовий (по¬ 
заторік літо громовб булб): 2) гро¬ 
мовйй, гримнйй (громова, гримні 
промбва); (громкий также>—грнмкйй 
(назад! погукнув він гримкйм гб- 
лосом) || -могласнмй —1) (громкий)— 
см. Громовой 2); 2) (гласний)—го¬ 
лоснйй, привселюдний* (це привсе¬ 
людне обвинувачення з парламент¬ 
ської трибуни занеиокбїло булб мі¬ 
ністерські кбла) |Г - могласно— 
1) (громко)—*громовйм, гримнйм, 
гримкйм гблосом, на цілий гблос*; 

- 2) (публично, во всеуслишание)—на¬ 
голос*, привселюдно* (при багатьбх 
свідках він на-голос заявйв, що зрбду 
не брав цих грбшей). 

Громоздить—копйчити, накопйчувати, 
нагромаджувати ||‘ - моздкий — не- 
вкладнстий, завйлий*, завальийй. 

Громоотвод— громозвїд-звбду. 
Громьіхать — гримотати*, гримотіти, 

вигрнмлйтн*, грюкотати, грюкотіти 
(сов гримотнути* [вй]грймнути*, 
грюкбнути) (правбруч за горббм 
рівномірно й важко гримотали гар¬ 
мати; вигримляючи кайданами, су- 

‘ нуля вони в дбщ та мрйку). 
Гросс—грбс. 
Грот—грбта. 
Грохнуть(ся]—грймнути[ся), брйзну- 

ти|ся]*, гЄпнути|ся|, хрьбинути(ся) 
(так і брйзнувсь мені в нбги). 

Грохот — гуркіт - коту, грюкіт - коту, 
(глухой) — г^гіт - готу; гуркбтнява, 
гуркотнЄча, грюкбтнява (чути гуркіт 
далекого пбїзда; там у завбді така 
грюкбтнява, що й слбва не чути) 
||-хотать-1) гуркотати, гуркотіти, 
турготіти, грюкотати, (глухо)—гуго¬ 
тіти; 2) (хохотать)—реготати, григо- 
татн*. 

Грош—(полкопейки)—шаг, шЄляг; (во- 
обще ннчтожная сумма также)—ко¬ 
пійка; ломаний г-ш—ламаний шйг. 

_ 
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щербйта копійка (копійки щербатої 
не вбрт); г-и (ннчтожная суммя)"— 
(мизбрні) копійкй*. мизбрія (у нас 
роббта без вйробу, а платять ко¬ 
пійкй); пропал ни за г-ш—*пролав 
ні за копійку, ні за понюшку табаку, 
ні за цапову душу*; н н* г-ш лет 
правди—*нема правди й на копійку*; 
нн г-а за душой-*не«а й копійки 
за душбю*; в г-ш не ставить—*за 
111 [за | шб мати, брати, і за вустілку не 
матик || - шовьій (дешевий, невисо¬ 
кого качества)—копійчаний* (копій¬ 
чаний талант). 

Грубеть—грубі[ша)ти, грубнути, (де- 
латься жестким) — жорсткішати*, 
шорсткішатн*, цулкішагн* (від такбго 
життй людина грубіє, жорсткішає; 
шкіра на руках шерсткішеє, цупкі- 
шає) || • би[яни]ть—грубійнитн, гру- 
бійнствувати Ц - биян[ство]—грубі- 
йн|ство| || - бость — грубість бости, 
(жссткость) — жбрсткість, шбрст- 
кість, цупкість, (невежливость; не- 
всжливое, грубое слово, поступок)— 
грубійнство, Ґрубощі-щів, незвнчаїі- 
ність* ности. (сильнеє)-брутальність 
|| - бьж грубий, (жссткнй)—жорсї- 
кнй, шорсткий, цупкйй, (невежливьій) 
—грубійнський, незвичайний* (силь¬ 
неє)—брутальний (груба, жорстка, 
шорстка натура; груба оправа; цуп¬ 
ка матбрїя; грубійнський учйнок) 

Груда—1) (куча)—купа, гора*; стіс 
(купи, гбри каміння; стбсн книжок, 
паперів); 2) (глиба)—брйла, груда* 
(пласт)—скиба* (брйли, скиби чор- 
нбзему). 

Груднн(к]а —груд|н|йна || - дной — 
груднйй, огрядний; г-я клетка. 
— огруддя; г-гі ребенок— нсмовлй- 
[тко] • л ятн- [тка ], (точнеє)— при грудча- 
чати, пригрудна* запазушна ди-» 
гнна || -добрюшная преграда—дія- 
фрагма, погрузни ця*, грудочеревна 
пербтинка Ц - дь—грудн-дей, пбрса, 
(позтнч.і—лбно; ед. грудь-ди прнме- 
нлется только к женской груди-сосцу 
(здорбвий, широкий у грудях хлб- 
пець; жінка з надмірно розвйнєннми 
лбрсами грудьми; права грудь біль- 
ш.і од лівої; тулйла діток до ма¬ 
тернього свого лбна); вздохнуть пол- 
ной г-ью, во всю г-дь—зідхнути на 
всі, на пбвні груди; кормить г-ью— І 
годувати грудьми, груддю; отнимать 
рсбенка от г-и—відлучати 

Груз — вантаж-жу Ц - зить-ся—ллду- 
вати-ся, вантажити-сяЦ-зовладелец - 
зохозяим—власник вантажу || -зо- 
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ВИК — ваговіз-возу || -зовой—вантл- 
жевий, вантажний |!-зоотправитель- 1 
відправник, ноейлач вантажу* ц -зо- 
получатель * відбйрач. одержувач 
вантажу* || -зчик—ладівнгік*, ван¬ 
тажник 

Грузньїй (тяжеЛьїй, масснвний) — па- і 
говитнй*. завалнй* дебблнй, (вьірл- 
знт.)—бамбулуватий* одорбблий*. 
рунт грунт Ц -товать—грунтувати || 
- товой грунтовий: г-я вода—жйль- ■ 
на, грунтова, позашкурна вода 
руппа група; гурт, громада; к?па І 
(ум гуртбк, громадка, купка) (4-а 
ГРУ™ 2-°/°, курсу; група „Визви- І 
лення Праці*; громадянство поділи- і 
лося на дві групи, громади, два гуртгі; 
збившися в один гурт, в одну гро- і 
малу, демонстранти рушили далі; по 
вулицях гуртками, громадками, куп¬ 
ками снували люди) Ц - ппировать- 
ся гуртувати ся, громаднти-ся, куп- I 
чнтн-ся, групуватн-ся || - пшіровка а 
(об единение группа)—угрупуванни, І 
згуртування* (в пбльській соц.-де- 1 
мократії гбстро позначйлнея два 
угрупування). 

І рустить—смутитися, смуткувати, жу¬ 
ритися [за| чим; сильно г-ть—тйжк» 1 
смутитися... || - стньїй — смутний 
зажурний* зажурений, журливий: Я 
лелаться г-м—смутніти (сов. осмут- • 
штп) || - стно — смутно* [за]журно, 
журливої -сть—смуток, журГбІа; на- журлйвої -сть—смуток, жур[біа; на- 
водитьгть-смутйти, навівати смуток 

Груша—гр^иіа || - шовьій-грушбвкй. 
і рьгжа(мед )-гила, кила, гриік*(муж.р.). 
Грьізня гризнй, гризаінйна) || - зть- 

гризти, (о мишах, червях и проч., 
также переносно)—точити (шашіль 
дерево тбчить; туга йому сбрпе то¬ 
чила); г-ть семячкн, орехи—лузати 
насіння, горіхи || - зться—грйзтися || 
-зун (зоолог)—гризун|ець]. 

Гряда—грйд[йн]а, стяга, пасмо (дб 
яка і рядйна, то заціліло, а в долині 
повимокало все чйсто; далбко на 
південь тйгнеться стяга, пасмо гір); 
речная г-а—заббра, ліва, (крупнеє)— 
лоріг-рбгуЦ-дка(огородная)—грйдкл. 

І рядущий — прнйдбшній, потбмннй, 
майбутній Ц - дущее (как суще- 
ствит.)—прийдбшиість-ности, потбм- 
жсть-ности, майбутж’сть-ности. 

Грязевой багновйй* || - зелечебии- 
ца—багнолікарня* || - зелечебньїй - 
багнолікарннй* Ц - зньїй—кальний, а 
блнже: 1) (замаранний. неопрятний, 
также переносно)—брудний, нечи¬ 
стий (брудна сорбчка, кімнатя;брудні. 
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нечйсті справи); 2) грязький, багни¬ 
стий (грязькй дорбга) Ц - зно—кйль- 
но, а ближе: 1) брудно, нечисто (в 
хаті брудно); 2) грйзько. багнйсто 
(на двбрі грязько) II -зь—кал, а блн- 
жс: 1) (нечисть, загрязненне, г-зь от 
неопрятности, также переносно)— 
бруд, нбчисть-тн; заматерелая г-зь 
на теле—леп (в кімнаті бруд, сміття; 
не знає життьовбго бруду); 2) багнб, 
болбто, грйзь-зн, грязюка; (йлистая)- 
твань-ни (по вулицях багнб нікбли 
не просихає); целебньїе г-и —[з]ці- 
лющі багна*; засохшая, замбрзшая 
комьями г-зь—груддй (сд. грудка), 
кблоть-тн; во нться, валяться в г-и— 
бабратнея, барложйтнея в багні, бо- 
лбті; [в]топтать в г-зь, (с)мешать с 
г-зьк>—*в багнб (вітоптати, [фап- 
люжитн*; ударить лином в г-зь— 
*осорбмитнся, на кбл сісти* (та вжб 
не бійсь, на кбл не ейдемо). 

Грянуть — гргім[о]нути, рев[о|нути 
(гримонув грім; ревнула оркбстра). 

Губа—1) губа; г-ьі—губи, (в]устА; 
розвесить. распустить г-ьі—розпу¬ 
стити губи, капиці; у него г-а не 
дура—в ньбго губа не з лопуцька, 
він знає смак; надуть г-ьі—закопи¬ 
лити ' губи; ежать г-ьі — стиснути, 
(крепче)—зціпити губи; 2) (залив)— 
сага, затбка. 

Губерния—губернія Ц - рнский—гу- 
ббрський, губерніальний. 

Губитель— погубйтель, згубіш, по- 
губннк* II - бительньїй —згубний, 
погубннй, загйбельний || - бить—за¬ 
калатати, збавлйтн, -губгіти. (на- 
прасно, попусту растрачивать, истре- 
блять)—марнувати (не збавлйй собі 
здорбвля, кинь оті покурбнькн; сбрце 
болйть дивйтися, йк вони ліс мар¬ 
нують). 

Губка (зоолог.) — губка || - бчатьій — 
губкбватнй, губча[с]тнй.' 

Гувернантка—гувернантка. 
Гудеть—густй, гудіти, гучати; (глухо)— 
стугоніти, дудніти-, гуготіти (гудйть 
гудкй по фабриках;земля стугонйть, 
дуднить, гуготйть Підлогами) 11-док— 
гудбк. 

Гуж (в упряжи)—гуж || - жевой — 
тягловнй(тягловіповйнності)||-жем— 
І) тяглбм (до Кйїва крам прова- 

Да—1) (утвержденне) — так, еге [-ж] 
(Був ти у ньбго?—ТакЛ;(знсргичиое 
утвержд.) —авжбж, атбж (Був ти в 

джено водбю, а далі тяглбм); 2) (гусь- 
ком)—см. зто слово. 

Гул—гук, (глухой)—стугін-гону, гугіт- 
готу || -лкйй—лункйй*, гудючнй || 
-лко- лунко*. 

Гульба—гульнй, г^льбинн, гульбощі II 
- ляка — гультйй-тяй. гульвіса ( 
- лянье—|по]гулйння, гулянка, по- 
гулйнка Ц - лять—гулгітн; (совершаїь 
прогулку пеіиком)—прохбджуватись, 
на прохід(ку) ходйти; (рзсхажнвать, 
похаживать)— походжати; г-ть на- 
пропалую, во всю—гульма гулйти, 
на всю губу, на всі заставки гулйти. 

Гуманизм — гуманізм || - манитар- 
ньій гуманітарний || -манний- лю¬ 
дяний. гуманний. 

Гумми-гума II -ммиарабнк — [араб¬ 
ська] гума || - ммилак —гумілак || 
- ммиластик—кавчук, гуміластнка. 

Гумно (крьітая постройка) — клуня, 
стодбла; но обьічно для молотьбьі и 
складьіванья, необмолоченого хлеба 
служит открьітая площадка — тік (р. 
тбку). 

Гурт скота) — гурт || - товщин—гур- 
товйк. 

Гурьба — гурма, бурса, ватага, ку¬ 
пець* II -бой —гурмом, гурманом*, 
куішбм. 

Гусеница—гусениця, (собнрат.) — гу- 
сінь-сеии. 

Гусиньїй—гусячий, гусій; г-я кожа— 
сироти. 

Густеть—густішати, гускнутн, іплот- 
неть) - тужавіти іхолбнучи, віск ту¬ 
жавіє - II - стой густйй (густа каша, 
густйй ліс ; (обильиьій) — рясний 
(рясні садй; рясна йблуня; ряснйй 
піт); (густой и високий) — буйнйй 
(буйне жйто, буйне волбсся); гуще 

.(как сравннт. степ, прнлагат.)—густі- 
- ший іучбра густіший був ,ббрш\ 

рясніший, буйніший Ц -сто—густо, 
рйсно. буйно; гуще — (как сравнит.' 
стспень наречия)—густіш[е] || -сто- 
лиственнмй — ряснолйстнй, густо- 
лйстий, ряснйй І! -стота-Тушина. 

РуСЬ_гусак, (самка)-гуска, гусь (ж. 
р., рол. гуси); множ, гуси І! - ськом— 
вйтягом*. шйлом, улрбстяж*. 

Гуттаперча—гума, кавчук. гутаперча || 
- чевмй—гумбвнй, каичуковнй. 

Гуща—гуща. 

д 
І ньбго? — Авжбж); да ведь... — тбж, 

таджб[-ж] (таджбж вона сказ4ла, шо 
прййде); 2 (союз)—та (Іванта Петрб; 
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хотів би, та не пускАють); 3) (ме- 
ждометне) — (знак припоминяния)— 
агА агА, 6т ішЄ шб: підіть ви...); 
(знак возмушения) — єгЄ <егЄ, гово¬ 
рити ви всі умієте...); ізнак прика- 
зання):та нубо кажіть! = да говори¬ 
те же; да будет!—хай буде! 

Дабьі—шоб|и). 
Давать—давАти-дАти; дай-ка!- дАй-но! 

дАй-лйшень! давай-те -леть. писать 
и пр.і — нум(о) іспівАти, пнсАти ..); 
давай бог ноги - дрАла. хбду (а він 
як побАчнв—та дрАла); д-ть в обрез— 
вйдавцбм давати; д-ть себе в чем 
отчет— бути свідбмям чогб*. усвідб- 
млюватн собі що*; д-ть понять—да- 
вАти на здбгАд; д-ть знать—давАти 
відома*; д-ть о себе знать—зголбшу- 
ватись* сов. зголосйтися) (охбчі хай 
зголосіться в паркбмії; д ть себя 
знать, почувствовать — діватися в 
знаки в тямкй 

Давить—давйін. тйснути;(гнести)-гні- 
тйти ігбре Йогб гнітйло); (сильнеє, 
мозжить)—чАвнти; (жать, бсспокоить, 
трудить)—муляти ічббіт муляє); да- 
вяіций (тяжельїй, гнетуишіі —гнітю- 
чи і іие вндбвнше справляє гнітюче 
вражіння і Ц - вка — |с|тиск, тйскня- 
ва (вчинйвся велйкнй стйск) || 
- вление — тйск. нАгніт (атмосфер¬ 
ний тиск; нАгніт на буржуазію). 

Давний - внншний—дАьнІй ц - вно— 
давнб; не так д-о—не шо-давнб; до- 
вольно д-о — пбдавно, давнбнько || 
- вноминувший - внопрошедшнй— 
давноминулий ц - вность—дАвність; 
(Пришедший в д-сть — задавнілий). 

Даже—!) навіть (нАвіть ворбгй диву- 
вАлись); 2) \так что даже. велнкор. 
народи, инда ажно)—аж (ну й закри- 
чйв же він—аж стіни двигнулись).- 

Далекий-ко—далбкий-далбко; далеко-- 
далеко—ген-гбн (далЄко| (ген-гбн ми 

. підемо з тоббю); дальше-лее—ділі, 
дАльше; и так д-ее—і так ділі || - ль— 
далечінь, дАлеч-чн, далині ||-льней- ' 
ший—дАльшнй (на дальших сторін¬ 
ках а-чтор говбрить про тЄ...); в даль- 
нейшем нАдалі (нАдАлі просимо так 
не робйти) II - льний—дйльній. да¬ 
лекий (далекий рбднч) Ц -льнобой- 
нмй — далекосяжний*, далекобійний 
(далекосяжні гАвбиці) || - льновид- 
иьій—далекозбрий", прозірлйвнй. да¬ 
лекоглядний Ц - льнозоркнй — дале¬ 
козбрий II - льность—далбкість. даль- 
нинА; за д-стью расстонння: через 
велйку віддаль правильні взаємини 
не налАюджсно. 

Дамба—тАма, гать-ти. 
Данная (юрнд.)—даннА-ннбї. 
Данник—дАнник. 
Данньїе 'В значення существ.)—дАні 

-них (всі ці дАні промовляють за і 
тЄ...)|| - нньїй (прилагат.)—дАннй (в ' 
лАному рАзі трЄба-б ізробйти так ..) || 1 
- нь — дАнь-ни, данині; отдать д-ь ; 
уваження—зложйти пошАну*. 

Дар—І) дар; (поааренная вещь также) І 
—ларовйзна; 2) хист, дар, здібність, та- 
лАнт, талАн. кЄбЄт.і || - реньїй — да- 
рбваннй || -ритель — дарівнйк || 
- рить — дарувіти кому що, когб 
чйм 

Дармоед—дармоїд || - дничать — дар¬ 
моїдствувати. 

Дарованне-1).хист, дар, здібність та 
лАн|т],кЄ6Єта (человексбольшим д-ем 
—людйна з вслйкнми здібностями, ве- 
лйким хгістом); 2)дарувАння; (пожало- | 
вание) надАннй || -вать — дарувАти, 
обдарбвувати когб чим, налавАти 
кому що (прнрбда обдарувАла 
його велйкимн здібностями) Ц - ви- 
тьій-здібний талановитий, хистови- 
тнй, кебі і ний. 

Даровой— 1) дармовйй, даровий (да¬ 
ровий обід); 2) даровйзннй*, дярів- 
нйй* даріжний (длровйзна земля) || 
-ровщина — даровйзна, дарівщйна; 
на д-нку — на дурнйчку .|| - ром— 
1) задАрма, [за)дурно; чуть не д-м— 
за півдАрма;~2) (няпрасно)—|на|да- 
рбмне, мАрно (надарбмнеходйв туди), 
дурно; д-м что...—дармА що... 

Дарственмьій— дйровйзннй; д-ая грА- 
мота, запись - даровйзннй, дАрчнй, 
падАвчнй лйст, зАпис. 

Датель—(ктрид.) дАвЄнь. 
Дательньїй пддеж (грам.)—давАльний 

ВІДМІНОК 
Датский (географ.)—дАнськнй Ц-тча- і 
нин—дАнсць. 

Дача—1) [поІдавАния, иодАча; 2) дАча 
(він поїхав на дАчу) || -чник —дАч- 
ннк Ц - чньїй—дАчний. 

Два - два (род двбх, дат. двбм, твор. 
двомА) її - дцатьій - двацйтнй Ц 
- дцать — двАцять, двАиятеро (дАв 
двАиятеро огірків і. 

Двигатель—авнжнйк, рушій, двигун || 
- гательїшй — двнжнйй, рушійний, 
рухонйй || -гать-ся — рухати-ся. ру- 
шАтн-ся,(сов. рушнтн-ся,рухнутн-ся), 
двйгАтн-ся, (сов. двигнути-ся); (д-ать 
кудл также) — иосувАти (сов. посу¬ 
нути); (д-ться куда также)—поступА* 
ти (поступйтн), посувАтмся (посуну¬ 
тися); д-ться, трогатьсн в путь— 



Движение — 65 — Девственник 

рушіти ([Вй]рушити'| (дивізія ру¬ 
шила в похід; рушій! гукнув оті- 
ман); д-ться массой—сунути (сов. 
сун^ги. посунути) (всі як один су¬ 
нули до дверей); д-ться к опредЄ- 
лснной цели-простувіти. 

Движение — рух; (мгновснное, разо- 
вое д-е) - пбрух (звичним Пбрухом 
скбчив на коні); сделать бьістрое 
д-ие к чему — порватися до чого 
(міси порвались оулй до влади, та 
ЇХ здушено); бьістрое, суетливое дви¬ 
жение многих — ворушнй, метушня; 
(д-ие вперед=прогресс) — пбступ; 
(к определенной цели)-простування, 
хід; дать делу д-ие -дати справі 
хід; приходить в д-ие—розрушува- 
тись (сов. розрушитисьУ. приводить 
в д-ие—розрушувати* (розрушити), 
вправлйти*, пускати в рух. 

Движимость—1) (подвижность) ру¬ 
хомість; 2) (движимое имушество)— 
рухомість, рухОме маЙнО, рухомі 
дОбра ||-мьій—рухОмий; д-ое иму- 
щество см. Движимость II - жущий 
(прилагат)—см. Двигательньїй. 

Двоє—двОе (род двОх); (мягко— па¬ 
рочка)—двойкО (було в пих дітЄй 
двойкО); на своих, на двоих —бать¬ 
ківськими (приїхав батьківськими). 

Двоебрачие — двоподружність , дво¬ 
шлюбність ІГ- брач н ьій—двоподруж- 
ній*, двошлюбний || - властие—двоє- 
владдя II - душие — двоєдушність 
Ц-душньїй—дво[е]д^шний || -женець 
двожОн, дво[е]жЄнець II - точне—ДВІ 

крапки. „ , „ 
Двойка—двійка ||- ни—близнйта Ц-ник 

—двойць* двійнйк || -НОЙ-ПОДВІЙНИЙ 

(подвійні рймн. подвійна брехня), 
двоїстий, двійчастий (двійчасте Під¬ 
боріддя) II -ственньїй—см.Двойной. 

Двоить-ся—двоїти-ся; в глазах д-тся 
двійнйть ув очах. 

Двор—двір; задний, черньїй Д-р за¬ 
двірок; плошадь под д-м—двОрише, 
на д-е—(в широком значений, вне 
дома)—надвОрі (надвОрі ще вйдно, а 
в хаті пОночі); со д-а (извне)—з-на- 
двОру (з-надвОру хАта чепурна, а в 
середині...); скотньїй д-р—обОра, ско¬ 
тарня*, загорода; птичий д-р—пташ¬ 
ня, птйчнн; постоялий, заезжий д-р 
заїзд; гостинний д-р — купецький 
двір; не ко двору—не під масть (во¬ 
на нам не під масть прийшлася). 

Дворец—палін, дворОць; д-ц труда— 
палац праці. г 

Дворник—двірнйк |1 -рня — [двірська, 
дворОва] чЄлядь, двірня, двірські 

Російсько україясьуий словник.—5. 

люди II - ровьій — двірськйй, дворо¬ 
вий; (г.уїц. = Д-ЬІЙ человек) - дворак, 
двірнйк (ж. двірка, двірнйчка). 

Дворцовьій—двірцОвий, палацОвнй. 
Дворянин -дворянйн (| - нский -- Дво- 
рйнський 11 - нство—дворйнство. 

Двоюродньїй— ...у перших (брат у 
перших). 

Двоякий—подвійний, двоїстий. 
Двубрачие—см. Двоебрачие |] - гла- 

вьій—двоголОвнй. двоглавнй II - гри- 
венньїй—двацйтка || -значний — 
двозначний II -личннй — дволичний, 
двобдушний II - ПОЛИЙ — ДВОПОЛИЙ, І! 
- смьіслснность — 1) двозначність; 
2)(непристойность)—непристойність , 
непристойний каламбур*||-смнслен 
ний—1) двозначний; 2) соромітний , 
непристойний* || -степенньїй-дво- 
ступневий II - сторонний — 1) дво¬ 
бічний; 2) (взаимиьій'- обопільний. 

Двухдневньїй — дводенний; в д-ьііі 
срок—прОтягом двОх днів || - колеи- 
ннй—двоколійний || -летний - дво¬ 
річний. дволітній; (суш.)—дволіток || 
- местньїй—на два місця || - месяч- 
НЬІЙ -двомісячний, в д-ьій срок— 
протягом двОх місяців II - недель- 
ний — дво[х1тижн6вий; д-ьій жур¬ 
нал — дво[х]тижнЄвйк || -сотий— • 
двохсотий II -членний—двочленний II 
-зтажньїй—двохповерхОвнй || - цвет- 
ний — двобарвний, дво[х!кОлірний 
дво[х] кольорОвнй. 

Дебати—дебати. „ . г . 
Дебелий—дебелий ;(суіц.)—дебсляк[а|, 

дЄбелень; делаться д-м—дебеліти. 
Дебет—дЄбет Ц - битор—дебітор. 
Дебош— дЄиіпєт, бОшкет II - ширить- 

дешпетувати, дешпет збивати. 
Дебрь—нетря (чаще во мн. ч.- нетрі). 
Дебют—дебйт||-тировать-дебютувати 
Дера—діва; старая д-а — стара діва, 

перестарок. 
Девальвацня—девальвація. 

Девать, деть—лівіти, [поідіти. 
Деверь—дівер[ко|. 
Девиз—гасло, девіз, клич. 
Девица—дівчина; бить д-й—дівувати 

И - вический — дівОчий, дівчачий Ц 
- вичество - дівоцтво, дівування II 
-внчннк-дівйч-вЄчір || -вка—дівка; 
здоровая д-а — дівОга; бой-девка.— 
кОзир-дівка И - вочка—дівчинка, дів- 
чаїтко]. „ , „ 

Девственник—незійманець .правець0 
- вственница—дівчина*, діва; не.Ай- 
маниця*. неблйзниия*. правиця || 
- вственность — 1) дівОцтво, ДІВО¬ 
ЧІСТЬ, незайманість*, неблізність, 



Девство — 66 — Дслагь-ся 

(позтнчески) — вінець; лишать 
д-сти — [по]збавлйти (сов. [по]- 
збйвити) дівбцтва* справйчуватн 
(справйчити),( позтнчески) - вінцй роз¬ 
вивати, збавлйти (сов. розвгіти, зба¬ 
вити); потерять д-сть—утерйти ді- 
пбціво*. справйчитнсь*; (позтнчески) 
—втерйти, загубйтн вінЄць; 2) (пере¬ 
носно^ нетронутость)—незайманість, 
цілгінність Ц -вственньїй-1) дівб- 
чий, незайманий, неблазний: 2) (пе¬ 
реносно)— незайманий, цілйнннй (ці-, 
дйнні зЄмлі; незаймані ліси). 

Девство—см. Девиче^тво, Девствен- 
ность Ц -вушка-см. Девица || -вчон- 
ка—дівчйсько. 

Девяносто—дев’ятдссйт[ь) дев'янбсто 
II - стьій—дев'ятдесйтий, дев'янб- 
стий. 

Девятнадцать—дев'ятнадцять. 
Девять—дбв'ять, дев'ятеро. 
Девятьсот—дев'ятсбт 
Дегенерация дегенерація. 
Деготь — дьбготь. ДІГОТЬ II - рник— 
дігтйр-ра II -рньїй—дігтянйй (дігтянб 
мило); дігтйрний (дігтйрна вулиця) 

Дедушка—дідіусь] || - довский - 1) ді¬ 
дівський (дідівські звичаї); 2) д дйз- 
ний (дідйзні зЄмлі та маєтки). 

Дедукция — дедукція II -ктивний — 
дедуктйвний 

Деепричастие—дієприслівник. 
Дееспособность—дієздатність. 
Дежурить — чергувати дежурити II 

- рішй—черговий, дежурний. 
Действенньїй — чинний, активний, 
дійльний, діющийЦ- йствие - 1)<про- 
должительное действне) — чйнність, 
дія. акція (чйнність закбну—10 рб- 
ків); (акт, разовое д-ие; по¬ 
ступок)—чин (вм. множ, чйнність*), 
акт; учйнок (враждебньїе д ня во- 
рбжа чйнність); 2) (действне на 
кого)—вплив*, дія (лекарство не 
о.чазало д-ия—ліки не справили 
вплйву): приводить в д-ие—пускати, 
влравлйти* (пустйти, вправити) в 
хід, надавати (надати) чйнностн*; об¬ 
раз д ий—(спбсіб] повбдження; ока- 
зьівать. производить д-ие справлй- 
ти вплйв, впливати, діяти (сов спра¬ 
вити. . вплинути, подіяти);3)(действие 
драматическое, в драме)—дія (п’єса 
ва 4 дії; дія відбувається в Туреч¬ 
чині); 4» (д-ие арифметическое)—дія || 
-йствительно - 1) [насправді, на- 
правду, дійсно, || - йствительность 
дійсність; в д-сти—см Действи- 

тельно; 2) на ділі* в дійсності || 
- ствительний—дійсний. 

Действовать—1) діяти; (поступать) - 
чинйти, робити(коли-б він усЄ це знак, 
тоне чинйв-би так нерозважно); (рл- 
ботать)—робйтн, працювати (теле- 
фбн не рббить. не працює); 2) (дей¬ 
ствовать на что)—вилизати*, діяти 
(ничто на иего не д-ет—ніщо ла 
ньбго не впливає) || - йствующий 
(как прилагат.)—чинний, дієвий (д-ие 
закони—чйнні закбни); д-ая армня— 
дієва армія; д-ие лица—дієві осбби. 

Декабрь—грудень || -рьский грудне¬ 
вий. 

Декламатор — декламатор || - миро- 
вать—декламувати. 

Декларативний -декларатйвний || -ра- 
цня — декларація || -рировать—де¬ 
кларувати. 

Деклассировать—декласуватн (декл 
сбвана інтелігенція). 

Декоративний декоратйвннй || -ра 
ция—декорація Ц - рировать—деко¬ 
рувати. 

Декрет—декрбт Ц -тировать— декре¬ 
ту вати. 

Деланний—(неестественний)—рббле- 
ний, (црнтворний)—удаваний, (при-- 
нужденний)—ейлуваний, вимуше¬ 
ний* і усмішка йогб була якась 
ейлувана). 

Делать-ся-робйтн; (о чем-ниб. пло- 5 
хом) кбітн (скільки він лиха ліо 
дям кбїв); д-ть что-ниб. небро^сно 
плохо—партачити, партблити; д-ть 
что ниб. медленно, мешкотно—мару¬ 
дитись, мбмсатись із чим; д-ть что- 
ниб. легко, как би нграясь — за 
іграшки робйтн (от пустЄ: та ти цс 
за іграшки зрббиш); д-ть не спе- * 
ша—поквблом* покладйючи робити; 
ничего не д-ть (лениться)—байдику- і 
вбти, баглаювати; решительно ниче¬ 
го не делает—і за холбдну вбду не. ' 
береться; от нечего д-ть — знічЄв’я; 
д-ть кого чем (давать должность)— 
настановлйти кого ким, на (за) кбго 
(настанбвйли йогб секретарем, на 
секретаря) Ц - ться—робитися, а бли- 
же: 1)(происходить) діятися (немає 
гязЄт: не знаю, щб й на світі дієть¬ 
ся); (о чем-ннб дурномі — кбїтися 
(щб тільки на світі кбїться: брбт 
сестру зарізав); 2) (об изменении, 
превраіцении) — ставати (ця армія 
став найпотужнішою сгілою кбнтр- 
революції); д-ться каким—виража- 
етея глаголом, образованньїм от срав- 
нит. степени: д етея холодним —хо¬ 
лоднішає; д-етея зеленим — зелені¬ 
шає... 



Делегат — 67 — Депутат 

Делегат—делегат Ц - гировать—деле- 

Дележка—дільбі, пбділ, паювання, 
діленйна Ц -лежньїй - дільчий || - ле- 
ние—1) Пбділ; 2) (арифм. действие)— 
діління. 

Делец—діловйк, ділбк, ділець. 
Деликатничать делікатності розвб- 

днти II - катньїй— делікатний; (хруп- 
кнй)—тендітний (тендітна панночка). 

Делимое (арифм.)—діленик || - ммй г 
нодільний II * тель (арифм) — діли- 
тель II-лить — ділйти, (производить 
делеЖ также)—паювати. 

Дело -справа, діло; тяжебное дело- 
пбзов-зву; плохо дело — кепська 
справа! странное дело—дйвна річ; 
по делу, по делам: їздив у служ¬ 
ивих справах, за служббвим ділом; 
й до Вас за ділом, справою; вирок 
*-УДУ У справі бандита І оловн<і 
Управа в справах друку; браться 
за дело (иачинать работу)—ставати, 
братися до діла, роббти; дело об- 
стоит так—спрйва стоїть так, из- 
вестное, видимое. ясное дело—ві- 
дбма. видй^іа річ; внданнос лн, сльї- 
ханнос літ дело—чи ж вйдана. '*п-ж 
чувана річ; дело житсйское- світова 
річ; дела нет до чего-байдуже 
про шб. до ябго; зто другое дело- 
це щойниіе,йіііак]ша річ; в чемдело? 
—в чбму річ? дело вот в чем—річ, 
справа бсь яка, бсь у чім;втом-то и 
дело—тб-ж бо то й е,тйм-то й бб; не в 
том дело—не в тім річ, ейла; то лн 
дело: Єт, шб там у городі—нема в 
світі (нема краще), як на селі... от 
на <Ьелї—так-так*; не к делу—не до- 
діла, не до-рбчи; моє дело сторона 
мой хата з крйю; плевое дело— 
абйшиця, пустб; мне что за де- 
ло?—мені шб до тбго; зто дело!— 
це діло*, це до діла; зто особое дело— 
*цб особлйва річ, стйть*; то и дело— 
раз-у-раз, знай (пйше, а ейм знай 
на нбї позйрае); в, на самом деле— 
|на]спрйвді II• ЛОВИТЬІЙ ДІЛОВИТИЙ II 
- ловой—діловйй II - лопроизводи- 
тсль—діловбд || - лопроизводство— 
діловбдетво || - льно - до-діла, до пут- 
тй II - льньїй- путбпннй*, путйщнй, 
путній, доладній. 

Дельта—дбльта. 
Демагог—демагбг || - гогическнй де¬ 

магогічний. 
Демаркационньїй—демаркаційний. 
Демобилнзация—демобілізація II - зи- 
ровать - демобілізувати (демобілізб- 
ваний червоноарміець). 

Демократический — демократйчний || 
-тизировать демократизувати. 

Демон -дбмон. , . 
Демоистрация-1) демонстрація;^ (дс- 
монстрирование)—демонстрування II 
-стрировать-демонструвати || -стра- 
тивньїй—демонстратйвний. 

Деморализовать-дсморалізувати. 
Денатурированьїй спирт—денатурб- 
ваний спйрт, денатурат. 

Денационализация-денаціоналізація; 
(о людях и пр. также)—винародбвлен- - 
ня (винародбвлення українського мі¬ 
щанства) Ц -зировать-денаціоналі¬ 
зувати; (о людях и пр.также)-вннаро- 
дбвлювати (сов. зденаціоналізувати, 
вйнародовити). 

Денежньїй—1) грошовий, грошовий 
(д-ое пособие—грошова запомога); 
2) (богатьій деньгами)—грошовйтий 
(гроиювгітий дйдько; грошовита 
справа). 

Денной—дбнний. 
День—дбнь; (не]рабочиЙ, ]не]присут- 

ственньїй день — Інеіроббчнй день; 
день наступает—дніє; днбм удень, 
втотдень-тогоднй; на [зтих| днях 
цими днйми; на следуюший день— 
назавтра, другого днй; в день 
—дбнно, на дбиь (має два карббванці 
дбнно. пити рйз нй дбнь); в продол- 
жение целогодня—через цілий день; 
в один [и тот же] день—обйдень 
(обйдень поховали дочку й мйтір; я 
цю роббту обйдень управлю); изо- 
дня в день—день у-дбнь; со дня на 
день—дбнь від днй; день за днем— 
дбнь [по]за дбнь; каждьій день—шо- 
днй; с каждьім днем—шо-дбнь; каж 
дьіе два (три) дня - щс-двй(ірй) дні; 
спустя, через два (трй) дня — через 
(за) два (три)дні, по двбх (трьох) днях; 
проводить день - днювати (сов. пере¬ 
днювати) день; про черньїй день - 
про чбрннй день; добрий день! — 
добрйдень! 

Деньги -грбші; наличньїед и—готівка. 
І готбві грбші; кормовие д-н — хар¬ 

чові грбші; прогонние д-и—прого¬ 
ни; мелкие д-и—дрібні грбші'; шаль- 
ние деньги— дурні грбші ; недоста¬ 
ток в деньгах—скр^т[а| на грбші; де- 
нсг кури не клюют — грбшей до 
смутку*, до лйха, вблява ; раз езднис 
д и — подорбжиі грбші. 

Депеша—дспбша. 
Депо депб. 
Депозит—депозйт. 
Депутат — депутат, посбл (посбл до 
Державної Думи). 

А* 



Дергать - 68 - Днагноз 

Дергать—сіпати (сов. сіпнути), сми¬ 
кати (смикнути); (резче, сильнеє) — 
шірпати (сов. шарп[о]ні/ти); д ть за 
ухо, волосьі — скубтй (скуб(о]нути); 
д-ла меня нелегкая — надалб мені, 
надалі мені лихі година*. 

Деревенский — сільський || - венщи- 
на—селючнй*; (об одном человеке 
также) селюк (селйчка); (грубей)— 
мугирйччя; (об одном человеке)—му- 
гйр(йка),(ж. муггірка)|| -вня — 1) селб; 
(небольшая д-я, тяготеюшая к боль- 
шей)-пр;;сілок;2)--см.Деревеніцнна. 

Дерево—дбрево(мн. дербві); собир.— 
дбрево, деревині (багіто дбрева 
вітер понавалйв); одно д-о—деревй- 
яа; ерубленньїе д-вья, лес для по- 
стройки—дербвня н -вообделочник, 
•вообрабатьіватель- дереворббець* 
деревообрббник || - вообделочньїй, 
- вообрабатьівающий — дереворбб- 
ннй*, деревообрббнйй || -вянеть - де- 
ревіти, дубіти||- вянньїй-дерев'йний; 
д ое масло — олйва; д-ая башка 
(брань)—дуббва голові*. 

Держава - держіва. 
Держатель—держільннк; в сложнмх 
словах--дбржець:(бумагод-ль —папе- 
родіржець) Ц жать-ся—держіти-ся, 
триміти-ся; д-ть ссбя (о внешности, 
осанке также) — мітн постіву (міє 
струнку постіву = д-тея стройно); 
(о поведений)— повбдитнея; д ть чью 
сторону -стойти за кбго, за кйм, на 
чию руч. держіти (тяглі) руку за 
кйм; д-ть слово—додержувати слбва; 
д ться вместе, за одно—гурту (купи) 
держітися; д-ться на чеку, насторо- 
же—начувітнея*. мітися на бічності 
0 - жиморда—держимбрда. 

Дерзить—грубійннти Ц - рзкнй,-рзо- 
стньїй — зухвілий; (грубий) — гру- 
бійнський; (нахальньїй)— нахібний; 
(сущ.) зухвілець, грубійн, нахіба || 
• рзость (свойствої — зухвільство, 
грубійнство; говорить д-и - грубійни- 
ти, говорйти грубощі, (резче) —па-' 
щикувіти. 

Дерн—дернйк, дбрен. дернйння; закла- 
дьівать д-м—дернувіти (сов. задер- 
нувіти). 

Дерюга—рядюга; (род подстилки, по¬ 
кривала из д-и)—ряднб, ряднйна. 

Десант—дссінт. 
Дескать—мовлйв. 
Десна йсна (род. йсен); ед. ч.—йсно— 

употребляетея редко. 
Деспот —дбепот || - тический ДЄСІІО- 
тйчний. 

Десть—дссть, десті. 

Десятерик — десятерйк || - тиднев- 
ньій — десятиденний || - тилетие— 
десятиріччя, десятиліття || - тина— 
десятйна || - тнрублевка — дссйтка 
II -ТИЧНЬІЙ—ДЄСЯТЙЧНИЙ ІІ-ТОК де- 
ейток; несколько д-в—кількадбсяіь, 
кількадбеятеро; от 10 до 20—кілька- 
ніцять, кільканіцЯтеро (там в штук 
кільканіцятеро); не один д к — не 
однбдесять || - твій—деейтий; в д-ьій 
раз—вдеейте; д-ая часть—десятйна ц 
- ть — дбеять, дбеятеро; д-тью де¬ 
сять—дбеять разів дбеять. 

Детализация — деталізіція || - лизн- 
ровать — деталізувітн }| - ль — де- 
тіль. 

Детвора — дітворі, малбча, дітві 8 
- теньїш — дитинчі-чітн; а блнже: 
д-ш волка — вовченй, вовчі-ченйт;г. 
ЧІТИ, Д-Ш ЛИСИЦЬ!—ЛИСИЧЄНЙ-ІІЙТЧ, 

д-ш кошки — жошсіій-нйти. д-ш со¬ 
баки - цуценя - нйти и т. д. 11-ТИ - 
діти; сводньїе д-и — звбдені діти, 
зведенйтя; д-и незаконньїе. внебрач- 
ньіе—незакбнні, нешлюбні діти*, (на¬ 
роди.) байстрйта. байстрюкй; (насм.) 
—самосійні, підаличні діти || - тина 
—хлопчйна, парубчйна |І -тище—дії- 
тй-тйти*|| - толюбивьій -дітолюбний 
|| -толюбие—дітолюбство || - тород- 
ньій—діторбдннй || -торождение - 
нарбдження дітбй* || - тоубийство— 
дітогубство II - тоубнйца — дітогу- 
б|еиь|, (ж. дітог^бниця, дітогубка) || 
-тская (комната) —дитйча світлйця, 
кімніта І) - тский — дитйчий, дитйн- 
ний; по-детски — по-дитйчому. з-ди- 
тйнна*; д-ие яслн -дитйчий зіхисток, 
охорбнок; д-ий прнют—дитйчий при¬ 
тулок; д-ий дом—дитйчий будйнок II 
-тство—днтйнство; с детства—змйл- 
ку, з дитйнства;с раннего д-а(вьіра- 
знт.) —з пуп'янку; впадать в д-о - 
зднтйнюватись. дитйнітн (сов. здн- 
тйннтнсь, здитиніти), (от старости)— 
вйстаритн рбзум. 

Дефект дефбкт, віда (| - ктивньїй, 
- ктньїй— лефбкт[йв]иий. 

Дефицит дефіцйт. 
Децентрализация — децентралізінія 

II - лизировать — децеитралізувіти.' 
Дешевіть—дешбвшати || - шевизна, 

-шовка — дешевині, дешевінь; ку¬ 
пить по д-ке—зядбшево, за півдір- 
ма* купйтн II - шбвьій -дешбвий. 

Дея гель—1) дігіч; 2) (фактор)—-чинник Д 
-льность — дійльність Ц - льньїіі — * 
дійльиий. 

Джут джут || товьій—джутовий. 
Днагноз—діягнбза. 



Диагональ 
- 69 — 

Добавка 

Пнагональ- діягоніля, косіші, перб- 
д" А пербк^тня [лінія] II - льньїй- 
діягонільний пербкутній. 

КГкГ^Лрк. І! - ктика- 
Д "»Й»ка || • лтический-діялсв- 

II ианетр - діймстр, поперйчник, прогін 
Д гбну || * метральньїй — діяметріль- 

тапчін. 

-И.ІЗІН. 
ДИВНО"'» 5Г._О.РМУ —З чбго. 

красний) — чудбвін]ия; г, 
ньій)—дйвяий, чудний II * во—диво, 
дивнйоя; на диво—на диво, напрб- 
чуд, навдивовйжу; диву даваться 

Дизентерик" дисеїпйрія 

1) дикий; (нелюдимий, безлюдний) 
відлюдний; 2) (сумасбродньїй. стран- 
ний)-днвйчний*, химбрний . несосві- 
тбнний*(вй несосвітбнні рбчі кйжете), 
чудосвітський II - кобраз—їжатбць- 
тий II -новина—дивнйня, дивині, ди¬ 
вовижа, (не) в диковину^—(не) в-ди¬ 

вовижу, (не) в-дивнйцю* II - ковин- 
шяй дивовйжний. 

Диктант—диктінт || - ктовать-днкту- 
віти II - ктовка—диктінт; под д-ку- 
з гблосу. 

Диктатор — диктатор .11 - тура—дикта- | 

тура. . 
Дилемма—дилбма. 

К2£55Бі н - иичсский- 

Д„,=іг-»ина»Іт||-»"™ь.П-ян- 
мітовий. 

Дннастия— династія. 
Диплом—диплбм. тический- 
Дипломат—дипломат Ц - тическии 
дипломатйчний || - ТИЯ—дипломатія. 

Директор - дирбктор II - рекция-ди- 

Дирижер-диригбнт II -жировать- 
дноигувіти, керувати чим. 

Дискбнт — дискбнт[о] II - нтер-днс- 
контбр II -нтировать—днскотгувітн. 

Дискредитаиия дискредитіція Ц - ти- 

яЕЯІвїїЕ?*-»* 
Диссонанс—дисонінс. 

Дистанция—дистанція, віддаль - ли. 
Дистиллировать — дистилювати (Д» 

стильбвана воді). _ 
Дисциплина - дисципліна ||- нарньїи 

дисциплінарний; Д-ое взьіскание 
дисциплінарна кіра Ц- 
дисциплінувати (дисциплінбване 
сько). 

Дитя-дитина, дитй-тяти. 
Дифирамб—дифірамб, днт"Р^’?т 
Дифтерит-6бклад[ки1, І1И_ 
Дифференциал—диференційл || - циа 
ция-дифереиціяиія || - ^ИРовв7ж 
диференціювати; д-ванньїй — диф 

ком повбдитися* бігати, цуратися 
людбй II - чок — ДИЧОК || - ЧЬ 
Пхимбрія*. нісенітниця;нести Д«чь 
химбрію гнати*, верзтй нісенітницю, 
2) дичина (.настрілйлн багато дич 
нй); 3) (глухое, дикое место) — см. 

Дизта^дібта II - тический—дієтичний. 
Ялина—довжині; д-ою (какой) 

д6вж[ки) (який); в Д,У—Удбвж, 
всю длнну—на всю дбвжину*. у всю 
дбвж II - нноватьій — пбдовгий, дов- 
?бнький (пілічка иічбго. тільки дов^ 
гбнька трбхн) II - іпіоввяосьій-дов^ 
говолбсий, (насм.)—патлітий II - 
ногий—довгонбгий, (иасм.)--циоатиі 
|| - ннотьі (растянутость)—розволік¬ 

ать розтйглість II - нньїй-Дбв- 

Длитвльньїй - «О»™». 
затяжній* загайний, забарний || -ться 

,1,1ТР|'зїйЛ?Й(КНН*КЙ яо НйгіШИ). 

■ »»•п,д 
про («рбчко про 

г?-ь- 

. дГЛ^-СйтяЦ. я«к-[шф*- 
ник II - вной—дбнний. 

Днбм—удбнь. 
Днепр-Дніпрб. 

Рбберть, пербвертом (усб шкере 
берть поперевертали). 

, аГ.ао“°» вр» 

І бул&°ц« перед віпХ, тік він *й» 

І ДоОавкаГ'добяоление, »об^4°““ 
ї ї) додаток, додача, добав 



Добегать — 70 Доводить 

(далй додаток, додбчу до місячної плат¬ 
ні); 2) (процесе д-ння)—додавйння, 
добавляння || - бавлять—додавйтн, 
добаплйти, докидати, прикидіти (сов. 
додйти, добавити, докинути, прики¬ 
нути) II - бавочньїй — додаткбвий; 
д-ая стоимость—надвартість, додат- 
кбва вартість. 

Добегйть—добігати (сов. добігти). 
Добела—набіло*, до білого. 
Добиваться — добиватися; добиться 

своего — доконати, дійти свогб; до¬ 
биться чего-ннб. хождением—ВИХО¬ 

ДИТИ щб, криком — викричати щб 
и т. д. 

Добираться—добиратися, добуватися, 
діставатися (злбдій сіньми добувсь 
до комбри; на ейлу дістався додбму). 

Доблестньїй—(обладающий високими 
качествами)— ]високо]хвальннй*, дб- 
блесний; (отважньїй, гербический)— 
гербйський* звитгіжний* побідиий* 
(нбше звитйжне військо...) || - блесть 
—дбблесть (редкое); героїзм*, від¬ 
вага. 

Добрести — добрестй; (дотащнться) — 
доплентатись, доплугйннтнсь. 

Добро—добрб. 
Доброволец — охбтннк; (участннк 
Добрармин)—добровблець || -льньїй- 
добрзхітний, добровільний; д-но — 
доброхіть, з дбброї вблі, [своєю] 
охбтою (йогб ніхтб не сгілував, він 
охбтою пішбв) II - льческий—охбт- 
ннй(охбтне військо); (о Добрармин)— 
добровбльчий. 

Добродетель—чеснбта, доброчесність 
II -тсльньїй — чеснотлйвнй, [добро]- 
чесний. 1 

Добродушне—добродушність, доброт- 
лйв.сть || - шньїй—добродушний 
добротлйвнй. 

Доброжелатель — [добро]зичлйвець 
прихильник II - тельньїй-[добро]- 
зичлйвнй, прихильний. 

Доброкачествениьій — добрбтний 
дббрий. 

Добросердечне—добросердя || - деч- 
ньій—добросердий. 

Добросовестньїй — сумлінний, Сб- 
вісний. 

І. Доброті—дббрість, доброті. 
Ч- Добрбта—добрбтність, добрбта. 
Добрий—дббрий; (очеиь д-ий, вьі- 

разит.)—добренний, добрйчий; будь 
добр-будь ліска[в|; будьте добрьі 
—будь|те] ліскі[ві|; чего д-го—дн- 
нись* надійсь* буві[е], чісом .треба 
загасити, а тб ще, дивйсь, лйхо екб- 
іться); в д-й час!—щасливо*! д ий ве- 

чер, день,- д-ое утро, д-ой ночйі— 
добрйвечір, добридень, дбброго ріп¬ 
ку; [на] добрініч! 

Добивать—|з|добувітн (сов. [з]добу- 
тн); д-ть с большим трудом—розгб- 
рювати (розгбрнти); (раздобьіть)— 
доекбчитн; добивающий і прнлаг.)— 
добувільний, вндобутнйй, сировйн- 
ний (сировйннапромнслбвість); д-тое 
тяжелим трудом — крнвівйця (усю 
мою кривівйцю пограбувіли); до¬ 
бить обманом -вйдурити, вйтуманп- 
ти; д-ть борьбой—вибороти; д-ть нн- 
щенством, понрошайничеством -вй- 
жебрати, вйдайкатн... || - ча—1) [з]дб- 
бич-чи; за д-ей (отправляться)—по 
здббнч, на здббитки (рушіти); в [на] 
Д-у (оставить) — па потілу кйнути; 
без д-чи (виразнт). — нездббнхом 
(вернувсь без горілки, нездббнхом]; 
2) Із]добуток, вйдобуток (добуток у 
шіхтах невелйкий). 

Доверенность—довіреність, доручен¬ 
ня; по д-и—з довірености, з дору¬ 
чення II -ренний -довірений; (сущ.= 
д-ое Літо)—вірник II - риє—довіра, 
довір'я; заслуживающий, внушающиіі 
д-ие—вірогідний, гідний [до]віри (ми 
довідалися про цЄ од людбй віро¬ 
гідних); утратить д-ие к чему—зне¬ 
віритися чбго*(й цих газбт до-рЄштн 
зневіривсь.; лишиться чьего д-ия— ■ 
зневіритися кому (помілу ці піртіі 
зневірюються місам); оказивать д-ие 
кому—звірйтися на кбго, кому* лі¬ 
віти [до]віру кому* II - ритель-віри¬ 
тель, довірник*|| -рительньій"[до|вір- 
чий, довірний (д-ое письмо—|до|вір- 
чнй, довірний лйст) II -рчивий—імо- 
вірливий, довірливий, імовірний II 
-рять-ся-звіргітнся, довіритися кому, 
на кбго, давіти віру кому*; (д-Ть 
что)—звіріти, сповірйти кому, на 
кбго (сов. звірити-ся,.. дати). 

Довершать—довершувати, викінчу¬ 
вати* (сов. довершйтн, вгікінчити). 

Довесок дбвйжка || -шивать—дова¬ 
жувати (сов. доважити). 

До в зьіск и вать—допра вл йти, додаткбво 
виправлйти (сов. доправити,.. вйпра- 
внтн). * 

Довод—дбвід. 
Доводить — довбдити, допроваджува¬ 
ти (сов. довЄстй, допровадити); (по- , 
буждать, бить причиной чего)—при- 
звбднтн (призвести) (до тбго людЄіі 
призвів, що вже думали з селі тікйти); 
д-ть до конца—довбдити [до] краю; 
д-сти до белого каления кого - ниб.— 
*роззлбститн, розлютйти вкрій, до 



Довольно 

нікуди*; д-ть до сведения—подавіти , }\ 

Довольно-дбсить, довблі; Д-°*—Г*Д‘! 1 
д буде! д-о много—'чимало; д-о боль- 
шой = чимілйй; д-о твердий, висо¬ 
кий -твердбнький, дбсить твердий... 
п . Ьольньїй—задовблений, вдовбле- 
иий; бить д-ьім чем (удовлетво- 
рііться)—задовольнйтися, ВДОВОЛЬВЙ- 
тнся (сов. задовольнитися,..) II - воль- 
ствие - постачання; провиантное д-ие 
— хірчіувіння]; одежное, обувное 
Д-ие бдяг, узуттй; путевое д-ие 
нодорбжні грбші; квартирное Д-ие- 
кватйря*; д-ие денежное - пяатнЛ \\ 

-вольство -1) достаток, гарізд (вони 
в достатку живуть); 2) задоволеність , 
ілдовблення*, гаріздіувінняі (на лиіД 
йогб видно булб задовбленість) || 
- вольствовать-постачіти кому то 

і І - вольствоваться-задовольнятися, 

адовольнйтися чйм, з чбго. 
Догадка—здбгад [зідбгідка, Дбмисел 

ц - гадлнвьій—догідливий || - гадм- 
ваться - [з)догіду ватись, домислйти- 
,я (сов. Шогадітись, домислитись). 

Догмат—дбгмат || - тический-догма- 

Договаривать-ся-1) договбрювати-ся, 
доказувати, добалікувати-сь (вже до 
тбго договорйвся Ідобалакйвся], шо 
ділі нікуди); 2) гбдйти-ся (сов. по- 
гбдйти-ся), еднйти-ся (поедніти-ся), 
договорйти-ся (договорйти-ся); дого- 
варивающиеся сторони (как прила- 
гат.) - договірні стброни || - вор до¬ 
говір; (соглашение) — угбда; заклю- 
чать д-р — складйтн, у кл а діти дого¬ 
вір (сов. зложити, склісти,..); нару- 
шать, расторгать д-р—ламітн, касу* 
віти договір||-ворньій—договірний. 

Догонять— [наз)доганйти (сов. [наз)- 
догн&ти. 

Догорать — догоріти (сов. догоріти). 
Догружать - доладбвувати (сов. дола- 

дувати), довантіжувати (довантіжи- 
ти) II - зка — доладувіння, дованті* 
женим (доладбвуваиня, довантіжу- 
взння). 

Додача—додіча, додіток. 
Додельївать—дорбблювати (сов. до- 
робйти). 

Додумьівать—додумувати || -ваться- 
юдумуватнсь. домислйтися, домізкб- 
вуватись (сов. додуматися, домисли¬ 
тися, домізкувітися) ( до такбго вже 
домізкувівсь, то й не вторбняеш). 

Доедать—доїдіти (сов,, доїсти). 
Доезжать—доїздйги, доїжджіти (сов. 

доїхати). 

_ Докармливаті. 

Дожаривать—досміжувати (сов. до- 
гмАжити! 

Дождевой - дошовйй II - ждемер-до- 
щомір || -ждливьій—дощовитий, ДО 
шовйй; осенняя д-ая погода, сля- 
коть — сліьібті, плюта; наступила 
д-ая погода—задощило, засл[ьіоти 
ло Ц -ждь—дбщ; дождь с солнцем 
білий, сліпйй дбщ; дождь мороси 
щнй, с туманом—мжа, мжиия. мря¬ 
ка; д-дь проливной — з[а]лива; во 
время д-я-під Дбш, Лои**м< 

Доживать-доживіти; д-ть с ,0Р®М* 
трудом—догорювіти (не ЗНІЄМО, ЯК 
до літа догорюємо). 

Дожидать-ся—дожидіти-ся (сов діж 
діти ся), чекіти, очікувати (сов. доче 
КІТИ-СЯ), СПОДІВІТИСЯ чогб на.щб; 
(насйлу діждівісьі, дочеківМ тобі , 
ждет не дождется *і не зніть як, 
з останнього дожидається . 

Доза—дбза. 
Дознание—дозніння, рбзвід. 
Дозор — дозір, обхід, чіта, х°Дн* 
Д_м _ дозбром, обхбдом ходити 
-рньїй-дозбрень. „ЛГТ1ІГІІ„ 

Дозревать достигіти (сов. достигну 
ти), доспівіти (доспі(нуіти) II " Р 
льій-достиглий, доспілий. 

Дойньїй—дійний; Д-Й скот-Дійнйк. 
Доискиваться—дошукуватись, (д 

пьіваться» — дошилюватись (сов. до 
шукітися, дошйлитися). й 

Доисторический-передісторичний. 

Доить—доїти. 
Дойти—см. Доходить. 

и.аікУолІияий шидЦ. 

ДО чбго’*(о, він докірткудшолиший); 

Доказательность — д£шдн^’йк д0. 
збвість II - зательний-довідний, ДО 
казбвий, доказнйй; Д-но - д6в^ 
доказбво, Дб казно II - за™***™ 6. 
дбвід, Дбказ; д-а пнсьм^‘|“ _ а_ 
води листбвні; вешественниед-а 
речові дбкази Ц - зьівать—довбдити 
(сов. довбстй); на деле Д-ть-Дло« 
донйстй II -зчик—Д0в6дець,дркюиик, 

дошїп-Д»^»1® <“»• до- 

' Доканчивать — докінчувати (сов. до- 

Г. Доїаиват^а-доибпуваїи-сь «ош- 
«. пбртуватись, доскрібітися, (лозна- 

ваться также)—дошйлюватись (сов- 
у докопітися. дошпбртатися, доскрсб- 

тйся, дошйлитися). 
в Докармливать — догодбвувати 

! логодузіти). 



Докатмвать - 72 - Доля 

Докатьівать—докбчуватн (сов. доко¬ 
тити). 

Докашивать—докбшувати (сов. доко- 
сйтн). 

Доклад—дбповідь-ди, дбклад || -дной- 
доповіднйй Ц - дчнк — доповідач, до- 
повідник Ц -дьівать-доновідбти (сов. 
доповісти). 

Доковьілять - дошкутильгати. 
Доконать доканбти. 
Докрасна — до червбного* аж дбки 

[не] почервонів-ла-ло,.. почервоніє- 
ють (розтирати відморбжсне, аж по¬ 
червоніє. нагрів до червбного, аж 
почервоніло). 

Доктор — 1) лікар (лікар середовйх 
хворбб, на середові хворбби); 2) (уче¬ 
ная -степень)—дбктор (дбктор права) 
II - рскнй — 1) лікарський; 2) дбктор- 
ський. 

Доктрина—доктрйна || -нер — доктри- 
нбр. 

Документ — докумбпт [) - мснталь- 
ньїй -документальний. 

Докупать — докупбвувати, докуплйтп 
(треба докупйтн хліба). 

Доламьівать — долбмлюватн, доламу¬ 
вати (сов. доломйти. доламбти). 

Долбнть—довбти (довбй камінь; довбе 
свою науку, мов ошалілий), довбати 
(довбай! сбтні рук довбають скблю). 

Долг-1) (обязанность) — повинність, 
оббв'йзок; первьім д-м—насамперед*, 
по-найпбрше, ш.О-найпбрше*; 2) (де- 
нежньїй)—борг, винувате-ого; брать, 
давать в долг — позичати (сов. по¬ 
зичити), визичати (вйзичитн), боргу¬ 
вати (поборгувати, Зборгувати), бра¬ 
ти, давати (взйти, дати) в пбзику, 
боргбм, (только о товаре) —набір, 
на-борг; погашать долг - виплачу¬ 
вати, сплачувати (сов. вйплатитн, 
сплатйти) борг; влезать в долги— 
заборгуватись, *заганйтися в бор- 
гй, в.позичкй* (сов. заборгуватися, за¬ 
гнатися...); в долгу. как в шелку—у 
боргах, мов у реп’яхах; не остаться 
в долгу—віддйчити*, відплатйти*. 

Долгий — дбвгнй; отложить в д-й 
ящик—на ббзрік пустйти*; приказал 
д-о жить—казав дбвго жйти, у без¬ 
вість пішбв*. 

Долговой -борговйй; д-ое обязатель- 
ство—боргова зобов'язання. 

Долговременньїй-довгочасний, довго¬ 
тривалий || -лговязьій — довготеле¬ 
сий; (суш.>—довґ.ань'у -лголєтний— 
довголітній Ц - лгоносик свинка, 
носай II -лгосрочньїй — довгочасний, 
ловготермінбвнй, довгостроковйй. 

• Долгота—дбвгість, довгота; (геогр.)— 
довжина. 

Долготерпенне довготерпіння Ц-ЛГО- 

терпеливьій - довготерплйвий. 
Долежать долежати. 
Долезать—долазити, долізати. 
Долетать долітати (сов. долетіти). 
Должать—[за|позичатися. боргуватися. 
Долженствовать—см. Должньїй. 
Должник — винуватець (ж. винуват¬ 
ниця). 

Должностной—урядбвий, служббвйй; 
д-ое лицо -урядбва, служббва осб- 
ба; д-ое преступлеине - служббвйй 
злбчин II - жность - посада урйд; 
состоять в д-и, занимать д-сть- бу¬ 
ти на посаді; поступить на д-сть, 
вступить в д-сть — вступйти, ста¬ 
ти, заступгіти на посаду; испра- 
влять чью д-сть—заступати посаду 
когб; исправляюший д-сть—заступ¬ 
ник, наказнйй.^заступник секрбтаря 
наказнйй секретар). 

Должньїй—1) (бить д-ьім = должен¬ 
ствовать) — мати (зиачение простого 
факта: саме тоді я мав їхати до Хар¬ 
кова = я должеи бьіл.., мне предсто- 
яло..), бути повйнним (зиачение 
долга, обязанности: як свідбмий гро- 
мадйнин, я повинен це зробйти), 
мусіти і зиачение винужденности. так- 
же категоричности: хоч йк не хбчеть- 
ся.а таки мушу їхати; хай хоч увесь 
світ прбти нас—ми місімо це зро¬ 
бйти); должно бить—мабуть; 2) (по- 
добающий) -належний (віддати йому 
належну пошапу); дблжно виража- 
ется так: (мне) дблжно...—я пови¬ 
нен; (нам) должно...— ми повйнні; 
также: годйться, слід, повйнно (похо¬ 
вали як слід по закбну); 3) вйнний, 
винен (ж. вйнна, ср. вйнне) (я ви¬ 
нен, вйнний вам, здайться, 8 червін¬ 
ців). 

Доливать-доливати (сов. долйтн, дол- 
лйти). 

Долина — долйна, діл-дблу; лесистая 
д а—байрак; д-а между горами— 
межигір'я. 

Доллар—дблар. 
Долой! —гЄть! (ко многим также)— 

гЄтьтє! (Ану, хлбпці, гЄтьтє звідси); 
д й с глаз—гЄть з-перед очЄй. 

Долото—долотб. 
Долюбливать—полюблйти, улюблйти 

(він мене не полюблйе). 
Доля — 1) частка, діл-ділу, діленйця; 

(доля в чем)—пал|ка] їв йогбсловах 
в частка правди; зернйня поді- 
лйеться па два діли; узйв свій пай 
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із торгівлі); третья, пятая... поля- Д 
третина, п'ятйна...; принимать, всту- Д 
пать в долю— приймйти, приставати Д 

ЇГЇіА *> 2). д6л\™±НІ Д випасть на долю-судитися вйпасти 
(гіркЄ житті Йому судилося [випало]). Л 

Дом—1) будинок, дім-дбму (вивели 
здоровЄнний_ будйнок); камеюшй 
пом — кам'яниця, мурбваиий дім, 
2) (учреждение, фирма, династия) 
дім, будйнок (торговельний ДІМ, } 
дім Ромінових; дитйчнй, селйн- } 
ськнй будйнок; будйнок, дім відпо- ; 
чинку); нсправительньїй, смиритель- , 
ньій дом—направнйй*. напутйиний 
дім*; исправительно-трудовой лом- - 
напрівно-трудовйй дім*; публичньїй 
дом (дом свиданий)—дім розпусти; 
почлежний дом—нічліг, поночівля , 
нгорньїй дом— картярський дім; 3) (до- 
машний кров, очаг)—домівка, госпо¬ 
да, осЄля (на старість... остався без 

Дома—[в|дбма || -маиіний 1)-ломб- 
вий, домішній, хітшй; (о животних 
также)—свійський; д-й скот (соб.)— 
худбба; д-яя птнца (собир.) — дро¬ 
бині; д-й скарб—збіжжя; д-его нздс- 
лия—доморббннй (це рушник домо¬ 
робний); 2) домашние. (о членах 
семьи)—сем’йни, домішні, домОві. 

Домалмвать домелювати (сов. домо- 

лОти). 
ДОменньїй - доменний; д-ая печь— 
дОмна, доменна піч. 

Доминировать —домінувіти, торувати 
(почуттй в ньбго домінують над ро¬ 

зумом). 
Домкрат—домкріт. 
Домна—дОмна 
Домовладелец—домовласник Іі -дель- 
ческий — домовласницький || - де¬ 

нне-домівствО*. , „ л 
ДомовОй —домовйк II - мОвьій—до- 

мбвий. 
Домогание-гательство — домагіпня || 

- гаться—домагатися, доправлятися, 
допоминатися. 

Домой—додОму. 
Домолачивать — домолОчувати (сов. 

домолотити). 
Доморощенньїй —доморослий. 
Домосед—домонтір-ря, (насм.) иіч- 

Домоуправленис - домОва уиріва || 
- мохйзяин—хазйїн, госпОдір дОму, 

домохазй'ін. 
Домисл—дОмисел-слу. 
Донашивать—донОшувати (сов. доно- 

сйти). 

Донельзя—до нікуди*. 
Донесение—ДОПОВІДЬ, рапорт. 
Дон (река)—Дін-ДОну II - нец—ДіпЄць 
Донимать— діймати (сов. донйти), д 
шкулйти (дошкулити). 

Донос—виказ || -носить—1) (о чем) 
доповіді™, рапортувати (с°в. допо¬ 
вісти, відрапортувати); 2) (на ког$_ 
виказувати (вйказати) || - носчик 
викізник'. 

Гп?"й-Г-«їбРк,ва,н(со».—. 

Допекать допікати (сов^ Д°пекти)' 
| Допечативать — додруковувати (сов 

двЗй*. « - плачивать— 
доплачувати (сов. доплатити). 

Доплестись—доплентатися, Дотягтйся. 
Допливать—допливати (сов.доплнвтй, 

долинно - достоту, достеменно-, 

ДопоїнеТие....- додаток, доповнення 
II лнительньїй - додатковий н 
- лнять — доповнювати (сов. допОв- 

Дополучать -добирати (сов.добр*О0 
Допотопний — передпотОпйий. Д«по- 

Допрашивать допйтувати іс^ ДР‘ 
пнтйти) II - проситься—допроситися, 

веогать д-у—бріти на допит, сни 

жемо цього допустйти, дозволити), 

(предполагать) -+- ПРИПУ^:1ТИ[’На°ПтеІ 
стим-припустіміо], даймо іна ]ЄІ 
(піймо на те. шо цьому таки прів- 

. ЙГ7ТЬ себя до чсго («»»» 
себе что)—допускатися чогб (автор 

II допускається таких чудіцьких поми- 
і лОк ..І II - стимий— допустимий, пр 
’ ііустймий. дозволенний П " Лц,еи 

(предположсние)—припущення. 

>• «*- 

Дорваться - допастися, допустися, 

дорватися. 

у' 

°- г б^^ТвіторовТний 
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гтолбовая д-а — верстовйй шлях; 
проселочная д-а — путівець; пе- 
рекрестная д-а — перехресна дорб- 
га; окольная д-а — манівець; ухаби- 
стая д-а — виббїста дорбга; без д-и 
(итги) — ббздоріж, навманнй <ітй); 
место расхождсння д-г, перепутье— 
роздоріжжя, рознбга, розтбка; сан¬ 
ная д-а — самий дорбга, знмнйк; 
какою д-й (куда)?—кудбю? зтой, той 
д-й (сюда, туда)-сюдбю, тудбю;под-е 
(зайти...)—мимохідь* мимоїздом*; по 
д^е, не по д-е (бьіть)—не [по] руці, 
[не]взбвороті (бути)*; собираться в 
д-у — лаштуватися, лагодитись у 
дорбгу; устать с д-и—здорбжитися, 
стомйтися з дорбги; счастлнвой д-иІ 
—щаслива путь*! щаслйво! найти д-у, 
ньійтн на правильную д-у — тропй 
вййти* набігти (уже й старість за 
плечйма, а всб нійк тропй не набі¬ 
жу); стать поперек д и — стбжку, 
шлях заступгіти. 

Дороговизна — дорожнеча || - гой— 
дорогий; (ценньїй)—коштбвннй (хліб 
дорогйй; не розбйй, дивйсь, цс ду*е 
коштбвна річ). 

Дородность—огрйдність Ц - родньїй— 
огряднйй. 

Дорожать—дорбжчати, дорбгшати || 
Р ожить чем—дорожйти чим, ша- і 

иувбти що (треба шанувбтн своє : 
здорбвля) Ц -житься—дорожйтися 

Дорожка—стежка, доріжка. 
Дорожньїй—І) шляховйй, дорбжній; 
д-ая повииность— шляховий відбуток; 
2) (относящнйся к дороге, путешест 
вию)—(по]дорбжній (подорбжні рЄчі). 

Доростать -доростбтн (сов. доростй). 
Доривать (дорьіть)— докбпувати (сов. 
докопбти). 

Досада досбда, перосЄрдя, бзлість; 
с досади—з досбдн, з перосЄрдя; 
причинять кому досаду—см. Доса¬ 
ждать || - садливий - досбдливий || 
- садний (исприятний) — прйкрий 
(трапилась прйкра пбмилка) || -са- 
ждать—досаждбти, дозолйти, назолй- 
ти кому, досадувати когб* (сов. до¬ 
садити, дозолити... роздосадувати). 

Досаливать—досблювати (сов. досо- 
лйтн). 

Досевать—досівбтн (сов. досіяти), 
Досиживать-досиджувати (сов. до- 
сйдітн). 4 

Доска—дбшка; от д-и до д-и — від 
дбшки до дбшки, від азб до іжиці* 
під палятуркн до палятурки; д-а 
класовая — таблйця; дта грудная— 
груд(н)инз. 

Достаточно 

Досказьівать—докбзувати, договбрю- 
вати (сов. доказбти, договзрйти). 

Доскональний досконбльний. 
Дословний-дослівний; д-но—дослб- 

ва* дослівно. 
Дослушивать—дослухувати (сов. до- 

слухати). 
Досматривать-ся —1) додивлйтися (й 
тогб фільма не додививсь до крбю); 
2) (присматрнвать—доглядбти, пиль- ! 
иувбти (сов. доглйдітн. допильнувбтн) 
(не допнльнувбла сторбжа — от і 
вкрблн коіій); 3) (замечать)—додн- 
влйгнся, спостерігбти (сов додивй- І 
тнся, спостерегтй) (не додивйвся, що 
там йма, та й загув) || - смотр — і 
дбгляд. 

Доспевать— см. Дозревать. 
Доспехи—збрбя. 
Досрочньїй —передчбсний, передстро- 
ковйй* нередтермінбвнй 

Доставать—1) досягбти (со ї. досяг- 
[н^]тй, сягнути до чбго, чогб, доста- 
вбтн (досягнув рукбю до стЄлі); 
2) добувбти, доставбтп (добути, діста- 
ти); (раздобьіть)—доп’йсти, доскбчн- 
ти (де ти такбго конй доскбчив>; (д-ть 
откуда, на чего)-|ви|добувбти([вй]до- 
бутн), вмймбти (вийняти); 3) внста- 
чбтн (вйстачнти) (не вистачило хлі¬ 
ба); не д-ет кому-ниб. чего —чого 
(щб) кому бракує (купнв-бн, та грб- 
шей мені бракує). 

Доставаться—1) припадбти, достава¬ 
тися (сов. прнпбсти, достбтися); 
д-ться по наследству—припбсти у 
спбдок*; 2) ноііадбтн, нпалбти (здб- 
рово їм попбло). 

Доставка — 1) пристбва, довіз-вбзу 
(дорбги погбні, тогб й пристбва такб): 
2) (поставка, снабженне)—постачбння, 
достачбння (налбгодив постачбння 
лісовбго матерігілу) ||- влять—1) при- 
ставлйти (сов. пристбвитн), довбзити 
(довбзтгі) (дрбва ми вйготощіли, та 
прнстбвіїти ніяк); 2) постачбтн (по- 
стбчити), достачбтн (достбчнти); д-ть 
в достаточном количестве—настачб- 
ти (настбчити) (хліба у нас ббмаль. 
на всі губернії не настбчимо); 3) (при¬ 
чинять) — зайдавбти (завдбти) (зав- 
дбв багбто клбпоту) || - вщик — при- 
стбвмнк, довізник; постачбльник. 

Достаивать—достбювати (сов. достб- 
ятн). 

Достаток —достбток, достбтки. 
Достаточно—дбенть, довблі,(вдоволь) , 

-подостбтком; совершенно д-о, бо- • 
лес чем д-о—задбенть (цьогб мені 
задбсить) || - точний 1) лостбтніїі 

-і 
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имеется *по в д-м количестве; у нас І 
на зЄмлю довільно,., землй довільна, 
2) (зажиточньїй)—замбжний, достат¬ 

ній. ’ і 
достеречь-допильнувати (недопиль¬ 
нували кбия—вкрадено), 

постигать -1) (добиваться чего)—до- і 
А сягати (сов. досяг[ну]тй) чогб ося¬ 

гати (осягнути) щб, дохбдити (дійти) 
чогб (я дійшбв таки всьогб, про шб 
колись мріяв); 2) (куда)-Ідо]сягати 
[доі чбго (сбнце туди нікбли не 
сягає) || - жение—[д]осйгнення, здо¬ 
буток (здобуткй революції) II * ЖИ- 
МЬ1Й-[Д]0СЙЖНЙЙ. 

Достоверньїй—пбвний, вірогідний. 
Іостоинство — 1) гідність; чувство 
собственного д-а-самоповага; с Д-м 
(говорить...) — поважно, з повагою 
говорити...; 2) (вьісокое качество)- 
дббра прикмбта, йк[ов)ість; варт1н|ість 
(без мн. числа) (книга зта нмеет 
своя д-а—кнйга ця мйє свої дббрі 
прикмбти, свою вартість); ценить по 
і.у (воздавать должное) — Цінити, 
шанувати по заслузі || - стойньїй 
-гідний (гбден, ж. гідна, ср. гідне) 
(не гбден він тбго, щоб йогб ще 
просити), достбйний (це людйна до- 
стбйна); (суш.)—достойник. 

Достопамятньїй—вікопбмний, пбм яти 
гідний || - почтеннмй — [високо]ша- 
Нбвний II - примечательность - зна¬ 
ком йтість* II -примечательньїй—зна- 
комйтий* II - славний—преславний 
- хвальний—прехвальний. 

Достояние - добрб; (собственность, 
иринадлежность)- власність (оці 
киижкй—це веб йогб добро; куль¬ 
тура стбла власністю всьогб на- 
рбду). , 

Достраивать—добудбвувати (сов. до¬ 
будувати); (из камня)—домурбвуватн 
(домурувати). 

Доступ - дбетуп, приступ II - сту- 
паться доступатися, приступатися; 
учеюший д-ться-доступнйй (це мо¬ 
лодиця доступна - куди хбч досту¬ 
питься) II - ступний - приступний, до¬ 
ступний. 

Доступаться —достукатись. 
Досуг -дозвілля, гулйщий час; на д-е 
-на дозвіллі, гулйщим часом || -су- 
жий (незанятьій, свободньїй) —до¬ 
звільний* вільний, гулйщий. 

Досуха—насухо. 
ДосчатиЙ -дошанйй. 
Досчитивать-ся - долічувати-сь (сов. 

долічйти-ся), дорахбвувати-сь (дора- 
хуватн-ся); они ис д-ютея [не д-та- 

лисьі 2 рублей—їм не стай [неста¬ 
ло] двох карббванців, у нйх [вийшов, 
виявивсь) недолік двбх карббван- 

І. Досьшать-досьіпать—досипати (сов. 

доейпатн). , , ИДосипать-доспать—досиплйти (сов. 
доспати). 

Досита—досхоч^, досита. 
Досягаемость—досйжність; вне д-сти 

по-за дбсягом, досйжністю || -гао- 
мий —досйжний. 

Дотащить-ся — дотягти-ся, доволокти¬ 
ся, доплуганити-ся. 

Дотерпеть—дотбрніти. , 
Дотла—до пий, до пбслідку, до решти, 
до щбнту. , . 

Дотрагиваться — [доторкатися (со • 
[доторкнутися), дотикатися (доткну¬ 

тися) чогб, до чбго. „„„гтйТ 
Дотягивать—дотягати (сов. Л»тяг™) 

II -ться —допияітися (дон йстися), до 
тягатися (дотягнутися) (насилу до- 
п'йвсь рукбю до вікна). . 

Доучивать - доучувати, Д ° “ 4 А ти 
(сов. довчйти) (довчили менб г,.а 
моти). 

Доха -доха. 
Дохвастаться—довихвалйтися. 
Дохлий - [зідбхлий Ц -хлятн,'^^ис 

лйтина, стбрво, підло (последнис 
также как брань) II-хнуть-Дунути. 

Доход—прибуток, дбхід, валовий д Д 
А гуртовий прибуток; чистий Д-Д 

чистий прибуток; косвенньїй д-д- 
носерЄдній прибуток II - ЛИТІ»—-яохЛ 
дити (сов. дійти); безлішное дошдо, 
доходит, дойдет — Дійшл6[ся], д 

' хбдить[ся), дійде[ться) (якби ДО якої 
небезпеки дійшлбея, ми вам помо 
жсмоУ д-тьдо крайності»—доходитн- 
кяГдо краю, до нікуди, ДО скруту; 
д-тьАдо введення -дохбдити до відо¬ 
ма II - дность—пр ибу т кб Віст ь, О'р 
бильность) - зисковність - днмй 
прибуткбвий, (прибильний)— зискої 

Доцветать—доцвітати (сов. Д°«Р1”*); 
Дочерчивать—дорисбвувати, Д Р 

яюмчі (СОВ. дорисувіти. «окрСс- 

Дочиста -дбчйстА. (гсть-інічисто, »о 

: Дотигаміь-дочйтув»™ (СОВ. дочн- 

ДОчГ-ДОЧКІІ ДОЧЬ 6ММР«. "“«2: 
портного и т. д.-б°ндарівна пи 
рівна, кравцівна...; ДОЧЬ 

1 ВЄдя, Щербака — Цебенківиа, 
дівна, Щербаківпа. 
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Дошкольник—дошкільник || -льшдй— 
дошкільний. 

Дощатий см. Досчатьій || - щемка— 
дбшечка, табличка (на двбрях бли¬ 
скуча таблйчка). 

Дощупьіваться — домацуватись (сов. 
домацатися), назнавати*(назнати) (ні- 
йк не міг назнати грунт під ногами). 

Драгоценность — коштбвність, дбро- 
гоцінність, (д-явещь чаіде)-коштбв- 
на річ (покрали коштбвні рбчі; 
аж тепбр вони переконалися кош- 
тбвности ції книжки) II - МІНЯЙ — кош- 
тбвний, дорогоцінний, великоцінннй; 
д-й камень—самоцвіт. 

Дразнить—дражнйти, дрочйти, дра¬ 
тувати. 

Драка-бійка. 
Драма—драма || - тический — драма- 
тйчний II -тург—драматург. 

Драница, дрань — дранйця, дрань, 
дранка; обивбть д-нью—дранкувати 

Драп—драп || - пнровать-ся — драпу- 
вати-ся, окривати-ся*. убирати ся* 
(окривається тбгою велйчности) 

Дратва—дратва. 
Драть—дбрти, драти; драть за волосьі, 

за ухо—скубтй. 
Драться — бйтися (панй б'ються, а 
мужикам чубй болйть) || - чливьій— 
битлйвий. 

Дребедень—мбтлох, непбтріб. 
Дребезжать — деренчати, хряпотіти 

|| - зжащий (как прилагат.)—дерень¬ 
кучий, хряпіткйй*. 

Древесина — дербвнна, древйна, де- 
рев гі* Ц - весньїй—деревнйй, дере¬ 
винний. 

Древко — держак, дбржал[к]о, дбр- 
жално; д-о копья—ратище. 

Древнє - (греческнй, - славянский...) — 
старо(грбцький, - словенський) || 
- вний—стародавній, давній; старо- 
жйтний; (о человеке) — старбзннй, 
дрбвній (у стародавній ГрбціІ; ста- 
рожйтннй звйчай; у нас на селі і 
е дід дуже дрбвній) Ц - вность— 
1) (давность) (старо)давність (старо¬ 
давність цього звйчаю висвідчає 
багато авторів), старовйнність; 
2) (прежнее, далекое время)—ста¬ 
родавні часй, [далбка, давня] дав¬ 
нина, старовина; в д-и-за старйх, 
(стародавніх часів, в далекій (давній) 
давнині; 3) (древняя вещь) — старо¬ 
вина (также и вм. множ, числа), ста- 
рожйтна річ (Збирає старовину). 

Древо—дрбво, дбрево; родословно? 
д-о родовб дрбво, рбдовід* || - на- 
саждение — деревосадіння || - обде- і 

лочньїй—дерево[об]рббний п -точец 
—шашіль-шеля; (собир.) — шашіль- 
шели. 

Дрезина—дрезйна. 
Дреколье—ломаччя*. 
Дремать—дрімати, кунйтн (вброг не 
дрімає) II мливьій—дрімлгівий II -мо- 

• та—дрімбта Ц - мотньїй— дрімбтннй. 
Дремучий—дрімучий, дикучий* (дику- 

чий ліс). 
Дренаж —дренаж. 
Дрессировать—муштрувати || - ров- 

ка—муштрування, муштра || - ров- 
щнк - муштрувальник. 

Дробильний —дробйльннй ||^ бить-ся 
—дрібнйти-ся (це дрібнйть сили кла¬ 
су; машйнами дрібнйть тісто на кру- 
жйлки), дробйти-ся; (распилять-ся)— 
розпорбшуватн-сь; (с силой) —тро- 
щйтн-ся* (ця сліпа сила трощйть, ла¬ 
має всб навкругй) II-бньїй—1)дріб- 
нйй; 2) (арифм.)—дробовйй (дробовб 
числб) Ц - бь—1) (ружейная)—шріт- 
шрбту, дріб-дрббу; 2) (барабанная)— 
дріботання* дріб*; 3) (арифм.)—дріб. 

Дрова — дрбва; отсутствие дров— 
бездрбв'я II • вни—ґрннджбли, ко- 
пильчакй Ц - вовоз — дрововіз-вбза 
II - вокол, воруб.-восек — дроворуб 
II - вяной—дров'янйй. 

Дроги-бендюги, дрбги; похороннеє 
д-и—мари. 

Дрогнуть—1) см. Дрожать; 2) стену- 
тися, двигнутися; враг д-л—вброг 
подавсь, завагавсь, схибнувсь* Ц 
-жать — тримтіти, дрижати; (сотря- 
саться)-двиг(о|тіти, движати; (мелкой 
дрожью)—бриніти (з хблоду все тіло 
бринйть); (о свете, отражении света 
=мерцать)—бриніти, леліти* (сльбзи 
бринйть в очах; самбтна леліла зірка), 
миг(о)тіти; (о студенистом веществе) 
—драгліти, дрягтіти (сало на йбму 
так і дрягтйть); д-ть как в лихо- 
ралке - тримтіти, трусйтися як із 
пропасниці Ц - жащий (как прилаг.)— 
тремтйчий, тремтючий. 

Дрожди—дріжджі. 
Дрзжкн—бігункй, бігунці. 
Дрожь — дрож (ж. н муж. рода), 
дрижй; (дрожаниеі—тримтіння, дри¬ 
жання (дрижа йогб взялй; в гблосі 
йогб чулося тримтіння); бросило в 
д-жь - морбзом усйпало, дрижа взя¬ 
ла* (грубо) дрижакй напали*, циган¬ 
ський піт пройнйв*. 

Дрозд—дрізд. 
1. Друг (суш.)—друг (ми. друзі). 
Н. Друг: Д-г д-га—однб бдного; д-г 

д-гу—однб бдному; д-г за д-а—однб 
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за бдного; д-г за д-гом—одні по 6д- Д: 

По V гой—1) (второй)—другий; на Д-й 
ДРдУснь-ДР^°го дня; с д-й сторони- 

з другого ббку,з іншої сторони .один Д 
7дУі -одні по бдному; 2) ОіноП)— Д 
йнший, инікший, ДР?ГИ£Ц 
ннікша справі); в д-е время йнш 
чЛсом « д-Й раз— йншим різом, в д-е 
цссто*(куда-нибуль)—кудй-йнде (тут 
3. ходім кудй-йнде); В_дм мосте 
(где нибудь)—де-йнде (ходім де-йнде 

Дружба^— прйязнь, дружбі; (мснее 
иитиИная)—ириятелювіння; д-у во¬ 
дить— приятелювіти, товариство во- 
дйти II - желюбие дружність, при- 
йзність || желюбно - дружньо, при- 1 
язно || - желюбньїй -дружній, при¬ 
язний || - жески-дружньо, по-ДРУ>к- 
НЬОМУ II - жественньїй — дружній, - 
прйязний II -жина-дружйна II 
ник-дружйнник || - жинньїй-дру- 
жйнннй { - жить-дружйти (О же - 
шинах) — подругувіти; (менее нн 
тнмно)—приятелювати II - жка (друг 
дружй-см. Друг п II - жно-друж- 

Др"ЙнГЇ&мЯГмГ"бнуть-д>»г- 

Дрнзги-гриз[6т1і, гризотні*; дріб'яз- 
кбві пліткй. дріб'язкбве перекоріння. 

Дрянной-погіний, паскудний;! ничтож- 
ньій)—нікчімний, дрантивий (поет. з. 
иьбго був дрантйвий); (незавидний) 
кіпський (спріви ніші кіпські до 
кпію) II - нь — дрінтя, пбгань, не 
гЦь, непбтріб (друкувіли всйке дріи- 
тя); дело д-нь—кіпська спріва. 

Дряхлеть - їв) у тліти*, хиріти , дрягліти 
^І-хльїй-[вутлий*, хйрініий, дрйг- 

лйй. 
Дуализм—дуалізм. 

Дубильний—'чинбірний, гарбірський 
II -бильшик - чинбір-рй гарбір-рй. 

Дубина—1) ломіка. дрюк, ДР“чбк, 
2) <о человеке)—дуб, л6бур[яка|. 

Йвївм»-«уМ»"ЯІ' (яеу,уік>жии. то- 
іюрньїй) - кострубітий (кострубіта 
мбва). 

Дубрава—дібрбва. , 
Дуга дугі II -говой-дуговий, дум 
нйй || - гообразньїй — дужний, ду- 
гістий. 

дудка—дудка, сопілка (тапшовіїи під 
чужу дудку) ||-дки! |а) дзуськи. (а| 
зісь! (шоб я те й грбші платив 
ці вже дзуськи!). 

Дуло—дулб; (пушечное) -жсрлб. 
Дума-дума |-мать-думати. гадіти, 

(предполагать) — галіти; иечего « ду¬ 
мать (о том) — шкбді й гідки (про 
ті) немі чого (нічого) й думати; он 
І етГнто... (он такого мнения)- 
він такбї думки (де-хто був такбі 
думки, ідо тріба вертітися), и н 
думает (о чем)-і гілки не мів (аа. 
про щб); никак не думалі в тбяо 
ву не покладів; много о себ^Д-т 
високо нестйся, занбситися (дуже вже 
вйсоко воні несіться). 

Дуновение—пбдих, Пбвів нбдУ®- 
Дуплистий—дупліиніістнй II - ПЛО 

Лїра-ДУР"»-"« <от6 "» ДУР"4)' «Р. 
Тібм у иего губа не «ура т він' з«4а 

смік ц-рак-дурень, дурний, ДУР 
ло тумін, (резче)-йблоп; непрохо- 
димий? набитий д-к несосвітенний, 
непроторенний*, заплішений дурень; 
он не дурак—він не дурний, ост 
шіть остаться в д-ах-пошитн ся в 
дуоні убріти-ся дурнем; валять 
її -ДІрня стрбїти. кліїти, дурни- 
Їувіти штукірити, штуки викиді- 

Н - радний - дурні чий; (глу¬ 
пий) - дурний (кйньте свої дурні 
фантізії) II - рачсство-дурощіІ дур- 
никувіння«-Рачить-дурйтис тума 
нити морбчити когб || -раниться ду 

_см. Дурак II -реть - дурпи Ц - рить 

1 Д уомад—ДУ риін Ц-манить-дурміннти. 
’ • Дурнеть марніти, (резче) - поганіти; 

становиться безобразним— бриднути 
Пно-І) недббре, зле. погіно (ви 

» їедббре вчинили); 2) млбсио (о. »• 
"™»ИИИ. блнзкой к 9вМ0Р»«У 

: яімооочно* (тошно также)--ка нудно , 
« „ чувству.0 себя дурно, мне дурно- 

МРНІ млбсио,.. мені млбетить, ему 
’’ стало дурно (ОН упал в обморок)— 

2Гз<АII -рноП—лихиЛ, иелббр Л 
погіниЛ; ауреи лиш» - “'Ір"її 

о погіннй на лині, на врбду, Д Я глаз 
га 1° Гтиве. лихі бко II - рнота (тош- 

і,0та. обморочноесостоянис) млбаь, 

Ж- зймороч*. пурьнашла на 

У* ого-дур ианів.дуроіні папіли когб. 
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Дутьій — дутий II - ть- путь—І) дути 
(наст. вр. дму, дмбш, дмб, дмемб...)— 
дмухнути, подихнути; (о ветре-дуть 
сильпо, поривисто) — бурхбтн-бурх- 
иути; (о человеке чаще) — дмухати 
(не дмухай на свічку); а он и в ус 
себе не дует—а йому ані гадки, а 
він і гадки не мйе. а йому й за 
вухом не спсрбйть*; 2) (пить) - дуд¬ 
лити, джуглнти; дуй во всю—гони! || 
- ться—1) дутися; стбрч дивгітися 
па кбго; (в картьі)—тнутися, різатися. 

Дух—дух; воспрянуть духом піднб- 
стйся духом; падать д-м— занепадй- 
дати, підупадати* духом; собираться 
с д-м—набиратися відваги, духу; не 
вдухе бить—в лихбму настрої бути 
иедббре матися*; в духе бьіть-п 
дбброму настрої бути, дббрс мйтися*; 
дух захватьівает - дух відбирає*, 
перехбплюе, забиває (прош. вр. — 
відібрало, перехопйло, забйло); пере¬ 
вести дух—віддихнути, духа звбстй; 
прнтанть дух — затаїти духа; испу- 
стить дух -зідхнути, оіддйти* духа; 
тяжельїй дух—важкий дух, зйдуха; в 
один дух, одним духом—духом; во 
весь дух, что єсть духу- що-духу; ни 
слуху нн духу о нем—за ньбго й гб- 
лосу немає* слухи загулй за нйм, ні 
чутки, ні звістки за ньбго немає 

Духи-пйхощі 
Духоборец - духоббрець. 
Духовенство — духовбнство, духів- 
нйнтво, попівство. 

Духовний -1) духбв[н]нй; 2) (относя- 
щийся к духовенству) — духбвний; 
д-ое завещание, д-ая — духівнйця, 
духбвна. 

Духовой—духовйй. 
Духота—задуха, духбта. 
Душ—душ. 
Душа - душй; [нст] ни души—[нема) 

ні [живбго) духу, ні (живої) душі; 
бить без души от кого, души в 
ком не чаять — дух ронйтн за кйм, 
кбло кбго; до глубнни души до 
живбго, до самого сбрця; душа в 
душу жить-(мов)однймдухом жйтн*; 
от (всей) души - від шйрого сбрця" 
отвести душу - спочйти душбю, душу 
відволбжити; всей душой—з цілого 
серця; Іприйтнсь] по душе — [при 
пЦстн| до душі, до сбрця, до впо¬ 
доби; сколько душе угодно скільки 
душй забажає, досхочу; хватать за 
душу—за сбрцс, за душу брати; 
душа в цятки ушла — циганський 
ніт лройнйв*; чуть душа держнтся— 
тільки душа в тілі. 

Диня 

Душевнобольной — душевнохвбрнй 
(сумасшсдший)—божевільний. 

Душевний — душевний, іискрснннй 
сердечний также)—щйрий, сердбч- 

Душевой — подушний (подушний "ііа- 
діл). 

Душегуб[ец1— душогубець) Ц -бство _ 
душогубство 

Душеспасительний -спасбнний. 
Душистий— запашнйй, пахущий, ду- 
ховйтий. у 

Душитель-душгітель. душій II - шить 
I) душити; 2) (духами) - пахнйти* 
напахувати (не пахнй так дуже 
хустку-недббре) Ц - шиться (духа¬ 
ми)-пахнйтися* напахуватися. 

Душник—душнйк. 
Душний - (знойнмй) — душний, пар- 
пий; (удушливий) — задушний, (на 
дворі душно; в хаті було задушно). 

Дузль - дубль, поєдйнок. 
Дуат—дубт. 
Диба (орудне питки)—дйба ||-6ом-‘ 
диба-бом, сторч(бм) (волосся стало 
стбрч) || - би: становиться на диби — 
дйба, нбсторч*. руба ставати, спина¬ 
тися (кінь став дйба; я й казав, так 
кудй там—всі насторч зіп’йлнся). 

Дим дим; обратнться вдьім, исчезнуть, 
развеяться, как дим — димом узйти- 
ся , піти, розвіятися* [димом] здиміти; 
дим коромислом—гармидер, бурлб. 
буча; дим валит—дим бухає, шугає ) 
- мить-1)г попускать изссбя дим)- 
см. Димиться; 2і іпроизводить дим 
—лнмйти, курйти (хто це так надн- 
мйв; сндйть, люльками днмлйть) | 
- миться — диміти (солбма димйть, 
диміє, ліс тйхо димів), диму- 5 
вати, куріти, курйтися (пожарище 
дбвго куріло; дрбва куріють, курйть); 
(попускать пар также) — парувати 
(крбв парувала на сбнці). 

Дьімка—1) (ткань, также переносно)— 
серпанок (світ йбму повйтий ідеа- 
ліггйчним серпанком); 2) (туман)— ' 
марево, (І|мла (также и переносно: 
ідеалістична мл«і). 

Димний -дгімнйй, курнйй; (пблниі! 
диму) — накурений*, яадймлениГ 
(тбмна накурена хата) || - мовой- 
димовйй; д-ая труба димар-рй II -мо- 
ход-димохід, аближе: І) часть его. 
ньіходящая в комнату—кбмнн; 2) на 
чердаке: а) лежачая, боров лбжень; 
б) стояч я—вйвід; 3) над крьішей— 
димар, верх, вйвід Ц - чатий—дим¬ 
частий. 

Диня—диня. 
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Дьіра-ДІрі (ум. Дірка) II - рявьій ^ 

Дмханйе—дйх&ння; (один прием дмг 
хания, также и переносно) — подих, 
віддих (прислухавсь до кбжного п 
пбдиху; пбдихом своїм оживив усб 
иавкругй); затаить, перевести и т. д... 
д-ие -см. Дух Ц - хательньїй—диш- 
нйй, дихальний || - шать—1) дихати, 
д-ть полной грудью — дихати на 
пбвні, всі груди; (скоро итяжело)- 
дихтіти; еле д-т-д^х лЄдвє звбдить, 
лбдве дихає; 2) (веять-также)-подн- 
хйти, пашіти. дхнути (вітрЄиь лбдь- 
пслЄдь подихйє; облйччя пашіло, 
ахнуло молодістю); Д-ть злобой так- 
же__важкйм духом, пбклом дихати. 

Дишло—дйшель (муж. р.). 
Дьявол — дийвол II - вольский— дня 

вольский II - вольщина (навожлсние) 
-чортівнй*. чортовйння (що за чор- 
тівня!)» 

Дьякон—дийкон II - чок—дячбк. 
Дюжий—дебелий, крембзннй, здоро¬ 

вий*; (сущ.‘—дббелснь, здоровань 
Дюжина-дванацятка. 
Дюжинньїй юбьїкновенньїй) рядовий, 

звичайний, звичайнісінький. 
Дюйм -цаль-ля II - мовна - цалівка. 
Дюна -дюна, нйдма. 
Дядя- дйдько; жена родного д-и—дя 

Дятел—йт1л(ь]-йтла-йтеля, дйтсль-тля, 

І жбвна. 

Евангелие—євангЄлія-лії. 
Евиух—Євнух, (скоиеи)—різансць. 
Еврсй—єврЄй, жид (последнее слово 
не нмеет в укр. исключительно-браН- 
ного’начения); (ж. р.І-яврйВка. ж»- 
дівка; (собират.)—єврЄйство, жидів- 
ство II - рейский—єврейський, жидів- 

Европа— Европа, Єврбпа || - ,,ее^'" 
європеєць, європеєць II - пеизиро- 
вать-ся - европЄї[зуваіти-ся, євр - 
пЄїІзува)ти-ся (сов. з європеїзувати¬ 
ся, поєвропбїти-ся..) Н - пейскигі 
європейський, європейський. 

Еда їжа, їда. . 
Едва—|за]лЄдве (він говорив [за]лЄД- 
ве чутним гблосом); едва лишь, 
только—лЄдвє-но*. тількш-но, скбро- 
но(скбро-но всіли у пбізд.якшн уже 
рушив); едва не-лЄдве не, мйл0 '^’ 
трохи не (ледве не впав), едва- 
сдва - лЄдве[-не] лбдве - (лЄдве-не- 
лЄдвє дотйгсь я додбму); едва ли 
иаврйд (чи). лЄдвс чи (лЄдвє чи,, на- 
врйд чи він сам управиться, а п 
буде він дбма? — иаврйд); едва лі 
не-*1лЄдве1 чи не* (ледве чи не 
в-останиє ми т^т зійшлися, ми З і 
шлися сюдгі чи не в останній 
раз). 
динение—єднання. 
диница—одинйця; е-а измерения 
мірнйча одинйця, одиниця виміру 
II - ничньїй-поодинбкий, одиничний. 

Единобожие—єдиноббжність II - ООр- 
ство—поєдйнок, герць || - орачие - 
одноподружність* одношлюбність II 
- брачний — одноподружній . одно¬ 
шлюбний II -верец одновірець II 
- верний—одновірний || -властие 

єдиновладдя* самовладдя* II *власт- 
ньій-єдиновладний, самовладний 
(прйнцип єдиновладної управи захи¬ 
тався; самовладний державець на¬ 
шої країни)» -временньїй (одно¬ 
кратний)—одноразбвий (одиоразбва 
запомбга) || - гласие-гласность - од- . 
ноголбсність - носій, (единодушис, 
сог.пасис) - одностайність-ности (од 
ноголбсність, одностайність цих ви¬ 
борів висвідчае переміну в -иа 
строях мас) || - гласньїй-одноголбс 
ний. односіайний II -душие—едність- 
ности, одностайність пости, односер- 
дя ц - душний—одностайний, _ оді о- 
сЄпд|н]ий || - личньїй — особистий , 
самовладний’ (такі справи не мбжна 
вирішати особистою владою) || Г мис¬ 
лив — єдність*-ностн, однодумшеть- 
ности, одностайність’-ности II - мьии- 
лєииик-однодумець Ц - образне-оЬ 
разность - одновзірність* - ности « 
- образний - ояновзірний II - «ле- 
менник —одноплемінеиь || - племен 
нь,й—одноплемінний II- утробний 

■- Е1ЙШІІІ. ОДИНвКИЙ. 
один, (виразит.) - однйм-одйн, І0ДИ»І_ 
однісінький (|однйм-]олна, одна.од- 
нісінька на цілу округу шкбла пе¬ 
ребуває в страшнбму занепаді), е-е 
число—однинб; е-й син е-я дочь- 
Ісйи-Іодннак (одинець), Ідочкйі 
одиначка (мав оди... ка-сина та й 
тбй помер) || - НСТВО - ЄДНІСТЬ, бд 
ність-ности || - ний—єдиний. 

Р який—їдкий, їдючий; (язвительиий 
ЕАтакже)—Ушй.іливий. кусливий, гризь- 

кйнГ- ко—їдко. їдйчо; ущипливо.. 
| Едок-їдець, їдбк. 
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Еж[ик]—їжік-кі. 
Ежевика—ожйня. 
Ежегодник—річник || - годно — що- 
рбку. щорічно || - годньїй—щорічний. 

Ежедневно— що-днй, іцодЄнііо, по¬ 
всякдень І! - ВНЬІЙ — щоденний, по¬ 
всякденний. 

Ежемссячник—МІСЯЧНИК || - ЧІІО—ЩО¬ 
МІСЯЦЯ, ЩОМІСЯЧНО II - ЧНЬІЙ—ЩОМІ¬ 
СЯЧНИЙ. 

Ежеминутно—іцо-хвилйнн; (постоян- 
но) — різ-у-різ (різ-у-різ одриві- 
ЮТЬ ВІД роббти) II - ТНЬІЙ—ЩОХВИ- 
ЛЙНННЙ. 

Еженедельник—тижнЄвйк II - льно— 
що-тйжня, щотижнево || - ЛЬНЬІЙ — 
шотижнЄмнй. 

Ежечасно—(каждьій час)—що-годйни; 
(постоянно)—різ-у-різ; щочісно, по- 
всякчіс|но) И • сньїй— шогодйнний; 
(всеглашний, постоянньїй) - щочіс- 
ний. повсякчасний (щогодинний при¬ 
хід поїздів; щочісна мука та стра¬ 
ждання). 

Ежнться—їжитися, а ближе: (о коже 
и. пр.—сжнматься, морщиться)—ку- 
тбржитися*, брітися змбршкамн; (о 
живом сущ —жаться, сжнматься в 
комок)—щулитися, кулитися, ніти¬ 
тися 

Ежовьій—Іжакбвнй; взять в е-е рука- 
вици—узйти в шбри, в лабети, в 
тісні, цупкі руки; держать в е-х ру- 
кзвицах—в шбрах, *у лабетах, в тіс- 
нйх, цупкйх рукіх держіти*. 

Езда-їзді ||-дить—їздити || - док— 
їздЄць. 

Ей-богу—Тй-бб[гу]. 
Еле—|за|лЄдве; еле-еле — лЄдве[-пе|- 
лбдве (залбдве видно; лЄдве-не-лЄдве 
виволік йогб під гбру). 

Елейньїй—(о человеке и пр.)—елійку- 
вітий, масткослбвнй. маснйй; соло- 
дЄнькнй* (манбнький, меткий, елбй- 
кувітої мбвн чоловічок). 

Еловьій -ял|йн|бвий. ялицЄвиЙ. 
Ель, елка—ялина, ялйіія; (уменьпі.)— 
ялинка, ялйчка (різдвйна ялйнка= 
рождественская е-а). 

Ельник (еловьій лес)—ялиннйк-кі. 
Емкий — [в]місткйй || - кость—[в]міст¬ 

кість*. 
Єрепениться — гзйтися, гороїжитися, 
прйшитнся. 

Ересь єресь II - тик—єретик || - тиче- 
ский—єретгіиький. 

Ерзать — сбватися, чбвгатися, гбмза- 
тися. 

Ерошнть—куйбвдити, кбшлати, кудбв- 
чити. 

Ерунда—ябгімцо* кі-зна-щб, дурнй- 
- ця. а ближе: 1) (пустяк. нечто. не 

стоящее виймання) — абйщиця*, ні¬ 
кчемниця; 2) (галиматья вздор)—ні¬ 
сенітниця, бреднй (не робй абй-чогб, 
кі - зна - чогб. дурнйиь; 6т іщЄ, щоб 
я такої абйщииі, абй-чогб зликівся 
це не вірші, а якісь бредня) Ц 
-ндить-1) (лелать глупости)—ро¬ 
бити, виробляти абй-що,... дурниці 
(не робй абй-чого); 2) (говорить глу- 
пости)—плести, верзти, правити абй- 
що,... бредню*; галамігати*. 

Ерш йорж. , 
Если - коли. як|щб}; также якбй, колн-б 

(колй, якщб він прийде, покличте 
йогб сюдй: колй б він прийшбв, по- 
кличте йогб сюдй); если-бьі—якби, 
(на|колй-б; если-бьі я знал (мьі зна¬ 
ли...) — якби знаттй (якби зратгй, 
зрбду-б не пішбв). 

Естественник — прирбднйк; природо- 
внівець II -ственно — прирбдно, на- 
турільно; зто вполне е-о — ‘це зб- 
всім прирбдна річ, збвсім прирбдно, 
натурально, (общепринято. водите я)-- 
цЄ світові річ* (а що Кбсть за дів- 
чітлми бігав, так ие-ж світові річ) II 
-ственньїй — прнрбдний. натуріль- 
ний; (самородньїй. данний самой при- 
родой)—саморідний (прнрбдний до- 
бір=е-й подбор; прирбдна, саморід- 
на фортбця=е-я крепость); е-е дело 
—•прирбдна, звнчійна річ*, звичій- 
не діло, прирбдно*, звнчійно||-ство— 
прирбда, натура, сущість - щости, 
єствб Ц -ствознание-ствоведеннс— 
природознівство || -ствовед-ствонс- 
пьітатель — природознівець; 
природодослідник, дослідник при- 
рбди*. 

Есть (3 л. ед. ч. от бьіть)— е|сть]; то- 
есть—сЄб-то, тбб-то, цЄб-то 

Есть їсти (наст. вр. їм, Тсй, їсть, їм б, 
їстб. Ідйгь; повел.накл. Іж. їжмо, їж¬ 
те); (признавать с’едобньїм. употре- 
блять в еду также)—уживітн (спа- 
ейбі, я оселедців не вживію; мато- 
метінн не вжнвіють свинини); по- 
едом есть -їдцЄм їдьмі, їдом їсти, 
жерцбм жЄрти> пожиріти. 

Ехать—їхати; (бьіетро)—бігти (учбра 
бігли тут брйчкою якісь салдіти); 
е-ть на чем—їхати чйм (конЄм,трам- 
вієм, ибїздом). 

Ехиднмй—е х й д н н й, ехйдкувітнй; 
(сущ)—єхйда (такйй ехйда—нігік Із 
ним не вживешся). 

Еще—[і)щЄ; еще би!—щЄ-б пакі дб-ж 
пак! атбж пакі 
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Ж-см. Же. 
Жаба—1) жаба; 2) (болезнь)-жаба, 

зівнйця; грудная ж-а—грудні жаба. 
Д&В8* 
Жабрьі—зйбра,-бер, зйбри.-брів. 
Жаворонок—жайворонок]. 
Жадничать—жаднувйти || - дность— 
жадбба,жадлйвість-вости;(алчность)- і 
зажерливість,-вос'ги, захлйнність,-но- 
сти, ненйтля (дивився на хліб із не¬ 
людською жадббою в очіх; він осо¬ 
руживсь мені сво4ю зажбрливістю) 
|| - дньїй—жадібний, жадний, жадлй- 
вий; (алчньїй)—зажерливий, захлан- . 
ний, ненатлий; (суш.) — жад[н]юга 
(жадібний пбгляд; жадний, зажерли¬ 
вий на грбші). 

Жажда—(позьів к пнтью)—спрага, жа- 
згйга; (желание, стремление)— 

жадбба, жагй, жадання, прагнення; 
томиться ж-й—*спр4гою, жадббою, 
жагбю... знемагати (сов.—знемогти¬ 
ся)*; истомленньїй ж-й — спраглий, 
знембжений спрагою,..; утолять ж-у 
—утишати*, гамувати спрагу,., (сов. 
—утишйти. вгамувати, паситйти...) || 
- ждать—прагнути, жадати, жйжду- 

- вати; жаждущий (как прилагат.) 
жаднйй, жадібний, прагнущнй, жа- 
ждЄший, жаждбнний. 
Жалеть-жалітн, жалувати, шкодувати, 
жалкувати когб, чогб, за кйм, чим, 
(бережно относиться)— шанувати (не 
шанував здорбвля, а тепбр і кається». 

Жалить-жалйти (комарі дуже жалять); 
жаляїций (как прилагат.) жалкий, 
жаллйвнй (жалкі докбри ворогів). 
Жалкий— 1)(плохой, убогий, вьізьіваю- 

іций жалость)—нужденний, злиден¬ 
ний, мизбрний, ж4лк> гідний; (ннчто- 
жньїй)—нікчемний (я опинйвся в 
нужденному, злиденному стаибвиші; 
мизЄрна, нікчемна, жалю гідна лю¬ 
дина); 2) (жалостиьій, жалобний)— 
жалісний, жалібнгій (жалісна пісня) 
II - лко-1) (=жаль) — см. зто сло¬ 
во; 2) (плохо, убого) — нужденно, 
злидЄнію, миаерно* жалю гідно ; 
(ничтожно) — нікчемно* (ббсий, об¬ 
шарпаний, він виглядав Нікчемно); 
2) (жалостно, жалобно) — жалісно, 
жалібно (жалісно розповідав старий, 
аж плакали люди). 
Жало-жалб. 
Жалоба-скарга, (юридич. такжс)— 
жалоба (подав скаргу, жалобу в суд, 
в пісні свої скарги виливала); ж-ьі 
(сетования) 1— нарікання, бідкання, 

Російсько-українськії!» словник. 6. 

жалі (зрбду не чув од ньбго жбд- 
них нарікань: надокучило мені ваше 
повсякчасне бідкання) || -лобно—жа¬ 
лібно, жалісно || - лобньїй — жа- 
лібнйй^ жалісний || - лобщик — 
скаргівнйк*, жалобник; (истен)—по- 

збвник, позйвач. 
Жалованная грамота — дарчий , да- 

ровйзний*, надавчий лйст, надання. 
Жалованье — платнй; (содержанис)— 
удержання, утрймання. 
Жаловать — 1) (оказивать располо- 
женле)—жалувати*, полюблйтн когб, 
ставитися прнхйльно до кбго* (ІЙЯ 
мєнЄ не дуже-то полюблйє; прбси- 
МО любйти й жалувати); 2) (даро- 
вать)—дарувати когб чим, кому іцб 
надавати кому шб, шанувати коїб 
чйм; 3) (посешать)—бувати в кбго, 
навідувати*, одвідувати когб, захо- 
жати до кбго Ц - ваться — жалітися, 
скаржитися; (сетовать, вьісказьшать 
жалобу)—нарікати на шб, бідкатися 
чим, плакатися на шб, чим (нарікає 
на свогб сйна, бідкається, плачеться 
сином). 

Жалостливий, жалостиий—жаліслй- 
вий, жалісний II - лость—жаль-жйл» 
(муж. р,)» жалощі,-шів; без ж-и—без 
жалю, безжально*; из ж-и—жаліючи, 
шкодуючи когб, з жалю, з жалощів 
до кбго; ж-сть берет, охватьівает— 
жаль берЄ, пориває, понімає (сов. 
узйв, порвав, понйв); какая ж-стьі 
якГйЙ] жаль, як[а] шкбда! || - ль— 
жаль, шкбда, жаль[ко] (а ви не були 
там?—Жаль, шкбда! дуже жаль[ко], 
велйкл шкбда, що не всі зійшлйся; 
мені йогб дуже жаль[ко], дуже шкб¬ 
да); мне стало (сдслалось) гго жаль 
мені стало (зробйлося) йогб, за 
ньбго жаль, шкбда, мснЄ жбль узяв 
за ньбго. 
Жандарм—жандармі]. 
Жанр—жанр. ■ ■ 
Жар, жара (жари)—1) (високая тем¬ 

пература)—жар, пал; (зной такжс) 
спбка, жара, (сильнеє) — спекбта, 
жарбта, (духота)—духбта, (парящий 
зной)—вар, пар(нй], парбта, сквар, 
шквара (на двбрі жар, пал,., пекель¬ 
ний, сгіЄка, жара,., пекельна; тиж¬ 
день лежав у жару); бросает в жар 
—•усипає, берЄ, понімає жаром, в 
жар укидає* (сов.—усйпало, взялб, 
понялб, вкйнуло...); 2) (раскалснние 

• углн)—жар, (один уголь)—жарина, 
(мелкие раскаленньїе угли с золой)— 



присок; 3) (льіл) — [зі]піл, бпал; с 
жаром говорить, делать что-ниб.— 
пілко* запільно*, із зіпалом щось 
казіти, робити; в жару битвьі, ра- 
ботьі—в рбзпалі ббю, роббти. 

Жаргон—жаргбн. 
Жареное — см. Жаркое || - рить— 

1) прягти, ІфЙЖИТИ, сміжити, пектй, 
жіритн, шквірити (пряжб, прйжнть 
яешню, м’йсо, молокб); жарений— 
прйжбний сміжбннй, лечбний, жі- 
рений; 2) (о сильном жаре, зное)— 
пектгі, смалйтн, жіритн, прйжнти, 
шквірити (сбнце печб, смілить, жі- 
рить; навіщо булб так жіритн в пе¬ 
чі); 3) (для вираження усиленного 
действия)—смалйтн, жірити, шкві- 
рити, чесіти, тйти, затиніти (а ну, 
жір. смалй,.. тнй, затинійі) || -ркбе— 
печбня, псчбне.-ного, смажбня ||-ров- 
ня—жарівн[йц]я. 

Жаркий,-рко — гарйчий,-чб, жаркйй, 
жірко, (душний, знойний)—душнйй, 
душно, сквйрний,-но. (жгучий)--пеку- 
чий, палючий. палкйй,(пилкий)—пал¬ 
кий, пілко, запальній*, запільно*, 
завзйтий,-то (гарйчий клімат, дбнь; 
жірко, душно на двбрі; пекуче про¬ 
міння сбнця; палкі,, пекучі сльбзи; 
завзйті, палкі супербчкн). 

Жатва—(сбор хлебов, время зтого 
сбора, также переносно) — жниві, 
жнйво, (хлеб, готовий к жатве, сжа- 
гий хлеб, также переносно)—жнйво, 
ужйнок* (почалгіся жниві; булб це 
сіме жннвіми, під жниві => ...во 
время ж-м; труді положйли не мі- 
ло, затб-ж і жнйво які багіте; чи¬ 
малий зібрілн ужйнок); начинать 
ж-у- зажиніти[ся]*(сов. зажіти[ся}); 
начало ж-и—зажйн[кн]; заканчнвать 
ж-у—обжннітися (сов. обжітися); 
конец ж-и обжйнкн, дожйн[ки]; 
время перед ж-й-переднівок (на 

, переднівку кбжле хлібом журиться) 
|| - твенний — жнивний, жнивбвнй, 
жнивірський, жітний (жнивні, жни- 
вірські пісні; жнйвннй, жнивбвнй 
час; жітні машйни); ж-ая машина 
(жнейка) — [само]жітка; заннматься 
ж-и работами—жнивувіти (наврйд 
яи й знійдете тегібр підвбду—сіме 
ліЬди жнивують), 

І. Жать—тйснути, стискітн, душйти, 
давйти, жіти (тйснуть. душать мені 
звідусіль; міцно тйсну, стискію ві- 
шу руку; кбмір мені дівить, жмб); 
(об обуви н пр.=трудить)—муляти, 
трудйтн (чббіт муляє [в) нбгу); (ви¬ 
жимать)—віддушувати, душйти, чі- 

вйти, прасувіти (внногрід віддушу¬ 
ють спеціальним прбсом); жать мас¬ 
ло (постное)—бйти олію II - ться— 
1) жітнся, кулитися, щулитися (ку¬ 
литься. мов із хблоду); 2) (тссниться) 
—тулйтися, горнутися (люди тулйли- 
ся одні до бдного); 3) (мяться не- 
рсшнтельно, колебаться)—-мулятися*, 
мулитися* (бічу, віниіче муляється, 
—так й сім пішбв); 4) (скупиться) — 
крйжйти*. скупйтнся (прихбдиться 
й мені над грішми кряжйти, бо їх, 
бач, не густо). 

II. Жать—жіти (жну, жнеш...). 
Жвачка-жуйка, жвіка, жвічка; жс- 

пать ж-у—жуйку жувітн, ремигітн 
|| - чное жнвотное—ремигівець. 

Жгут—джгут, скрутень. 
Жгучий—паліЬчнй, пекучий, палкйй 

(палюче проміння сбнця; палючі, 
палкі бчі, сльбзи; пекучий біль; пе¬ 
куча потрбба); жалкйй, смалькйй, 
жалкшшй*. жижкгій, жаллйвий (жал¬ 
кі кропиві; смалькйй, жижкйй, жал¬ 
кйй вітер, мороз). 

Ждать—ждіти, чекітн чогб, уна щб, 
сподівітися, очікувати чогб. 

Ж(е]—О же, (после гласн.)—ж; знов 
(дб-ж це він б? він мені боїться, я 
знов йогб опісуюсь); когда в русск. 
ж[е] означает противопоставление н 
может бьіть заменепо посредством а, 
в укр. чаще употребляется нмснно 
а (одйн пблк заночувів у місті, а 
другий рушив ділі; сидіть отут—а 
як спотіють... колй-ж, як-же споті¬ 
ють...). Такой же, тот же [самий), 
там же: таку-ж, таку сіму картгіну 
міємо в сусідній окрузі; тбй-[же-ж] 
таки, той сімий і втор зазпачіє..; 
там-[жс-ж] таки, в тій сімій кнйзі 
знахбднмо вказівкй на тб... Один и 
тот же—одйн*, той сімий (бувіє 
чісом, що одйн робітник мусить ке- 
рувітн двомі відділами; на тому сі- 
мому дбреві мбжна вйростити два 
сбрти груш). Так же—гак сімо, 
одніково* (так сімо, одніково чннй- 
ли й йнші мої товариші). Илн же— 
абб-ж, а чи (та як хбчте: учіться в 
шкблі, а чн візьміть дббрих якйх 
книжбк); 2) (нонукание)—бо (ідй-бо 
сюдй, кажу тобі); ну же-нубо (та 
нубо гбді, не пліч!). Все же—всб-[жІ 
таки*. 1 

Жевать —жувіти, (виразит.) — жвіка- 
ти, жмікати, жвакувіти. 
Жезл—жезлб. жбзл. 
Желание—бажіння, охбта, хіть-хбти, 

(сил ьнее=стремление, вожделение)— 



— 83 — 
Жеребая 

жадання, прагнення (не мію най¬ 
меншого бажання, найменшої [о)хб- 
ти тудй їхати; всі свої жадання й Ж 
бблЛ пісні впливав); по собегом- 
„ому (доброму)- ж-ию — самохіть, 
Дю окбяою,' яблоо. з «лісво, М. 
пблі, охбти; против ж-ия - прбтн 
нблі, невблею (це сталося прбтн 
мобї Вблі; менб затяглй туди невб- 
лею); по ж-ию-на бажання, з ба- л 
жання*; на вибір* (з бажання публі¬ 
ки оркбстр виконав кантату; >_ 
рітьна вйбір, шб тільки бком наки- 
ІіетеУ. исполнять чье-ннб. ж-ие 
нйти. викбнувати, вволйтн чиюсь 
вблю (сов —вчинйти, вйконатії, вво¬ 
лити); предоставлять чьему ж-ию 
давбти кому на вблю Ц - ланнь,й . 
жаданий Ц -лательньїй - 6й*й,,"Н 
. дать—бажати, хотіти (казав Йому 
і тб і сб—не хбче робити, та 
гбді!); (желать кому чего^бажа™, 
зичити (я тобі злбго не зйчу), жть 
спокойной иочи. доброго улра иа 
добраніч, на добридень давати. 

^«СТЬ,»- ззлоау- 

ЖеЛЄЗИСТЬІЙІИ|оТ,ЖЄЛЄЗО)—ззлізуві- 
тий, залізйстий (залізувата вода). 
Железнодорожник — залізничник я 

- жньїй—залізнйч[н]ий. 
Железний—залізний, залізйний, ж-ая 
дорога—залізниця; ж-ая руда 
лізна руда, залізовнна, залізнйк II 
- лезо— залізо; ж о листовое, кро- 
вельное—залізна блйха (листове за¬ 
лізо), даховб залізо || - зоделатель- 
ньій —залізорббний; ж-й завод—за¬ 
лізна гУта II - зоплавильньїи—залі- 
зотбп[иль]ний; ж-й завод—залізна 
гамйрня Ц - зопрокатньїй—штабар- 
ннй; ж-й завод—штабарня. 

Желоб—жблоб, риштак, рйнва. 
Желтеть - жовті[ша]ти, половіти Ц -тиз- 
на- жбвтість, жовтйзна, жовтина \\ 
- товатьій — жовтавий, пбжовтий, 
жовтастий,жовтуватий II - ток-жов- 
тбк І! - туха (болезнь) — жовтйнині, 
нйиь, жовтгінйия П - тий — жбвтий, 
(свеТло-ж-й, цвета спелой ржи)—по- 
ловйй« ' 
Желудевий — жолудйннй (жолудйна 

Жслудок—шлунок, (у четвероногих 
животних также)—кбндюх; на тони 
ж-к на тщб-сбрце Ц - дочний 
шлункбвий. 

ЙЄЙЗВ-.-»-- (жов,- 

на вдача; жовчбві залози); ж’й ПУ' 
зьірь—жовчнйк II - лчь—жбвч.-чи. 
Жеманиться-маніритися, манпкнтися 

Ц - манний — манірний, маннкистнй 
II - манство—манірність. 

Жемчуг—перлб (собират.), пбр^и,-лів 

Же на—ж й і ка Д р еже)—жона ’^У ^ У ^ 
—дружйна, (фамильярно)-стара( дав 
би й поїсти, та не знаю, де мой ста¬ 
на зайшла; а чбм-же ви самі, без 
старбї?); жена и муж (СУПРУ«Є^^ 
чета)—подружжя; законная жена 
шлкібна жінка; разведеннаа жена 
розвідка, розлучена *онй’ 
брата, дяди-братова-вбї д№а» ии, 
жена кузнеца, бондаря, учителя, 
генерала? Йвана, Петра (фа^аьярно) 
—ковалйха, бондариха учйтельша, 
генеральша, Івйниха, ПетРиха , же 
на Чуба, Мар'янбнка, Вбдд, Сулимн, 

нбнкова, иедева, Г_ 
Маркбвичева, (таюке Фа*и"!;"Рн<£Т 
ЧУбйха Мар'явбнчиха..; брать в же 
„ц-брй» за жінку, жону, дружи- 
““ брИ™ за сббс когб, брітися з 
ким (сов,—узйти, побратися). 
Женатий—жонатий, одружений. 
Женин—жінчин, дружиниш • 
Женить-ся - женити,-ся, дружйти, :я, 
одружувати,-сь, братися з ким бра- 
тн [за сббо] когб (сов.—оженити,-ся, 
одружйти,-ся, побратися, 
- ннтьба—одружіння, шлюб, оже- 

„іння (з кйм) II- них-же”и5 (пн°аСрЛеЄ. 
сватовства, обрученньїй. ж-х)-наре 
чбний. молодйй. ч 
ЖенолюбивиЙ-жонолюбний, (суш) 
жонолюбІець],(грубо)-баб,й-бій, ба¬ 

бич II - ноненавистник - жонофбб , 

жоіюббреиь* II - »0"°*;бнН“;й“ 
жоновй дий, жоноподіб^нй -нский 
жінбчий, жінбцький; ж-й нол (жен 
щнньї)—жінбча стать,-ти, жінбитво, 
(поезрнт.)—жінбта; по-женски-по- 
ЙЕ по-жінбцькому || -нствен- 
їий - жінбчий || - шцина - жінка, 
(редко) — жбншина; молодая замуж- 
няяж-а—молодиш»; публичпаяж а- 

Жердочка—жбрдка, жердйна, ворйна; 

(собират.)—жбрдя, вір'я. 
Жеребая кобила—жерббна кобила || 

- бемок — лоша -лошати, лошатко, 
(годовалий)-стриг^н|биь1, (старше) 

лошак, (уменьшит.)—лошачбк Н -бец 
—жереббць, 6гир,-ря; заводской, пле- 

6* 
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менной ж-ц—стаднйк || - биться — 
жеребитися. 
Жеребьевка—жереб[к]увАння*. 
Жерло—джер[е]лб, зів, гбрло. 
Жернов—жбрно, жбреи (ми.—жбрна) 

II - рновой—жорновий. 
Жертва (пожертвование, жертвопри- 
ношенис)—|по]жАртва, офіра, (дар) 
—подАння, подАиок (віддАв себА на 
жАртву спільній спрАві; пожАртвн, 
подання приймАє редАкція); искупн- 
тельная, благодарственная, умило- 
стнвнтельная ж-а—покутна*, подйч- 
на, благАльна жАртва; приносить, со- 
вершать ж-у (жертвоприношсние)— 
давАтн*, прннбситн, чинити [по]жАрт- 
ву (сов.—дАти, принАстй, вчинйтн) Ц 
-твенннк -жАртбвник || -твенньїй— 
жАртбвний, офірний || - твователь— 
жертводАвень Ц - твовать—жертву¬ 
вати щб, чйм, офірувАтн щб; жерт- 
вующий (как прилагат.)—жертводА- 
вець (спйсок жертводАвпів). 
Жест—жест, пбрух; об'ясняться ж-ми 

—на мйгах говорйти || - стикулиро- 
вать—жестикулювАти. 

Жесткий—жорсткйй, шорсткйй, цуп- 
кйй (цупкА волбсся; цупкА вдАча), 
(шероховатьій, корявий) — цупкйй, 
шкарубкйй (шкіра на рукАх цупкА; 
чбботи, як вймокли, зробилися шка¬ 
рубкі), різкйй, дерзкйй (різкйй пісбк; 
різкА водА; різкА, дерзкА травА); 
(твердий, плотний)—цупкйй, суту- 
гуватий, твердйй (цупкА, сутугувате, 
твердА м'йсо; цупкА матАрія; цупкА, 
сутугувата землй); (беспокояший, 
давящий, мозолящий) — мулький 
(мулькА пбстіль, обужа); ж-ий вагон 
—твердйй вагбн. 

Жестокий—1) жорстбкнй, ліЬтий, пе- 
милосАрд[н]нй (жорстбка, немнлосАр- 
да людйна, вдАча; люта кАра); 2) пргі- 
крнй*, лютий, тяжкйй (прйкрий, лю¬ 
тий вітер, *блод, морбз, біль; тяжкА, 
лрйкра обрАза, туга, хворбба) || 
- стоко—1) жорстбко, люто, пеми- 
лосАрд[н)о; 2) прйкро*, тйжко (він 
зрАзу-ж такй мусів прйкро, тйжко 
розчарувАтися; ви прйкро, тйжко по- 
милйєтесь) Ц -стокосерд[н]ьій—твер- 
досАрд[н|нй, жорст[о]косАрд[н]нй*, 
безеАрд[Ач]ний, бездушний*. 

Жесть—[біла] блйха, жерсть; покри¬ 
вать жестью—бляхувАти, ушивАти 
блйхою, жерстйтн; покритий жестью 
—[по]бляхбваний Ц - стяник-бляхАр,- 
й Ц - стянка—бляшйнка, жерстйнка 
- стяной-бляшАннй, жерстйнйй. 

Жечь—налйти; пектй (лрбв немА, то 

солбмупАлнмо;сбнце пАлить, пАче;пе- 
чА, пАлить у рбті); жечь (пережигать) 
кирпичи, уголь и пр.—палйти, пере- 
пАлювати цАглу, вугілля; крапива 
жжет—кропивА жалйть[ся];жженьій 
—пАлАний, перепАлений. 

Живительнмй—живущий, ЖИТТЄДАЙ¬ 
НИЙ* (живущий, життєдайний напій 
=ж-ая влага) || - питься— живйтися, 
поживлйтнея, піджнвлйтися* (вони, 
бач, звйкли коло панів підживлйтн- 
ся) Ц - вность—1) (продовольствие)— 
хАрч,-чу* (муж. р.), [по|жйвність; 
2) (домашняя птица)—дробинА, дріб- 
дрббу (муж. р.) II - во—1) (оживлен- 
но)—жвАво (розмбва ішлА жвАво, 
без натйжки; з бадьбрнм духом, жвА¬ 
во взялйся до роббти); 2) (вмнг, сра- 
зу, бистро) — (не попрощАвшнся, 
жйво екбчив на конй і помчАв; а ну, 
живо мені щоб булб готбве; не гАю- 
чись, жйво взялйся до роббти) || -во- 
дер—живолуп, шкуролуп, шкуро- 
дАр, (собачник)—гйцель,-ц[е]ля, (пе¬ 
реносно также)—дерйлюд*, дерій* ц 
- водерня—шкуродАрня, гицлівка іі 

II в[ой]—1) живйй, (изредка, в за¬ 
стивших формулах)—жив (ну, йк він 
—жйв[йй], здорбв[ий]?); все живое, 
живущеє — живлб (за ебнцем усе 
жнвлб прокинулось); живая изгородь 
—живопліт,-плбту; на живую руку-- 
на швидку, живу руку, на швидко- 
руч; задеть кого за живое—*іа жи- 
вА взйти, забрАти, донйтн, вразйти 
до живбго*; 2) (подвижний, оживлен- 
ний)—жвАвий; принимать в чем жи¬ 
вое участие—брАти чйнну*, жвАву 
участь || -вописец—малйр,-рА || - во- 
писньїй (зффектньїй, виразитель- 
ний)—мальовнйчий || -вопись—1) ма- 
лйретво, малювАння (істбрія малйр- 
ства; кинувши шкблу, віддАвся ма- 
лйретву, малювАпню); 2) малювАння, 
мальбвання* (чудбве малювАння не- 
мбв-би жнлб на полотні). 

Живот—1) живіт,-вотА, чАрево; вверх, 
вниз ж-м—горічАрева, долічАрева; 
2) (стар.)—жнвбт[тй]* (квйга живої- 
тй); биться не на ж-т, а на смерть 
—битися на смАрть, до заггіну. 

Животворний, - творящнй — живо- 
твбрннй, живущий, ЖИТТЄДАЙНИЙ*. 

Животновод — зоотАхник, скотАр,-рй. 
живйнннк* || - водство—зоотАхнія, 
скотАрство, жнвйнництво*. 
Жнвотное—тварйна, звірйна, звїр,-ря; 

(собират.)—жнвинА*, звіринА, звір,- 
ру, твАр*,-ри (у нйс уейкого звіру є: 
і зайці й лисйці); ж-ое плотоядное, 
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травоядное, вссядное—м'ясоїд, тра¬ 
воїд. всеїд; ж-ое млекопитаюшее— 
ссавець,-вий; ж-ое'позвоночное--хре- 
бАтник, хребетна тварина; ж-ое сум- 
чатое, пресмьїкаюіцееся тор6йч,-ча, 
плазун; ж-ое жвачное—ремигавець; 
ж-ое вьючное—в'ючАк, в'ючий тва- 
пйна; царство ж-х—тваринний світ, 
тваринне цйрство; 2) (брань)—твйр,- 
пн, тварюка, бйддо || - вотний тва- 
рйнний.звіринний.звірйчий (звірйнне 
цйрство: звірйчий жйх). 

ЖнвотрепещущиЙ—животрепетний. 
Живучий—живучий, живущий II -вчнк 

—живчик || - вьбм—живцЄм. 
Жид-жнд (ж.—жидівка). 
Жидкий—4) (противоположность твер¬ 
дому) - рідкйй, плинний, текучий 
(рідкА мйса роябпленого мстілу; 
тверді та плйнні, текучі тілА); 2) (не- 
іустой, неплотньїй, редкий)—рідкий 
(рідкйй ббрщ; рідкй борідка рослин¬ 
ність); (слабий, бессильний)—ш£ п- 
іий, Івіутлий*. квблий II - дковатий 
—пбрідкий, рідйнький II - кость— 
1) (вещество)—рідний, плин, течиво, 
2) (качество)—рідкість, плйншсть, 
текучість*; рідкість; щуплість • 
Жижа, жнжица -рідь*,-ди. рідота 

(пбги йогб місили чбрну, смердючу 
рідь; щб це за ббрш-самА рідбта); 
(в вареной пище)—»Ьха, юшка, щер- 
бй; навозная жижа—гноївка. 

Жизнедеятельность—життьові сила 
(цей Р^х єсть вйяв життьовбі сили 
нАшихнарбдніх мйс) || -зненность- 
життбвість, життьова сйла (історія 
вже вйсвідчила життьову силу нйших 
домагйнь) II - зненньїй — життьовий, 
жнттАвий, живіший (жнтгьовй путь, 
життйві, живущі сбки); ж-ьіе при- | 
паси - см. Жнвность II • знеописа- 
ние—життйпнс II - знерадостньїй 
життєрйдісний II - знеспособньїи— 

життєздатний. . . 
Жизнь —жнттй, (время ж-и)--вік 

(життй і смерть; сучйснс жнттйі в 
цілій йогб многовзірностг, недбвгий 
йому вік судйвся); скудная жизнь 
(прозябание)— животіння , живот¬ 
ій*. В первий раз в ж-и: упАрше 
на віку бйчу таке дйво. Никогда, нн 
за что в ж-и: нікблиь иізйшо в сві¬ 
ті, зрбду не зваживсь - би я на та- 
кйй злбчнн; зрбду не бАчнв таких 
прекрАсних форм; мбже-6 ти поки¬ 
нув ЇЇ?—Нікблн, нізАшо в світі, 
зрбду ні! При ж-и:зажи[во]тйог0 
гнАли, тепбр уславлйють; ішЄ за жи- 

вотА, жи(во)ття бАтькового подАвся 

він в Америку. Всю жизнь, в про- 
должение всей ж-и: [через] цілий 
вік, усе, ціле життй він тйжко біду- 
вАв. До конца ж-и: вонй не мінйлн 
своїх переконАнь [аж] до [сАмої| 
смАрти; любйтиму тебе довіку, пбки 
віку. Загробная жизнь—тогосвітнє, 
потойбічне життй; будиичная жизнь 
—будЄншина, буденне життй; доро¬ 
гая, дешевая жизнь—дорогий, де¬ 
шевий прожйток (всім-би гаразд у 
Москві, та прожйток дорогий); оо- 
раз ж-и—життьовйй укл£д*, уклАд 
життй*; лишать ж-и — заподіювати 
смерть, одбирАти життй* комусь, 
собі, стрАчувати когбсь, себе (стрА- 
чуватися) (сов,—заподіяти.., одіорАти.., 
стрАтитн[ся]...); заплатить, пожертво- 
вать, поплатиться ж-ью за что-ниб. 
наложити, заплатйтн життйм, голо- 
вбю; провести жизнь—вік звікувй- 
ти; проводить в жизнь-перевбдитн, 
запровАджувати в життй, вживлйти 
(сов.—перевбстй, запровАдити.., вжи- 
вйти); борьба не на жизнь, а на 
смерть—боротьбА на смЄрть(> до за- 
гйну; загубить, испортить кому жизнь 
-світ зав'язАти (світ собі зав'язАла 
із тим ледАшом); портить жизнь 
кому-заїдАти вік (чйй, кому); то¬ 
миться ж-ю—нудйти світом (в наш 
чАс молоді, здорбві люди світом ну¬ 
дять!); пользоваться ж-ью-зажнвА- 

ти світу, життй. 
Жила—1) жйла; 2) (прнжнмистьій чс- 
ловек)—жмйкрут. 
Жилет—жнлЄт]ка].- , 
Жилец—1) (квартирант) — пожилець, 

2) житЄць (він на пьбму світі не 
житЄць). 

Жнлиш^^илье-огЄляжіітлбжчіг 

вб II - лищньїй - житловий || - лои 
жилйй; жилое помещение-жнтлб. 

Жильньїй -жильний, жиловий (жиль- 
нА кров; жиловЄ злбжише—ж-ая за- 

\і/,.п_^ сйть -ти, тбвш.-щу. жир, сА.іо, 
(жінкй мАють наживоті грубішій шАр 
сйт . тбвшу; в супі плАвало кілька 
ока точбк жиру; взяли з кабанА два • 
пуди сАла. сйти, тбвшу; увбсь сА-іом. 
жиром заріс); жирьі-снть’.товш ,си- 
3* товшІ. жири; (как приправа к 
едеч _ омАста (хАрч-бн то й нічбго, 
™ омАсти мАло); топлений жир (го- 
вяжий бараиий.козий)—лій-лбю,(сви- 
ГоГгусиішй, утиниіі)—смАлець; ри- 

' ііир _ трін - трбну; нутряной 
жир—здір-здбру; жир у убойїюго 



Житейскнй — 86 - Журавлиний 

скота— наг^л; вьітопки жира — ви¬ 
шкварки; слой жира на жидкости— 
осуга; бсснться с жиру — дуріти, 
казйтнся з жиру, з розкбшів, жиру¬ 
вати* II - реть—ситішати, глідшатн, 
жиріти II - рньїй — сйтий, жйрний, 
сйтнйй, (о чсловске и пр.=толстьій, 
тучнь«й)-гладкйП,опісистий; (суш.)~ 
глад^н, (ж. р.)—гладуха; (обильний 
жиром, маслом, маслянистий)—Мас- 
нйй, масткйй (сйтий, жйрний борщ; 
гладкий, мов тій кабін; сйт[н]і, 
масткі землі; масні плйма; масний 
блиск) II -ровой—1) ситтівий*. тов- 
щівнй, жировйй* (ситтіві зілози= 
ж-ьіс желези); 2) лойовйй (лойові 
мило); 3) жировйй (жирові ййця) || 
- ротоп — салгінннк || - ротопня — 
салгін. 

Житсйский—житгьовйй; дело ж-ое— 
світові річ, світові діло (іт, щб тут 
ж іхітися—ці діло світові!) II -гель— 
житель(ж. р.—жйтелька),житіць,жи- 
ліць* (ж. р.—жилйця), мішкінець 
(ж. р,—мішкінка, мішкіннця); жи- 
тели (население)-ліЬдність (під цйм 
пбглядом міські ліЬдність знічно різ- 

’нйться від сільськії); городской.сель- 
ский ж-ль—городйнин, селкж, селя- 
нйн; исконний, квренной ж-ль — 
тубілець: ж-ль Харькова, Києва, 
Чернигова, Донбасса, Одесси...—хір- 
ківець, харків’йнин, кнйнин, чер¬ 
нігівець, донбісівець, одесйт...||-тель- 
ство—пробувіння, перебувіння, жи¬ 
тлі (присудйлн адміністративним по- 
рйдком вйелати на місце пробувіння); 
вид на ж-о—пішпорт. 

Житница—жйтниця, збіжнйця. 
Жить — жйти; (проживать, жнтель- 

ствовать где) — пробувіти, перебу- 
віти (не звієте, ді він тепір про- 
бувіє?); жить кем (прислугой, учи¬ 
телем...) — жйти за кіго (за ній- 
мнчку, вчителя...); жить (проводить) 
лето, зиму—літувіти,зимувіти; жить 
богато, широко—жйти внетівно*, в 
достітках, у розкішах; жить в 
своє удовольствие (пользоваться 
жизнью) — заживіти жнттй, світу; 
жить бедно, плохо (бедствовать)-- 
бідувіти, поневірйтися, жити, лгіха 
прикупйвши; жить в мире— у [діб- 
рій) злігоді жйти; жить плохо, скуд- 
но (прозябать) — животіти; жить 
смежно, в соседстве — сусідити, су¬ 
сідувати; жить чем, на чей ечет— 
жйти з чіго, чиїм кіштом; жить 
уеднненно—самотію, відлюдне жити, 
самотіти; здорово жнвешь—ні з доб¬ 

рого дйва, ні сіло, ні піло, гірма-І 
дйрма; прнказал долго жить—*духа І 
зідхнув, віддів, перестівився, пішів Г 
у ббзвість*, казів дівго жйти || - тье - 
жнттй, житів'й, животтй (6т, щі ніше 
животтй—самі бідувіння); (житель- 
ство, пребивание где)—пробувіння 
(і згаділося йому гіркі йогі пробу¬ 
віння на далбкій чужйні); житья | 
нет из-за кого — прісвітку неміє, 
*світ нелюб, не мйлий чірез кіго, 
світ зав'язів хті*. 

Жмурить,-ся—мружити,-ся, жмурйтн,- 
ся (мружить проти сінця оченйта; гій, 
кому жмурйтися?—гукнув Федькі)| 
-рки (игра) —піжмурки, паніс. 
Жмьіхи—жмікн.жмйхн; (нз конопли)— 

макуха. 
Жнец—жнець-женцй. 
Жнея—жнія, жнйця, ЖІЛЯ, ЖЙІНИЦЯ. 
Жниво (жнива), жнивье, жнитво 

(жнитва) — 1) (= жатва) — см. зто 1 
слово; 2) стернй (де буйло вчіра 
стйгле жйто, рябіє непривітні стерня). 

Жница—см. Жнея. 
Жолоб—см. Желоб. 
Жолудь—см. Желудь. 
Жох—проніза, жигін, зух. 
Жрать—жірти, лигйти. 
Жребий—1) жіреб[ік]; бросать ж-й- 

кйдати жіреб[ік), жереб|к1увіти;- 
2) діля, талін (тяжкі йому діля- 
вйпала, судйлася). 

Жрец — жрець - жерцй |1 - чесний — 
жріцький, жрічий || - чество—жріц- 
тво. 
Жрнца—жрйця. 
Жужелица (продукт каменного угля)— 
жужелиця, жужіль,-желн. 
Жужжать—дзижчіти, брунчіти, брум- 

чіти, бреніти, бруніти, густй; (о лю¬ 
дях также)—гомоніти, ропотіти*, роп- 
тіти*, бубоніти, туркотіти (-ТІТИ)*, 
дріботіти*; ж-ть в уши кому (на- 
зойливо твердить)—натуркувати, то- 
річити*, туркотіти, туркати (в ухзі 
(одні Йому натуркують, торічать— 
купй та й купи); жужжащий (как 
прилагат) —дзнзкучий, брунчлйвнй* 
(дзизкуча осі, куля; брунчлйві] 
джмелі). 

Жук—жук. 
Жулик — (вор) — раклі; (мошенннк)— 
шахрій, шалигін*, крутій || -лико- 
ватьій—раклуватнй*; шахраювітий,1 
шалнгіннстий*, крутіювітий || -лье- 
ракляччя*; шахрайня ”, шалиґйни 
крутії*. 
Журавлиний—журлв[л]йний || -равль І 

—журавіль. 



Журить - 87 - 
Завести 

Журить—картАтн, сварити* когб, до- 
корйти. виговорйти* кому; (впушать) 
— угрушАтн, лригрущАти* кого. 
Журнал—журнАл; (периодическое нз- 
дание вообше)—часбпис; еженедель- 
ньій, двухнедельньїй, ежемесячньїй 
Ж'Л—тижнАвйк, дво[х]тижнАвик, МІ¬ 

СЯЧНИК II - лист—журналіст || -льньїи 
—журнАльний, часопйсннй*. 

Журчать—дзюрчАти, дзюркотіти,-тати, 

джуркотіти,-тАтн, ропотіти*, роптАти, 
бреніти, гурчАти, бурчАти; журча- 
іций (как прилагат.)—дзюркпливий, 
джуркітлйвий, буркітлйвнй. 

Жуткий-м6торошний,жаскйй, лячний |; 
- тко—мОтороиіно, жАско, тбропко, 
лЯчно II - ть — (чувство страха) — 
бстрах; (нечто страшное)—страхіття , 

. • страхів'я*, страхіть* (як згадАєш ту 
ніч—якАто страхіть булАІ). 

За—за; (бежать за доктором)—бігти по 
лікаря; (сесть за стол) — до стблу 
сісти; (виставить за себя)—замість 
сббе вйставити; (за иепригодностью) 
—чбрез иепридАтність. Он шел за 
стеной—він ішбв позА стінбю. За 
что?—За віщо, зА-що. При глаго¬ 
лах, где за имеетзначение частиньї, 
указ, на начало действия, см. зти 
глаголи; напр., запеть; ищи петь 
спів'Ати и прибавь за-. 

Заартачиться — упАртись, затятись, 
пнем стАти. 

Забава—втіха, зАбавка |1 -ньій— забАв- 
„ний, втішний І| - влять(ся)— бАвн- 
ти, розважАти(ся'). 

Забастовать — застрайкувАти || -тов- 
ка—стрАйк-(ку) II - товщин—страй- 
кАр-(рй) Ц - вочньїй—страйковйй. 

Забвение—забуттй; предать забвению 
—в непАм'ять пустити. 

Забеременеть—завагітніти,заваготіти. 
Забирать — забирАтн || - ться заби- 

Забивать—1) убивАти; 2) (подавлять) 
—затуркувати || - ться—забивАтись. 

Забияка—задерій, задерйка. 
Заблаговрсменньїй — заздалигідний, 
завчАсний || - нно — заздалйгоди, за- 
здалигідь, завчАсу. 

Заблудиться— заблудити [ся], заблукА- 

та ся]. . .. 
Заблуждаться — помилятися || - де¬ 
нне—омАна. Вводить в з-ие за- 
вбднти в омАну (чьи-н. заблужде- 
ния)—помилкй. 

Забой—забій,-ббю. 
Заболеть—занедужати, заслабнути, за- 
хвбріти Ц - левание—1) хворбба; 
2) (начало болезнн) — захворувАння, 
(зарегистрировано пять заболева- 
ннй)_зареєстр6вано п'ять вйпадків 
хворбби); (з-ть чем)—заслАбнути на 

Забор—1) (изгородь)—паркАн; 2) (за- 
бнрание)—нАбір (наббру) II - шик 
набірник. 

Забота—турббта; (заботьі) кл^піт- 
і поту), піклування Ц -ливость—ДбАЙ- 
лйвість II -ЛИВЬій-ДбАЙЛЙВНЙІІ-ТНТЬ- 
ся—турбуватись про щб, дбати чим, 
за щб, (заботи о ком)—піклувАння. 

Забраковать — забракувАтн, відки- 
нути. 

Забрасьівать—закйдувати || - бросить 
—1) закинути; 2) (оставить без вни- 
мання)—занедбАтн, занехАятн || -шен- 
ньій—занбдбаннй. 

Забрести (забредать)—1) забрестй, за¬ 
брідати; 2) (=заблудиться) — заблу¬ 
кати. „ л. 

Забьівать—забувАти Ц - бмть—забу¬ 
ти Ц - ться—1) забуватись; 2) (утра¬ 
тить меру)—зарозуміватись, (забить- 
ся)_зарозумітись, занбстйся || -бьів- 
чивьій — забудько, непам’ятущии, 
забутнйй. . 

Заваливать,-ся~завАлювати,-ся || -лин¬ 

ка—ирйспа, прйзьба. 
Заведение — 1) устанбва, зАклад, 

2) (действке)—завАдення, запровад¬ 
ження; (питейное з-ие)—шннбк; (кра¬ 
сильнеє)—коасйльня и т.д. (см. при- 
лагательние). . а 

Заведомо—зазнаки || - мьій—відбмии, 
звісний, очевйдний. 

Заведьівать—орудувати, розпоряджй- 
ти, керувати Ц - дующиЙ (отделом)— 
керівнйк, завідувач відділу Ц - дива¬ 
нне—керування. 

Завернуть—1) загорнути, завинути, 
2) (в переулок)—завернути. 

Завершить—завершити. 
Завербовать—залучйти, затягти. 

І Заверять—1) (=уверять) — запсвіпші, 
2) (подпись, документ) — стверджу¬ 
вати Ц - рить—запевнити, ствАрдитн. 

Завеса—занбна || - шивать—запинати, 
завішувати II - сить — зап йсти, за¬ 
пнути, завісити. 

Завести—1) (некий обичай и т. д.)- 
запровАдити; 2) (речі, и т. д.)-знй- 
ти мбву;3) (часи, пружину)-накру- 

I тйти годинника. 
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Злвет - 88 - Задавить 

Завет—заповіт [| - ний—заиовітпиП. 
Завещанне — запрвіт, духівнйця Ц 

- їдать—заповідати, відказати || - іца- 
тель—заповітннк, спадкодівець. 

Завиваться (завивать волосьі)—закру¬ 
чувати, завивіти волбсся. 

Завидньїй (достойний зависти) — за- 
вйдний, залісний Ц - довать—зіздрі- 
ти, завйдуватн || - висть—зіздрощі, 
зівисть Н - вистливьій—завидіощий, 
заздрісний. 

Зависеть—залежати від чбго, діятися 
чим. 

Зависнмость—залежність || -мьій—за¬ 
лежний, (в за-сти)—залежно від чбго. 

Завитки (локони)—кучері; (вообще)— 
закруткй; (о словах переносно)—ви- 
хилйсн; внкрутіси, фйглі. 

Завладеть чем—заволодіти (чим), за- 
посісти що. 

Завлекать — знаджувати || - влечь— 
знідити. 

Завод — завбд (винокуренний, коже- 
венний... см. там) II - ской—завод- 
ськйй, фабрйцький І) - чик — фабри¬ 
кант Ц - доуправление — заводські 
упріва. 

Завоевьівать-гзавойбвуватн || - вать— 
звоювіти, здобути II -ватель — за- 
войбвник Ц - тельньїй—завойбвниць- 
кий*, завойбвннчий*; (завоевать сво¬ 
боду)—здобути своббди. 

Заволачиваться — (небо заволоклось) 
—захмарилось. 

Завопить—зарепетувітн, заголосйтн. 
Заворачивать—1) загортітн (см. За¬ 
вернуть); 2) завертіти. 

Завсегдатай (кабацкий) —свой людй- 
на в шйнку. 

Завтра—1) (наречие)—зівтра, взівтра; 
2) (существительное). — зівтра || 
-шний—зівтрішній; (завтра утром)— 
зівтра врінді; (вечером) — зівтра 
ввічсрі. 

Завтрак—снідінок, снідання || -кать— 
снідати. 

Завивать—зави віти, скиглити; (о лю¬ 
дях)—голоейтн. 

Завязка—зів'язка. 
Завязнуть—загрузнути. 
Завязь—забрость, в'язь (-зи). 
Загадка—зігадка || - дочньїй—загад- 

кбвий Ц - ность—загадкбвість. 
Загар-снадь, сміга. 
Загвоздка—закавгіка, закарлючка. 
Заглавие—заголбвок || - вная (буква) 

—початкбва літера. 
ЗагланЛі вать—(переносно)— затушкб- 

вувлти, затирітн, замізуватн; (лре- 
ступление)—спокутувати. 

Заглохнуть—(переносно)—ущухнути; 
(сад заглох)—здичівітн, бур’янбм 
узйтися. 

Заглушить*— затлумгіти, заглушйти; 
(запах)—забйти. 

Заглядеться—задивитись || - денье— 
(на загляденье)—на дйво, па про- 
чуд. 

Загон—(для скота)—оббра, бпчнй, (для 
овец)—кошіра. 

• Заговаривать — завбднтн, здійміти 
і мбву, забалікати || - ться—забаліку- 

ватись. 
Заговор—1) змбва; 2) (колдовской)— 
замовлйння Ц - щнк—змбвець*. 

Загонять—заганйти. 
Загоражнвать—загорбджувати (заго- 

родйти); (дорогу)—перетнніти шлях. 
Загораться (-реться)—займітись, за-,, 

горйтись (зайнйтнсь, загорітись) || 
- релшй—засміглий. 

Загородка -загорбжа. 
Загородний — нозаміськйй, загорбд- 

ній. 
Заготовлять — запасіти, готу віти || 

- вить—заготувіти, наготувітн || - ка 
- заготівля* || -ительньїй—заготби- 
чий II -итель—заготбвник. 

Заграннца—закордбн || - ичиьій — за- 
кордбнннй. 

Загребать—(деньги и т. д.)—загірбу- 
вати, загрібітн, гребтй (він грсбб 
грбші). 

Загреметь—загуркотіти (о громе); (о 
человеке)—грймнути. 

Загробний — замогйльний, потойбіч¬ 
ний 

Загромоздить—завалгіти; (мебелью)— 
застівити. 

Загрубелий — зашкарублий. 
Загружать — перевантіжувати; (=на- 
гружать)—см. Грузить || - грузка— 
навантіження. 

Загрязннть — забрудигіти || - нение - 
забруднення Ц - ненний— забрудне¬ 
ний. 

Загудеть—загустй. 
Зад—зад || - ница—гузно, зад || -ннй— 
зйдній; (задним умом крепок)—муд¬ 
рий по шкбді || - дом —(бить)—зідки 
бйти II -ди—(в пауке)—зади || -док— 
задбк II - дник—закаблук. 

| Задавать (урок, заданне)—загідуватн;- 
і (тон)—перед вЄсти || -дать — зага- 
і діти II - дание—завдіння || - дача — Д 

завдіння, задіча || - ваться целью — 
встановлйти собі завдіння || -дачник 

і —задічник. 
і Задавить—1) задушйти; 2) (= разда- 
і вить—см. там). 



Задаток 
- 89 - 

Заключенне 

Задаток—1) завдаток; 2) (задатки)— Зі 
1) хист, кебЄта (см. Талант); 2) на- 
хил; (у него плохис задатки)—в нього о 
погАні нАхилн. 

Задвижка—зАсувка, зАсовень. 
Задельньїй—задільний, закладний (о л 

Задевать—'чіпАти II - деть — зачепйти З 
(см. Задирать). . я 

Задергивать (завесу)—запинАтн. 
Задерживать затрймувати, задержу¬ 

вати; (приостанавлнвать) — припинй- 
тн II -ться'-гАятиСь, баритись (см. . 
Медлить) || -жанне-задержання , 
арбшт II -жка-впйн, принин, (без 
задсржки)—без упйну. (Работа с за- 
держками)—пйнява робота. 

Задирать—(вьізнвать на драку)—зай- . 
мАти, зачіпАти, заїдатись Ц - дира 
задерйка, заводій. оп 

Задобрить—улестйти, підмаслити, за- 
годйти (кому). ... 

Задолжать-бути винним кому ||-жен- 
ность- борг. (Задолженность учре- 
ждення равняется) — борг установи 
вннОснть. . 

Задор — завзйття, зАпал || - ний—за- 
дерйкуватий, завзйтий. 

Задумать —надимати || - ться—замис¬ 
литись II - мчивьій—задумливий, за- 
мйслений. 

Задушевний—шйрий. 
Задишка - дйхавиця. 
Заем—1) (действис)—позичання, 2) по- 

зй ка 
Заезд — заїзд II - зжать — заїздити, 

заїжджАти II - хать—заїхати. 
Зажать (рот)—затулйти; затиснути 
Заживать (о ране)—загоюватись. 
Заживо—живцЄм. 
Зажигать-запалювати, (свет) — засві¬ 

чувати (лампу, свечку) || - жечь-за- 
палйти, засвітйти II - жигание-за- 
палювання, засвічування II - тель- 
ньій (о речи) —запальний!;-галка— 

■ запальничка. • 
Зажиточний—замОжннн. 
Зажмуривать — замружувати, заплю¬ 
щувати. 

Зазор—прозір (-зОру). 
Зазивать—закликАти. 
Зазвонить—задзвонити. 
Зазвучать—забреніти, залунАти, роз- 
лягтйся. 

Зазимовать—зазимувати 
Зазнаваться, - наться — заиОситися, 

пишОтися; зарозумітися, занестися. 
Зазубрина—щербйна. 
Заигрьівать—жартувати з ким, зали¬ 

цятися до кОго. 

Заика—занйкало || - ться заийкува- 

Заим о давец—кредитор; (=ростовішік) 
- лнхвАр (-рй) II - мообразно — по- 

Заимствовать—запозичАти || -вание— 

ЗаискиватГ^апобігАти лАски в кОго 
ц - ниций—запобігливий, улбсливий. 

Зайти - ходить—зайтй, захОдити, (о 
з—ь; 

(зайти к кому) завітАти, зайтйдо 
. кОго. (Зашла речь о чем) — Зняли 
мОву про віщо. „,,.„4 

Закабалять—закріпошАти (-стити), за 
кабалйти || - енний — поневОлений, 

Закадичний - заприсйглий, вірний, 

Заказ- замовлення || - ьіватіі Лаказ") 
війти II - чик—замОвсць.(11а заказ) 
—на замовлення. (Принимаются за- 
кази)-РОбимо на замовлення шо. 

Закалять,-ть-загартОвуватн (загарту- 
вАти) II - леннмй — загартований Ц 
- лка - 1) гартувАння (процесе), 
2) (качество готового продукта)—гарт. 

Дямямрнєльій—скам яиілий. Закаменелий—скам яиілий. 
Закат—зАхід (-ходу). п 
Закачать — заколисАти, загойдАти і 

- ься—захитАтись, схитнутись. 
Закваска -рОзчина (только в прямом 
3а"„ач«‘и).(В на» сильна ти »«ко- 

буржуазная закваска)—В них жн 
вутьУше зАлишки дрібнобуржуАз- 

Заклад (биться об заклад) — зяклз- 
дАтись, захОдити у зАклад. 

Закладьівать—1) (учреждение)-закла- 
дАтн (заклАсти); 2) (лошадей) за- 
нрягАти (запрягтй); 3) заставлйти 
(имушсство) Ц - ная—заставний л 
1 водержатель — заставодбржець і 
- ка (здания, учреждения) — заклА- 

Заклеймить - потаврувАти; (только 

ЗиГлельшать”—^нютЛвувати; II - ле- 
пать—занютувАтн || - пка—1) нюта. 1 ЗаІКГ-^ГнїїГГ-ль-чл. 
клун, ворожбит II - КЛЯТИЄ ЗаКЛНН. 

Заключать — 1) закінчувати, 2) ( 
тюГьму) - садйти; (договор) - скла- 
пАтіг 3) (делать вьівод) — внвОдити, 
4) (мир)—укладАти мир; 5) (в себе) 
поніміти, містити в сом II- питель- 
ньій—прикінцевий, кожічни^ 

Закліочение—1) (тюремное) 
нення; 2) вйвід, висновок; 3) (в 



заключение)-наприкінці;4)(мира)— 
замйрення; 5) (на заключенне)—на 
вйрішення, на прйсуд; (дать за- 
ключсние)—склбстн прйсуд. 

Заковать - закувбти, закути, забити [| 
- нньїй— закутий. 

Заклятьій (враг)—запеклий вброг. 
Заколачмвать—забивбти. 
Заколдовивать -зачарбвуватн ||-ван- 
ньїй —зачарбваний. 

Заколоть—заколбти. 
Закон—закбн; (нарушать)—ламбти за- 

кбн Ц - ность — еакбнність || - ньій— 
закбнннй, прбвннй || - вед — законо¬ 
знавець || - дательство — законо¬ 
давство II -положение—закбн ц - но¬ 
мерний—слушний, закономірний || 
- номерность—слушність. 

Законорожденньїй (ребенок)—шлй>б- 
ня днтйна. 

Закоренельїй—запбклий, затйтий. 
Закоулок — закомірок; (в жнлище)— 
збкуток, закапблок. 

Закрашивать—зафарббвувати. 
Закреплять—закріплйти 
Закрепостить — покріпбчити || - по- 
щенний—покріпбчений. 

Закричать — гукнути; (сердито) — за¬ 
гримати; (от^боли и т. д.) —заве- 
рещбтн, закрЯчбти. (См. Кричать). 

Закройїцик — закравбч, мбйстер кра- 
вбцький. (Бивший закройщик Ива- 
ненка)—колйшній мбйстер Іванбнка. 

Закром збсік, засіка. 
Закривать—закрйвати;(дверн, окна)— 
зачинйти; (свет) — заступбти; (рот 
кому)—затулйти рбта кому; (глаза)— 
заплющувати; (кришкой) — покри- 
вбти, накривбтн; (собранне)—закри¬ 
вати; Ц - тне — закриттй; || - тий—за- 
крйтий, зачйненнй, затулений и т. д. 

Закулисний—закулісний. 
Закупить — закупбвувати || - купка — 
закупівля, збкуп. 

Закупорить — заткнути, зашпунту¬ 
вати II - ться (о венах) — заснітй- 
тлсл Ц - рка (вен)—збсніт, (посуди)— 
зжрнвбння*. 

Закурнвать, -ить — запблюватн (за- 
палйтн), закурювати. 

Закусивать — 1) угризбтн (о коне 
н т. д.'; 2) закушувати (закусйтн) || 
- куска—збкуска; (перед очередной 
сдой) - пбранок, передобідок,, під¬ 
вечірок. 

Закутнть—загуляти. 
Зал—збла. 
Заламьівать — (цену) — заправляти, 

(поля)—загинбти. 
Залаять—загбвкатн, загавкотіти. 

Залсживаться — залбжуватнсь || - жа¬ 
вшийся—завалйщнй, залехсблий. 

Залежи—пбкладн. 
Залетить—залітбтн. 
Залечнвать—загбювати. 
Залив--затбка; (на реке только)—зі- 
водь, сагб. 

Заливать — заливбти; понімбтн, за- 
топлйти Ц - вное — холодець ц - вной 
(луг)—лукб, бурт, плавні. 

Залог — застбва || - вой — заставнйй ||. 
- ложнть — застбвити щось || - жник 
—заручник Ц - годатель-застбвник. 
(9то послужнтзалогом победи)—Це 
буде запорукою перембгн. 

Залп—вйпал. 
Замазивать—1) замбзуватн; (щель)—] 

зашпарбвувати; 2)(пачкать)—см. Пач- 
кать II -зка—збмазка; (для деревьев) 
—вар (вбру). 

Замалчнвать — замбвчувати, мбвчки 
оминбти. 

Заманивать -принбджувати || - чивий 
—прннбдннй. 

Замарать — закалйти, забруднйтн, за- 
шмарувбтн Ц - рашка — затьбпа, не- 
вмивбка, задріпа, нетіпбха, зама¬ 
зура; (замараннаи репутацня) — 
заплямбваца слбва. 

Замаскировать — заличкувбтн, зама- 
скувбти. 

Замахиваться—замірйтися,намірйтнся 
Замедлнть — загбятн || - дление — гб- 
янка, загбйка; (без замедления)—не- 
ббвом, негбйно; (замедлить шаг)— 
укоротйти ходи; (замедлить движс- 
ние)—придбржати рух. 

Замелькать—замигтіти. 
Замена — заміна; (взамен) — нбмість*. 

навзамін || - нить — замінйтн на щб. 
(заменить его другим) — замінйти 
йогб на йншого. 

Замереть—завмбртн, умліти. 
Замерзать—замерзбти. 
Заместитель — заступник || - ститель- 
ство—заступництво. 

Замет — завій (-вбю), замбт || - тать— 
замітбти; (о шитье) — обкйдуватп, 
обкидбти. 

Заметка — знак, збмітка; (заметкн 
карандашом) — нотбтки олівцбм || 
- тить — запримітити, помітити, по¬ 
стерегти, заввбжиті; || - тний—знач- 
нйй, примітний; (заметь себе) — 
затйм собі. 

Замечать — помічбтн; заввбжувати || 
- чанне -1)увбга,заввбження;2) (уп- 
рек)—внмбва. дорікбння; (сделать за- 
мечание)—внмбвитн ||- чательний- 
визначнйй, знаменитий. 

Замечать Заковать - 90 — 



л г ■/ 4 : ■•*> ■ 

ЗамешотельствіГ — 91 — 
Запреідать 

Чямешательство—замішіння. За‘ 
о‘ .,ошивать (кого-либо во что)—вплу- 

о д«е)-пр«- ц; 

Замещать (по работе а т. а.) — за- ( 
ступати II - щение—заступлення. ( 

Ооиинка—запинка. оя 

За‘ 33 

(воздушньїе За 
3 замки)-хнм6ри. (Стропт воздушньїе 
замки) — Думкою багатіє, у хмйру ^ 

Зшяолкать - замовнИтн; шаухПти (о ^ 

Заморо^ивать—заморбжуаати. 

|ГуГ“"иі*а;-««“«“-“Мі»»» II З 
жния—заміжня; (вийти замуж) 

„ІШ заміж, „„ж,™,* 

С“Єрт ’ 

^аМШаГп3іМзШЙІум II - мьішлять(ть) - 
зМам‘ишлйти (замйслити) II - ммсло- ; 
ватиЙ — хйтрий, штучний, 

зіять (лезо) -*за»Иаати спрбву. 

СТО И Т д.)-займйти, 0бпим4ти;3) (за- 

бавлять)—розважйтн; 4) (воображе- 
нис)-ітікйвити II -тельньїй-шкйвий. 

Занавес—завіса II - на — заслбнка, 

Чяііиматься—займйтнсь чкм (чаїце при 
помоши одного глагола—напр., учи- 
гелювіти, рибйлити, шевцювіти, кра- 
марювіти). 

1її“7нЙь-ззрозумІл1сть, ПИЛ* II 
-чивьій-инхйтий, зарозумілий. 

Занять—1) позйчнти; 2) (место) зяй 
п£иІІ-ти«-за«кягг<і <ЧР“Ч>™£ | 
ня, ШСВЦЮВЙННЯ 1 т. д.) II 
занятйй II -тньїй-иікйвн». 

ІаоблачньїЙ—яадхмйрйии. 
Заодно - 1) заразбм, за одним зі¬ 
йдем; 2) вместе)-спільно, гуртбм. 
Заочно-зйочі II-ньій-забчний. 
Западать—зачадіти II -дньїй західній 

‘ ц .пня-пйсткаИ-над-зАхід(зйходу). 
Запаздьівать—запізнюватись. 
Запаивать—залютбвувати. 
Запальчивость — за.пілистість; (в за- 

пальчивости) — в зйпалі І! - чивьій 
запйлистий, запільчастий. 

Запас—заніс || - ной-запісний \\ -ош- 
вьій—запісистнй || - сать-запасіти. 

Запах—зіпах, дух. піхощі. , 
Запачкать - забруднити. ’ 

(жнРньім)-засмальцювітИ.заял6знти. 
(слякотью) - забрьбхати.залйпати. 

затіпати-, (репутацию)—см. Замарать. 

Запашна— бранка. ^ 
Запеть (песню)—заспівіти пісні^ ( 

смотрим, что он запоет) 
бічимо, якбі він засшвіє. 

Запечатлевать - вдоначіти поза» 
чіти. (Слова запечатлелись)—слово 

Заїтечатьімть” —- запечітувати || - тан- 

ньій—запечітаний. п,іиться— Запинаться-затинітись II-пнуться 
затнутись, затйтись || - пинка 

Запирать - заникИти; (на крюиок)- 

3аз"шРіп4ти II - ться -—-зі 
- тельство — затин || - пертий 

Записувать _ затісувати II - писка- . 
3 Г)"ифька,шш^№2)(Заа»скиШь 

ститута) — Записки Інституту II - ной 
СІ ЇГзаписнйй; 2) (отявленний) - 
запбклий II - пись-зіпис (муж. Р-)- 

Запихать-убгіти. запхйти. д__ 
Заплакать- заплікати || - канни 

заплікаиий_ _ ННьій—літаний. 

Заплатить—заплатити, сплатйтіь ^ 

ЗаплечниЙ (мДсп^гр)^ж‘о) II ■ Дньїй 'Чаповедь—заповіт (муж. р.; и 
лес_закізник, закйзаннй ліс. 

. І чапомииатіі-злпа.Тнтати II - миить- 
11 1 Заз"аам""ти. затИмити II - мииаиие- 

й- | запам’ятіння. 

ІМ‘ I ЗаТпра)влятьС(ДСлом)-орудувати II-ви¬ 

пій ло -верховбда. 
іу). Заираоский-спрИвжиі . си. 

3ай?“ь72)(оГкс)-заПраа.И. 

,я. ти; 3) заигітуватн. тить—за- 
% _ Запреигать-заборон*™ ' ор6иа || 

боронити II -ідейне ґ 

ЦШГ 
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Запродавать - 92 - Засовьіплть 

-щено—заборбнено, не вільно || • ти- 
тельньїй—заборбнний. 

Запродавать—запродавати || -жная— 
запись-запродівчий запис. 

Запропаститься—заподітися десь. 
Запрос—1) інтерпеляція, запит; 2) (о 
цепе)—заправа. (Ценьї без запро- 
са)—Щнн поставні. 

Запросто—попрбсту. 
Запрудить—загатити || - да—загата, 

грббля. 
Запрягать, - пречь — запрягати, за¬ 

прягти. 
Запугивать—залйкувати || - гать—за¬ 
лякати, настрахати || - ивание—заля¬ 
кування Ц - нньїй-заляканий, запо- 
лбханий. 

Запускать (пренебрегать) — занехаю¬ 
вати, занбдбуватн || - стить — зане¬ 
хаяти, занедбати Ц - щенньїй—заие- 
хаяннй, занбдбаний; (о болезни)—за¬ 
давнена хворбба. 

Запустение— пустка. 
Запутьівать—заплутувати П -тать — 

— заплутати || - танньїй — заплута¬ 
ний. 

Запилить—запорошгіти || -ться— ті¬ 
лом припасти Ц - ленньїй — запорб- 
шеннй, закурений. 

Запихаться —засапатися, задйхатися, 
захбкатися. 

Запястье—1) плбсно; 2) (=браслет)— 
обручка. 

Запятая—кбма; (точка с запятой)—се- 
рбдник, тбчка з кбмою. 

Запятнать—заплямувати || -нньїй—за- 
плямбваний. 

Зарабативать—заробляти і| -ботать— 
заробйти Ц - боток - заробіток || -бот- 
ний—заробітний Ц - ботаться — за¬ 
працюватись. 

Заражать, - зить — заражуватн, зара- 
зйти Ц - за—зараза || - зительний- 
заразлйвий, перехіднйй*. 

Заранее—заздалйгоди, заздалнгідь, за¬ 
годя. 

Зарапортоваться—забрехатися. 
Зарево—заграва. 
Зареветь—ревнути, заревти; (запла¬ 

кать) —зарюмсати. 
Зарегистрировать - зареєструвати. 
Зарез-заріз; (до зарезу нужно)—тре¬ 

ба по- заріз. 
Зарезать —зарізати. 
Зарскаться,-речься — зарікатись, за¬ 

ректися II - рок—зарік, Зарікання. 
Заржаветь—заржавіти || -вевшнй—ір¬ 
жавий. 

Заржать - заіржати. 
Зариться (на ото)—зазіхати на щб. 

Зарождаться—-за рбджу ватне ь || -ро¬ 
диш—збрідок; (ботан.)—зав’язок. 

Заростать — заростати; (о ране)—за¬ 
тягатись, загбюватись || - росли—ха¬ 
ті, чагар, гущавина. 

Заривать—закбпуватн || -ться —1) ври¬ 
ватись; 2) зарозумітися. (Зарва- 
вшиеся имперналистьі) -зарозумілі 
імперіалісти. 

Заридать—заридати, заголосйтн. 
Заричать—загарчати; (сильнеє) — за 
рйкати. 

Заря—світанок (утренняя); рання, пс- 
чірня зорй; (на заре)-удбсвіта. 

Заряжать — ]) (оружне) — наби¬ 
вати; 2) (током)—заряджати || - ряд 

]) набій (наббю); 2) (злектриче- 
скнй)—зарЯд. 

Засада—засідки, залбга, 
Засаживать-засаджувати; (засадить 

в тюрьму)—вкгінутн в в’язнйцю. 
Засаленний—засмальцьбваннй. 
Засарнвать, сорнть — засмічувати 

(засмітгіти); (пьілью) — затрушува¬ 
ти; (засорить глаз) — запорошгітн 
бко. 

Засасивать — всмбктувати, засмбкту- 
вати. 

Засвидетельствовать — засвідчити Ц І 
- вование—засвідчення. 

Засвистеть—засвистіти. 
Засветло—завидко, за сбнця, за дня. 
Засенвать засівати || - ять—засіяти || -ї 

-сев -сівба, сіянка. 
Заседатель—засідатель || - ниє—засі¬ 
дання, зббри. 

Заселять —заселювати, осаджуватись, 
залюднювати || -енность—залюдне- 
ність. 

Засиять—засЯти. 
Заскорузлий—зашкарублий. 
Заскрежетать—заскреготіти. 
Заскрипеть—зарипіти. 
Заскучать—занудитнся. 
Заслон -заслбн |[ - нять (свет)—засти- 

ти Ц - нка (в печи)—заслінка. 
Заслуга—заслуга. 
Заслуживать—заслугбвувати на щб (| 

- жить чего — заслужйти на щб || 
- женний—заслужбнний. 

Заслушать-заслухати [|- ться-заслу¬ 
хатись. 

Засматриваться—задивлятись. 
Засмеяться—засміятись. 
Заснуть -заснути, поснути || -нувшнй 

—заспалий. 
Засов—збсув. 
Засовьівать, -унуть - засувати, засу¬ 

нути. (Засунул руки в карман)—за- 
стромйв руки в кешбшо. 



Заступаться - 93 - 
Затрепетать 

Заступаться — заступатись; (==заиш- 
шать)—заступйти.—Хто мепб без ма- 
терн буде заступати? (Кто засту- 
иится за меня, когда я осталась с 
без матери?) II - ник—захисник || -ни- 
чество—заступництво. 

Засихать, сохнуть — засихати, за- 
схнути. . : 

Застава—застава, рогатка. 
Заставать—заставати; (врасплох за¬ 
стать)—застукати, заскбчитн. ; 

Заставлять-приневблювати, силува- , 
ти. примушувати; (заставлять за- . 
молчать)—зацитькувати; (об орудии- 
иой стрельбе) — примусити замбвк- 

Застаиваться—застбюватнсьЦ -стой— 
застій (-стбю) || - стойньїй-застій¬ 
ний, стойчий. 

Застарельїй—застарілий, (о болезни)— 
задавнений. 

Застегивать,-гнуть .— застібати, за- 
стібнути. 

Застигать—см. Заставать врасплох. 
Застонать—застогнати. 
Застраивать—застрбювати, забудбву- • 

вати. 
Застраховать—застрахувати. 
Заст р а щать—застрахати, з ал я кати. 
Застрелить—застрелити. 
Застудить—захолодйтн. 
Заступ—рискаль. 
Заступать — застукати; (сильнеє) зз- 

грнжати; (о колесах) — заторохтіти, 
(о сердце)—заколотитись; (о зубах) 
зацокотіти. 

Застьшать — холбнути, застигати || 
- тмвший—застиглий. 

Застенчивьій — соромливий, несміли¬ 
вий || - вость—соромливість,несміли¬ 
вість. , ,, 

Засуетиться—заметушитись, забігати, 
засунтйтися. 

Засуха — посуха, суша || - ливьш — 
посушливий. 

Засучивать — підсукувати, закбчу- 
вати Ц * чить — підсукйти, закасіти, 
закотйти. 

Засчитьівать—зарахбвувати || -читать 
— зарахувати. 

Засипать (от спать) — засипати, за- 
снплйтн. 

Засьіпать (от сьіпать)—засипати, за- 
валйтн, заснітйтн. (Он засьшал сло¬ 
вами)—Засйпав як горбхом у ббчку. 
Засипать — завйлюватн, заснічува- 
ти, засипати. 

Засихать — всихати || - сохнуть — 
всбхнути, засхнути. 

Затасканньїй—заялбзеннй || - ивать— 

затягати; (=деть куда-ннбудь) за- 
протбрити де; (= стащить) за- 
цупити, затйрнти. 

Затвердевать — тверднути, робитися 
цупкйм || * девший — затужавілий, 
(о почве) — забучавілий; (коркой) — 
зашкарублий. 

Затвердять—завчйти. 
Затвор (у ружья)—замбк; II - ник—від¬ 

людник Ц - нический—відлюдний. 
Затворять—зачинйти. 
Затевать — загадувати, вигадувати, 

витівати II - теи — внгадкй, витівки || 
Ц - ливьій—хйтрий.(3атеял гі пахать) 

—Загадали орати. (Затевают глу- 
пости)—Дурнйці витівають. 

Затекать—затікати; (о руке. ноге) 
тбрпнути Ц - течь—1) затекти; 2) за¬ 
терпнути. ч , 

Затем-1) (после зтого) —по тбму, 
потім, тоді, далі; 2) (для зтого)-для 
тбго; бо; (затем, что єсть хочется)— 
їсти бо хбчу. 

Затемнять—тмйтн, заі ьм&рюватн, (тол ь- 
ко переносно) — заморбчувати. (То- 

. варнос обрашенне затемняет п со- 
знанин людей истинішй характер 
ироизводственньїх отношений) 10- 
варбвий ббіг затьмарює в свідбмості 
людській справжній характер ви- 
робнйчих віднбсин. 

Затеряться—загубйтись. 
Затесаться — втересуватись, втисну¬ 

тись, втасуватись. 
Затирать — затирати || - тереть — за¬ 

терти; (о льде)-зашеретувати. 
Затихать—вщухати, стихати || -тишье 

—тйша, безвітря. 
Затмить (переносно)—см. Перещего- 

лять. 
Затонуть—потонути. ■ . 
Затопать—затупати, затупотіти; (оч.-н. 

тяжелом)—загупати. , _ 
Затопить — 1) затопити; 2) (не >) 

розпалйтн в печі, затопйти. 
Затоптать—затоптати. 
Затор (льда)—зашерет. 
Затормозить—загальмувати. 
Затараторить-зацокотіти,заторохтіти. 
Затосковать -занудьгувйтнсь,засум\ - 

вати. 
Заточение—см. Заключение. 
Затошнить—занудгітн. 

- Затравить —зацькувати, (зверя) - 
гнати || - вка—панівна II - вник за 

1 пальник. 
Затрата—вйтрата II - чивать — витра 

чйтн II -тить—вйтратитн. 
Затрепетать — затріпотіти (о птице); 

затіпатись, затруситись. 
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Затрешать — 94 — - Зашнпет 

Затрещать — затріскотіти; затріщати, 
(о сале)—зашкварчйти || - ідина — 
стусан. потилйчник. 

Затрагивать — 1) займати, зачіпати; 
2) (затронуть вопрос)—зачепйти 
справу; (не затрагивать) — не чі¬ 
пати справи. 

Затрубить—засурмйти. 
Затруднение—трудність, морбка; (за- 
труднения) — трудпощі II - нитель- 
ньій—сутужний, трудний || - иитель- 
ность - труднощі|| - тельно—трудно. 

Затумзнивать — затуманювати; (пере¬ 
носно) — заморбчувати, затемню¬ 
вати. 

Затупиться—затупйтнсь. 
Затухать—загасати. 
Затхльїй—прйтхлий. 
Затьі кать—зати кітн. 
Затнлок—потилиця Ц - лочньїй — кар- 

ковйй. 
Затягивать (дело) — затягати, зволі¬ 

кати справу Ц-ться (о ране) — за¬ 
тягатись; (о петле)—зашмбргуватись; 
(димом)—затягуватись; (о льде) за¬ 
шерхати. 

Затяжка—1) (шнурок) — поволбка; (на 
штанах)—очкур; 2) (задержка в деле) 
—тяганйна, зволікання. 

Затяжной—затяжнйй. 
Заулок—завулок; (тупик)—зйзубень. 
Зауньївнмй—тужливий. 
Заупокойньїй—заупокійний. 
Заупрямиться—затйтись. 
Заурядньїй — абй - який; (незауряд- 

ний политический деятель)- не аби¬ 
який дійч політйчний. 

Заутреня— утреня. 
Зафрахтовать—зафрахтувати. 
Захвалить—перехвалити. 
Захват—захбнлення || - ньій (овладеть 
захватним образом) захопйти, за¬ 
гарбати, захярлйти Ц - ить—захопйти. ІЗахватнть врасплох) — запопасти 
см. Застигать). 

Захватанний—заяабзений. 
Захворать—(см. Заболеть). 
Захнреть — захлйнути, охлйсти, за- 
хйрітн Ц - ревший—хиренний, охлй- 
лий. 

Захихикать—захихйкати. 
Захлебнуться—захлйнутись, залйтнся. 
Захлеснуть (кнутом) — захвисьн^ти; 

(водойї- захлюпати; (сильнеє)—зал- 
лйти; (петлей)—зашморгнути. 

Захлопать (кнутом)—лйснути; (в ла- 
дошн) — заплескати, залйпати || 
- внуть двсри—грюкнути дверйма. 
(Захлопал глазамн) — Закліпав, за¬ 
лупав очйма. 

Захньїкать—запхгінькати. 
Заходить—1) (в гости н т. д.) — за- 
хбдити; (по дороге)—завертати; 2) (о 
солнце)—заходйти, западати. 

Захожий—зайшлий, зййденнй, зйііда, 
прихбдько. 

Захолустье—закутень, глушині; (от- 
даленное место)—відсторонь. 

Захотеть — схотіти, захтітн || - ться — 
заманутись, забажатись; (сильнеє)— 
закортіти; (фамил.) — прйспїчнтн. 

Захохотать-зареготатись). 
Захрапеть—захроптй. 
Захрипеть—захарчати. 
Захромать—зашкандибати, зашкутиль¬ 

гати. 
Захрустеть — захрустіти; (о пише) — 
захрумтіти. 

Захрюкать—зарбхкати. 
Захудальїй -зниділий, мйршавий. 
Зацапать—загарбати, зацупити. 
Зацветать—зак(ц)вітйти. 
Зацепить —зачепйти || - ка—зачіпка || 

- питься — зачепйтися; (задеть зз 
что-н.)— черкнути об віщо. 

Зачавкать—заплймати, зачвйкати. 
Зачарованньїй—заворбжений. 
Зачастить (часто ходить)—вчащати Ц 

-стук» — часто-густо; раз-у-раз, пб- 
часту. 

Зачатие — зарбдження || - чать — по¬ 
нести, заваготіти; законйти. 

Зачахнуть — занидіти, захйріти, зас¬ 
кніти; (о зерне)—приплюскнути. 

Зачем- для чбго, навіщо, чогб; (зачсм- 
то)—чогбсь, навіщось. 

Зачеркивать—закреслювати. 
Зачерпнуть—зачерпнути. 
Зачерчивать—зарисбвувати. 
Зачесьівать—зачісувати || - саться (на 

теле)—засвербіти. 
Зачет—1) зарахування; 2)(=зкзамен)- 

іспит семестрбвий, ісцит н - тная 
книжка—іспитбва кнйжка. 

Зачинщик—завбдця, привбдсць. 
Зачислить-1) зарахувати; 2) (на служ¬ 
бу)—вписати Ц - сление (на службу) 
—впне, зарахування. 

Зачитмваться — зачйтуватись (кнйж- 
кою). 

Зашагать — постебнувати, попросту¬ 
вати. 

Зашататься—схитнутись, захитатись. 
Зашіирнуть—зашпурнути. 
Зашевелиться —заворушйтись. 
Зашелестить-шелеснути; зашелестіти, 

зашарудіти. 
Зашивать—зашивіти. 
Зашипеть—зашипіти; (о змее, гусе)— 

засичати; (о сале)—зашкварчати. 



Заштатний 
- 95 - Злить, 

Заштатний—заштатний. 
Заштопать—заниру віти. 
Зашуметь-зашуміти; см. Шуметь. 
Защелкать — заляскати; (о зубах) — 
закліпати; (о соловье)—затьохкати. 

Зашита—1) зіхист, заслбна; 2) ( ей- 
ствие)—оборбна || -тник-оборбнець 
ц - щаться — захишіти собі, боро¬ 
нитись Ц - тать захишіти, оборо¬ 
нити II - щитньїй—захисний || - ш.ен- 
НЬІЙ (ОТ ветра)—захисний. 

Заявлять—заявлЯтн || - вление—заява. 
Заии- зієць (зійця) ||-ячий-зіячий. < 
Збруя збруя. 
Звать—1) клйкатн, гукіти; 2) (на¬ 

зивать)-взивіти Ц - ниє — звіння II 
тельнілй (падеж) -клйчний відмінок. 

Звсзда — зорй, зірка, зірнгіші; (пада- 
юшая) літівеиь; (путеводная) — про¬ 
відні зірка; (пятиконечная) — п'яти¬ 
кутна зірка ц - дньїй-збряний || -до- 
образнмй - зірчістий Ц-дочка — І 
зіронька. 

Звенеть—дзвеніти, дзеленькати, дзень- і 
кати, телбнькати. 

Звено-кільці, лійка. 
Зверь—звір(-ра) || -инец-звіринець || 

-ИНЬІЙ—звірячий Ц -ролов ловець 
II -ский — нелюдський, звірячий || 

- ство — звірство II - ски — як звір II 
-рек —звіря ( йти). 

Звон - 1) дзвін; (похоронний) — под¬ 
звіння; 2) (мелких двонков)—дзень¬ 
кіт (-оту), телінькання. 

Звонарь—дзвонір(рй) || - нить—дзво- 
нйти,, калатіти; (в звонок)—дзень¬ 
кати, телінькатн || - нкий — дзвінкий, 
-кость—дзвінкість || -нок—дзвбник, 
дзвінбк. 

Звук—звук, гук II - ковой — звуковий 
ц - чньїй —гучнйй, голоснйй || - чать 

—гуміти, звучіти, луніти; (тише)— 
бреніти; (зто звучит странно) — не 
бренйть зічудно, дйвно. 

Звикать—брйзкати, телінькатн. 
Здание—будівля;(каменное)—кам'янйця 
Здесь—тут.(уменьш.)—тутечки; бсь-де, 
бсь-дсчкн II - шннй—тутешній. 

Здоровий -здорбвий, дужий || - вье - 
здорбв'я II - ваться—вітітнсь, приві- 
тітись, на добрйдень казіти; (за 
руку)—ручкітися. (Пей на здоровье) 
—Пйй здорбв Ц - веть— здорбвшатн. 

Здраво (мислить)—звичійио, розумно 
мйслити Ц * виє—Здорбв'я. 

Здравомислне — здорбвнй рбзум | 
- слящий—розумний, розсудливий Ц 
- воохранение — охорбпа здорбв'я 

II - вствуйте—здорбві булгі, здорбв 
був! 

Зев—піша, пілька; (анат.)—зів. 
Зебра—зібра. 
Зевать—1) позіхіти; 2) (прозевать) 

ґівн ловйти II - вака — роззйва Ц 
-вок—пбзіх; (=нсдосмотр)—огріх. 

Зелений—1) зеліний; 2) недостйглий 
II - ватий — зеленйвий, ирйзелений 
Ц -лень -зілля,зілень;(об овошах) 

- зеленйиа Ц - лсніцик - горбдннник II 
ленеть—зеленіти II - льє—зілля. 

Земельний—земільний. 
Землевладелец—землевлісник || - ле- 
владенне—землеволодіння || -дслеп 
—хліборбб || - делие — хліборббство 

II - дельческий — хліборббський II 
- лекоп—грібар (-рЯ) Ц мер — земле¬ 
мір || - ройка — ирджбк, ціпкур || 
-трясение—землетрус || - черпалка 
- землечсрпілка || - устройство 
земільний .устрій, землевпоряджен¬ 
ня. (Землеустроительньїй)—земле¬ 
впорядний. 

Землистий - землйстий. 
Земля-1) земля, грунт; 2) (страна)— 

країна, край; 3) (то, на чем ходят) 
діл (дблу), землЯ; (упасть на землю)— 
впісти до-дблу; (лежать па земле)— 
лежіти дблі II - ной - земляний || 
- ляк— землЯк Ц - нка—землЯнка. 

Землянина—сунйці || -ничиьій — су- 
ничкбвий. 

Земной -зімний. 
Земноводний—земновбдний, водозе 

мець. 
Земский-Зімський.. _ 
Зеркало—дзіркало, люстро, свічідо II 

-льце—люстірко || - кальний—дзер- 
кільний. ч . ’ 

Зерно-зірко; (одно зерно)-зернина, 
(пшеннчное)—пшеннчйна; (просяное) 
—просйна (и т. д.); (отборное)—чбло; 
(мелкое)—заміркувате, дрібні || - но- 
вой - зерновйй; (хлеб)-пашнЯ, збіж¬ 
жя II - ноочистительньїй—зерноочи- 
сітіний* || -нишко—зернЯтко, зернин¬ 
ка II - ноядний — зерноїдний Ц - нк- 
стий—зернйстий. . и 

Зигзаги — зигзіги, кривульки й - го- 
образньїй—зигзаговйдний . 

Зима зимі |1 - мннй-зимбвий || - мой 
—взймку, взимі II -мовать зиму- 
віти II - мовка—зимівля. 

Зипун-сірЯк. 
Зняние—рбззів. 
Злак - зілля, травнйста рослйна. 
Златорогий—золоторбгий II - тоустии 

—золото^стнй Ц -тоглавий- золото- 

I Злить'И-йся — злгіти(ся); гнів мітн на 
кбго. 



1 

І 

Зло— ЛІХО, ЗЛО II - сть—злість (злбсти)Ц 
- ба—злобі II - бнмй — злйй, злющий 
Ц -й - злйй, лихйй. 

Зловоние—смбрід (смброду) || -ННЬІЙ 
—смердіочий || - деЙ—лиходій || - ка- 
чественньїй (медиц.)— небезпечний 
|| - намеренньїй — зловмйсний || 

- памятньїй — злопам'ятний || - рад¬ 
ний—зловтішний Ц -словие—лихо¬ 
слів'я Ц - стнмй—зловмйсний Ц - сча- 
стньїй—бідолйшний ц -умьішленник 
—злочинець II - употреблять — зло¬ 
вживати || - блсние — зловживання; 
надужитті. 

Зловещий—зловісний. 
Злополучний—см. Злосчастньїй. 
Змеевик—зміевйк. 
Змей (бумажньїй)—літівець, змій. 
Змея—змій, гадйжа || - иньїй — гадю¬ 

чий Ц - йка—гадіочка. 
Знак-знак; (денежньїй) — грошовій; 

(препинання) — розділбвий знак; 
(в знак чего-либо)—на знак чогбсь 

Іі - чек—значбк;(=флажок)—прапо¬ 
рець. 

Знайомить—знайбмитиЦ - ться-знайб- 
митись, зазнайбмлюватись, зазнава¬ 
тись Ц - мство—знайбмство В -мий— 
знайбмий. 

Знаменатель—знаменник || - тельньїй 
знаменний || - нитьій — славетний || 
- тость—знаменгітість || - ниє—знак 

II - новать собой—значити, позна¬ 
чати. 

Знамя—знамено, .корогбв, стяг, пра¬ 
пор Ц - еносец—хорунжий. 

Знание—знаний; (с практич. оттснком) 
—знаттй. 

Знатний—знатнйй || - ток—знавець. 
(Знатно ответнл)—одказів, одповів 
знаменйто. 

Знать—1) зніти; 2) мабуть; 3) (люди) 
—вельмбжне панство. (Дать знать)— 
сповістйти; (дать о себе знать—пе¬ 
реносно)— дітися в знакй; (звать 
толк в чем)—знітися на чбму || 
- ться —водйтися. 

Знахарь, -ка—ворожбйт, шептун; шеп¬ 
туха, відьма. 

Значение-1) знічіння, зміст; 2) (важ- 
ность)—значіння, вагі, сйла || - чи- 
тельно—знічно; кудй ||-тельньїй— 
значнйй, чнмілий, не абй-який || 
- чить—значити, визначітн; (много 
значит)—багіто віжить || - читься— 
лічйтнся, рахувітися, бути впйсаннм 

II - чит—бтже, знічить, значиться. 
Знающий—що зніється на чбму, тя¬ 
му вдій. 

Знобить—морбзнтн. 

Зной—епіка; (сильнеє) — пЄкло, парні 
II - йнмй—пекучий, палючий. 

Зоб—вбло. 
Зов —пбклнк, гук. 
Зодиак—зодійк. 
Зодчий—будіввйчий. 
Зола—золі, попіл, луг. 
Золовка—зовгіця. 
Золотистий—золотівий || -тить—зо¬ 
лотіти II - ник—зблотнйк. 

Золото -зблото, злбто; (сусальнос)- 
сухозлбтиця, шумйха; (чистое)—ти¬ 
ре зблото; (червоное)—чЄрвінь || -той 
— 1) золотій; 2) червінець, дукіч || 
- тонскатель—шукіч зблота || - то 
швейка—гаптйрка. 

Золотуха—золотуха || - шний — золо¬ 
тушний. 

Золочение—позолбчування || - ченьїй 
позолбчуваний. 

Зольник—попельнйк. 
Зона—збна. 
Зонд—зонд, прбтнчка. 
Зонт—иарасблька, зонт; (глазной)—ко- 
зирьбк. 

Зоркий—(глазі—гбстре бко || -кость- 
гбстрий зір; (переносно) также- 
пйльаий, чільність, видкнцість. 

Зрачок—зінйця, зрінка. 
Зрелмй—1) стйглнй, достйглий; 2) о 

человеке-дійшлий, дорбслий |І -лость 
—спілість, достйглість; дійшлість, до- 
рбслість || - реть—спіти, спінути, до- 
стигіти; (о людях также) — дохбднтн 
свого зрбсту; (видеть)—см. Видеть. 

Зрение—зір (р.—збру); (слабое)—пло¬ 
хій зір; (с точки зрепия) — з пб- 
гляду. 

Зрелніце -вндбвище. 
Зритель - глядіч || - тельньїй—(зал)— 

зіла теагрільна; (вообще)—зоро 
вій (напр., нерв). 

Зря—дарбмно, мірно; (говоритьзря)- 
без діла говорйти. - 

Зрячий—видющий. 
Зуб—зуб; (сжать зуби)—зціпіти зу¬ 
би; (щелкать зубами)—кліцати зу¬ 
бами; (точить зуби)—гостріти зуби 
|| - боскалить—шкірити зуби, глу¬ 
зувати || -чистка—хопістка || -чатий 
—зубчістий II - бчик—зуббк. 

Зубец—зубець; (вьіпукльій)-вйзубень; 
(вогнутьій) — зізубень; (в зубч. ко¬ 
лесах)—пілець || -било—1) шрубень; 
2)(для насечки напильников)—зубгіло. 

Зубр—зубр, тур. 
Зубрить—товкті. 
Зуд—свербіж, сверблйчка; (пнсатель- 

скнй зуд)—(писмЄішнцька свербляч¬ 
ка*) || - деть-свербіти. 



Извоз 
Зьібь 

97 — 

Чибь—1)(на море)—брижі, зиб(м.р ); 
2) трясовйна (болото) Ц -бкий 1) хит¬ 
кий хибкий; 2) (о болоте) — грузь¬ 
кий* II - бучий (песок) — сипкий пі- 
сбк. 

Зьічньїй—гучний. 
Зябкий — мерзкйй, мерзлякуватий II 

- кость—мерзлякуватість (-ОСТН). 

Зяблмй—мбрзлий. 
Зять—зять.. 

и 

Цгда^-'гблка; (на здании)-шпиль; игльї 
хвойньїх дер.-глйця. 

Игиорировать—ігнорувати. 

Иго—кормйга. 

№(Ж^ьний Дім-гр^ьня. 
Игра-Шграіподвнжйие^игрм-РУХб 
мі Ігри II -рать.-ея—10і рати. ся, гу 
лйти -ся (гулйти у шахи), иг-ать на 
скрипке—г рати на скрйпку II ■-ривмй 
жартівлйвий; ігрйстий, пікантний || 
*оок—Шгрбць; игрок в карти -* кар- 
і«Р, ра « - рушка— іграшка (чужі 
бідк за іграшку); ийця, цйиька. 

Иаеал— ідейл II - льньїй—ідеальний. 
Йдея-ідбя II - деализировать- ідеалі¬ 

зувати II - деалистический—ідеалі¬ 
стичний II - деология-ідеолбгия^ 

Иіиот—ідібт, йблоп II -ТИЗМ-ІД10 

тйзм. 
Ид0Л—ІДОЛ || -лопоклонник—ідолопо- 

клбнець. , .. _ 

телей—на кбш-га бітьків, кбштои 
батьків; кто состоит на вашем иж- 
дивении? - когб удержуєте (утри¬ 
муєте) на ваші кбшти? 

Из—з (із, зі, ізі)) II - за—1) (откуда) 
з-за, з-по-за; 2) (по причине)-чбрез 
(кого, шо). , , 

Изба—хбта II -бач—хатник. 
Избавитель—визвбдьник || - вление- 
визвблення II - нлять-визволйти, ви¬ 
бавляти; из-те меня ОТ ***** 
те мені спбкій з цим! II -влиться 
(«збавиться) — збуватися збутися, 
позбутися) (чогб); (яьіразит.) спбка 
тися здихатися (кого, чого). 

Избаловать — розббштатн, (вираз ит.) 
—дати розпусту II - СЯ — зледащіти, 

Избе'гать-уникати; (чуждаться кого- 
н)—цуратися; во избежание—шоб 

а- 
- бнение—вигублення-. 

Избиратель—виборець || - льньїй ви- 
ббрчий. 

І Російсько-український слоонпк.—7. 

Избирать—обирати (изб-тькем—оби¬ 
рати за кбго, на кбго). 

Избрание—обрання || - нник —^бра¬ 
нець II - нньїй — 1) ббраний (ббрані 
представники); 2) добірний (добірне 
товарйство). ,, 

Избрать—обрати (т. Вбдя ббрано на 
(за) гблову ревізійної комісії). 

Избьіток—надмір, лйшок; пбвнява (од 
пбвнявисил юнацьких); (в знач.—до- 
вольство)—достатки (живуть у до 
ГТЙ.ТКЯХ)і 

Изваяние—статуя (стоїть, як статуя). 
Извері’—недблюд, кат[юга]. 
Извержение (о вулкане)—вйбух. 
Извести—см. Изводить. 
Известие—вість (род. п. -ти), звістка 

II - стно—відбмо || - стньїй відб- 
МИЙ, знаний. пп„.,А 

Известь—вапно || - стковьій—вапнй- 
ннй; и-ан копь - вапнякбва ко¬ 
пальня, вапнйрка Ц - стняк-вапнйк. 

Извещать— повідомлйти || - щение 
повідбмлення. 

Извиваться—звиватися. 
Извилина—лукбвина, закрут, загиб II 

- ЛИСТЬІЙ—лукастий, кол.нуватий. 
Извинение •— вибачення, пробачення, 
Просить извинеиия — просити ви¬ 
бачення, перепрбшуватнея || - ни- 
тельно—простймо II - нять--вибачй- 
ти (только в сов. в.)—пробачити; из- 
вините!—вибачте, вибачайте, про¬ 
бачте! II -няться—перепрошати;(сов. 
вЛ-перепросйтн, проейти вибачення. 

Извлекать (доход) — вшДОв*ти, по- 
бирати (прибуток); (пользу) — см. 
Пользоваться; (сов. внд)-спожитку- 
вати; (математ. корень)—корінювйти 

II -влечение — (из протокола, уста- 
ва...)—вйиис, вйтяг; (математ. корня) 
-корінювання; (доходов) — вндобу- 

в&ння. 
Извне-з-бкола, зовні. 
Изводить (извести) - перевбдити, 

страчувати (стратити); (раздражать)-- 
дратуватн. мордувати; (надоесть 
чем-либо)—назолйтися (він мені на- 
золйвея своїми примхами) || -ся 
марніти, (сов. в.)—змарніти. 

Извоз, (заниматься извозом)-хурма- 
нувйти II г зчик—Візник. 



Извольте — 98 - ИзобрязнтельнуЦ 

Извольте — см. Пожалуйста; (наре- 
чие)—сількісь; чего изволите?—що 
(вам) вгбдно? 

Изворачиваться — викручуватися. 
Изворотливьій — в’юнкий, спрйтннй, 
викрутнйй. 

Извращать— перекручувати || - щепне 
- перекручення; схгіблення, зне- 
прйвлення (сексуйльне знепрйвлен- 
ня). 

Изгиб —загйб, крившій, залбм; см. еще 
Извилина Ц - ать—згинйти, (сов. в.) 
-—Іі]зігнутн || - аться - вмгинйтнся: 
звивйтися (гадюка звивйеться...). 

Изгнание—вигнйння || - нник—вигнй- 
нець. 

Изгонять—виганйти, внгбнити. 
Изгородь - [о]гор6жа; живая нз - дь 

—живопліт,-плбту. 
Изготавливать—вироблйти, внрбблю- 

вати. 
Издавать—вндавйти || -дание—видйн- 
нй (кнйжка вихбдить третім видан¬ 
ням); видавйння (прйво вндавйння 
цих підручників належить Держ. 
Видавнйцтву) || -датель - видавець || 
- дательский—видавнйцький || - да- 
тельство—видавнйцтво. 

Издавиа—здйвна, з дйвніх дзвЄн. 
Издали—здйлеку, здалй. 
Издевательство — зиущйння, глум || 

- ваться—знущйтися (з кбго), глу¬ 
митися (з кбго). шкйлити (з кбго). 

Изделие-вгіріб; (вьіработка)—рбблнво. 
Издергаїшмй — зденервбваний (зде- 
нервбваний інтелігент); пошйрпаннй 
(пошйрпані нерви). 

Издержать—вйтратнти || -ся—вйтра- 
титися Ц - жка—вйтрата.' 

Издьіхать — здихйти; (о многих) — 
по[вй|здихйти. 

Изжарить—спектй, засмйжнтн. 
Изживать—вижнвйти (що\ (сов. в.)— 
вижити, відживйтн (що) (слід від- 
жйти ці зйлншки старбго пббуту) 

Изжога—згйга. 
Излагать—внкладйти; (сов. в.)-вйкла- 

сти; изложенньїй — вйкладений, за- 
знйченнй (з зазнйчених причин не 
міг стйтн до роббти). 

Излечсние—лікувйішя (не надається 
до лікувйння) II - ЧНМЬІЙ — ВНГ0ЙНЙ1). 

Изливать (горе, тоску, чувства)—про- 
явлйтн, виявлйти, розвбдитнся (про 
своє гбре). 

Излишек —лйшок, зайвннй (лйшок вбг- 
КОСТИ в землі) || - ШЄСТВО — 1) роз- 
кішшя, розкошувйння; (вьіразит.)— 
жнрувйння;2)(неумер.пользов.)-над- 
ужнвйння II - шне—зййва річ (зййва І 

річ говорйти про це) Ц-шний—зай¬ 
вий. 

Излняние-вйлнв; и-ие (чувств)-освід- 
чення, вйявлення, пройвлення. 

Изложение—виклад, викладення. 
Излом—злом,-му. 
Излучать — (тепло, свет)—випроміню¬ 

вати; (волим радно)—рядіювйти. 
Излюбленньїй — улюблений: (как 
существ.)—ул юблснець,-н ка. 

Измельчать—здрібніти. 
Измена—зрйда || - ненне — зміна, від» 
міна Ц -нник—зрйдник || - ннический 
- зрйднинький II - нчнвьій — міи- 
лйвнй, змінний || - НЯТЬ — 1) (пре- 
давать)—зрйджувати (когб); 2) менять 
—змінйти, відмінювати. 

Измерение—вймір, ббмір Ц - рнмьій — 
вимірнйй II - ритель — мірнйця (мір- 
нйця грімлйчого гйзу), вимірник | 
- рительньїй — мірнйчнй |] -рять — 
внмірйтн, обмірйти, обмірювати. 

Изможденньїй — висилений, знеси¬ 
лений. 

Измьішлять (нзмьіслить) — вимиш- 
лйти, вймислнти, змйслити, вигйду- 
вати. 

Изнанка — спід, вйворот, низ; наиз- 
нанку — навйворот; из-ка жнзни— 
зворотний бік жнттй. 

Изнасилование-згвалтувйння || -вать 
—згвалтувйти. 

Изнашивать (износить)—знбшувати, 
зносити || - ся (о частях механнзмов, 
машинах)—зужиткбвуватися, зужи¬ 
тися, вистйрюватися. 

Изнеженньїй—пещбннй. 
Изнемогать (изнемочь) — знемагйтн, 
знесйлюватнся, упадйти на сблах || • 
- можение—знембга. 

Изнищать—зуббжітн. 
Изнурять — висилйтн, внмбрюватн, 

(сов. в.)—вйморити. 
Изнутри—з-сербдини. 
Изобилие—см. Избьіток; (о плодах)— 
ряснбта; в изобилии—здббіль, подо- 
стйтком II - ловать — рясніти (чим) 
(йогб промбва рясніла чужозем¬ 
ними словйми); бути багйтнм (на що) . 
(річкй багйті на рйбу); мати (чогбсь) ' 
здббіль. 

Изобличать—внсвідчувати, викрнвйтн 
(щось) (вйкритн брбхні). 

Изображать (изобразить) — змальб- 
вувати, змалювйтн; изображать из 
себя...—удавйти з себе... || - жение— 
ббраз; (процесе)—змалювйння. 

Изобразительньїй — (об нскусстве)— 
образотвбрчий; мальовийчнй (мальов- 
нйчі зйсоби мбвн). 



Изобретатсль 99 - 
Иноверец 

Изобретатель — винахбдець || - рета- 
тельинй—винахідливий; вигадливий 
п. ретать-винахОдити, (сов. в.)—ви- і 
найти її - ретение — вйнахід (-ходу, 
и р.); вйнайдення, винаходження 
(как процесе). 

Изолировать—ізолювати. 
Изощрять — вигострювати, удоскона¬ 

лювати (дОвгі впрАви вигострюють 
здйтності); (сов. в.)-вйтончити (вй: 
тончнв розум); изощренннйі- за¬ 
пізнаний (у чОму), знаючий (чогО), 
(о вкусе, способностях) вйгострении, 
Столько о вкусе)—рафінований || - ся 
(в чем-ниб., иронично) — вимудро¬ 
вувати (закордонна буржуазія ви- 
мудрОвуе брАхні на СРСР; почАв 
вимудровувати дбтепи). 

Израсходовать—см. Издержать; зу¬ 
житкувати (зужиткувАли все паливо). 

Изредка—зрідка. 
Изречение — вйелів (ЛАнінові думки 

та вйелови). 
Изрядннй-чимАлйй;нзрядно—гаразд, 
чимАло (гарАзд напйвея). . 

Изувер — бузувір II - ство — бузувір¬ 
ство. . 

Изувечить—скалічити, покалічити. 
ИзумительниЙ — дивовйжний, из- 
умительно—на прОчуд(о) || - мленис 
пбдив, здивувйння; приводить в из- 
ние-здивОвувати; прийти в из-ние 
—здивуватися II - млять — дивувати, 
чудувАти. 

Изумруд—смарагд. 
Изуродовать—знівечити, спотворити, 
см. еще Изувечить. 

Изучать — вивчАти, студіювати II - че¬ 
мне — вивчАння, вйвчения, студію- 
вАшія, студії (він продовжував свої 
студії англійської мОви). 

Изьіскание—(средств)—вишукування; 
(о научньїх, осведомительньїх ис- 
следованиях)—дОслід, дослідження || 
-скнвать — винаходити; из- ать 
средства (денежние) — винаходити 
кошти, здобувАти кОштів; из-ать 
способи...—добирАти снОсобу. 

Изьісканиий— добірний, вйшуканий. 
Изюм—озюм, узйм. 
Из’явительное (наклоненне) - дійс¬ 
ний (спОсіб). 

Из’являть — (желание, волю)—освід- 
чАтн, (сов. в.)—освідчити; (согласие) 
— погоджуватися (на то), приста¬ 
вати (на то). 

Из’ян — 1) ґАнДжа (кінь з гАнджею), 
см. еще Порок. 

Из’яснять—пояснювати, з ясОвуватн. 
Из'ятие — відібрАння, відбирАння, вй- 

лучення (відібрАння церкбвних КОШ¬ 
ТОВНИХ речАй). 

Изящность (нзящество)-виборність, 
вйтонченість; маЙстАрнІсть, худож¬ 
ність; оздОбність;дол Адність||-щний- 
крАсний, виборний (крАсне вбраний); 
вйтончений (вйтончені маніри); май¬ 
стерний, худбжній (майстАрне рО- 
бливо; худОжній орнамАнт); оздОб- 
ний (оздОбні вйробя); долАдний (до- 
лАдна жінка); изящная литература 
— крАсне пнсьмАнство. 

Икать—[г]йкати. 
Икона—ікОна. 
Икота (икотка) —[г|йкавка. 
Икра — 1) ікрА, (очно зерно)—ікрйна; 

(как кушанье)— кав'яр; 2) (у ноги)— 
лйтка, литкй. 

Ил-м^л; (наноси из ила)—нАмул. 
Или (иль)—абО, чи. 
Иллюминировать—ілюмінувАти. 
Имение—маОток. 
Имеаинник — іменинник || - нинн — 

імснйни. 
Именительний (падеж)-називнйй (від- 

мінок). 
Именно — сАмс; (= как-то:)—а сАмс. 
Именной—імАнннй. 
Иметь—мАти; имеетея—А; не имеетси 

—немАє; иметь в виду — мАти на 
увАзі, Оці; иметь значение, вес— 
вАжитн (зто не имеет никакого зна¬ 
чення—це не вАжить нічого); иметь 
види—вАжитн (на кОго, що); иметь 
действие—мАти ейлу (цей закОн ще 
мАє ейлу). 

Империя—імпАрія || -риализм-імпері- 
ялізм Ц риалистический — імперіялі- 
стйчний. 

Имущество--майнО, маєтки; им-ство 
наследственное-спадкОвс м.. спАд- 
шнна II - венний—майновйй. 

Имущнй—замОжннй, майтннй. 
Имя-ім’й(р. п.-ім’й), імАння; по именн 

—наЙмАння; клуб имени т. Варіш- 
ского—клуб імени т. Варйнського. 

Иначе — ннАкІше); как-нб. иначе— 
йн-як. 

Инвентарь - інвентАр. 
Индивидуализм—індивідуалізм || - ли- 
стический — індивідуалістичний 

II -льний-ІНДИВІДУАЛЬНИЙ. 
Индюк—нндйк II - дюшка-индичка. 
Иней—іній, - ею, нАморозь, - зн (ж. р.). 
Инертннй—інбртний. 
Инженер—інженАр. 
Инициатива—ініціятива || - тивнни 

’ ініціятйвннй || - тор-інінійтор. 
Инкрнминировать - інкримінувати. 

■ Иноверец—иновірець. 



Иногда — 100 — Исповедьівать-си 

Иногда—йноді, йнколи, чйсом. 
Иногородній—чужогорбдній, з йнших 
міст; позаміськйй (позаміські адре- 
сйти). 

Иноземец—см.- Иностранец ||-мньїй 
—см. Иностранньїй. 

Иной—гінший, инйкший; дЄ-хто, дЄ-ко- 
трнй (дЄ-хто сиділи, а дЄ-хто стойли). 

Инок —інок, см. Монах. 
ИноплеменникАужоплемінник, чужо- 
рбдець. 

Инородец — ннорбдець || - дческий — 
инорбдецький. 

Иносказательно—алегорйчно; припо- 
відно (цьогб вйразу він ужйв при- 
повідно); в перенесеному значінні 
(цей йогб вираз слід розуміти в пере¬ 
несеному значінні) Ц - ньій — алего- 
рйчний; з перенесеним значінням, 
приповідний. 

Иностранец — чужозбмець; (чужой)— 
чужйнець Ц -нньїй—чужоземний; чу- 
жйй (чужі слові в українській мбві); 
иностраннме язьїки— чужі мбви. 

Инстнтут—інститут. 
Инструктировать — інструктувати || 

- ктор — інструктор II - кция — ін¬ 
струкція. 

Инстру. е іт—інструмент; (нар.)-стру- 
мЄнт. 

Интерес — 1) зацікавлення (усі з за¬ 
цікавленням прослухали дбклад); (нн- 
тересность)—цікйвість; (зти даніше 
нмеют большой интерес для ста¬ 
тистики — ці ділі у волйкій мірі 
цікйві для статйстики); 2) інтерес 
(класбві інтереси) || - нмй—цікйвий, 
інтересний; бьіть в интересном 
положении-бутн в поважному стйні 

II - овать,-ся — цікйвити,-ся, інте¬ 
ресувати,-ся; ннтересующнйся — 
цікавий (чогб), зацікавлений (у чб- 
му), амйтор. 

Интрнга—інтрйга. 
Инфекционньїй—Інфекційний Ц - дня 

—інфекція 
Ирония—ірбнія Ц - низировать — іро¬ 

нізувати II - нический—іронічний. 
Иск—пбзбв; пред’явить иск—занести 

пбзбв, запізвйтн (когб) ||-овой— 
позбвний. 

Искажать — спотвбрювати, перекру¬ 
чувати (псрекрутйв мої думкй); пере- 
крнвлгітн (обличчя перекрйвлене від 
гніву) || - жєниє—спотвбрення, пере¬ 
кручення, (процесс)-спотвбрювання, 
перекручування. 

Искалечить - покалічити, скалічити. 
Искание—шукання; прагнення (нові 
прагнення в гблузі мистецтва) || - на¬ 

гель—шукіч, искатель приключе- 
ний—авантурник; (внразит.)—лицар: 
шйстя || - кать—шукати. 

Исключать — вилучйти, виключати;: 
исключая—опріч, за вйнятком; не 
исключая—не виключаючи, як та- 
кбж Ц -чение—вилучення, вгіключеи:-] 
ня (вйключення із спйску); вйнятоі 

(усі без вйнятку) || - чительно—вгі- 
лучно, виключно; он говорит исклю- 
чительно по-укр.—він говбрить са- 
мбю укр. мбвою || - чительньїй — 
виняткбвий (виняткбвий випйдок); 
вйлучннй, єдйний (вйлучнб занятті 
йогб булб рибальство). 

Исковеркать — знівечити, понівечити; 
см. еще Искажать. 

Искомьтй (о числс, вели чине,, коли- 
честве)--потрібний, пошукуваний, що І 
[йогб] шукається. 

Исконньїй одвічний, споконвічний; 
прастарйй; исконньїе обитателн — 
прамЄшканц1. 

Ископаемьій-копйльннй; исколаемое 
—копйлина. 

Искоренение - вйкорінення; (продол., 
многокр. процесе)—викорінювання || І 
- нять—викорінйти. 

Искоса скбса, крйво. 
Искра -іскра || -кристьій—іскрйстий. 
Искр.енний — щирий П -нгіость - щй- 

рість. 
Искрнвление—викрив, скрйвлення. 
Искупать («скупить) — спокутувати 

(провгіну) Ц -пление-покута; искупи- ] 
тельная жертва—спокутна жертва. | 

Искуснтель—спокусник. 
Искусйо-штучно, майстЄрно|| -сньїй ( 

1) штучний, майстерний (штучно і 
зрббленнй прйстрій); 2) умілий (умі¬ 
лий мійстер) II-сственньїй - штуч- 
ний (штучне угнбєння); рббленнй 
(рббленнй сміх); искусственное дьі- ї 
хапне — штучний віддих || -сство- - 
1) (изящн. исск.)-мнстЄцтво; 2) (уме- ; 
ниє, техннка)—умілість, техніка (бу- 
дівнйча техніка). ' - 

Искушать — спвкушйти, підвбдитн на 
спокусу II - шение—спокуса. 

Испання — Еспйнія || - нский—еспйя- 
ський. 

Испаренне—вгіпар;(вьіделение пара)- 1 
парувйння Ц -рнна-потй || - ряться 
— випарбвуватися; (вьіделять пар)— 
парувати, брйтися пйрою. 

Испечь— спекти. 
Испнсьівать—списйти, пописйтн. 
Испитой —ОПЙЛНЙ. 
Исповедьівать,-ся-сповідйти,-ся || -дь 

—спбвідь,-ди. 



— 101 - 
Истощать 

Исподволь 

Исподволь—споквблу, повблі. 
Иггіодлобья — (смотреть ис-я)—стбр і 
Ис(дїїй«ся); (вмразит.)—зйзом диви- 

Исподтишка — знйшка, нйшком; С®ьі- 

„сРп=Г-=” 

Исполнение—виконання; (процесе)— 
И викбнування; привести в 
Иснолнить II - иитель 7 

II. нительннй-виконавчий II нять 
(исполиить) - викбнувати (вико¬ 
нати); здійснювати (він здійснив свої 
иАміпиУ исп-ить желание, волю 
'‘ЛЙ, учинки .блю исполнить , 
„олг _ учинити оббвйзок, испол 
няюіций обязанности - виконавець 
оббв‘йзків; исп-ять «бязанпост - 
гпоавувати (за кбго) - няться 
Лінуватися; 2) здійснюватеся, 

справджуватися Д?ІИ яІ} асте 
впилися мої надії); 3) (о ' 

„ромсжутках времени) — «‘И* 

—зіпсбвашсть. , „цй чи. 
Исправительньїй попр > , 
поавнйй II - вление — поправа, ви¬ 
вченні; („нагО-виправлювання; 
(о должцости)-справування || - мть 
- справлйти, поправлйти, випра- 
влйти; (сов. в.) - поправити, іжпра- 
витіг ис-лять должность (кого) 
'лмвЛіти (за кбго). заступйти 
(когб) на посілі, заступіти (чию) 
посаду; исправляющий должность 
- см Исполнять, исполняющий 

Испр’авно—справно || - ность— справ* 
НІСТЬ II • ньій—справний. 

Испражнение - вйклад, послід, е1<с1Ф®’ 
мбнт II - жняться — випорожнйтися, 
облегшатися. 

И сп р о б о в ат ь — 1) вй п р обу ват ипо¬ 
бувати йковість новбі продукції). 
(=попробовать)—одпрббувати, скуш¬ 
тувати; 2) (испмтать) — зазнати (він 
багато лйха зазнав). 

Испуг—перелйк, ляк; псреполбх || - ать 
— злякати, перелякати, перестра- 

Испускать (запах чего) - тхнути 
(чим), нестй (чим), пашити (чим), 
(зловоние)—смердіти. 

Испьітание—1) випроба, вйпробуван- 
ня (випробування здатносте); (зкза- 
мен) — іспит; 2) (беда, несчастье) — 
лйхо, іспит, (вьіразит.)—лиха годйна 
||-тьівать (испьітать)— 1) випро- 
ббвувати (вйпробувати) (комісія ви¬ 
пробувала працездатність канди¬ 
датів); 2) (=ошушать) — зазнавати, 
дізнавати, відчувати, почувати (зазнав 
лйха); (о боли муках, страданни)-тер- 
піти, страждати (терпіли велйку муку); 
испьітаннмй—вйпробу вашій; испьі- 
туеммй—вивірюваний; (в научньїх 
експериментах)—досліджуваний, об - 

бкт дбсліду. , , 
Исследование — рбзвідка, дослід; 

(только процесе)—дослідження, до¬ 
сліджування і| - ватель—дослідник || 

'• - вательский —дослідний, дослідний 
II - вать—досліджувати. 

Исступленньїй — несамовйтий, не- 
стймний. 

Истекать — (о ероке, времени) — ви- 
хбдити. кінчатися, минати; истечь 
кровью — зійти крбв'ю; истекший 
—минулий. 

Истерзать,-ся - змордувати,-ся, зму¬ 

чити,-ся. . 
Истерика—гістбрика || - рический п- 

стерйчний. 
Истец—позбвник, позивач. 
Истечение (о ероке) — скінчення; по 
И истечении (ерока) - по скінченні; 

(меднц., О крови)-виплив. 
Истина—істина ц -нно—істинно, дійс¬ 

но II - ннмй — істинний, дійсний, 

І Истлсть—зотліти, перетліти; (о дереве) 

; Ис7оСкР-Лвйіік; джбрблб (з джербл 
знаний). . 

Истолковьівать—товмйчити. 
іістолочь - стовктй, потовкти, пото- 

' Истома—млість (-сти, ж. р.), млбеті 
’ (множ ч.) II - мить-знудити (знудило 25 'дбвге дожидання); зморити 

(тяжка роббта зморила), змлбіти 
спбка змлбїла) || - миться - знсмог- 

. тйся (знемігся від тяжкбї роббтн); 
у знудйтися (знудйвся, ДбВГО ДОЖН- 

і- даючи). 

" 1 рическйй-Ісо- 
ь І ИрйГй » - РИЙ - ІСТЙрЬг. СЛУЧИЛаСЬ 
а- история—трапилася оказія. 

Кетошать-™4оийіну1т« (ВІД гблоду 
? він збвсім охлйв); 2) (истощить) 

виснажати (вйснажити), висилйти 



Истратнть,-ся — 102 — Казн 

(вйсилити) (важкб роббта виснажила 
йогб сйли); (о запасах)—вйчерпати || 
- ідаться (нстощнться) — висна¬ 
житися, (вйснажитися), висплйтися 
(вйсилитнся); (о запасах) вйчер- 
патися, кінчитися || - щение — вй- 
снаження, вйсилення; по ист-нии 
запасов—колй запбси скінчаться. 

Истратнть,-ся- вйтратити.-ся. 
Исгребитель — вигубнйк, винищувач 

II -бигельньїй—1) згубний (згубні 
війн ) 2) внгубний (вигубні загбнн) 
II-блять — вигублювати; вибавлйти 

(вибавлйтн шкідників). 
Истребовать — вгіправити (вйправнли 
налбжпі кбштн). 

Истукан—боввбн. 
Истьій—справжній, іцйрий, існий. 
Истязание—катувбння, мордувбннн |[ 

- затсль — кат || - зать — катувбтн, 
мордувбти. 

Исход—кінбць; на исходе (что-л.)—до- 
хбдить крбю, кінчається (щось) 
(грбші дохбдять крбю; січень кін- 
чбється) II - дить — вйходнтн, попо- 
ходйти (попоходйв по всіх мага- 
зйнах); исходящий (о№№, бумагах) 
—виступнйй || - дньїй — вихіднйй. 

К—до (Ід£ до лікаря. Тобі до лицй 
зелбне. З усйкими справами вдавб- 
тися до секрбтарй т-ва), на(На жаль— 
к сожаленню; на сбром кому — к 
чьсму сгьіду. На 10-річчя Жбвтня— 
жбдиого нсписьмбнного. На рбнок я 
вже б^ду в Полтаві), над (При- 
хбдьте над вбчір); изредка - (преим. 
в бран вьіраж.)—(і)к (Тудй к лихій 
годині). 

Кабак—шйнбк,-нку || - батчик—шнн- 
кйр,-й, (женщ.)—шинкбрка,-и. 

Кабала—невбля, кормига, кабалб || -ба- 
лить—см. Закабалить || -бальний— 
каббльний. 

Кабан—кнур,-рб, (кастрнр.)—каббн,-б, 
(дикий) — в§п(е)р,-пра^ (ум.) — вб- 
прнк,-ка. 

Кабинет кабінбт.-у (Бактеріологіч¬ 
ний кабінбт) Ц -бинетньїй—кабіяетб- 
вий (Кабінетбвнй учбний). 

Каблук—підбір,-ббра, підп'йток.-тка. 
Кабриолет-кабріолбт.-ту, бідб,-и(ж. р.) 
Кабьі якби, колй-б. Кабьі знать 
да ведать—якбй знаттй. 

Кавалерия — кавалбрія, кіннбтя, ко- 
мбнне військо || - валерист—кавале¬ 
рист, кіннбтчик, комбнннй (у вій¬ 
ськові). 

Исходатайствовать — виклопотати' 
(віаразит.)—вйстарати. 

Исхудать—схуднути, (вьіразнт.)-з тіла 
спасти, 

Исцелять — сцілйти, уздоровлйти, ви- 
гбювати (вигоїти). 

Исчадие (вмразнт.) — кбдло (кбдло 
гадюче). 

Исчезать — зникбтн В - зновение - 
зникнення 

Исчерпивать, - ся, — вичірнувати. ся 
(сов. в,—вичерпати,-ся); исчерпьіваю- 
шие данньїе — вичбрпні, пбвні 
дбні. 

Нечисленне — [обчислення (чйслення 
часу) Ц -слять — числити, обчйслю- 
ватн. 

Итак—бтже. 
Итальянец — італієць П - ка—італійка 

II -нский—італійський. 
Итти—(тй (йти); идет (к лицу)—лй- 
чить, пасує; ие идет так делать—не 
годйться (лйчить) так робйти; все 
идет хорошо—усб йдбться гарбзд. 

Итог—підсумок II - го—рбзбм. 
Ищейка—слідбць (соббка-слідбць). 
Июль—липень II - ский— липнбвий. 
Июнь—чбрвень II - ский — чєрвнбвнй. 

Кавардак— (бесиорядок)—розгардійш, 
(суматоха) — гармйдер,-у, ш&рва- 
Рок,-у. 

Каверза, (чаїце во ми.) каверзи—кб- 
верзи, вйкрутні; інтрйги. 

Кавички—лапки (знак ....-). 
Кадастр —кадбстер,-тру. 
Кадет—кадбт,-а (Кадбтський уряд). 
Кадка—діжка, (мал.)~діжечка, (больш.) 

—кбдіб.-доба. 
Кадр —кбщ),-у. 
Кадьік — борлбк,-кб, Адбмове яблуко. 
Каждий—кбжний, усйкий || - ждьій 

год. вечер, день; каждий втор- 
никг каждий праздник. каждое 
лето—що-рбку, що-вбчора, що-лнй; 
що-вівтірка, що-свйта, що-літа || 
- ждьій раз—що-рбзу, кбжного рбзу; 
раз-у-рбз Ц - ждодневний — що- 
дбнний. 

Казак козбк,-б || - заки — козаки, ко- 
збцтво (Червбне козбцтво) II -зачок- 
козачбк.-б. 

Казарма—касбрия (По чсрвбних кб- 
сбриях). 

Казать(ся) — здавбтися, видавбтися, 
удавбти Ц - жущийся позірний. 

Казна—(деньги)—грбші, (государств.) 
—скарб (держбвний).-у; держбвз. 
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уряд, казн!(из рус.) II *звннмй -дер- К 
жйвний, казенний, скарббвий || -зна- 
чей - скарбнйк II - значейство - К 
скарбниця (державна та и“-)* . 

Казнь — стріта, кіра (на смерть) II 
К -знить—стр1тити,-1чу, (многократн.) 

—стрічуватн (Щб то лк>ду пострічу- Ь 

Как—як ^ - будто—(не)м6в, (ке)ніче, к%£ ніби1II -би-лк-би. коли-б 
(Колй-б не впістн) II - вдруг - аж 
бсь як бсь, колй це, коли вріз, 
раптом || - должно, как полагается 
—яктріба, як гбже.як наліжить(-ся), 

як мае(-ться)бути || «ХТабІЇЇЇ. 
ті II - нибудь — як-иібудь, аби як 
якось II - следует—як СЛІД, СЛІДІМ 
(Тріба слідбм усі робйти), ДР-лад^, 
до путтй, гарізд II - ТОт7^чй!соСЬг.1_ 
тріба йкосьполігодити); 2) (напр., 
як 6г, а сіме (Д1-які ніші поїти, як- 
от Дніпрбвський, Сосюра,—з ^спіхом 
використбвують иютбмуяі -бь« то 
нн бьіло — як не 6 II - угодно як 
завгбдно, яквбля.як °х6та (чий); як 
хбчГеІте (—хочу,-хочемо), як звієте 
(-знаєш), про міне || -только—скб- 
ро (тільки), скбро-по II -ОВ.ОЙ 
якйй* що (Що за прибмні люди ці 
КонйськіІ) II - ово-як (Як ся міете?) 
її. так и —1) як.., так і... (Якжила, 
так і жйтиме); як і- 
вати флбру, як і ф!впу крію, і, 
(1 перше?! др^ге страшінно мені 
бснтіжить); хоч.., хоч (І)— (Хоч цей, 
хоч і той-однакову міють хибу...). 

Кал—гній* гнбю, н1чисть,-и, вйміт,-ме¬ 
ту, вйкладгду. 

Каламбур—каламбур; прикладка. 
Каланча—вартбва віжа, вартівня (по- 

жіжна). 
Калека-каліка. „апньїй- Календарь-календір,-й || - дарньш 

календарний (Календарний план 

Каление—розпікання, гартувІння- До 
белого калсння довести (в пере 
носи знач.) — допектй, дошкулити 
вкрав, до аі-4* І - леньЛ-роапВ- 
чений; гартбваний; (об орехах) пе- 
чіний, смажений. 

Калибр—калібер.-бру, р6змІр,-ру. 
Калйна--калйна,(ум.)--калйнонька (Ьу- 
дуть пташкй прилітати, калиноньки 
їсти). 

ка.ІГиХ-КРВФІІ-гРафв-«»11 
гріфія, краснбпис.-у || -графический 
—каліграфічний. 

Калмик—калмйк.-І || - мицкий кал¬ 
мицький. 

Калоша—калбша. 
Калькуляция — калькулйція, кальку¬ 

лювання Ц - кулировать—калькулю¬ 
вати: (соверш. вид)—скалькулювати. 

Камень — кімінь.-меню (материал) и 
- меня(отдельн. кам.), (соб.)—каміння, 
(ум.)—камініць.-мінцй, камінчик,-каь 
- менистий—каменйстий Н * менньїй 
—кам’янйй ||-менньїй уголь—кам- 
янйй вугіль, кам’яні вугілля II -мен- 
ноугольньїй — кам’яновуглйний І, 
- менний дом - кам’янйця || - мен- 
ная стена—мур, -у II - меноломня 
каменйрня; кам’янйше || • менолом— 
каменйр,-р11| - менщик - муляр,-а. 
мурівнйк.-а II - мень краеугольнии 
—наріжний камінь. 

Кампания—кампанія (Веснйні засівні 
кампанія). 

Канава—рів,-бву, каніва. 
Канал—кан1л,-у || - нализация - ка¬ 

налізація II - нализировать-каналі- 
зувітн, (сов. вид)—поканалізувіти. 

Канарейка—канірка. 
Канат—лйнва, кодбла. 
Канва - канві. 
Кандали-см. Цепи. пн.атский 
Кандидат-кандидат,-а || -дидатскии 
- кандидатський II - дидатура - 

Каникули^вакіци || - кулярний-ва- 
каційннй. 

ЙЙЙЇЙмї“"«ничаскйй-ка. 
К конічний II - нонизация—канонізація. 
Каниелярия — канцелйрія, писірня || 

- рскиї-каицелярійний, писарський 

. Іягй —ні.її 
"! пля - крапля, (ми.) -краплі, (от- 

. УТ.»- 
„ ська Мандрівні Капіла-Д^). 

Капитал—капітіл,-у II -тал основної 
п _іста II - тал паличний — готівка | 

-тал первоначальньїй — первісний 
и капітал І - тал нарощеиний—иарб- 
" їїений капітал Ц - талист—капіталіст, 

тбпгачі_дука | -талистический ка 
- п!тадІстйчівіВ(вапІталістйчнесухпідь. 

» Кїшнтулировать— (с)кааітулювйти II 
- питуляция—капітулйція. 

Капот—капбта (ж. р)* . 
їй Каприз—капрйз.-зу, приверіда, (при 

| хоть)—прймха Ц -зничать-капризу- 
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віти, химеру вати, вередувати, (о дет.) 
—комизйтися. 

Капуста-капуста (Нашаткував діжку 
капусти) || -стнмй-капустйний. 

Кара —кара || - рательньїй-карний 
(Карні експедиції), каральний. 

Караван—валка; караван. 
Карандаш—олнвбць.-й. 
Карась—карась,-й. 
Караул—варта, чйта, сторбжа Ц-уль- 
ньій—вартовий, чатовйй. 

Карета—берлин,-у. 
Каркать—крйкати, крукати. 
Карман—кешбня, (ум.)— кешбнька || 

-манний—кешенькбвий; к-й вор— 
злблій-кешбнник || - манная кража 
—крадіжка з кєшЄні. 

Карп (риба)—кброп,-а. 
Карта — (географ.) — мйпа;' (игр.) — 

к£рта (Грйти в карт) || - рточка— 
картка Ц - ртина - • картйна, ббраз, 
(жнвоп.) — мальбвання, (небольш.)— 
малюнок. 

Картавигь-гаркавнти ||-ртавьій —гар¬ 
кавий. 

Картежник—картівнйк, картгір || - ар- 
теж—*картівнй, картівнйцтво. 

Картон—тектура. 
Картофель—картбпля,-і || - фельний 

—картоплйний, (отд. клубень)—кар- 
топлйна. (стеблн)—картоплйння. 

Карьера—кар'бра||-рист--кар‘єргіст,-а. 
Касать.-ся, коснуться — дотикатися, 
діткнутися до чбго, (дотрагиваться)— 
торкатися, торкнутися до чбго; (за- 
трагивать) — зачіпати, зачепйти, 
(многокр.)-зачіплювати що (нераз за¬ 
чіплювано цю справу й у прбсі), тор¬ 
кати, торкнути що, порушати, по¬ 
рушити, (многокр.)- порушувати що; 
(сопрнкасаться) — стикатися, зіткну¬ 
тися з чим; (иметь отношение к ч.-л.) 
—належатися до чбго (Це до мбне не 
налЄжиться)||-сание—дбтик,-у;(сопр) 
—стик,-у Ц - сательная (матем.)—до¬ 
тична Ц - сательно ч.-либо—щб до 
чбго Ц - сательство иметь к ч.-л_ 
налбжатися до чбго || - сающнйся 
(им. отн. к ч.-л.) — дотйчний, що на¬ 
лежиться до (Усі справи, що налб- 

• жаться до мбне...); належний до ч. (Усі 
налбжні до цьогб діла документи) 
Щб до ч. (Він збирав усі відбмості що 
до перебування Т. Шевченка в Яготй- 
”')• Что касается (до)...-що-(ж) до... 
(Щб-ж до України, то тут маємо 
своєрідні господарські умбвн...). 

Касторка, каст, масло—рицина. 
Кастрат—кастрат || - стрировать- ка¬ 
струвати, валашати, халаштати. 

Кастрюля—каструля. 
Катаракта (бельмо) — полуда, ката 
РаКТЗ. 

Катет (математ.)-прймка (Квадрат про- 
тнпрймкн дорівнюється сумі квадра 
ті в двох лрймок). 

Каток (при катань» белья)—качалка 
магель.-глю; (при обработке почвьі) 
трудовій,-6ю, котбк.-а; (для кош,- 
кобежцев)—кбвзанка. 

Католик католик,-а || -толический 
католйцький, католйчний || -лицизм 
—католіцйзм,-у. 

Каторга—каторга || -ржньїй—каторж 
ний. ґ 

Кафе—см. Кофейная. 
Кафедра — катбдра (Наукбво-Дослід- 

ча _ Катбдра Мовознавства у Хар¬ 
кові). 

Качать(ся)—колнхати(ся), гойдатн(ся), 
хнтати(ся) Ц - чель - рблі, колйска. 
гбйдалка || - чка—гойданйця, *хит 
нй, *хитавйця. 

Качество—йкість,-кости (Беремб під 
увагу не саму кількість, а й йкість 
праці; (признак, свойство)—прикмб 
та, властйвість (Чбрний кблір—прик 
мбта чбрної рбчи) || - ственньїй- 
якісний, що до йкости II - ственно, 
в качеств. отношении — що до 
йкости, йкістю, якісно. 

Качка—см. Качать(ся). 
Каша — кйша || - шица — куліш,-шу, 

(ум.)—кулбшик,-ку. 
Кашель — кашель,-шлю (Порошки від 
кашлю) Ц - шлять—кашляти, кахйка- 
ти, (сильно)—бухйкати. 

Каштан — каштан,-ну (материал) н 
- на (отд. дерево или плод). 

Каюта—каюта. 
Каяться—каятися, покутувати||-ющий 
ся—покутник, (у<енщ.)-гпокутниця. 

Квадрат—квадрат || -ратний—квадра 
тбвий Ц - ратура— квадратура. (Воз 
вишать в квадрат — квадратувати 
піднбситн до квадрату). 

'Квакать (об утках) — крйкати, ках 
кати; (о лягушках)—крюкати, кум 
кати. 

Квартал—(города)—квартал,-лу; (бух- 
галт. и др.)—квартал,*чверть[о]р/ччя. 

Квартет— квартбт,-ту. 
Квартира—кватйра || - тирант—кватіг 
рант || -тирньїй—кватйрний || -тиро 
наниматель—кватиронаймач,-а. 

Квалификация — кваліфікація; (с)ква 
ліфікування Ц - фнкационньїй—ква 
ліфікаційний Ц - фицировать—ква 
ліфікувати, (сов. в.)—скфаліфікуватн. 

Кварц—кварц,-цу. 
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Квас- квйс,-су Ц - ас хлебнмй-сир^ Киї 
„Хні -Вцю II -асить—квйсити || - аша 
запйпа (кушаиье)—квйша||-ашенье Ц 
ІтйГк.ас,,ні (Купйв «лук на . 
квісиво. Квасний дорогі тепбр). 

Квасцьі—галун,-ну. 
Кверху—догорй. . і/и 
Квнтанция—квйт,-ту; квітйншя. Ки 
Квитьі-ми с вами квити-ми з вйми 
плітні, не вйнні одне днбму. 

Кегля -скрйколь.-кля, (во мн.)-скра 

Кедр - кбд(е)р,-дра, (отдельн. дерево 
или также—кедр, дерево, как мате 

“--мотбю, на самоті; (но)- К, 
табмно II - елья—кблія. 

керосин -гіс.-су II • синовьій — гасо 
вий II - яка - гасниця |1 - сино на 
лильньїй—гасожарйстий. 

Кибитка -буда, халабуда (Ми поїдемо 
6«дою На найдіні розташув«ис» К 
цигйни.з своїми халабудами)■ хти 

Кивать - кипіти, коливіти хиті 
(Я щб подивлюся на игбго, а він 
хитні головбю) II - вок-кив,-у. 

Кидать, кинуть - кидатИу К^н^ , 
(о мног.)—покидати || - даться, 
нуться — кйдатися, кйнутися. мет- Ь 
нутнся, (толпой, стаей) гунут ( 
біки гак і гунули...). , 

Киев — Київ, - Києва || - влянин — ки- 1 
Гин,Й-кийнка||-вский-кй1в- { 

ський. 
Кикимора—марі, потвбра, дідько. 
Кила— см. Грьіжа. , „ __ і 
Килограмм - кілогрім.-у, кіло Н - ло 
метр _ кіломітер.-тру II • ло-уатт 
(физ.)—кіло-віт. І 

Кнль—кіль,-лю. 
Кинжал — кинджіл.-у. 
Кино-кіно II -но-сеанс—кіно-сеінс, у 

Ц - но-театр — кіно-теітр,-у. 
Киноварь—цинббра. 
Кипа—пічка, вйзка—(лист, табаку) 

Кипарис—кіпарйс,-у (лерево). 
Кипеть - кипіти, (сильноі-кликотіти 

чу,(образуя пузнри)"булькати,буль 
котіти-чу; (об навести)—мусувіти II 

• • - пучий — кипучий, кип'йчий II - пя- 
щнй - кип-йчий (кип'йча воді); то 
кипйть (Українське життй, то ки- 
вй"ь ИД.КРУГЙ) II -ИП-ТИТЬ-МРИТИ. 
гріти шо, (о молоде)—топити. п4Р“™ 
- пяток — вар,-у, окріп,-опу || -ипя 
ченьїй — перевірений, перевірю- 
ваний, грітий (Гіеревйрювана воді), 

пірений о молоке- 
Киркі—мотика, копаниця. 

Кирпич—цігла, (одна шт.)—цеглина II 
-ирпич обожжбнньїй — випалена 
цегла,—сьірой — снріць.-рцй || - ир- 
пичньїй (сдел. из кирпича) — цегля- 
нйй, (относ. к кирпичу)—цегбльний 
к-ьій завод—цегбльня. О кирпичном 
цвете—цеглйстий. 

Кисея — серпінок, - нку II - сейньїи— 
серпінкбвий („Кисейная барьішня“ 

'—.тендітна пінн(очк)а*). 
Кисльїй — кйслий, (в сильн. степ.) кис- 
ліпний, кислючий (Сделать кнс- 

■ лую мину — скривйтися)’ ]| - слота 
(хим.)—кислоті (Сірчіна кислоті) ||, 
- слород— кйсень.-сню. 

Кисть — (гроздь) - грб(з)но (Грбзио 
вииогріду), кітяг (Кітяг ЙПД), (к 
снурку, поясу, а такжс--кисть руки)— 
кйтиця(пад.);пучкй;(живопнснЛ—пен¬ 
зель,-зля; (для дегтя, мазилка)—квач,- 
і; (штукатурная)—віхоть,-хтя, шітка. 

Кит (зоол.)—кит,-і. 
Китай-Китій, Хіна || -таец-кнтієць, 

хінець II - тайский — китійський, 
хінський. 

Кичиться — ПНШІТИСЯ, ЧВІ1ШТИСЯ, пин¬ 
дючитися. , 

Кишеть—кишіти, комашитися. 
Кишка—кишка (Прямая кишка—пут- 
нйця) II - ншечньїй — кишковий 
(Кишкові струни. Кишкові недуги). 

Клад—скірб,-бу (У скітських могйлах 
знахбдять багіто цінних скарбів). 

Кладбише — клідовйше, гробовйще 
(Йогб похбвано на міськбму гробо- 
вйші), (погост)—цвйнтар.-ря. 

Кладовая—комбра, (ум.)--комірка, (для 
с'естн. припасов) — хижа, хижка || 
-довщик-комбрний. 

Кладь—вагі, покліжа, ніклад (3 ва- 
гбю чи впорожні їхатимете?). 

Кланяться — клйнятися, уклонйтися, 
(сов.)—уклонйтися (Вклоніться йому 
від мбне), вітіти (Вітійте всіх знайб- 
мнхі) II - няться друг другу — ві¬ 
ятися II - няться чем-либо — дару* 
віти що. 

Клапан—хлипбк.-пкі, хлипавка. 
Класе — клйса, рбзділ (Вагбн 1 - оі 

клісн), (шк.)—кліса—(школйр з 4-ої 
кліси) (обшеств.) - кліса, верстві 

о (Суспільні клйеи—вбрстагО II - ласе 
,. рабочий—робітницт о, кліса робіт- 

нйча II -лассовьій — клісбвий (Кла- 
\\ сбві супербчності) II - ссик - клйсик 

■!! - ссический—класгічний, зразкбвнйЦ 
ц - ссифицировать — класнфікувіти 

) - еньїй—класбвий. 
' Клей-клей, (из муки или крахмала)- 

I клбйстер; (столярний) — карук,-кі II 



Клеймить 106 - 
Ковать 

- лейкий—клейкий, держкйй (о хор. 
клее), ЛИПКИЙ II - леить — клбїтн, 
(стол- клеєм) — кар^чити || - леиться 
- клбїтнся, (стол. кл.)—кар^читися. 
(Дело не клеится—не йдб в лад). 

Клеймить—клейнгіти, таврувати, штем- 
пувіти || - ймо — клейнб, таврб, 
штбмп,-у. 

Клбн—клбн,-у, (кленов дерево)—кле- 
нйна. 

Клепать —клепіти || - лепка—(вещь)— 
клбпка, (дсйствие)—клепіння. 

Клетка—клітка, (для дом. птиц)—к^ча, 
кбгць; (анатом.)—комірка, клітина; 
(о ткани)—кірта (Картіта матбрія) || 
- леть—комбра, хйжа, (ум.)-комірка, 
хйжка. 

Клбцка—галушка 
Клешня—клішнгі, щйпа (урака)(Кудй 

кінь з копитбм,тудй й ракз клішпбю). 
Клещ. (насек.) - кліщ. 
Клещи—кліщі, обцбнькп. 
Клик — гук, пбклнк || - ичка — прізва, 
прйклздка. 

Климат — клімат, підсбння || - мати* 
чесний — кліматйчний, до підсбння 
налбжний (Умбвн підсбння Східньої 
України). 

Клин—клин.-а (Клин клйном внганйй), 
(ум.)—клйнець, нця, (дерев.) — (за¬ 
плішка, (жел.)—ГЛобІ; (в земледел.) 
—лйн,-у (Насінньовйй лан). 

Клиннка — клініка || - линическнй — 
клінічний. 

Кличка—см. Клик. 
Клок—пук,-кі, жмут,-ті (Жмут сіна). 

(только о волос.)—пблех; (кусок)—шма- 
тбк, кліпоть (Кліпоть землі [пло- 
щади земельной)) Ц * лочок—шматбк, 
пучбк, клінтик (Кліптн'к папбру). 

Клекотать — клекотіти,-чу, булько¬ 
тіти,-чу. 

Клониться—схилйтися, хилйтнся (Хн 
лйтнся до занбпаду). К чему зто 
клонится? до чбго вонб йдіться. 

Клочок—см. Клок. 
Клуб (о р г а и и з.) — клуб,-у (Робіт- 
нйчий клуб іменн Профінтірну II 
“ бньїй клуббвий (Клуббва пріця). 

Клубень (ботанич)—бульба ||-лубне- 
плод *бульбовйна (Картбпля на¬ 
лежить до бульббвин). 

Клубнться — клуботітися,-чуся, вй 
хоритнся II -лубок—клуббк,-бкі. 

Клубника—полупйця.чаїце во множ.— 
полуниці; (отд. плод) — полунична 
йгода; (куст)—полунйчник. 

Клик—ікло,-а (ср. р.); сікіч (у слонов). 
Клюв-дзьбб.-а, ніс пташйний, іум)— 
дзьоббк, носбк. 

Клюка—кбстур,-а, (заостр.) _ клйчка. 
Клюква (раст.)—журав(л)йна. 
Ключ—ключ (Ключ од скрйні); (источн.) 

джерел б, (ум.) -джербльце, (кое-как 
оправл.)—крннйця || - лючом бить— 
джерелом бйти || - лючевой — дже- 
рельннй, криничний II - лючник — 
ключник, шафір,-рй, (женщ.)—ключ¬ 
ниця,еконбмка II -лючником бьіть— 
ключннкувйти. 

Клякса—плйма,(на папбрі відчобнйла, 
атріменту)—клйкса. 

Клянчить — канючити, цигінити, йк- 
лити (Гбді тобі ЙКЛИТИІ). 

Клясть —клястй, проклинітиЦ-ясться— : 
(за)присягітися, клястйся || - ятва— ■ 
присяга, клятьбі; (проклятие)—про- 
клін,-льбну ||-ятву дать в чем — 
(за)присягтйся на чім || -ятвенньїй 
прйсйжний, під прйсягою II - ятвен- 

но — під прйсягою, за прйсягою, 
прнсягіючнсь || - ятвопреступление 

крнвопрйсйга || - ятвопреступник 
—кривоприсйжник,(оженщ.)—криво- 
присйжннця'. 

Кляуза-клйвза, ківерза. 
Кляча-шкіпа, шкапгіна, конячйна. 
Книга —, кнгіга, кнйжка || нига для 
чтения — чйтанка || - ннгоиздатель- 
ство — видавнйцтво || - нигопечата- 
ние—друкірство || - нигопечатник- 
друкір,-арй ц - нигопечатня — дру- 
кірня || - ннгопродавец, - ниготор- 
говец — книгір,-арй || - ниготор- 
говля — (занят.)—книгірство; кннж- 
кбва торгівля; (магазин)—кннгірня Ц 
-ниготорговьій—кпигірськнй II -НН- 
гохранилище—книгосхбвище, (биб- 
лиотека)—книгозбірня || -нижньїй— . 
клнжкбвйй; кпигірськнй (кингір- 
ськнй ринок) || -нижник—кнйжник 

Кнопка—цвйшок; гудзик, кнбпка (На¬ 
тиснув гудзика — і вже ти слуха¬ 
єш якбгось там концірта з Аме¬ 
рики). 

Коалиция-коаліція || -алиционньїй— 
коаліційний (Коаліційний уряд). 

Кобель—пес, (ум.)—піснк. 
Кобьіла — кобйла, (не бьівш. еіце жс- 
ребой)—лошйцп II - бьілка (в муз. 
ннстр.)-кобйлка. 

Коварньїй — зрадлйвий, підступній, 
луківнй Ц - варство — зрадлйвість, 
підступ, луківство. 

Ковать — кувіти. клепітн-нлю (Ко- 
віль кліпле, пбкн тіпле) || - вка — 
кувіння, (лошад.)—лідкбвування || 
- вкий—ковнйй || - вкость—кбвність 
(Кбвність—прнкміта метілів) [І - ва- 
ньій кутий, кбваний. 
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Колесо 

Ковер — кйлим,-а, (ум.) — килим6к,-а 
килимЄць, - й, (узк.) — *«5и(ь)-я,-а 
(ткан. из овеч. шерстн и др.)—верета, 

КоверкатьР-К перекручувати (Вів не 
перекладне, а перекручує), калічити 
(мбву), псувати. нівечити. 

Ковка—см. Ковать. , 
Ковш — ківш,-овшН, коряк,-а, ко 

тйрса; кІПло (лісом 
і межи кропивбю росте к,й Л°1п 
-овьільная степь—ковилбвий степ. 

Ковьілять—шкандибати, шкутильгати, 
К коливати (По-під-тйнпю вдова шкан- 

Ковьірять — колупати (Не колупай 
пЄчи), копирсати (Копирсати чим у 
печі), кбрпНти (напр., у носі). 

Когда-колй, як (Колй-ж ви поїдете? 
А це вже як оборюсь та обсіюся) II 
- огда - бьі — колй-6, якби || - огда- 
нибудь—коли-небудь, (когда ом то 
ни бьіло)—будь-коли, аби-коли (Це 
такО, то й абй-коли йогб зробити 
мбжна) || - огда-то-колись (Була ко- 
.ійсь шляхЄччипа...) || - огда-то бьі- 
вшее—колйшнє. 

Коготь — кіготь,-гтя, пазур,-ра (Виз 
віл праці з пазурів капіталу), (ум.)— 
кіпик, пазурчик. ... оі/л 

Кодекс—кбдекс,-у, усезбірка (КОдекс 
законів за працю) II -дификация — 
кодифікація II - дифицировать - 

Койдо- дЙЇ,' дЄ-не-дЄ, подекуди 
(Тільки дЄ-де, в небагатьох місцйх, 
доховалися ці звичаї. Д6-не-дЄ серед 
хліба синіли волбшки. Урожай серед- 
кбвий, подекуди навіть ДббриЙ) || 
-ое-какой — абйякий, сякий-такий, 
ОУдь-який || - ое-как—сйк-тОк, абияк, 
як-нЄбудь Ц - ое-когда — дЄколи, 
колй-не-колн, врядйгоди || - ое-куда 
— дбкуди, абйкуди Ц - ое - кто — дЄ- 
хто, хтось II -ое-что—дещо, абищо 
дЄщнця (Маю вам сказати дЄщицю), 

Кожа—шкУра и шкіра (чаще о чадов 
коже) [Пильнуймо, щоб чиста була 
зйвсідн наша шкіра. Хорбби шкіри) 

II -жа сьіромятная—сирйия II - жи 
старой кусок — шкур4т[бк1,-а || -жу 
сдирать—білувати (когО) II - «аньїй 
—шкурянйй, шкірянйй, шкуратйний 
(Шкуратяний гаманбць); ремінний 
(Ремінний пбяс) II -жевник-чинбар, 
-й, гарбар. - й |Г- жевником бьіть, 
заниматься кожевенньїм промьіс- 
лом _ чинбарювати, гарбарювати II 

- жевенньїй завод, кожевня—чин¬ 
барня, гарбйрня Ц - жевенньїй про- 
мьісел — чинбарство, гарбарство Ц 
- жевенник -*шкірянйк,-а, робітийк 
чинбарства (гарбарства) [Спілка робіт¬ 
ників чинбарства] II - жньїй — до 
шкури, шкіри (налбжний), шкірний 
Ц - жица-шкУрка. 

Коза-коза,(ум.)-кізка, кізонька, (дик. 
степи.) — сайгак,-а 11 * озвл — цап II 
-озлЄнок — козенй.-ятн, цапенй, - 
йти 11 - озий - кбзйчий II - озлиньїй- 
козлйчнй, цапйннй. 

Козльї — (у зкипажа)—персдбк; (для 
распилки дров)—кбзли, кобильнйця. 

Козни - підступи, Інтриги II - строять 
—підступи чинйти, інтригуйати проти 
кбго, підкбпуватися під кбго, чигати 
на кбго. 

Козьірь—кбзир, - я, світка || - зьірять 
—козирйти, ходйти з кбзиря, світ- 
куватн II - зьірнуть — козирнути 
зайтй з кбзиря, з світки. 

Козявка-кузька, комашка. 
Койка — ліжко (Лікарня Червбного 
Хресту на 35 ліжок). 

Кокетка — кокетка, (нар.)—дженджу- 
руха. 

Коклюш—кашлкж,-а. 
Кокон—к6кон,-у. 
Кокс — кбкс, - су II - ксовать— коксу¬ 

вати, перепалювати кам'яне вугілля. 
Кол-кіл, ола, пакіл,-ола, паля, (собир.)-- 

кілля,(ср.-р.)”Пакілля!|-ок-кілбк,-ка. 
кілбчок, - чка; На кол посадить — 
настромйти на палю, посадйти на 
палю когб. 

Колба—кблба, банька (з нрямбю ший- 

кою) 
Колбаса-ковбаса || -лбасное заведе- 
ние—ковбасня. , 

Колдовать - чарувати, ворожитй, чак¬ 
лувати ц - довство-ворожіння.чйри 
ІІ-дун—чарівнйк, ворожбит, (жен.)- 
ворбжка, чаклун, (жен.)-чаклівниця. 

Колебать-хитати, коливати || -баться 
хитатися, коливатися, колихатися, 
(душ. сост.)—вагатися || - банне—ва¬ 
гання; хитання, коливання (коливан¬ 
ня температури, хитання маятника). 

Коленкор—перкаль,-алю. 
Колено—коліно, (во ми.)—коліна (води 

по-коліна); на колени, на коленях 
навкблішки, навкблішках; (поколе- 
ние) - покоління; (изгиб)-заворбт. 

Колесо-кблссо. кбло, (уи.)-колі?Є. 
коліша(тко), (зубчатое)—триб(бк),-а, 
(точильное)—точйло||- олесная мазь- 
-колбмазь,-зи || - олесник - стель¬ 
мах, колодій, коліснйк. 

дженджу- 
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Колнки -см. Колоть. 
Колея—кблія. 
Количество—кількість,-кости (М кіль¬ 

кість ц^кру у буряці), числб (числб 
школярів) || -личественно, в колич. 
отношении—що до числі,' числбм, 
кількістю, що до кїлькости, числбво, 
кількісно Ц - лнчественньїй — число¬ 
вий, кількісний, [або] що до числб, 
КІЛЬКОСТІ) (бблік прУцІ що ДО ЙКОСТИ 
11 Й КІЛЬКОСТІ)). 

Колкость—см. Колоть. 
Коллегия—колегія (Колегія при Нар- 
комбсі)||-ллегиальнь)й--колсгійльннй. 

Коллектив—колектйв, громУда (с.-г. 
колектив .НовУ Життй" у КУрлівці) 
|| - ллективньїй-колективний, гур¬ 
товий (гуртовУ прУця) II - ллсктив- 
ное хозяйство—колектйвне госпо- 
дУрство,(сокр.)-колгбсп,-пу II -ллек- 
типньїй договор — колдбговір,(согл.) 
—колугбда Ц-ллективно—колектйвно, 
гуртбм, громУдою (громУдою обух 
сталйть) Н - ллектнвизм—колективізм 

II - ллективистнческнй — колекти- 
вістйчний (к-ий рух) || -ллективиза- 
цня—колективізУція II -ллекция—ко¬ 
лекція, збір(ка); (збірка мохів 
України). 

Колода—колбда, пень (обруб.), для 
утрамб. земли)~бУба; (карт.)-колбда II 
-лодка—чаще вомн.—дйбкн, колбд- 
кн (нбги в дйбкн забйти) (на сапог) 
— копйл.-б. 

Колокол-дзвін,-6ну;(звонок)-дзв6ннк, 
(во мн.)—дзвбни ІІ-кбльчик— дзвінбк! 
дзвінбчок,-а, (раст.)(во мн.)—дзвінбч- 
ки Ц -кбльня—дзвінгіця. 

Коломия—колбнія, осУда || - лониаль- 
НЬІЙ—колонійльняй (колонійльні во¬ 
лодіння Англії) || - лонизацня— коло- 
нізУція || - лоннзировать—колонізу- 
вбти, осуджувати || - лонист—коло¬ 
ністка, осУдець,-я, осйдннк,-а. 

Колонна—колбна, сохУ, слуп; (воєн.)— 
колбна, лУва. 

Колорит— колорйт,-ту. 
Колос—кблос,-у; (ум.)-колосбк, (со- 
бнр.) колбсся (ср. р.); (метелка овса 
илн проса)~вдлот,-я (собират.)-вол6т- 
тя II -лоситься—ВИКНдУт» кблос, ко- 
ЛОСЙТИСЯ II - лосисшй—колосйстий. 

Колосник—р^шт,-у. 
Колосе-вУлет(ень) II - лоссальньїй— 
велетенський, колосальний. 

Колоть—колбтн (колбти свиню, колб- 
ти дрбва), штрикУти (остр. предме¬ 
том, напр,—вилкою), шпнгУти (чем- 
либо бол. плоским, напр,—ножом); 
(о бол.)—колбти, шпигйти (кбле. 

шпигбє в грудях, у ббці) II -олика- 
кблька, колбття || - олкость—(чаще 
во мн.)—уразлйві, ущйпливі рбчі 
шкулкі, куслйві, КОЛЮЧІ СЛОВУ ||.ол¬ 
кость сказать—(образно) — гбдзнка 
вкинути. 

Колпак—ковпУк,-У, шапчук,-У. 
Колтун (мед.)— ковтун,-У. 
Кольцо—кільцб, каблучка, (иаперст.)— 

пЄрстінь,-еня, обручка || - ольцевать 
(снабжать кольцом) — перстенювУти 
(напр., птиц). 

Колмбель—колйска || • льібельньїй — 
колнекбвий II -льібельн. песня—ко- 
лисУнка. 

Колючий—колькйй, колючий. 
Коляска— колйса. 
Ком, комбк —груда, грудка, кім'ях, 

(нз теста)—гУлка, (глини замет.) — 
вальбк,-У. Сбнться в ком скімній- 
тися. 

Команда—комУнда [| -мандир—коман- 
дйр, старшину (Шкбла червдних 
старшйн) Ц - мандний — комУндннй 
(командні висбти. Конйндна мбвл в 
армії) || -мандовать — комУндуватн II 
- мандировать — виряджУтн, (мно- 
гокр.)—вирйджувати, (сов.) — вйря- 
дити (мене вйряджено до Кгієва, щоб 
я познімУв тут кбпії з дЄ-якііх пам‘- 
ятбк укр. мбви), відрйджувати, від- 
рядйти. лосилУтн, післУти до... II -ман- 
дировка — 'вйряд(ження); виряднУ 
носвідчення II - дировочньїе — нодо- 
рбжні грбші, ’вирядне. 

Комар-комар,-У (комар* найбільш до- 
кучУготь увбчері). 

Комбинация - комбінУція; (сочетанне) 
—сполучення, споеднУння; (процесе) з 
—сполучення, (многокр.)—сполучу¬ 
вання, споеднування || - бинировать 
—комбінувУтн; сполучУти, (многокр.) 
—сполучувати, спойднувати, (сов.)— 
скомбінувУти; сполучйти, споєднУтя 

II - бинированньїй — скомбінбва- 
ннй Ц - биннруемьій—комбінбваний. 

Комедия—комЄдія (ГоголУву комУдію 
.Ревізор* .нУською мбвою* м. Са- 
дбвський переклУв) Ц - медия куколь- 
ная—вертеп Ц медия (смешн.)—ку- 
мУдія, чудасія (кумУдія без грбшей!). 

Комета - комета, (нар.) - мітлУ (Над 
Кйевом мітлУ простяглуся). 

Комин—кбмик,-а || - мический—коміч- • 
ний. 

Комиссар—комісУр,-ара (РУда Нарбд- 
ніх КомісУрІв У. С. Р. Р.) Ц - мисса- 
риат — комісарійт,-у (Нарбдній Ко- 
місарійтЗемУльних СпрУв- Н. К. З.С., 
Охорб))н Здорбв’я—Н.К.О.З. та ин,)’ 

ШГ- 



Комиссия - 109 — 
Конский 

Комиссия —КОМІСІЯ (КОМІСІЯДЛЯсклй- 1 
кання з'їзду); (коммєрч.Ь-кбміс.-у 
(Приніс вам книжбк на кбміс) II -мис 
сионньїй—комісійний; (при купле- 
продаже) - комісбвий II -миссионнме К< 
-комісбве (10Н комісбвого) II -мис- 
сионер—комісіонАр,-а. 

Комкать — м'йти, бгАти, жужмити || 

КОМ-Ж^ЖМОМ. МРНТИ- Комментарий—коментар,-йіі-менти 
оовать— коментувАти, (сов.) —ско 
ментувАти; пойснювати || -ментируе- 
мьій — коментбваний; то коменту- 

Ком'мерция — комерція, гАндель,'■ л®> 
торгівля н -мерческий-комерційний 

комунальний (Комунільн. оімупО 
її - мунар—комунАр,-Ра> (женш.; 
і„у"у4рк?7- мунист-кому*т,-а. 
(женщ.) — комуністк || У :стйц. 
гний - комуністйчний (Комуністам 

да^-«»К0МІ 
(ум.)—кімнАтка,пок6ік,-а II -тими 
хАтній. 

ЙК-ЙЇ компактний. 36ЙТИЙ, 

Компаиия -компанія; • 
-ньои — компаньйбн, спільник, а, 
(женщ.)-компаньйбнка, спільниця. 

Компенсация—компенсація II - мпеи_ 
сиоовать — компенсувАти, 
дйвувагаЦсов.)—укомпенсувйти, шд- 

Комплекс-кЛмннакс.-у II -сньїИ-ком- 
КХ«М, (йОГ«кснн« МЙ,ОД> 
Кпмплимент-комплімент, (ВО мн-; 
Гмплімбнти, Мйлоіиі (Наговорив їй 1 

Композитор-'композйтор, (музикант) 
-їузйїа ІІ - познпия - композити. 

Компостировать (бнлеть.) - компосту- 
вАти штемнувАтн || миостирован- 
ньій — (за)компостбваний, штемпб- 

ПЯШЯЙ. 
Компот—(У)авАр,-У- 
Конвенция—конвенція. Л 
Конвой-вАрта II - нвойньдй - вартб- 

вйй II - нвоировать—вартувАти. 
Конгломерат—конгломерАт,-у, зліп,-у. 

Кондитерс^ная'—'конойторська, ну- 

КоКнеРк-(ум. ОТ конь)—кбник;(для кат. 
на льду) — *полозАнь,-й, полозбк,-А, 

ковзАнь,-й, (мн.)-ковзані, полозці 
(скбвзатнся па полозцйх) || - нькоое- 
жец—сковзАч.-А, бігун (на ковзанйх, 
_А на полозцйх),-А. 

Конец — кінАць,-й, край,-ю. Вконец, 
до конца' — укрАй, до-крАю, до- 
(о)стАнку, до-рАшти (До-рАшти ви¬ 
тратитися з грбшсй, з хліба. УкрАй 
зруйнувАти собі здорбвя). В кон- 
це-у кінці, кінАць (чогб) [Сидить 
дід кінАць стблу], край (чогб) [Край 
селА стойла хАтка], наприкінці [Він 
повАрне наприкінці сАрпяя]. В кон- 
це концов — кінАць-кінцАм, урАшті, 
насАмкінАць. С конца в конец—від 
крАю до крАю. Да и дело с кон- 
цом—та й гбді, та й край увАсьН 
- конечний—кінцАвий, (последний) 
-останній. В консчиом нтоге — кі- 
нАць-кінцАм, наприкінці всьогб, у кін- 
новому вйсліді, в загальному (остап- 
ньому) підсумкові и - нечно - річ 
пбвна. звичАйна, (в утвердит. отве- 
гах)—авжАж, а йкже-(ж), атбж; за- 
пАвне, розуміється II - нчать—кінчА- 
ги, (сов.)—скінчйти, довАсти до крАю 
• вчаться - кінчатися, (умирать)-ко- 
нАти II - нечность-кінцівка || - нчи- 
на-кончйна, упокбєння, юнець(віку). 

Конина—конина, кінське м'йсо. 
Конкуренция—конкурАншя II - кури- 
ровать-конкурувАти; іти взАводи з 
ким Ц - курс - кбнкурс (Кбнкурс на 
наЙкрАший сельб^д). 

Коикретний-конкрАтний II - крети- 
змровать—конкретизувАтн, (сов.) 
сконкрстизувАти II - Кретизация 
конкретнзАція, (с)конкретизувАння 
(пронесе) и сконкретизбвання (про- 

• КоЯновязь-конбв‘язь,-и, припін,-бну. 
- Конний—кінний (Кінне військо. Кін- 

' Конопель'- копбпля, (бессемян.) - 
:) плбекінь.-они, Ссе^н.) - мАтфка^ 

Коиопл. семя-часто Й 
(Сім'янА олія - коноил. масло), (вьь- 

Г Консерви—^онсАрви.-ів || - нсервнро- 
вать —консервVвАтн II - нсервируе- 
мий-консервбваннй || - нсервиро- 
ваннмй—законсервбваний II - нсер- 

. вацмя—консервАнія, консервувАния, 
Гсов )-закоиссрвупАння || - нсерва- 

V тор-консервАтор II - нсервативиьій 
—консервативний || - нсернатизм 

У’ Консилиум-консиліум, лікарська рА- 

іт. да. 
■й, Конский—см. Конь. 



Консолидация — 110 - Корзина 

Консолидация—консолідація, консолі¬ 
дування, (сов.) — сконсолідування II 
- нсолнднроваться—консолідувати¬ 
ся, (сов.)—сконсолідуватися. 

Конспект—конспект II - спектировать 
—конспектувати, (сов.)—сконспекту- 
ВаТИ. 

Конспирация—конспірація || - спира- 
тнвний—коспіратйвннй || -спириро- 
вать—конспірувати. 

Констатнровать —констзту вйти 
стверджувати, (сов.)—законстатува- 
ти Ц- нрование—(за)констатування. 

Конституция — конституція, уставини 
(ОснОви радянської конституції) | 
-ституционньїй — конституційний ' 
(Конституційна держава). 

Консул—кОнсул || - сульство — кон¬ 
сульство. 

Контингент—контингЄнт,-у. 
Континент — континент, суходіл.-Олу 

(Ьоротьба на мОрі й на суходОлі). 
Контора—контора || - рщик—контор¬ 
ник,-а. 

Контрабанда — контрабанда, иачк&р- 
ство || -дой заннматься—контрабан- 
дуватн, пачкарювОти || - дист—пач- 
кар, контрабандист. 

Контрагент—контрагент,-а. 
Контракт — контракт (Контрактовий 
Ярмарок у Києві). 

Контраст — контраст,-у, сунроть.-и, 
протилЄжність,-ости || - трастиро- 
вать—контрастувати. 

Контрибуция- контрибуція, 0куіІ,-у. 
Контролер — котролЄр,-а, (женщ.) — 
контролерка II -ролировать—контро¬ 
лювати Ц - роль -контрблй Ц - РОЛЬ- 
НЬІЙ— контрольний. 

Контузить—контузити || -тузия—кон¬ 
тузія. 

Конус-кОнус,-у, (лопух.)—стіжОк,-жка 
ІІ-нус усеченньїй — кОнус зріза¬ 
ний Ц - нусообразньїй — конусува- 
тий, стіжкуватий. 

Конференция -конференція (12 пацг- 
конферОнція). 

Концессия—концесія. 
Кончать—см. Конец. 
Конь—КІНЬ.-ОНЙ II- нскнй — кінський 

II- нюшня-стайня, кіннгіця. 
Кооператор—кооператор,-а,(женщ.)— 
кооператорка Н- рация—кооперація 
(Спожйвча та кредитова кооперація) 
В - ратив-кооператйв,-у [ЖитлОвнй 
кооператив (житлкооп) ч. 3-є] || - ра- 
Тнвньїй - кооператйвний (Коопера¬ 
тивна торгівля) Ц -рировать-коопе- 

• рувати, (сов.)—скооперувати II - рн- 
рованньїй-скооперований || -рируе- 

мьій—кооперований || -рнрованне— 
кооперування, (сов.)-скооперування 

Копать—копати (| - ться — копатися’ 
шпОртатися, (медлнть)—марудитися. 

Копилка-см. Копить. 
Копировать—см. Копия. 
Копить — збирати, збивати, ховати 

(грОїш) || - пилка—карнавка, карна- 
вочка. у 

Копия—кОпія, спйс(ок),-у, (рукописи) 
—перепис,-у Ц - пнровать-копіюва¬ 
ти || - пнровальньїй — копіювальний 
- пировщнк—копіїст,-а. 

Копоть—сажа, кіпоть, кіптява || -птить 
курити (ЛЯмпа курйть), задимлюва¬ 
ти (Два окОстн повісив задймлюва- 
ти). 

Копошиться — воруш йтися, комашй- 
тися. 

Коптить—см. Копоть. 
Конь, чаще — копи (мн.)—копальні ц 

- соляньїе—солонйці. 
Кора—кора (Кора дубОва. ЗЄмна ко¬ 
ра) Ц - рка — кбрка, (хлебн.) — ско- 
рйн(к)а, (на раст.)—шкурка, лушпйн- 
ка, (собир.)—лушпйння || -рой, кор 
кой покриваться, покриться — 
братися корОю, узйтися корОю, кОр- 
кою, заскорйнітн. 

Корабль—корабЄль.-блЯ || -бельний— 
кораблевий (Кораблева щОгла), 

Коралл—корал,-у; (корал, монисто)— 
1 оралі,-ів || - ралловий — кораловий 
(Кораловий риф). 

Корень—кОрінь,-реня, (граммат.)—ко¬ 
рінь, (вм. множ, чаще собир.) — ко¬ 
ріння (ср. р.)-(ЯкЄ коріння, таке й на¬ 
сіння) Ц -ренастьій-коренйстий, кор¬ 
частий, (о челов.)— кремЄзнйй Ц - ре- 
ниться—(персн.) — мати коріння В 
чім, брати коріння з чОго, грунтува¬ 
тися на чім II - ренной—1) віддав¬ 
ши, старожйтннй, (о туземце)—тубі¬ 
лець, (исконнмй)—одвічний; щгірий, 
питОмнй (Щира РОсія); 2) ради¬ 
кальний, грунтовний, основний (Ос¬ 
новні, грунтОвні зміни, поліпшення), 
докорінний (Докорінна перебудова 
суспільства); 3) (зуб)-кутній;4)(ло- 
шадь)—голобельний || - решок—(ум. 
от кОрінь)—корінець,-Я, корінчик,-а; 
(талона, чека)—спйнка || - рнЄвой — 
кореневйй (коренева шййка)І|-рневи- 
ще-коренгіще, корнЯк || - рнеплод— 
>коріішЯк,-а (БурЯк, мОрква й ннші 
коріннякй). 

Корзина — кіш,-оша, кошіль,-£лЯ, кО- 
шик,-а, кошівка, (луб, рем.)—кОзуб, 
козубенька Ц -зиноплетенне—кошн- 
карство. 



Корииа — 111 - 
Костюм 

Корииа — цинамбн || • ричневмй 
шшамбновий, брунАтннй, барнйстий, ^ 

КоРрмУ-^кбр«,-у, (для люд.)-хАрч,-у 1 
К Р-и, (мн.) — харчі, пбкорм.-у, (для 
скота)-корм, годівля || -мить-кор- 
мйти, годувАти, (питать)—харчувАти 
ц -митель.-кормилец—кормйтель-я, 
ГОДІВНЙК.-А II -млеиие—годівля, ГОДІ- 
вАння, (питание)-харчувАння II -рмо і 
вой—кормбайй (Кормові рослини). 

Корма—кбрма, стернб || -рмчнй-кер- 

КоМрмНилецГкоНрмовоЙ и др.-см.Корм. 

КорневиїдеГкорневой, кориеплод— 

Поробить — меня коробит — Д?шу 

Колобка6Р-’ 3825. короббчок, 
(їуб ) - кбзубГ козубка, (картон.- 

к;^кШоарбїїР(;)м.) - -рів- ко- 

і часто просто мАсло (все растит. 

масла—олії). , л 

йіда-ет--•-5 
левство—королівство || - ролевский 
—королівський II - ролем бмть 

Кор'омьісло—корбмисло, (у колодца)— 

Корона'-Ь,к?рбва (ЗАвжди тернбвий 
вінбць буде крАщиЙ. ніж пишна ко- 
рбна) II - новать—коронувАти. 

Короста—см. Чесотка. 
Корост ель—деркАч,-ачА (пт.). 
Короткий-корбткий; куний II-ротаг 

—копотАти || - роче—(прилаг.) — ко 
рбтшРий (Цей ослін корбтіпийвід нА- 

июго) (нар.) - корбтше || - роче ста¬ 
новиться — корбтшати (Ли тепбр 
корбтшають, а нбчі дбвшають). 

Корректировать - коректувАти ви- 
иравлйти || -ректор-корбктор \\ -рек- 
Тура—корбкта (Авторська корбкта). 

Кореспондент - допйсувач.-а коре¬ 
спондент (Кореспондент або до- 
пйсувач робітнйчий — (сокр.) роб- 
к6р,-у; допйсувач селйнськнй—(ссль- 
кбр,-у) II - рреспондировать — до- 
пйсувати,корсСПоНдувАти||-рр^пон- 

денция — д6пис,-у, (мн.) — дбписи, 
кореспонденція, листбвання. 

Коридор-коридбр,-у, (узкий проход) 
—суткй,суточкй,(очень узкий)—с^- 

ТІСОК.-У (Пбльськнй .коридбр* у Схід¬ 
ній Прусії). 

Корсет—коребт,-у, шнуровиці. 
Корточки — на корточках — на пб- 

чіпках, карАчки. 
Корчевать—корчувАти. 
Корчма—корчмА, шинбк.-у. 
Коршун (пт.)—шулгік,-А, шуліка. 
Корь (бол.) кір, кбру (м. р.). . 
Корявьій—шкарубкйй (Шкарубкі чб- 

боти); (о етиле, речн)—костру б Атий; 
(о дерев.) — корячкувАтий, кривйй, 
корчакувАтий (НАша бербза най- 
корчакувАтуватіша — нар. ечорого- 
ворка). 

Коса —коса, (ум.)—кіска, кісонька; (у 
косарей)—косА (Коса з грабкАми) || 
- сарь — косАр.-й II - сить - коейти,- 
шо || - силка— косАрка, самокбска || 
- сьба—косіння, косовиця. 

Косвенньїй — непрямйй, посередній 
(Непрямі, посередні ПОДАТКИ); (падеж 
в грам.) — непрямйй, скісний (від¬ 
мінок) Ц -венно—посередньо. 

Косить—см. Коса. 
Косматьій—кошлАтий, патлАтнй, воло- 
хАтиЙ Ц - смьі—пАтли, к^дла. 

Космос — кбсмос, усесвіт,-у, усе- 
свіття II - смический—космічний (.У 
космічному оркестрі*), світовий II 
-смополит—космополіт.-а || -смопо- 
литический—космополітйчішй. 

Косньїй — незр^шний, марудний 
(Тбмна, незрушна мАса) || - сноязьіч- 
ньій — недоріка, недомбва, занйку- 

КоВсой — кбсий (Кбсі двері); скіснйй 
(Скіснйй кут, скісне проміння), крн- 
вйй (Криве око) II - со - кбсо, скісно, 
крйво || - со смотреть, коситься — 
кривим, кбсим бком дивитися, екбса, 
Зйзом ПОГЛЯДАТИ, - днвйтися II - со- 
глазьій—кривобкий, кривий на бко, 
кособкий, знзувАтнй || -солапьій 
клйшавий, клишонбгий || - соуголь- 
ний-скіснокутній || - согор--(с)косо- 
гір-бру, убіч.-у н -и. 

Костер — (в)6гнище, багАття, (дммя- 
щнйся)—курйще. 

Кострец — крйжі; стегнб, окіст,-бету. 
Кость—кістка, (ум.)—кісточка, (мн.) 

кісткй, кбсті Ц - стйной - кістяний Ц 
- стлявьій — кістлйвий II - стистьій— 
кошАвий; окбстуватий. 

Костьіль—мйлиня, чаїце мн. —милиці 
(Ходйти на милицях), кбстур,-а; (род 
гвоздя)—костйль, цвйхур,-а. 

’ Костюм - костюм.-у, убрАїшя Ц - стю- 
) мировать(ся)--убирАти(ся), костюму- 

вАтн(ся). 



Косяк—(дверной)—одвірок,-а,(окон.)— Кран—крін.-у || -под’емний—підойма 
лутка II - сяком лететь (о журавлях (техн.). 
н проч.)—ключам летіти. Крапнва—кропиві, жалині || - пивний 

Кот—см. Кошка. кропив'яний. 
Котел—казін, котіл, кітлі || -тельщик Красавец-крйсень,-я, краски,-і, урод. 

—кітлйр. лйвий, уродлйвець,-я || - савица — 
Котенок—см. Кошка. красуня, уродлйва, уродлйвиця д І 
Котловина—улбговина. - расивнй— крісний, гірний, урод. 
Котомка—тбрба, кійстра, клунок. лйвий,хорбший,гбжий;(живописньіА) 
Которьій—котрйй (преим. в вопросит. — красовйтий (Красовйте взгір'я) || 

предложениях и редко в относнтель- -сивогірпо, гбже, крйсноЦ- сиветь,— 
них) (Котрі година?), (часто) — шо — краше становиться — крйщати 
(„Людйна, що смібться*). гарнішати || - расота-красі, (о челов 

Кофе—ківа Ц - фейньїй— кйвовий (Ні- кр.)-урбда, гірна, пйшна врбда || 
вове дбрево) || - фейник (посуд.)— - расоваться-красувати, пишатися 
кавнйоя Ц - фейня — кафб, кавірня. ц - раше—(прилагат.)-кращий, гар- 

Кофта—блузка, (зтногр.)—йпка. піший, (нар.)—кріше. 
Кочан—качін.-і, (капусти)—голбвка. Красить — красйтн, фарбувати || - ра- 
Кочевать — кочувіти, мандрувітн || сильний—фарббвий (Фарббві рос- 

- чевник—кочівнйк.-а || - чевой—ко- лйни), фарбувальний Ц - расильня- 
човйй, мандрівний,- перехбжий. красйльня, фарбірня || - раска—фір- 

Кочегар — кочегар,-а || - рка — коче- ба, краска (Олійні фірби) || - расоч- 
гірка> ньій — (отн. к красне) — фарббвнй. 

Кочерга—коцюбі, кочерга. барвйстнй, мальовнйчнй || - расящее 
Кошелек—гаманбць.-й, капшучбк.-чка. вещество—барвник, пігмбнт,-у. 
Кошка— (вообще, независ. от пола)— Красний — червбний (Червбний прф 

кіт.-оті, (ум.) — кбтик (Діти гуля- пор) Ц - сноармеец - червоноарміець 
ються в кота й мишки), (реже) — II - сноречивий — красномбвний II 
кішка, (ум.) — кішечка (Як кішечка, - сноречие—красномбвство || - спий 
підкрадається); (самка)—кітка, кішка лес — бір,-6ру ||-сное словцо - 
Ц - ошачий —котйчий, кошачнй || -от прйкладне слівці, прйкладка, до- 

—кіт,-оті II - отінок — кошенй.-ятн, тіпне слівцб II -сний угод—Іібкуть 
котенй(тко) (Кішка з котснйтами). II - снеть — червоніти, шаріти, рум’- 

Кощунство-блюзнірство, богознсвага. яніти, (со стида) — червоніти з сб- 
Краевой—см. Край. рому, (образно)—пектй ріки. 
Краеугольннй-наріжний (Наріжний Красоваться—см. Красавец. 

кімінь). Красота—см. Красавец. 
Кража—см. Красть. Кратер-кратер,-у. * 
Край—край, країна, стороні, (чужой)— Краткнй-корбткнй (Корбткий напне 

чужйна, (теплий край, куда улет. істбрії України) || -тковременньїй- 
птицм на зиму) — (в)гірій; (конец)— недовгочасний ||-ткоерочннй — на 
край, кінбць.-й, (посуди) — вінця, корбткий тірмін, короткочасний, ко- 
криси, (судна) — криси; облівок, рбткий (Корбткі курси) || - ткость- 
<остр.)—руб,-а Ц - раевой—крайовйй корбткість. 

II - раннії—<с)крайній, останній (В Крах — крах. Крах потерпеть — за- 
останньому вже різі доведіться вді- знати кріху, провалитися з чим; 
тнея й до цьогб спбсобу) П - райне— увірвалося кому що; (обр.)—у тінь 
край (Край тріба грбшей), до скруту, пітй; (вульг.)—засипатися, 
гірко (До скруту тріба, гірко тріба), Крахмал—крохміль || - хмальний за- 
навмір, укрій (Укрій вйснажений), вод—крохмальня, 
гбть-то (Гбть-то малі освіта), над- Краше—см. Красивий, 
звичайно Ц -райность— край,(с)крій- Краюха (хлеба)—окраєць,-я. 
шеть, протилбжність (Протнліжності Кредит-кредйт,-у ІГ- днтннй —кредн- 
спадіються); надмірність. По край- тбвнй (Кредитбве товарйство) || 
ней мере — що-наймінше, бодій, -днтовать,<я--крсдитувіти,-ся(Інди- 
принаймні. відуільне кредитування). В кредит 

.Крамола (см.) — крамбла, ворохібня' —ні-бор(г), на віру. 
і, - мольннк—крамбльник || - моль- Кремень—кріміиь,-меню, (ум.) — кре¬ 
ним—крамбльннй, ворохібннцький. мініць,-й. 



Крепить(ся) - 113 - 
Крупа 

КрепитЦся) — зміинйти(ся), зміщію- 
вати(ся), кріпйти(ся) || - шсий—кріп- 
Кйй, міцнйй (Міцнйй чай, тютюн. 
Міцні матерія), цупкйй (Цупкі пута. І 
Цупкйй морбз), дужий (Дужий чоло¬ 
вік), твердйй (Твердйй, міцний сон) 

II - пко—міцно, кріпко, цупко, дуже 
твердо II - пколобьій — твердолббий 
и - пок на ухо—недочувіє, глухень¬ 
кий II - пнуть — міцніти, міцнішати, 
кріпшати, твбрднути, дужчати II 
- пость — МІЦЬ, МІЦНІСТЬ, твердість, 
(воєнная)—фортеця, зімок, твердиня; 
(юрид.) — кріпость || - постной 
1) замкбвнй, фортечний; 2) кріпіць- 
кий, — кріпік II - постное право — 

Кр^есло-крісло (Крісла 1 рйду), фбтел ь. 
Крест—хрест,-й, (ум.) — хрестик, хре¬ 
щик,-а. Красньїй Крест — Червбний 
Хрест (Головні упріва Українського 
Червбного Хрбсту) Ц - рестить(ся) 
христйти(ся) II - рестиньї -християн 

II - рещение—хриш.Єння, охрищення 
(Бойовб хрищЄння;охрйщення Руси); 
(церк. праздн.) — вбдбхреща II 
- рестовиднмй—хрешітий II -ресто- 
образног—нйвхрест. 

Крестьянин—селянйн,-а, (множ.)—се¬ 
ліни; вместо множ, часто собир. 
селйнство (Незамбжне селянство) || 
Н - стьянский — селЯнськнй (Селян¬ 
ський будйнок) II - стьянство — се¬ 
лянство, (сопр.)-сельбуд II -стьянин 
крепостной—кріпік,-а. 

Кривой — кривгій || - вая (математ.)— 
криві,-6ї |і - визна — кривині, кри- 
вість II - вить(ся) - кривйти(ся) II 
- вить душбЙ — крйвдити, ламйтн 
душу, крнводушити II - вляться 
кривйтися, викривлятися II -водушиє 
- криводушність ІІ • волинейньїй 
криволінійний. . \ II 

Кризис — крйза (Економічна криза) II 
-ритический - критйчний (тяже- 
льій) — труднйй, скрутнйй (Скрутне 
матерійльнс станбвише), сутужний 
(Тепер сутужно на дрбва). 

Крик — крик, гілас, лбмент, (шум) 
гімір,-мору || - ричать—кричіти, га¬ 
ласу віти, (на кого-ниб.) гримати. 

Кристаллкрнстіл,-у || - ллизация— 
кристалізіція, (вй)кристалізувіпня || 
- лличєский — кристалічний (Кри¬ 
сталічний лупік). 

Критика — крйтика (Якбю міє бути 
літературна крйтика?) II -ритиковать 
—критикувіти II - ритический кри- 
тйчннй (Критйчні твбри Франкбві) 

II - ритик— крйтик. 

Російсько-український словник —8. 

Кричать—см. Крик. 
Кров —1) см. Крьіша; 2) стріха (Під 

рідною стріхою); притулок, зіхист. 
Кровать — ліжко, ліжнйця, крбвать, 

(ум.)— крбватька. 
Кровь — крбв,-и, (реже) — крів,-6ви 

Ц - ровавьій—кривівий || - ровяной 
—крив'янйй у-ровяньїе шарики — 
крив'яні тільця, (бельїе)—білокривці 
и і красньїе)—червонокрівці || - рово- 
обращение—кров(о)6біг,-у II - рове- 
носн. сосуд—жилі || - ровожадньїй 
—хйжий, жаднйй на кров, крово¬ 
жерний Ц - ровопийца — уийр, глн- 
тій, павук, п'Явка, кровопйвець || 
- ровопролитие — кроволролйття, 
рбзлив крбви II - ровотечение — 
кровотеча II - ровотечение встано¬ 
вить—затамувйти, запинйтн кров || 
-ровосмешеиие—кровоміство II -ро- 
восмеситель—кровомісник. 

Кроить — кріяти || - ройка — крйяння, 
крійгбю (Шкбла крбю) II -роильщик 
—кріяльник,-а. 

Кролик — кріль,-олЯ, (ум.) крілик,-а, 
тросик II - иководство — кролів- 
нйцтво. 

Кроме—(о)крім, (о)пріч, опрбче. 
Крот-кріт,-оті II - ротовина - крото- 

вйна, (собир.)—кротовиння. 
Кроткий—тйхий, сумйрний, лігідний 

II - тодть — тйхість, сумирність, лі- 
гідність. 

Кротость-см. Кроткий. 
Кроха —крйхта, крйшка. (ум.) —кри¬ 

хітка, крйшечка, росйика, ріска 
[1 ріски в рот не брав) II - хотньїй — 
манісінький, дрібненький, дрібне¬ 
сенький. ___ сенькип- . 

Круг — крУг,-у, (ум.) — кружбк, кру¬ 
жечок, (окружность) — кбло, (ум.) 
кільце, (диск)-кружіло, кружільце; 
(обществ.)—кбло (Громідські кбла), 
(на воде) — жмуркй || - говой — кру¬ 
говій (Кругові зарука), ручковий 
(Ручкові чірка) Ц - гозор — круго- 
глйд,-у, 6вид,-у, ббрій,-ю II -гом- 
навкругй, навкбло, круг (чогб), ок- 
пугй; (совершенно) — геть чисто, 
цілкбм, геть усе II - говорот—колб- 
ворот || - госветньїй — кругосвітній, 
кругозЄмний. 

Коужево—мербжево. 
Кружка — кухоль,-я, (ум) — кухлик, 

(для денег) - карнівка карнівочка. 
Кружечньїй сбор — Карнівкбвнй 
збір, збіранйця. 

Крупа—крупй,-ів, (груб.) — дЄрть,-и 
-пинка — крупйи(к)а, зЄрня(тко) II 
- пичатмй — питльбваний || - пчатка 



Крупний — 114 — 

■ 

—питель, питльовгій млин; питльб- 
ване бброшно Ц - подерня — дрбч- 
ка, крупорушка || - пяной—круп'я¬ 
ний. 

Крупний — буйний, грубий, зиачнйй, 
більший, велйкий, дорідний (Буйна 
картбпля. Буйний шрифт. Грубі ка¬ 
мінці. Значні вагб. Більші місті 
крбю. Велйка промислбвість. До¬ 
рідне збрно), видатний (Видатнйй уче¬ 
ний) Ц - пнейший—найбільший, пай- 
видатніший, иайзначніший, || - пнеть 
- більшати II - пно говорить — з 
сбрцем, гбстро говорити II - ПНЬІЙ 
разговор—гостра розмбва. 

Крутой—крутйй Ц - рутизна—круча || 
- рутень—вгіхор; водокрут, вйр,-у. 

Кручина — журбі, журі, туга || - ру- 
чиниться—журйтися. 

Круїнение—катастрбфа (на залізниці, 
в повітрі), авбрія (на мбрі), (иногда)— 
розбиттй, звблення, повалення (По¬ 
валення монархії). 

Крижевник—бгрус,-у. 
Крило—крилб.-б, (мн.)—крйла,-л (Бу¬ 
дуймо червбні крйла), (ум.)—криль¬ 
ці,-й. Девое, правое крило партии— 
лівйця, правйця. 

Крьільцо—гбнок,-у, (без навеса)—рун- 
дУк, схбди, СХІДЦІ. 

Крим—Крим ||-имчак-^жнтель Кри- 
ма)-крймець,-мця || - ьімский—крйм- 
ський (Крймський півбстрів). 

Криса—щур.-б, пацюк,-б. 
Критьіся)—крйти(ся), ховіти(ся), таТ- 
тн(ся) Ц - ьіша -дах, покрівля. 

Крюк, крючок—гік,-у, гачбк,-чкб. 
Кряж—крйж,-у, пбсмо, стйг,-у. 
Кряхтеть—кректбти. 
Кстати—до-рбчи, до-діла; нбруч (А йо¬ 
му це й нбруч). Некстатн — не 
до-рбчи, не до-ладу, не до-діла. Кстати 
случиться — нагодйтися (Сбме й він 
нагодйвся). 

Кто-хто II - то-то-хтось II -то-нибудь 
—хто-нббудь || - то би то нн било 
—абй-хто, будь-хто. 

Куб—куб,-6у Ц - батура—кубатура || 
- бик—кубик,-а Ц - бический—кубб- 
вий Ц - бист—кубіст Ц - бмстический 
—кубістйчний. Возвишение в куб— 
кубувбння, піднбшення до 3 ст. 

Кубок—кблих, чбра. 
Кувшин—глбк,-а, (ум.)—глбчик,-а, 
Кувиркаться — перекндбтнся, вивер¬ 
тітися. 

Куда—кудй, (в каком направлений)— 
кудбю (Кудбю-ж нам ітй?) || - да-ни- 
будь—кудй-нббудь, абй-куди || - да¬ 
то—кудйсь. 

Кудахтать (о курах)—кудкудбкати. 
Кудель—кудблнця, кужіль, (на гребне) 

—мйчка. 
Кудесник—см. Колдун. 
Кудри—кучері,-ів || -дрявьій—кучерй- 
вий (Кучері на голові. Кучерйвий 
дуббк). 

Кузнец—ковбль,-й || - знецом бьіть—- 
ковалювбти Ц - зница—кузня II -знеч- 
ньій промисел—ковбльство || -знеч- 
НЬІЙ цех — ковбльня, ковбльськнй 
Цбх,-у. 

Кузов—кбзуб, (зкипажа)—кіш,-ошб. 
Кукиш — дуля, фіга (Сукбти, тйкапі 
дулі кому). 

Кукла—лйлька || - уколка — лйлька, 
лйлечка, (зоолог.)—лйлька (Перетво¬ 
рення лйльки на метблика). 

Куковать (о кукушке)—кувбти (Зозу- 
ля куб), кукати. 

Куколка—см. Кукла. 
Куколь—кукіль;-олю || - уколеотбор- 
ник (очнщ. хлебн. зерна от куколя н 
пр.)—кукільнйця. 

Кукуруза—кукурудза, (нар. назв.)— 
пшенйчка, пшінка (Наркомзбм про¬ 
пагує сбред селйнства культуру ку¬ 
курудзи). 

Кукушка—зозуля. Цвета кукушки — 
зозулйстнй (Кури зозулйсті). 

Кулак—1) кулбк,-б (Кулакбми часту- 
вбти когб), (собир.)—куліччя, у. р.; 
2) (ссльск. богач) — сільській бага¬ 
тій, глитбй, куркуль,-лй, (во множ.)— 
куркулі, глитаї, (собир.)—глитбйство, 
куркулівство, (презр.) — куркульнй, 
куркулйччя, глитайня || - лацкий- 
куркулївськнй, глитайський, (презр.) 
—куркулйчий. 

Кулик (птнца)—кулйк,-б. 
Кулиси—лаштункй(По-за лаштункбми 

—за кулисами). 
Культивировать—культивувбти, пле- 
кбти Ц - тивированний — культивб- 
ваннй II - тура—культура || -турнмй 
—культурний Ц - турник—культур¬ 
ник || - турничество—культурництво. 

Кума — кумб II - ум—кум,-а || - умом 
бить—кумувбти. 

Кумач—китбйка. 
Кумир—кумйр, бож6к,-жкб. 
Купать—купбтн || - паться—купбтнся 

Ц - панье—купбшш, купанка. 
Купец—купбць,-й, (мелк.)—крамбр,-й 

II - печеский — кумицький II • пече- 
ство—купбцтцо, крамбрство І| -пнть 
—купйтн || - пля—купівля (Купівля- 
тірбдаж). 

Купол—ббня || - полообразний — ба- 
нювбтий. 



Купорос 
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Купорос меднмй —Сйній камінь,-еню. зеїл(Хц^круДбКлапотьРпап6ру). 
Кургїн-могйла(Шевч«нкозаповів.по- , у „ . арниковмй 

ховати йогб на могилі недалеко Дш У_чаРгарник6вий (Чагарник*™ рос 
„„ах й«гйп.-оа. (песч.)—кучугура. . тЛ у 
ХОВатИ ЙОГО На - ~ - 

ппАІ бугбр.-ра, (песч.)-кучугура. 
Курить—^курйтн, палити || - рящий— 
УЙбцьЖя курців) II .рилка-ку- 

Куоица—-курка, (ум.) - курочка, ку- 
Уріпка II - риньїй—корячий Ц - риное 

• мясо—курятина (Суп з курятино^ 
Курликать—мугикати (Щось мугиче 

собі). 
Курносий—кирпатий, кирпа. 

КУР0«'^р6!:;Р«Кп.я ^оопатва, (цм- 

Кустарь—кустар,-я (из русск.) ІІ *^‘®Р* 
ншй-кускршй (КустірнІ вироби), 
домбвий (Домбве рбб.тиво)ІІ * стар 
ньій промисел -кустарний ДР* 
ийП домашній прбмисел (1 - старни 

Увати, (пьмствовать)—пійчитиДпиро 
вать)—бенкетувати || - тбж-гульнй, 
_... «лілп^иікі 

- * паю)——— 

Куропатка—курГпка, куропатва, (іШ- к "(ум.) - купка, (сьту^Ь 
плен.)—куріп‘гі,-п йти. пбоох -V, (овощей) — бурт II - миться 

Курчавмй — кучерйвий || - рчаветь- громадитися, скуплю¬ 

ватися. _тЬОпМЯН II Курьбз—курібз,-бзу и курйбз,-у; чу- ві3нйк, погбнич, фурман II 
К шсія II - рьбзиьій — курІОзиий. кур- КУЧ,% ^СтД візиикувіти. фурмз- 

Кур6ье^иуґбр,-а, гівбць-4. Кушетко - кушОт(ка), рід каи4пкн 

л зб“брошК|-'ник-бораішбнник. ЛаВз™"ьаЧ_ фірба блакйтна; блакить 
Лабораторне—лабораторія; робітня |1 Л УР і,.)—блакиті! (ж.р.)||-зур- 

- бораторньїй - лабораторний І -бо- Щ^кйіний. 
_І жоЛлпіІИТ. „ „  .. г*о -ПКУ. б0бХІТ,-Х0Ту, 

мабуть, десь є вйлазка] Ц - зутчик 

вивідач. _Ллякйть 

• - 
рант—лаборант. 

Лавка'іскамья)—лавка, лавочка, (по 
ЛавКа.Гч т^^л^п.пЛнV: Гтоогов. завед. 

^неоа;, "•) .. » • ’ 

Лай—гавкання,""ав,-вку, брбхіт.хоту, 
(сильний) — гавкотнй, валував.ія И 
-ять—гавкати,-вкаю, брехати,-шу, ва- 

лувати.-ую. .«.ЛгтУ II - киро- івка"(скамья)-лавка, лавочка, (по- *ЙМ!у покіст.-кбсту || - киро- 
движн.)-ослін-лбну; (торгов. завед.) 1 1 — лакувати || - кированний — 

йямвар—■* лгвясдаг ■' 
расположиться, стать--отаборитися к^в4ти> л(ь)окаювйт 

лід" Л" огласие) - згода, (з^года, Л“ЇМ“Й-'Й".''«‘омиться - ласувіти 

<^І7аїїЛ ГвР(до"брі5) 

Ладонь—долбня, (уменьш. множ.) II ^мпочка-лймпка (ммтрйч- 

Ладья—чбвен-, (шахм.)—вбжа. 
Лавнровать-лавірувати, кружит^^ 0пуститьЛрикрутйти,-чу. 

Лавр—лавр, лаврина II Р Ландкарта-мапа. пейзаж-У 
Л.Рзарот-(військовий) Ш„ит4ль..лю, ■в >У 

Лазить? лезть—лізити -жу. лЬтик-зу, Ла||"7діия" дика козО. 

Ла"а-"4па' ; 

—крамниця дум. 
ник - крамар,-аря Ц - вочница кр Лакать_*луктати, “Л™-. , 

Лз«да»й,.ть-та- 



Лапоть — 1І6 — Лепетать 

Лапоть—постіл,-столі, (мн.)—постолй; 
(мочал ьн.)—л ича кй; (кожан.)—хода кй 

II - потннк—лапацбн,-на. 
Лапша—лбкшина. 
Ларь,-рек-рундук, рундучбк,-чкй; б^д- 

ка; (на мельнице)—скрйня || -рчик— 
скрйнька, шкатулка. 

Ласкать—пестгіти,-іцу когб, голубити 
когб, (преим. животи.) — лйщнти, (о 
любовн. ласк.)—милувйти, любувіти 
когб || - скаться—дістатися до кбго 

II - ска — ліска, пбстощі,-іців, мйло- 
щі.-щів Ц - сковьій — ласківий, прй- 
язнйй, Ц - скающий—пестлйвий, го¬ 
лубливий . 

Ласточка—лістівка [Пбрша лістівка], 
(детеньїш)—ластів'і-в'іти (ср. р.) 

Латинский — латйнськнй || - тинскнй 
язьік, латьінь—латйна [Міртва ла¬ 
тана й грбччина переважіли в си¬ 
стемі тодішньої освіти]. 

Латунь—мосгіж,-жу (м. р.), жбвта мідь 
II - тунньїй—мосйжинй. 

Лати—пінцер,-ра. 
Лафа—добрі. 
Лачуга—халепа, халупка. 
Лгать—непрівду казіти,-жу, (врать)— 

брехіти,-шу,(иногда1—побріхувати,- 
ую Ц - гун — брехун II - гунья—бре¬ 
хуха. 

Лебеда (раст.)—лободі. 
Лебедь—лібідь,-бедя, (самка) — лебб- 
дя, лебідка, (детеньїш)—лебеді,-ті тії 
(ср. р.) II - бединий,-бяжнй—лебе- 
дйний, лебедйчий. 

Лебезить—лаб^зитися,-жуся, підліщу- 
ватися до кбго, дрібцювітн пбред 
ким. 

Левьій — лівий || - вая сторона — лев. 
берег (реки) — лівобіччя, лівобе- 
рбжжя || - вая рука (также—ле- 
вое крило—партии и пр.)—лівйця || 
- вою стороною — лівббіч (чого), 
лівбруч II - внзна — лівість,ч)сти, лі- 
вині [„Дитіча хорбба лівинй“] || 
- вша—(лев. рука)—лівйця; (о люд.) 
—шульгі. 

Легенда—легінда || - гендарний—ле- 
гендірний, казкбвий. 

Легкий—легкйй, неважкйй [Легкі, не¬ 
важкі сокйра; легкі пріця]; вільний 
[Вільна ході] Ц - гковоспламеня- 
емьій — займйстий, (скоро)запіль- 
ний II - гковсрньїй — легковірний, 
імовірний || - гковерие — легковір¬ 
ність,-ности II - гкомьісленний — 
легкодумний, пустій II - гкомьіслне 
- легкодумство, пустбта || - гко- 
плавкнй—легкотбпннй | - гкость— 
лбгкість II - гкое—легіня,-ні (ж. р.); 

(во множ.) — легіні.-ів II - гочньїй — 
(относ. к легким)—легенівий [Ле¬ 
генева артерія]; (о больном) — хбрнй 
на легбні Ц - гче—лікш(с) (наречне), 
лбкший (прнлагат.) [Бензйна ліпша, 
ніж гас] Ц - гче стало кому — по- 
лбкшало кому. 

Лед — лід.-льбду, крйга || - днин—(по¬ 
треб со льдом)—ліднйця; (глетчер) 
—льодовйк II - дяной—льодовйй, крі¬ 
зний, (как лед)—льодбвнй [Льодбва 
сіль] Ц - довитий океан—Льодовйй 
океін Ц - денец—смоктун II - енеть 
— брітися крйгою, крижніти,-ію , 
- докол—льодоріз,-у || -доход—скрес 
(крйги), льодолбм. 

Лежать—лежітн || - жанка — лежінка 
II - жебок — ліжень, ліга, полежій 
II - жание—лежіння, ліжанка [Гіді 
тобі ліжанкн справліти)||-ечь—ляг- 
тй,-жу, (о многнх)—полягіти Ц-ечь 
в основу чего-либо—лягтй підві- 
линою чогб, за оснбву стіти чому. 

Лезвие—лізо, жалб. 
Лезть—см. Лазать. 
Лейка—конбвка, поливільниця; лійка. 
Лекарь — лікар,-ря || - рем бить — лі¬ 

карювати Ц - рство—ліки || - рствен- 
ньій—лікірський [Лікірське зілля]. 

Лексика—словнй, лікснка || -ксикон— 
словнйк, лексикбн,-ну [Словнйк чужо- 
мбвних слів] || - ксический — ле- 
ксйчний. 

Лектор — ліктор, (о жснщ.)—лікторка 
II- кция — лікція [Лікція з гігієни, 
з істбрії соціялізму] II -кцнонний - і 
лекційний. 

Лелеять -пестйтн.-щу, голубити, (взле- 
ленвать)— кохітн, плекітн (плекіти 
надію). 

Лемех (у плуга)—леміш,-меші. 
Лбн—льон, льбну, (сев. и зап. Укр.) — 

лен, лбну [Обстеження льонів (ленів) 
України] II - ьняной-льбнбвий, льон- 
ній [Льонні олія] II- ьннще—льоні- 
ще || - ьнопрядильня— льонопрйдня. 

Ленивий -ледічий, (сущ.)—лідар,-ря, 
(ж.)—лідарка || - ность — лінощі, ле¬ 
дарство II -ниться — ліиувітися,'ле- 
дарювіти, байдикувіти || - нь — 
ліньки, лінощі [Лінощі посіли Йогб]. 

Лента-стіжка, стрічка, (шир.)-бйнда, 
(кинематогр.)-фільм; (полоса)—стягй, 
смуга II - нточний — стяжкбвий || 
- нточньїй глист—солітір. 

Леопард—леопард,-а. 
Лепесток—пелюстка (у квітки), (ум.) 

—пелюсточка. 
Лепетать — белькотйти,-чу, лепетйтн,- 

чу, жебоніти,-ню [Жебоніть, як ма- 



Лепешка - 117 - 

лбнькі діти] Ц - пет — булькіт,-коту, 
лбпет, жебоніння 

Лепешка—кбржик,-а, пербпічка,(сирн.) 
—мандрйка, (лекарств.)—пастйлька_ 

Ленить—ліпйти, бгати [Бгати пироги] 
II - питься—ліпитися; тулитися, ту¬ 
литися Ц - пка — ліплення, || - пной— 
ЛІПНЙЙ II - ПІЦИК — лілнйк, Ліпйль- 

ник,-а. . 
Лес—ліс.-су, (древн.. девств.)—праліс, 

(красн.)-бір,б6ру,(небольш.)--гай,-ю; 
лес вьірубленньїй—зруб.-бу Ц - сноіі 
—(к лесу относящ.)—лісовйй [Лісова 
квітка, лісова управа];(богатьі й лесом) 
—ліснйй [Полісся-то дуже Лісна Краї¬ 
на] Ц - сник—ліснйк (побережник) II 
-сннчий — ліснйчий II - сничество 
—ліснйцтво, лісовб господарство II 

II -соводство—ЛІСІВНЙЦТВО II -совод 
—фахівбць-лісівнйк II - сопромьіш- 
ленник — лісопромислбвець II - со- 
сека — ділйнка в лісі || -систнй— 
ліснйй, лісйстнй II - сопильня-пйль- 
ня, тартак (на воді) 

Леса— риштбвання. риштунок. 
Лесенка—см. Лестница. 
Лбсс (горн, порода)—лбс,-су || - ссо- 
видньїй—лесувйтий II - ссовьій—лб- 
совий. 

Лестница (неподвиж.)—схбди,-ів, схід¬ 
ці,-ців, (вннтов.)—кручені схбди; (пе- 
рсдвижп.)—драбйна, (ум.)-драбйнка. 

Лесть -лесть, лбстощі.-щів Ц - стньїй— 
іірнхйльний, похвальний (напр., від¬ 
клик). 

Летаргия — летаргія, обмертй, обми¬ 
рання Ц - ргический—летаргічний. 

Летать, лететь—літати, летіти,-чу, лгі- 
путн, (с сплой, шумом)—шугати II -т 
—літ, льбту (Налсту - см. ато сл.) Ц 
- тание—літання, *літьбб (ав.) II - та- 
тельньїй аппарат—апарйт до літан¬ 
ня, (самолет)—літак || - тчнк — літун, 
літбць, авійтор II - тучий—летючий 
[ЛетіЬчі піски] II -тучая мьішь—ка¬ 
жан, лйлик II - тучка (листок) — ме- 
тблнк. 

Лето (вр. года)—літо, (ум.)—літко, лі¬ 
течко; (=год) — рік [Сім рік мак не 
родйв..], (реже)—літо II - том—уліті, 
улітку, літньої добй || - та начало— 
прбліток. В разгаре лета-у рбз- 
повні літа, саме в ссредоліття. Каж* 
дое лето— що-літа, літо - крізь-літо. 
Лето проводить—літувати. Лета— 
вік [Людйна сербднього віку], літа 
[Людйна похйлих літ] ]| -торасль-па- 
гін(ець) || - топись— літбпнс II - топи- 
сец—літописець || - тосчисление— 
бра, літочйслення |] - тний — літній 

[Літні вакації] Н-тнее (жнлье, доро¬ 
га)— літнгік. 

Лечить—лікувати; (раньї, язвьі)—гбїти 
II - читься—лікуватися, (от раньї) — 
гбїтися II - чение—лікування,ліки,-ів; 
гбїння || - чебншй—до лікування (на- 
лбжний) [Лечебное дело— Справа лі¬ 
кування]; лікарський, медйчний, лі- 
кйрний || - чебница—лікарня || - чеб- 
ник—лікарський порадник. 

Леший—лісовйк, (по)лісун. 
Леїц—лящ, чабйк. 
Лжец—брехун, неправдйвець || - же- 
присяга—крива, фальшйва присяга, 
кривопрйсяга Ц - жесвидетель — не- 
правдйвий, фальшйвий свідок ||_- же- 
свидетельство—фальшйве свідчен¬ 
ня Ц - жесвидетельствовать—фаль- 
шйво, неправдйво свідкувати || - же- 
учение—фальшйва наука || - живьій 
—брехлйвий;фальшйвий || - живость 
—брехлйвість; фальшйвість. 

Ли—чи. (Ставнтся в самом начаде пред- 
ложения: чи може сліпйй сліпбго 
водйти?—соотв. рус. — Может лн...). 

Либо - або [Або добути, або дбма не 
б^ти], хоч [Хоч мені, хоч тобі, а не 
минбться комусь їхати]. Кто-либо, 
куда-либо и др.—см. зтн сл. 

Ливень—см. Лить. 
Лизать--лизати,-жу;(вьілизь!вать)--лиз- 

кати Ц - изнуть—лизнути. 
Ликвидация—ліквідація, скасування і, 

- квидатор—ліквідатор, (о женш.)— 
ліквідаторка II -квидационньїй —лі¬ 
квідаційний Ц-квидировать ліквіду¬ 
вати, (о законч. действии)—зліквіду¬ 
вати II - квидированньїй — зліквідб- 
ваннй Ц - квидируемьій -г ліквідбва- 
ний, що ліквідується, (ліквідуємо). 

Лнкер—лікбр || - кериьій -Лікбровий. 
Ликовать—радіти, тішитися, тріумфу¬ 

вати II - кование—радіння, тріумфу¬ 
вання), тішення, 

Лилия—лілія. 
Лиловьій — фійлковий, (сиреневий) — 

бузкбвий. 
Лимон—цитрйна II - монньїй—цитри 

нбвий II - монад—лимонад. 
Лимфа-лімфа, пасока || - мфатиче- 
ский—лімфатичний, пасокбвий. 

Липня—лінія, рйса II - касательная— 
дотйчна Ц - руководящая—провідна 
лінія Ц - нейньїй—лінійний II - нейка' 
—лінійка II - новать—лінювати. 

Линь—лин (риба). 
Линять—линйти. 
Липа—лйпа, (собнр.)—лип'й (ср. р.) II 

- иповьій—лйповнй; (поддельньїй, не- 
настояший или плохого качества)- 
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і юц- 

Липкий - 118 - Ловить 

— .солбм'яний* [.Солбм’яннй* пАш- 
порт, .солбм'яний* агронбм] II -ипо- 
вое дерево—липина [Білий, як лй- 
пнна] II - иповьій лес-липнйк. 

Липкий—липкйй, беручкйй, клеювАтий; 
(о хлсбе) — глевкйй II - пкость 
лйпкість, липучість, клеювАтість II 
- пнуть—лйпнути, брАтися [Болбто 
бербться до коліс]. 

Лира—ліра(старогрбцька) II -рический 
—ліричний II - рика—лірика || -рик 
лірик. , . 

Лиса,-нца—лис, лисйця, (детеньїш)— 
лисиченй.-йти (ср. р.) II - исий 
лйсячий, ЛИСЙЧИЙ. 

Лист—лист,-А, (бумаги, лист желсза 
и пр.)—Аркуш,-а [Папбру Аркуш], 
(у растен.)-листбк,-ткА, (как соби- 
рат.)—лист, лйсту [НарвАв лйсту ду- 
ббвого на квАсиво] || - ства — лйстя 
(ср. р.) |] - ственньїй— лйстяний 
[Лйстяні й шпилькбві деревА] || 
-ственница-модрінь,модрбнн(ж. р.); 
—модрйна,-йни (женск. р.) [ЛАвка з 
модрйни]. 

Литератор — літерАт(ор), письменник, 
(о женш.) — літерАт(ор)ка, письмен¬ 
ниця || - тература—література, пись¬ 
менство Ц - тературнмй-літератур¬ 
ний, письмбнський [Зразкй старо- 
письмбнської украінщинн]. 

Лить—лйти, ллйти,-ллю, (о жидк. куш.) 
—сйпатн ІУсйп мені борщу]; лйти, 
виливАти (напр., з блива) II - иться— 
лйтися, ллйтися, (струей)—цебеніти, 
дзюрйтн, (только о крови)—юшйтн 
[Кров з нбса так і юшйть] || - итей- 
ньій — лнвАрський II - итейное дело 
—лнвАрство п - итейн. цех, мастер- 
ская—лнвАрня || - итейщик-ливАр,- 
арй, (котлов) — кітлйр,-рА || - итой — 
лйтнй, вилйваний || - итье — литтй, 
ВИЛИВАННЯ II - ивень— ливнйй дощ, 
злйва, зАлива || - ивмя лить (о 
дожде)—лйти, як із відрА. 

ЛихоЙ—хвАтський, завзйтий, (о коне)— 
баскйй; (=злой)—лихйй [Лихі лйди] 

II - хо (нареч.)—хвАтсько. 
Лихорадка—трйсня, гарйчка, прогіАс- 

ниця Ц - хорадочньїй—гарячкбвий; 
мов у пропАсннці, в гарйчці. 

Лицемер—облудник, лицемір II - мер- 
иьій—облудний, нешйрий, лицемір¬ 
ний II - мерие — облуда, фальш, не- 
щйрість. 

Лицеприятньїй—сторбнній II - тие — 
сторбнність. 

Лицо -1)лицб(Він злицй гАрннй),(ум.) 
—личко (Мармурбве дівбче лйчко), 
обличчя, вид(бк). В переноси, знач. 

—лицб (Лнцбм до селА); 2) осбба, пер- 1 
сбна (ВисокопостАвні осбби), (грам- 
мат.)—осбба; 3) (лицев. сторона)—ли¬ 
цб, верх, правий бік (сукнй, полот¬ 
ий) II -цевой—лицевий, правйй, вбрх- ' 
ній II - цевать—лицювАти || -цовка- і 
лицювАння Ц - чньїй—особбвий (Осо- 
ббвнй склад устанбви), осббйстий 
(Суто-осббйста спрАва), осббпнй Ц 
- чно-особбво; осббйсто; осббно, сам 
(я це чув осббно)(| - чность—осбба. 

Личина—машкАра, личйна. 
Личинка—робАк, (у бабоч.)—осбльня, | 

(у пчел)—червА, (майск. жука)—бо- | 
рознйк. 

Лишай—лишАй; (на дереве)-обрісник. 
Лишать, лишить-(по)збавлйти, (по)- 
збАвити когб Ц - шить свободи- < 
з(а)невблити когб, вблю відібрАтн 
кому, (в смисле тюремн. заключ.)— ] 
ув'язнйтн кбго Ц - слова—заборони- | 
ти мбви II - жизни — збАвити віку 
кому, стрАтити когб || - шение сво- | 
бодьі—з(а)невблення; ув'йзнсння ко- 
гб (место лишения свободи—в'язнй- 
ця, місце ув'йзнення) II - шения (не¬ 
достатки)—нестАтки, злидні || - шить¬ 
ся чувств — зімліти, знепритбмніти і 
II-ума—здуріти, збезглуздітн II - си- 
лм—знемогтйся, знесилитися. 

Лншний—ЗАЙВИЙ, залйшній, вільний 
(Вільні збмлі), (деньги) — лбжапий; І 
непотрібний. 

Лишь—тільки, лншб, самб [Самб він 
був у хАті: більш нікогісінько не 
булб] II - только — скбро-но, скбро- 
тількн II - бьі—абй [Ми такі—аби нАс 
не чіпАлн] II - бьі то-абгі-то || - би- 
как - ннбудь—абй-абй [Він рббить І 
так, абй-абй...] II - бьі-где—абй-де II 
- бьі-что—абй-що. 

Лоб—чолб, лоб, (р.)—лбба Ц-бний- 
лобовйй, чільний, чоловйй. 

Ловелас—зальбтник, дівчур,-А, жени- 
хАйло, джигун,-А, волоцюга. 

Ловец—ловбць, мнслйвець. 
Ловкий—ручий (Весблий, ручий мо- 
лодйк), зручнйй; мотбрний, меткий. 
жвАвий; (сметливий) — спрйтний, 
(умеющ. обойти)—промітнйй II -вко- 
(з)ручно; хвАцько, мотбрно, жвАво; 
спритно || - вкость — ручість, зруч¬ 
ність; хвАцькість, мотбрність; сприт¬ 
ність. 

Лобзать-цілувАти || -заниє—цілунок. 
Ловить—ловйти, хапАти, (в бегу)—пе- 
рсймАти Ц -вчий -псйрннк (охотн.) II 
- вля—(у)лбви, ловйтва, ловіння І 
- вушка—пАстка, хАпка, (петля для 

! птии)—сільці II - виться—ловйтися. 



Лодка - 119 — Лучший 

Лодка—чбвен.-на, (ум.)—чбвник, чбв- 1 

ничок, (длин.)—дуб,-а, (челнок)-ду- 
шогубка, чбвник, (мачтов.)-6айдік,-і ■) 

II - дочнмй—човнбвий II - дочник 
човнйр,-І, (перевозяшнй через реку) 
—перевізник. V 

Ложа-лбжа (в театре и др.), (в ружье) 

—приклад. 
Ложбина—жолббина. 
Ложе—лбже, ліжко, ліжнйля (Про- . 
коустове ліжко). 

Ложить—ложйти, клістн II - житься 
лнгіти, клістися, (о хлебн. раст. И 
Пр)—вилягйти, (сов.—лягтй, помі¬ 
стися, вйлягти). II 

Ложка—лбжка || - жечник— ложкір 
- жечньїй промисел—ложкірство II 

II - жка разливная—ополбник. 
Ложь-фйльш,-у, брехнй, непрівда 

• - жньїй — неправдивий, брехливий, 
|| - жность—фальшивість, неправди 
вість» 

Лоза—лозі, лозйння, верболіз,-лбзу, 

Л^«НЗгЙГ- л6зУнг ^аш 
клич—пролетарі усіх країн, єднійте- 
ся!) II * зунг виставить — викинути 

Локаль’нмй-локільний, місцевий Ц -ка- 
лизировать—локалізувіти, (сов.) 
злокалізувітн (Пощастило швидко 
злокалізувітн пожбжу) II - калнза- 
ция—локалізіція. 

Локать—см. Лакать. 
Локомотив—паротйг,-у II - мобиль 
паровйк,-а, локомобіль. 

Локони—лбкони, кучері, (ум.)—куче 

ЛоРкоКть-лікоть,-ктя II - коток-ЛІКТИК I 

в -ктевой-ліктбвий [Ліктбва кістка]. 
Лом—лім,-лбма || - мать,-мить ламі- 

ти, ломйти, (дерево)-троіхшти, (о 
бол.)—мнйтн II - МИТЬ цену - гну¬ 
ти заправлйти ціну II - миться 
ламітися, ломитися || - миться в от- 
критую дверь-бйтися в розчине¬ 
ні двбрі II - мка—ламіння; зшм.-бму; 
перебудбва Ц - мкий—ламкий, ламу- 
чий; крихкий Ц - мкость — лімкість, 
ламкість; крихкість, (р.)—ости II 
•лота—ломбта, ломбць II - моть 
улімок, скйба. 

Ломовик, ломовбй извозчик—бен- 
дйжннк. . . , 

Лоскут-ок—міпоть, (ум.) — кліитик, 
обрізок,-а II - скутний - маптбвий 
(Клаптбва монірхія). 

Лопата — лопіта, зіступ || - патка 
лопітка; копйстка. # 

Лопасть—лопіть,-пелюстка. 

Лопать —тріскати, лускати, (сов.)— 
тріснути, луснути. 

Лоск—глйнц,-у, (пб)лиск,-у II - ЩИТЬ 
глянцувіти || -сниться—лисніти, оли- 
щіти, вилйскуватн. ' 

Лот (мера веса)—лбт,-а || - (для измере- 
ния глубнни)—оливнйця II - ток ко- 
рік; ваганбчки. 

Лохань,-нка—помййниця. 
Лохмотье — лахміття, дрінтя, руо я. 
рім’я. 

Лошадь—кінь, коийка, (самка) —ко 
била, (детен.) - лоші,-іти, лошітко,-а 

II - шаденка — конячйн(к)а, шкіпа || 
- шаднньїй - кінський || - шадиная 
сила—кінська сйла; впрівність ко¬ 
шики), паровий кінь,-оняі 

Лошак—віслйк.-а. 
Лощить—см. Лоск. 
Лощина—вйбалок,-у, жолббипа. 

Луг—лукіЛчасто мн.)-луки [І - говой 
—лучнйй II -говодство—луківництво. 

Лудить—лудйтн и -дильщик-лудиль 
ник II жение -лудіння. 

Лужа—калйжа, (больш.)—баюра. 
Лужайка—муріг, (р.)—му рогу, (ум.) 

муріжбк.-жкі. 
Лужение см. Лудить. , . 
Лук-цибуля II - ковица - циб>лйна, 

цибулька. 
Лук—лук (Лук і стріли). 
Лукошко—кбшик, козубенька. 
Луна—місяць,-я II - нний—місячнії 

- натик-лунітик, сновида. 
Лунь-лунь, сировітень. Белий, как 
лунь-білий (ейвий), як молокб. 

Лупить—лупйти, облуплювати, зді р 
Ути,(кожу)-білувіти II- питься-лу- 

ЛЯ "пріміиь,-,, (собир.) - прошяня 
(•ум,) — промінчик, пірост.-а (Сбнце 
пірости напускіло) || - чев°И- 
вая кость—прбмінь || - чезарний— 
променйстий, осййнйй, осййливн 1. 
- чеобразньїЙ—рромснйстнй, ирош- 
нюватий II -чеиспускание—проміню- 
віння, випромінювання. 

' СЯ.»)- 
У учшнй, (иай)ліпшнй II - чше (нар ) 
кпіше, ліпше, (прилагат.)-кріщий. 
ліпший, лучший (Наш кінь кріщнй 

■ о" вішогоУ). ИзменитЦся) клучше- 
му—на кріще повернутн(ся), обер 

'і' н^тиіся) Лучше всех,-чше всего 
найкріший, найліпший; ва,'кР*“£; 
найліпше II - чшим еделать- па 
шити, покрішити || - чшим стать 

І покрішдти, поліпшати. 



Лущить - 120 - Малокровне 

Лущить—(грьізть)—лузати, (агрон.)— 
лущити (Лащити стерню). 

Лижи—лйжви. нарти. 
• Льісьій—лйсий, (шутл.)—голомбзий II 

-сина— лисина. 
Льгбта-пільга, нблекша || - готньїй— 

пільгбвйй [Пільгбвйй переїзд]. 
Льднна—см. Лед. 
Льстец—лестун, улбсник, облесник II 

- ьстивьій — мстйвий, обласний II 
-ьстить—лестйтн, облещувати, (по- 
дольщаться) — підлещуватися || 
- ьститься (зариться) — квапитися, 
ласитися на щб || -ьстивость—ле- 
стйвість, улесливість, облесливість. 

Любезньїй—(мильїй)—любий, люб'йз- 
пий, мйлйй; (вежливьій)—увічливий 

II - безничать — примилйтися, (за)- 
лицйтися Ц - безность — люб'йз- 
ність, приємність; (вежлив.)—увічли¬ 
вість. 

Любить—любйтн; (преим. об отнош. 
между мужч. и женіц.)—кохати, ми- 
лувйти II - бить друг друга — любй- 
тнся; кохатися, милуватися, (ухаж.)— 
женихатися || - бимец—улюбленець 

|| -бимица—улюблениця || - бимчик 
—любймчик, мазунчик || - бнмьій— 
любий, коханий; укбханий || - би- 
тель — любйтель (любйтель голубів, 
любйтель спбрту), аматор,-а; охбчий 
до чбго (охбчий до науки). 

Любовь—люббв,-овн, кохання, кохбн- 

Маг—маг, чарівнйк || -ия—магія || - ги- 
ческий—магічний. 

Мавзолей—мавзолбй. 
Магарич—могорйч. 
Магазин—магазйн, крамнйця; книж¬ 

ний м.—книгарня. 
Магнит—магнбт. 
Мазание—(комнатьі м.)—мазіння, ма¬ 

зійка; (маслом м.) - мащення; (колес 
м.)—шмярування. 

Мазать — мазати; (маслом м.)—ма- 
стйти, (колеса м.)—шмарувати; (силь¬ 
но м.)—квацювати. 

Мазка—см. Мазание. 
Мазурик—пройдйсвіт, ланець, раклб. 
Мазь—(аптечная м.)—масть, мазь; (ко- 
лесная м.) —колбмазь. 

Май—травень; 1-е мая—перше травня 
І -скнй—травневий, м. жук—хрущ 
І -6вка—маївка. 

Маис—кукурудза. 
Мак—мак. 
Макать—умочати. 
Маклер—маклер. 

нячко; (л. ласки)—лйбоїці, мйлощі; 
.замгілування (Замилування до прн- 
рбди, до старовини) || - боваться— 
любувати, милуватися Ц - бовпик— 
коханець,-я, любас, полюббвник II 
- бовница—коханка, любаска, полю- 
ббвниця II - бовньїй — люббвний II 
- бовно—мйло, люб'язно; люббвно || 
- бознательность — допйтливість, 
охбта, жадбба (Жадбба до на^ки) || 
- питство—цікавість Ц - бой—будь- 
який, абй-який, усйкий, першйй- 
ліпший. 

Люди—ЛЮДИ II - дишки(презр.)—ЛЮДЦІ 
II - ДНЬІЙ—люднйй || - доед—людоїд, 
людожер, (жен.) — людоїдка, людо¬ 
жерка Ц - дской (человеческ.)—люд¬ 
ський; (гуманньїй) — ліодяний || 
- дскость—лібдяність 

Люк—лйда; (на судне)—люк. 
Люлька—колйска || -люкать—ліоляти. 
Лютеранин—лютор,-а || -теранский— 

люторський. 
Лютий—лютий Ц - тьій враг — запек¬ 
лий, затйтнй вброг Ц -тость—лютість, 
(р.)—ости Ц - еть—лютіти, лютішати. 

Люцерна—конюшйна (корм. тр.). 
Лягать—брикати, хвйцати || - гаться— 

брикатися, хвйцатися. 
Лягушка—жаба. 
Лямка—шлей, тяглб. 
Ляпать—лйиати, (сов,)—лйпнути. 
Ляпис—лйпіс,-у. 

Макушка — шпиль, (гори); щолопбк, 
тім'я (темя). 

Маленький манеиький, маленький. 
Малиновий - (цвет м.)—кармазйновий 

(кблір); (сок м.)—малйиовнй (сік). 
Мало-мало, трбхи; слишком мало — 
надто мало, замало; мало-по-малу— 
потроху, повблі; мало-мальски — 
хоч трбхи, хоч дЄщо; мало ли кто— 
мало хтб II - ловато — малувато, бб- 
маль, замало, пбмало. 

Маловажний — малозначний, незнач¬ 
ний. 

Малодушество—легкодушністьЦ-вать 
—спадати духом || -ньій — легкоду¬ 
хий. 

Малоземельний—малоземельний. 
Малозначащий, малозначительньїй 

—см. Маловажний. 
Малоизвестность — маловідбмість || 

-ний—маловідбмий. 
Малоимущий -маломбжний. 
Малокровне—недокрбвність Ц - ний— . 
недокрбвний. 



Матсрщин» 
Малолетие 

Марка—мйрка. 
Марний—мазкйй, грязький. 
Марксизм — марксйзм II - систский - 

мйрксівський, марксйстський. 
Мародер—мародбр. 
Март—березень II - овский — березне¬ 

вий. 
Мартьішка—мйвпа. 
Марш-марш; Марш! — рушйй. геть^ 

гайдй! (Геть звідцілй!); шагом марш. 
—крбком руші 

Маска—мйска || -ироваться—маскувй- 
. ти,-ся. 
Масленица—мйсниця. 
Масло—1) (коровье) — мйсло; 2) (ра- 

стит.)—олія; м. сбнвать — колотй- 

Маслобойня, маслобойка — олійня; 
маслорббия. 

Маслянистий-1) маслйстий, масткйй; 
2) олійний (Насіння сбняшника ду¬ 
же олійне); 3) (о воде, ^ покрьітой 
маслянистой пленкой)—осугуватий || 

II - ньій—маснйй, масткйй; 2) за- 
смальцьбваний, заялбзений (засмаль¬ 
цьований фйртух). 

Масса—мйса || - ссивньїй — масйвннй 
|| - ссовой—мйсовий. 

Мастер—мййстер, реміснйк; часовой 
м.—годинникар (р. п. — рй); дзнгар- 
мййстер; седельньїй м.—сідлйр (р. п. 
—рй); золотих дел м. — золотнгік; 
мастер лгать—чистобрбха; на все 
мастер — митйць, зугйрний на все, 
до всьбго II - ская — майстерня II 
- ство — майстерство || - ски — май- 

Малолетие, малолетство—недоліття, 
малоліття; с малолетства—змйлку. 

Малолетннй—малолітній, недолітній. 
Маломоіцность — малосйлість легко- 

сйлість. 
Малоопмтний—малодосвідчепий. 
Малорослий — низькорбслий, малий 

(на зріст). 
Малосильний—малосйлий. 
Малоумний—недбумок, иедоумкува- 

Малоупотребительний — маловжйва- 

Малоценнмй—нецінний, некоштбвний. 
Малочисленний—нечисленний. 
Малий - малйй.невелйкий; без малого 
-мйло не, трбхи не, безмаль не 

Мальва—рбжа. 
Мальчик — хлбпець, хлбпчнк, хлоп я; 

(в городском жаргоне)—пацйн. 
Мальчишка—см. Мальчик. 
Маліжка, малюточка-дитинка, ди- 

тинчй, малй, малйткб. 
Маляр—малйр,-рй. 
Мама—нЄня, мйма, матуся. 
Маменька, мамочка-ненька, матуся, 
мйтінка II -кин - матусин, нЄнчин. 

Мамонт мймут. 
Манеж маніж. 
Маневрировать—маневрувйти || - рен 

ний—маневрбвий 
Манер-см. Манера 2); таким мане 
ром - такйм пббитом, рббом; н; 
свой манер - на свою стйть. 

Манера-1) манера, звйчка (такйвжі 
а \ Г» Ч ЛпЛріП Г\Ґ\Г' 



. - 

Матерь - 122 - Мельник 

Матерь—мбти, (ласково)—нянька. 
Матка—1) (анат.)—урбз; у нее вьіпаде- 
ние м.—урбз вихбдить; 2) (самка)— 
мбтка, самйця. 

Матовий—мбтовий. 
Маточник — 1) (пчелов.) — мбточник; 

2) (анат.)—урбзник. 
Матрац—матрбц. 
Матрос—матрбс || -сский—матрбський. 
Мать—см. Матерь. 
Махать—махбти, хитбти (Тільки слу¬ 

хає та головбю хитбб); мбяти (мбяти 
прбпором). 

Махина — озій (пренмущественно о 
зданиях, строениях); вблнч (род. п. 
—чи) (Ліс у мбне стародавній, дбб- 
рий; дубі—вблич усб). 

Маховик—маховб кблесо, маховйк. 
Маховой—маховйй. 
Махорка—махбрка, тютюн-самосбд. 
Махровий — 1) пбвний (о цветах); 

2) дурак м.—йблоп, дурйло. 
Мачеха—мбчуха. 
Мачта—щбгл \ 
Машина—машйна || - нист—машинйст 

II - нистка — друкбрниця || - нний— 
машинбвий. 

Маяк—майк. 
Маятник—мбятник, хиту'н. 
Маяться—(о тяжелой жизпи)—поневі- 

рйтися, бідувбти; (в работе)--мучи¬ 
тися, (сов.- в.)—змучитися. 

Мгла — млд, імлб; сирая м. — мряка, 
мжйчка Ц -листьій—імлйстий. 

Мгновение—мить, момбнт. 
Мебель — мбблі (во мн.) II - ний -- 
мебльбвнй || - ированний — мебльо¬ 
ваний. 

Меблировать—меблювбти || - ровка— 
[у)меблювбння. - 

Мед— мбд II -овьій—медбвий, медянйй. 
Медаль-медбля. 
Медведь—ведмідь || - ица—ведмбдиця; 
Большая М. —віз; Малая М.—малйй 
віз. 

Медвежий — ведмбжнй (ведмбжа по¬ 
слуга); ведмедйчий (ведмедйчий бар¬ 
ліг). 

Медицина — медицина || - цинский— 
медйчний. 

Медленность—повільність II - нньій— 
повільний. 

Медлитель —маруда, загййко || - ность 
— забарлйвість || - ний—заббрлйвий, 
забйрнйй, загбйннй. 

Медлить—барйтися, гбятися. 
Медоносний—медодбйннй, меднйй. 
Медь—мідь-міди (р. п.) II - ний — мід¬ 
ний, мідянйй; меднйй купорос— 
вітрогбль. 

Меж—см. Между. 
Межа—межб, грань, край; м. между 
нивами—обміжок, обніжок, міжнйк; 
м. между двумя полями, полоса— 
суголбвок, сбголов. 

МеЖдометие (грам.)—оклйчник. 
Междоусобица, междоусобие—усб- 
бйця, чвбри. 

Между — між, поміж, межі, проміж; 
м. себя—з-по-між сббе, з-по-сербд 
сббе; м. тем — тимчбсом, протб; 
м. прочим—між йншим, принйгідно. 

Междуведомственний—міжвідомчий. 
Международний—міжиарбдній. 
Междуцарствие—міжцарів'я. 
Межевание — межувбння, розмежу- 

вбння. 
Межевать — межувбти, розмірювати; 

(м. межевьіми ямами)—копцювбтн. 
Межевой—межовйй; м. яма с насьі- 
панним около нее холмиком — ко- 
пбць. « 

Мел —крбйда Ц -овой —крейдяні* 
Мелеть—мілішати, міліти. 
Мелизна — 1) мілкб місце, мілкість 

(Кбло мбсту е мілкб місце). 
Мелкий - 1) дрібнгій, (ум.)—дрібнбнь- 

кий, дрібнішій (дрібні гр6шіь дрібні 
картбпля); 2) мілкйй (мілкб річка); 
3) плескбтий, плиткйй (о посуде); 
м. зерно—заміркувате збіжжя. 

Мелководие — мілковіддя, малб водб. 
Мелкозерннстьій — дрібнозернистий; 

(о хлебном зерне)—заміркуватий. 
Мелколиственний—дрібнолгістий. 
Мелкопоместньїй (дворянин)—панбк, 
дрібній поміщик. 

Мелкота (о малих н мелких живот- 
них, детях и пр.) — мблсч, малбча, 
дрібнбта. 

Мелодический—мелодійний. 
Мелочной — 1) дрібній, *роздрібний 

(дрібній крам; роздрібна торгівля); 
2) дріб'язкбвий (Людйна з йбго 
дріб'язкбва-человек он мелочний). 

Мелочь—1) см. Мелкота; 2) дріб- 
нйця, абищиця (Це такі дрібніші, 
що не вбрта й увбги): 3) (о день- 
гах) — дрібнякй, дрібні || - ность — 
дріб'язковість. 

Мель—мілинб, пербміль. 
Мелькать-(нуть)—1) (о свете)—мнгб- 

ти, миготіти, блімати; 2) мбятн (Уда- 
лсні мбяв прбпор); 3) (бистро прой¬ 
ти)—промайнути, змайнути; 4) (про- 
бежать, скриваясь)—шмигнути, шми¬ 
гонути, шбснути. 

Мельком—міттю, швідко, мигцбм. 
Мельник—мірбшник, мбльник; бить 
м.—мірошникувбти. 



Мельница 
_ 123 - 

Механнческий 

Мельница—млйн; ветрин. м.-вітрйк М 
II - ичньїй—млинбвнй. м 

Мрльчать—дрібнішати, милитися. 
Кюзга-мїькі; (о детях) — мйлеч, ІИ 
малбча; дрібнбта. м 

Мшо-найм6нше; тем не м.-однак. 
одначе, протб, усб-таки. 

Меновой—міновйй, обмінний, м. за 

і*--»’- , „ йенст?уаи)»-м.сянкадіт *,н«ча, м. 

ВЙЙЇїІЙКЕ -*—■ ' 
промінювати. м __чбрез крій, і 

■ 

звйгйМйЕЗМ 
спбсіб припинйтн бандитизм), при 
НЯТЬ меоьі—ужйти заходів. 

Мерещиться - верзтйся, увижатися, 

Мерзавец^-паск^дник, падлйжа, по- 

Мерзкий, мерзостньїй - мерзанний, 

паСК^- Мство (Зробйти паскудства вш не 
мбже); м. запустения—мерзбта (пб- 

Меридиан—меридійн, півдбнннк. 
Мерин—валах; кінь. 

Кіі «аркад (о аааве)-зах6дитя. 
Мерньїй—мірний. 

ЕЖиость-1)їртаїсть; 2) по- 
хісрхвілість. аавмірлість (Пмиргаь 

твбцькнй, мертвецки пьян-п'йний, 

Мертвечина—мйрлйтииа.мертвйчина; 
Наталь животньіх)-стбрво. 

Мертворожденньїй — мертвонарбдже- 

иий, мерч^к. 

й^-ва. мипіти, «игр. 

Мерять—міряти, вимірйтн. 

Месить—місити. 
Мести—местй, замітати. 
Местком—місцькбм. .нмй— 
Местность—Місцевість, місце II 

МІСЦЕВИЙ. . 
Место—місце; в одном м.—до гур У- 

до купи; во вссх м.—скрізь, по всіх 
усюдах; к месту—до-рбчи; мес^“ 
—де-не-дб; м. битвьі-ббіще, бойо¬ 
вище; на м. преступлення-ми 
пйчому вчинку; обшее м.—загаль 
ник; от*Ьжее м.-відхідиик; укрмтос 
м —схбванка, криївка, 2) пос“да 
(ГЇрбшу призначити менб на посаду 

Меткіше (граииатич.) - займія- 

Мес'тожительство - місце проживав- 
ня домівка, мбшкання. 

Местоположение — місцбвість.-вості 
(гарна місцевість для дбму відпо 

Местопребьівание — місце переб) 

і Месторождение 1) Місце нарбджен- 
І __ о\ /полялгЛ—ПОД.ОВЙШЄ. 
Месторождение—1) Місце царім— 

2) що-місячний (що-місйчний час 

мет-вильная печь мста 
гамарня н - ургия—металургія (га 
марництво). 

Метелка—мітла, віник. _ 
Метель—хуртбвгіна, 
хуртбвйиний; метельньїе заноси 

Метить—1) Мітити, значйти; 2) обжи- 

! меткий ^ 'мРуІНиїЖЖвЄлу«йй Гуч¬ 
ний пбстріл; влучкйй стрілбць) 11 

І МеКтГ-^лЧГ2Т(раст.)-пирій. 
Методический—методичний. 
Метрический—метрични . _ 

Меї-1) х*тро; Хз) кузнеккм» 
—Шх (ковк^ьськийН ^овой—а) ху- 

трянйй; 2) міховйй 11 - овщик-куш 

' Меха'ническиЙ—механічний; механн- 

і чески—механічно. 



Мечта - 124 — 
Многогранньїй 

Мечта мрія; (несбіяточная)—химера !і 
-тель—мрійник II -тельность—мрій¬ 
ність || - тельньїй — мрійний II - ть— 
мріяти, марити. 

Мешать,-ся—1)мішати,-ся,зм{шувати,- 
ся; 2) (лрепятствовать) - перебивати, 
заважати, ставати на заваді, на пе- 
решкбді. 

Мешкать—гаятися, барйтися? 
Мешковатьій—(о человеке)—вайлува¬ 
тий; (об одежде)—бахматий, ланту¬ 
хуватий. 

Меіііок—мішбк, лантух; сакви || - шоч- 
ннк—мішЄчник. 

Мещанин —міщанйн. 
Мздоимец—см. Взяточник. 
Діиг—мить, момЄнт; митом — мйггю, 

вмить. 
Мигать мигати, блйматн; (о глазах)— 
моргати, кліпати. 

Мизинец—мизйнець. 
Милнция - міліція. 
Миллион мільйон || - иард—мілійрд. 
Миловать—мйлувати, мйлість класти. 
Миловидний — мнловйдий, гарнень¬ 

кий, гарний на обличчі. 
Милосердне — милосердя || - дньїй_ 
милосердий. 

Милостиня—милостиня. 
Милость-милість, ласка (Живу у чу- 

х жій сім'ї з ласки); милости просим 
—прбсимо, прбсимо завітати; сде- 
лайте милость—будьте ласкаві; по 
вашей милости—через вас. 

Милий—мйлий, любий, коханий. 
Мимика міміка, мйги; разговари- 
вать мимикой—говорйтн на мйгах 

Мимо - мймо, пбвз, біля, по-білй, по¬ 
при, ступай мимо! забирайся 
геть! 

Мимолетньїй—скоротбчний; побіжний 
(побіжне вражіння). 

Мимоходом—1) мимохідь, по дорбзі: 
2) принагідно (...мимоходом рассмо- 
трим связанньїй с зтнм вопрос— 
принагідно...). 

Мина-1) (снаряд)—міна; 2) (гримаса) 
мина ц - нньїй—мінний. 

Миндаль-мигдаль || - ньій-мигдалЄ- 
вии. 

Минерал-мінерал || - льньїй - міне¬ 
ральний. 

Министр — міністр || - стерство — міні¬ 
стерство. 

Минование, в спец, вьіраж. по мнно- 
ванин надобности— колй мине по¬ 
треба. 

Миновать, минуть—минати, обмина¬ 
ти, проминути. 

Минувший—минулий. 

‘ МнОтГ^і хвнли“а* ( /ао градуса)—Мі- 
нута II - тньїй— хвильовгій, хвилйн- 
ний, мінутний (мінутна стрілка). 
ЛМИР (Мир хатам, війна 
палацам!), згбда, лагода, лад (Живі- 
няа'Ь ЗГ иЯ2) СВІТ’ ВСЄсвІТ (вСЄЛЄН- 
ная), пойти по миру—пітй у стар¬ 
ці, старцювати; в мире (с тобою не 
проживешь)—сумйром (з тоббю не 
проживеш). 

Мираж—міраж, марево. 
Мирволить -потура™. 

Мп£ї!Іх,'СЯ м«Рй™.*ся, замирйти,-ся, 
ирихбдитн до згбдн. • 

Мирньїй—мйрний (мгірне населення)- 
тихомирний, спокійний (Пожилець 
цей був людина тихомйрна); (мир- 
ньіе отношения) сумйр, злагода || 
- но—мирно, злагідно; супокійно. 

Мировоззренне—світбгляд. 
Мировой—]) світовгій; 2) миррвйй 

(мировий суддй). * 
Мнроед—глитай, жмйкрут. 
Мироздание—1) світобудбва, всЄсвіт; 

, 2) процесе м.)—світотвбрення 
Миролюбне—мнролюбство II - ИВЬІЙ- 
миролюбний. 

Миросозерцание-см. Мировоззре- 

Митинг—мітинг. 
Мишень—ціль, мета. 
Мишура—шумйха. 
Младенец — дитинка; грудной м.— 

немовлгі (род. п.—немовлйти). 
Младенческий—дитйнячнй, немовлй- 
чий II - ство—дитйнство; с младен- 
чества-змалку, змальства. 

Млекопитающий (зоологич.) _ сса- 

Млеть—мліти, умлівати. 
Млечньїй (путь)—Чумацький Шлях 
Мненне -думка, гадка; по моєму 
мнению, я того мнения—на мою 
д^мку, як на мене. 

Мнимоумерший—завмЄрлець 
Мннмьій-удаваннй;(ложньій>-неправ- 
дйвий.фальшйвий, ніби(нібнхвбрнй). 

Мнительность—підозріл[нв]ість. гін > 
хондричність II -ньій—підозріли[внІй, 
гіпохондричннй. . 1 4 ’ 

Многий-багато де-хто, дЄ-кого, де¬ 
кому... (Багато дЄ-кого не булб)- 6а- 
гатьбх -тьбм -тьома (Багатьбм дове- 
лбея Тікати). 

Много—багато, багацько, чимало. 
Многобожие - многоббжжя 
ЛІвбдий°АНЬ,й _ многов6дий, повно. 

Многогранньїй—1) гранчастий: 2) см. 
Многосторонний. 
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Многоземельний—великоземЄльний. 
Многозначительннй—значущий. 
Многократний—кількаразбвий; (грам- 
матич.)—наворотбвий. 

Многолетний—довгорічний. 
Многолюдие, многолюдность—веле¬ 

людність II -ньій—велелюдний, люд¬ 
ний. * 

Многопольннй — многозмінний, на 
кілька змін. 

Многоречивий—велембвннй, велере- 
чйвий. 

Многосемейннй—великосімбйний. 
Многосторонний—багатобічний, різ- 
носторбнній, усебічний. 

Ліногострадальньїй—велетбрпний. 
ЛІногоуважаемьій — вельмишанбвний. 
Ліногоцветннй—багатобірвний, бага- 
токольорбвий. 

Многочисленний—численний. 
Многочленннй—багаточленний. 
Множество—сіла, багіто; бесчислен- 
ное м.—сйла силенна, безліч. 

Множимое—чйнник, мнбженик (пбр- 
шнй) || - житель—чйнник, мнбженик 
(другий). 

Мобилизационний—мобілізаційний. 
Могота—в спец, виражений не в мо- 
готу—не по сйлі, не під сйлу, не- 
сйла. 

Могучий, могущественньїй — могут¬ 
ній, д^жий, потужний. 

Могущество—могутність. 
Можно—мбжна; вільно (Тут паліти— 

вільно). 
Мозг—мбзок. 
Мозжечек—мізбчок. 
Мозолистий—мозблявий. 
Мозолить — мулити, мозблитн (Нові 
чбботи мулять). 

Мозоль— мозбля. 
Мой—мій, мой, моб. 
Мойка—1) мнттй; 2) мійка (где моют 
шерсть). 

Мокнуть—мбктн. 
Мокроті—вбгкість, мбкрість. 
Мокрбта—харкотйння. 
Мол—1) мовлйв; 2) (сущсств.)—мол. 
Молва — поговір, поголбска, чутка; 
дурная м. — несліва. 

Молебен, молебствие—молббен (р. п. 
—бня). 

Моление—моління. 
Молитва—молйтва || - венник — моли- 
тбвник || - венньїй—молитбвннй. 

Молить—см. Умолять || - ся—молй- 
тнся. 

Моллюск—м'якун, молюск. 
Молниеносньїй—блнскавйчний. 
Молния—блискавка, блискавйия. 

Л 

Молодежь—мблодь-ди; || - дец—моло- 
дЄць, (рослий парень)—левбнень || 
- диться—молодйтися Ц - дняк—мо- 
лоднйк, пімолодь,-ди (пренмуше- 
ственно о растениях) II - дой—моло- 
дйй; молодой человек—молодйк; 
молодйй чоловік (Молодий чоловіче, 
будь ліска, зайдіть сюдй!); молоді 
людйна (Він збвсім молоді людйна) 

II - дость—мблодість.-дости. 
Моложавий—молодйстий. 
Молоко—молокб || - сос — молодйк; 

(ругательно)—шмаркіч. 
Молот—мблот. 
Молотилка—молотірка. 
Молоть — молбти Ц - ба—молотіння || 

- тий—мблений. 
Молочннй-молбчний; молочнне про¬ 
дукти—набіл, молбчні продукти. 

Молча—мбвчки, мовчізно. 
Молчаливий-мовчазній. 
Молчать—мовчіти;молчи,-те!—цйть,- 

те! мовчіть. 
Моль—міль (род. п.—мблю, муж. р.). 
Мольба—благіння. 
Момент—момЄнт. 
Монарх—монірх Ц -хический-монар¬ 

хічний. 
Монастирь—манастйр (р. п.- рй). 
Монах—чернбць (род. п.—ченця; мн. 

ч.—ченці), маніх, (насмешл.) — кап- 
т^рник || - иня—черниця, манішка. 

Монисто—намгісто; нить м. — разбк 
намйста. 

Монтер—монтер. 
Монотонний — однотбнннй, однома¬ 

нітний. 
Мор—пбшесть; (о чуме)—моровиця. 
Мораль— моріль. 
Моргать—моргітн, кліпати; (прсзр.)— 

лупати. 
Морда -мбрда, пйка; (о животи, так- 
же)-пйсок. 

Море—мбре II - ряк—морйк. 
Мореплавание, мореходство —морс- 

плівство. 
Морить—губйти, виводити, вигублйти. 

Морковь—мбрква. 
Моровой -моровій; м. поветрие, м. 
язва—моровйця. 

Мороженое—морбзиво. 
Мороз-морбз І| - ить—морбзитн. 
Моросить—мрйчити, імжйти. 
Морской-морськйй. 
Морщнна—змбршка, бргіжа || -нистий 

—зморшкуватий, мбрхлнй. 
Морщить,-ся-мбршити,-ся; м. лоб — 

супитися. 
Мост—міст; пловучий м.-наплавний 

міст; цепной м.-ланнюгбвиИмістЦ 
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- ик—містбк, кл&дка Ц - ить—мостй- 
ти, стелйти; (намнем)—брукувіти. 

Мостовая—брук. 
Мот—мот, моталйга || - овство—мар¬ 

нотратство, трйнькання. 
Мотать—1) мотйти, хнтйти; 2) (о нит¬ 

ках)—мотйтн, сотати; 3) (расточать)— 
мотати, мантічитн. 

Мотивировать—мотивувати. 
Моток—міток (р. п.—ка). 
Мотор—мотбр II - ний — моторовйй Ц 

- ист—моторйст. 
Мотьїка—сагійчка, сілка. 
Мотьілек— метблик. 
Мох—мох Ц -натмй волохітий. 
Моча—сбча || - чевой- сечовий; м. пу- 

зьірь—міхур, сечнйк Ц - ченспуска- 
ние — сечепуск; мочеиспускатель- 
ньій канал — сечепровід (-воду) || 
- чить,-ся—мочйти.-ся. 

Мочалка - віхоть, віхтик. 
Мочь-1) (существ.)—міць, сйла; не в 
м., м. нет—несйла; со всей м.— що- 
сйли, чим дуж; 2) (глагол) — могтй, 
здужати, здоліти. 

Мошенвик — шахрай || - ничество — 
шахрайство. 

Мошна-гамін, кисі. 
Міцение (мостовой)—брукування. 
Мощи—мбщі. 
Мощность—могучість, (о машнне еще) 

—ефбкт; (о слое земли. гсологич.)— 
грубість II - ньій — потужний, могут¬ 
ній (потужний чйнник рбзвитку). 

Мрак—тбмрява, мброк. 
Мрамор—мармур. 
Мрачний —1) тбмниВ (Цей ліс був 
тбмний несказанно); 2) похмурий, 
понурий (нббо понуре); (о чело- 
веке)—понура, супій. 

Мститель-мбстник || -ность--мстйвість. 
Мстить — мстйтнся, помстйтися (на 
кому). 

Мудрєньій—мудрий (Невелйчка штуч¬ 
ка, та мудра); мудрбваннй (мудрб- 
ване запитання). 

Мудрец—мудрбць II - рость—мудрість 
II - рьій—мудрий. 

Муж—1) (супруг)—чоловік; 2) муж. 
Мужіться- відважуватися, бути муж¬ 

нім. 
Мужеложство—мужолбжство. 
МужескІй—чоловічий. 
Мужественньїй—мужній. 
Мужик—мужйк. 
Мужской-см. Мужеский. 
Мужчина—чоловік. 
Музей—музбй. 
Музьїка—музйка || -льньїй — музйчний 

|| - нт—музйка, музикінт. 

Мука—^мука. 
Муні—борошно; крупичатая м.—пит- 
льбване б.; питлівка. 

Мукомольньїй — млинарський (Мли¬ 
нарський Трест) Ц - комол — млинар 
(-ргі). 

Мул—мул, ослюк. 
Мундштук — 1) цуглі. мундштук; і 

2) (для курения)—мундштук. 
Муравей—мурашка, муравель || - ник 

—мурашник, комашнйще. 
Мурльїкать—муркотіти, воркотіти. 
Мускул—м'яз, м’йсснь (-сня) || -истьій 

— жйлавий II - льньїй—м'язовйй. 
Мусор—сміття; (битьій кнриич, щебень 

и т. п.)—груз || - ньій (ящик)—сміт¬ 
ник, смітниця. 

Мутить—1) каламутити, баламутити; 
2) (тошнить)—нудйти, вадити. 

Мутнеть—каламутитися; темніти, тем¬ 
нішати (шкло потемніло) || - ний— 
мутнйй, каламітшїй. 

Муха—муха. 
Мучение—муки, мордування Ц - ник— 
мученик. 

Мучительний—бблісний. 
Мучить — мучити, катувати, мор¬ 
дувати Ц - ся-мордувітися,. кара¬ 
тися. 

Мучной—борошнйний. 
Муфта-муфта. 
Мчаться —мчіти, гніти. 
Міцение—пбмета. 
Ми—ми. 
Мьіло—мйло Ц -вар—миловір || - варе- 
ние—миловірство II - льний—мйля- 
ний, мйльиий, 

Мисленний—мислбнний, *подуманнй; 
(подумане запитіння); уйвний (уяв¬ 
ний помір). 

Мислитель—мислйтель, мйелбник. 
Мислить—мйелити; см. еще Пред¬ 
ставлять. 

Мисль—думка, гідка, мисль; прийти 
на м.—на думку спістн; не било 
в м.—па думці не булб. 

Мис (геогр.)—ріг, рбгу. 
Митарство — митарство, поневірйння. 
Мить,-ся—мйтн.-ся. 
Мичать-мукати, мичіти. 
Мишеловка—пістка [на мйші]. 
Миш^а-1) мишка; 2) (под мьішкой)— 

під пахвбю. 
Мьшіление—мйеленяя; мйеління (про¬ 

цесе). 
Мишца—м'яз, м’йсень,-сня. 
Мишь—мйша, (собир.)—мишві |] -ше-> 
нок—мишенй (род. п.—мишенйти); 
м. летучая—кажін, лблик. 

Мишьяк—мншік; (химнч.)—аребн. 
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Мягкий—1) м'який; 2) (о земле)—пух- 
кйй; 3) (о человеке)—л&гідиий, де¬ 
лікатний, м'якйй. 

Мякйна—полбва. 
Мякоть—м'якуш, м'якушка; м. тьіквьі 
НЛИ ДЬІНИ —мизкй. 

Мямлить—мймрити, пйпляти; (о нере- 
шительности)~марУдити|]-ля--тюхтіи. 

Мясник — різник [| • ноЙ — м'яснйй; 
мясная лавка—різниця. 

Мясо -м'йсо. 
Мята—м'йта. . , л 
Мятеж-бунт II - ник—бунтівник, бун 

Тйр (р. п. — рй) II - ньій-бунтівли- 
вий. 

Мятель-см. Метель. . , 
Мять—м'йти; (лен, конопли)-тіпати |і 

- ся-мулнтйся, м'йтися. 
Мяукать—нйвкати, нявчати. 
Мяч—м'яч, опука. 

На— 1) (предл.)-на; жениться на ком 
—женйтися з ким; на все руки ма- | 
стер_на все (до всьбго) здатний; на 
прошлой неделе — минулого тйжня; 
на случай (пожара...) — про ви | 
падок (пожЄжі...); 2) (междом.)-на! 
(ня ЇЖІ) 

Набавить-набавити, накйнути || - вка 
— набавка, накидка. 

Набальзамировать-набальзамувати. 
Набат—дзвін на гвалт, на спблбх. 
Набег—набіг,-бігу, напад. 
Набело - начйсто. ’ 
Набережная—набербжжя (ср. р.). 
Набивать,-ся-набиватн,-ся; набивать 
руку в чем л.-навйжувати руку до 
чбго II - вка (процесе)—набивання; 
(на ткани)—вйбійка || - вной-набив- 
нйй; (о ткани)—вибійчаний. 

Набираться,-ся (набрать,-ся) наби¬ 
рати,-ся (набрати,-ся); набираться 
ума—дохбдитн рбзуму. 

Наблюдатель — 1) спостербжник, спо¬ 
стерігач (Навіть сторбнній спосте¬ 
режник мбже помітити); 2) назбрця, 
наглйдач (На назбрному пункті си¬ 
діло двбе назбршв) II - нмй—1) (о 
человеке) — спостережливий; 2) (о 
пункте)—назбрний. ч 

Наблюдать—1) назирати (когб, що), 
доглядати; пильнувати (Пильнуйте 
арештбваного!); 2) спостерегати (Че¬ 
рез мікроекбп мбжна спостерегати, 
як рухаються ці мікрбби) || - денне 
1) догляд, пильнування (догляд за 
хвбрими); 2) спостереження (спосте¬ 
реження в галузі економічних наук). 

Наболеть — наболіти; наболельїй — 
наболілий. 

Набор—1)'набір; (процесс)-набирання 
(партійці ленінського наббру); 2) (ти- 
погр.)—набір; складання (процесе) 

|| - щик (тип.)—складач. 
Набрасмвать (набросать)—накидати 

(накйдати), понакидати (понакйдано 
усюди папірців); набросать очерк— 
зробйти нарис II - ся (наброситься) 

—накидатися (накйнутися); дорива¬ 
тися, допадатися (допалися до їжі). 

Набросок—нарис, начерк. 
Набухать -бубнйвіти, бучавіти, (сов. 

в,)—набубнйвіти, збучавіти. 
Наваливать, навалить,-ся—1) навер¬ 

тати, навалювати,-ся, навалити,-ся, 
2) накладати, навантажувати (наван¬ 

тажили пбвний віз). 
Навар—шерба. , 
Навастривать, навострить — наго¬ 

стрювати, нагострйти; н. льіжи на¬ 
кивати п'ятами, дати тйгу; н. уши— 
насторбжити, нашорбшити вуха; н. 
пуку, навостриться—набити, нала¬ 
мати руку, наважити руку (до чбго). 

Навевать—навівати. 
Наведьіваться—навідуватися, одвіду- 

ватися. 
Навеки-навіки, до віку, повік. 
Навербовать-навербуватн. 
Наверно—1) напевне, запбвне, либбнь 

(Чбрна хмара наступає, либбнь дб- 
щик буде). 

Наверстать—надолужити, навернути 
Наверх—угбру Ц - у—угорі. 
Навес -1) (над крьільцом)—дашбк, під¬ 
дашшя; (над воротами) острішок; 
2) (склон)—схйлок, схил. 

Навеселе—під чаркою, на підпйтку. 
Навестить—одвіддти, провідати. 
Навет—наговір, наклеп, осуда. 
Навзничь—навзнак, горілиць. 
Навзрьід—ридма, ридаючи, ревне. 
'Навигационнмй—навігаційний. 
Навлекать (навлечь)—(гнев, подозре- 

ние)—накликати; (беду)--призвбди- 
ти до бідй (когб); (чье-либо неудо- 
вольствие на себя) - наразитися 
Гком^). 

Наводнение— пбвідь.-води (ж. р.); пб- 
вінь,-вснн (ж. р.). 

Навоз—гній. Ц - ньій-гнойовий, гноя- 
нйй; навозноетопливо-кизйк. 

Навонять — насмердіти; (о человеке, 
животньїх)—напсетнтн. 

Наворовать • накрасти. 

' Ж її 
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Наврать 
— 128 — Надолго 

Иаврать—набрехбти, набріхувати, по¬ 
набріхувати. 

Навсегда — назавжди, повік, до віку. 
Навстречу—назустріч; (при ловле)— 
навперейми. 

Навиворот—навйворот, набгібк. 
Навик—звичка, нбвйчка. 
Навьючивать — навантажувати, ладу- 
вбти, набатбвуватн. 

Навязать — 1) нав'язати, дов'язбтн; 
2) накйнуїи, завдбти (Завдалй йому 
тяжкбї роббтн) Ц - ся—нав'язатися, 
набйтися, причепйтися, учепйтися 
(Він сам набйвся в гбсті до мбне). 

Навязчивость—настирливість, уїдли¬ 
вість, налбзливість. 

Нагадить—напакостити, напаскудити. 
Нагайка-нагбй, канчук. 
Нагар — нагбр.-ру; нбгор,-рн (ж. р.), 

(на металле)—жужелиця, згар (ж. р ). 
Нагибать (нагнуть)—пагинбти (на¬ 

гнути). 
Нагишом-гблим, голякб, гольцЄм. 

Наглец—нахббннк || - лость — нахаб¬ 
ність. 

Наглотаться — наглитбтися, наковта¬ 
тися. 

Наглухо—1)*нбвік, назбвсім (Не йдй 
тудбю, бо там дебрі забйто нбвік ; 
2) (плотно)—щільно. 

Наглядний—набчний (Набчні мЄтодн 
навчбння); делать наглядним—уна- 
бчнуватн. 

Нагнетать — нагнітбти Ц - тельний — 
нагнітнйй. 

Нагноение—1) (процесе)—гнбїння, на¬ 
гнивання; 2) (результат)—зайтрення. 

Наговаривать—1) наговбрювати, об- 
мовлйти (когб); (вьіраз.) — пеню во- 
локтй (на кбго); 2) (многое сказать) 
—наговбрювати, набалакувати (На¬ 
балакав багбто, а слухати нічого). 

Наголо—1) наголб (Шаблі наголб); 
2) геть чйсто, до щбнту (Селб геть 
чйсто вйгоріло). 

Нагоняй—нбгінка, прочухбн, 
Нагорать (нагореть)— нагорйтн (на¬ 

горіти); мне нагорело—мені вле¬ 
тіло. 

Награбить—награбувати. 
Награда—нагорбда, винагорбда. 
Награждать—винагорбджувати, (сов. 

в.)—нагородйти. 
Нагребать (нагрести)—нагріббтн, на- 

гортбтн- (нагребтй, нагорнути). 
Нагревание-1) (процесе)—нагрівбн- 

ня; 2) (степень теплоти)—бгрів. 
Нагромозднть—нагромадити, накоий- 
ЧИТИ. 

Нагрубить - нагрубігіннтн. 

Нагружать—павантажувати; (н. кладь) 
—ладувбти; (н. работой) — навбжу 
вати. 

Нагрузка—1) (процесе)—вантаження, 
ладувбння; 2) (вес или кладь)—ваг! 
поклбжа; 3)(н. роботой)—навбження 

Нагрянуть—надійтй, набігти (несподі 
вано, нбгло) (Надійшлй несподівано 
гбсті); удбрити (Удбрили нбгло во 
рбжі сили). 

Над-над, понбд (понбд Дніпрбм). 
Надбавить - паббвити. 
Иадвигать,-ся—насувбти,-ся. 
Надвоє—нбвпіл, надвбє. 
Надворний—надвірний; н. строение 

—будбва на подвір'ї. 
Надгробний — надмогйльний (надмо- 

гйльна промбва); похорбнний (по 
хорбнний спів). 

Надевать - надівбти; надягбтн, однпі¬ 
ти; (об обуви)—узувбти. 

Надежда—надія; (ожндание чего-л.) 
сподіванка, сподівбння; возлагать н. 
—покладбти надію; питать н,—дер 
жбтн, мбтн надію; потерять н,- 
стрбтитн надію || - жний-надійний 
(Надійний збсіб боротьбй з шкідни¬ 
ками); пЄвний, вірний (На ньбго 
сміло покладбйтеся,—людйна вірна). 

Надел—наділ,-ділу. 
Наделать — наробйти, (только о ч.-н. 
плохом, напр.—.беди*)—накбїтн. 

Надеяться—надіятися; (ожидать чего 
л,)—сподіватися (чогбсь); (полататься 
на что-л.)—покладатися. 

Надзиратель — доглйдач; (надсмотр 
щнк, наблюдающнй)—дозбрчнй, на 
глйдник. 

Надзор —дбгляд, нбгляд; (процесе)— 
доглядбння, наглядання, 

Надламьівать—надлбмлювати. 
Надлежать (в специальн. вираж. над- 
лежит)—слід, трбба, повинно; над- 
лежащнй — належний, відповідний, 
слушний (До плуга трЄба слушно¬ 
го погбнича, щоб провбрний був); 
надлежащнм образом—як слід, як 
належить, належним спбсобом. 

Надлом - вйлім, вйщерб. 
Надменний—пихбтнй, з пнхбю, пин¬ 
дючний; (как существ.)—чванькб. 

Надо, надобно—трЄба, потрібно;мне 
надо (чего л.)—я потрібно (чогб), % 

Надобность—потреба; по мере н.— 
в міру потреби || - ний—потрібний. 

Надоедать (надоесть) — набридбтн, 
(набргіднути)(Твой брехнй набрйд- 
ла), обридбти (обрйднути), остивбтк 
(Тайостйло меніз тоббю пбнькатися). 

Надолго—надбвго. 



Нашумить ~ '«29 -_ 

Надоумить—діти, настановйтн на рб- 
зум; наріяти. 

Надпись—нАпнс,-су (муж. р.). 
Надриваться — надсіджуватнся, (сов. 

в.)—надсадйтнся, підвередйтися. 
Надстройка - 1) (процесе)—надбудо¬ 
вування; 2) (результат)-надбудбва 
(ідеологічна надбудбва). 

Надстрочньїй—надрядкбвий. 
Надувательство — обдурювання, під¬ 
дурювання. 

Надувать (надуть)—1) надиміти [па¬ 
ду вйтн] (надути, надму, надмАш) 
(вітер надиміє вітрйла); 2) дурйти, 
обдурювати, піддурювати II - ся — 
1) надимАтися; 2) напужуватися; (с за- 
носчивостью)—пиндючитися. 

Наедаться — наїдітися, (сов. в.)—на¬ 
їстися; наесться до отвала — на¬ 
їстися до відбрбду. 

Наедине-на самоті, наодйнці (на самоті 
я почАв міркувАти); сам-на-сам (я був 
з ним сам-на-сам). 

Наездник—ТздАць. 
Наем — найміння, нАйми; в.н-м — у 
нАйми II - ник-ніймит II - ница—най¬ 
мичка II - мьій — пійманий || -щик — 
наймач 

Нажать — 1) (нажну,-неиіь)—нажітн, 
ужАти, (несов.)-нажинАтн (тільки пів- 
копй нажів); 2) (нажму.-мешь)-см. 
Нажимать. 

Наждак—шмАрґель. 
Нажива—1) зиск, користь; 2) принада 

(принАду рйба скусила). 
Наживать — нажнвіти; (о приобрет. 
имуществе, сов. в.)—надбіти; нажить 

' беди — набігти лйха, доходйтися 
лйха; нажнтой—нАдбаний, набутий 
р-жнтое—набуток, нАдбане. 

Нажим—нАтиск ||-ать (нажать)—на- 
тискАти (натйснути). 

Назад—назАд; год тому н-д—рік тому, 
перед рбком. 

Название—нАзва. 
Наземь, на землю—додблу, до землі; 
н-мь лицом—долілиць. 

Назидание—наука,напучення Ц -тель- 
ний—навчАльний, напутливий. 

Назначать (назначить) — призначАти 
(на кбго, за кбго), настановлйти (на 
кбго) II - ченив — признАчення; к 
месту назначений—на признАчене 
місце (посАду) II - ченньїй — призи А- 
ЧбВИЙ 

Назойливий—настйрливий, уїдливий 
||-вость — настйрність, уїдливість, 
налАзливість. 

Назревать — 1) поспівАти, достигАти; 
2) (о наривах)—вистоюватися, наби- 

Російсько-український словник.— 9 
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рАтися, вистигАтн; назревают со- 
бития—настигАють події. 

Найти—см. Находить. 
Наивньїй—наївний, безхйтрнй. 
Наигривать—награвАти. 
Найдениш—нАйда, знАйда. 
Наизнанку—навйворот. 
Наизусті»—напАм'ять; читать н-ть—чи* 

тАтн з пАм'яти. 
Наискось — навкосй, навкосй, нав- 

скосй. 
Наказ—накАз. 
Наказание—кАра; висшая мера нака¬ 
заний—найвйиіа кАра Ц -зуемость— 
кАрність II - зуемий — підкірний ;| 
- зивать—каріти, (сов. в.)—скаріти, 
покаріти. 

Накаливать—розпікіти, розжірювати. 
Накануне—напередбдні. 
Накармливать (накормить)-—нагодб- 

вувати (нагодувіти). 
Накладная—накладні, фактура. 
Накинь—1) (при варке)—шум, шумо- 
вйння; 2) (на посуде)-нАкнп (муж. р.). 

Накладной — накладнйй, додаткбвин 
(накладні видітки). 

Накладивать (наложить)—накладіти 
(наклісти); см. еіце Налагать. 

Наклеветать — наклепіти (на кбго), 
обмбвити (когб). 

Накл<еивать~наклАювати, наліплювати. 
Наклон—похйлість; (местности) схил, 
спад II - енне (грам.) — спбсіб, 
[| - ность — 1) (о положений)—похй¬ 
лість; 2) (о влечении)—нАхил, схйль- 
ність (до чбго) || - ний—лохйлий, по- 
хйлистий, (о местности)—спідистий, 
||- ять,-ся-нахилйти,-ся, похилйти.-ся. 

Наковальня—ковіло (ковАдло). 
Накожний — нашкірний, шкіряний 

(шкіряні хворбби). 
Наконец — нарешті, урАшті, укінці, 

упослід; наконец-то тьі пришел.— 
аж бсь колй ти прийшов! 

Наконечник — кінАць, (стрельї) — на- 
конбчник. 

Накопление — нагромідження (добі 
нагромідження капітАлу); скупчу¬ 
вання (скупчування гумусу в грунті) 

‘ Ц- плять-нагроміджувати, скупчу¬ 
вати; (н-тькакое-л. вешество в себе)- 
набирАти[ся] (чогб) (бурйк набирА- 
еться цукру). 

Накрахмаливать—накрохмалювати. 
Н ак р ест—н Авхрест. 
Накрьівать,-ся—1) накривати,-ся, на- 
пинАтн,-ся; 2) захопйти, заекбчити, 
(захопйли злочйнця на вчйнку). 

Накрепко —міцно, німіць; н-о запре- 
тить—гбстро, сувбро заборонйти. 

. 
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Накупать — 130 - Напролет 

Накупать, накупить—накуплйти, на- 
купбвувати, накупйти. 

Налатать (наложить)—накладАтн (на¬ 
класти); налатать налоги—оподат- 
кбвувати; наложить на себя руки 
—(самому) смерть собі заподіяти. 

Наладить—налагодити, направити. 
Налево—лівбруч; (на бьїков)—цоб! 
Налегать (налечь) — 1) налягАти (на- 
лягтй); 2) (настаивать)—насідАти, на- 
посідАти (налосісти)-ся. 

Налегке—лАгко, злАгка (вийшов злАгка 
одйгнсний); собраться н-е — на¬ 
швидку зібратися; ехать н-е — по¬ 
рожнім їхати. 

Налет—1) нАліт, налітАнпя; (о напа¬ 
леним)—нАпад, иАскок; 2) (хчмич.)— 
цвіт, суті; 3) (на теле)—падь (увісь 
язйк падь понялА). 

Налету—уліт, на льбті; пбхіпко (він 
дуже здАтннй—пбхіпко засвбюе всі 
пойснепня). 

Наливка—1) иалйвка; 2) (процесе) — 
наливАння. 

Наличность (наличие)— найвність (на- 
йвність причйн); (о деньгах)—готівка; 
(о лицах)—присутність Ц - ний—найв- 
ний; (о лицах) —присутній; платить 
наличними—платйти готівкою. 

Налог—подАток; налатать н. — опо- 
даткбвувати || - овой—податкбвий. 

Наложение — накладання || - нний— 
накладений; н-й платеж—накладні 
плйта. 

Наложница—налбжниця. 
Намагничивать—магнетувАти. 
Намек—пАтяк; говорить намеками— 

казАти на дбгад Н - ать — натякАтн, 
закидАти на дбгад. 

Намереваться—мйти нАмір, павАжу- 
ватнея Ц - ренне—нАмір || - ренно— 
умйсне, з нАміром. 

Наместник —намісник. 
Наметить (намечать) — намітити, на¬ 
значити, позначйти (намічАтн). 

Намозолить (глаза)—намуляти бчі. 
Намудрить—намудрувАти. 
Наниматель—-наймАч || -ть(нанять)— 
наймАти (найнйти). 

Нанос—наніс,-нбсу; (в водс) — нАмул 
Ц-ной—панАсепий;(водою)-намивнйй. 

Наносить (нанести) — нанбсити, (о 
мног.)—поназнбситн; (вред, убьітки...) 
—заподіювати, учинйти, робйти; (о 
липнях в чертеже, рисунке)—назна- 
чАтн, накріслювати; нанести оскор- 
бление—обрАзйти. 

Наоборот — навпАк[й], нАопАк, нав- 
верлі. 

Наобум—навманнй, на галАй. 

Наотмашь—навідліг. 
Наотрез—твірдо, рішучо. 
НападАть—нападАти, опадАти; напала 
на нето печаль (горе, раздумье, сон- 
ливость...)--понйв, узйв його смуток..^ 
напасть врасплох (кого)—спобігти, 
збігти (когб) Ц - денне—нАпад, - ду 
(муж. р.) Ц - дки—напАдки. 

НАпасть—нАпАсть, хАлепа. 
Наперебой -одйн поперед однйм. 
Наперевес—навперевАги. 
Наперегонкн—навйпередки. 
Наперед—наперід, поиіреду. 
Наперекор—наперекір, навсупор. 
Наперерез—напереріз; (при ловле)— 
навперійми. 

Наперерив—см. Наперебой. 
Наперечет — ббмаль; (образнеє) (они 
у нас наперечет)—у нАс їх що кіт 
наплАкав. 

Напечатать—надрукувАти. 
Напилок—терпуг, підпйлок, напилок. 
Напирать—напирАти. 
Напитать (жидкостью)—вймочити, на- 
мочйтн Ц - ся-иамочйтнся, набрАтися; 
набрАтн, втягтй (в сАбе) (трАба дббре 
намочгіти вАтку, щоб вонА увАсь 
рбзчин утяглА в сАбе). 

Напиток—напій (мн. ч.—напбї), питтй, 
трунок. 

Напичкать—напхАти, набгАтн. 
Наплевать—наплювАтн. 
Наплив — нАплнн || - ать (наплить)— 

наплнвАти (паплйнути, наплистй). 
Наповал—на смАрть. 
Наподобие — на взір, взбром, на 

зразбк, подібно (до чбго), нАче. 
Наполнять—наповнйтн, сповнйти. 
Напоминать—нагАдувати. 
Напор—нАтиск, навАл || - ний—навАль- 

ньій; водонапорная башня—водо- 
навАльна вАжа. 

Направление — пАпрямок || - влять— 
• направлйти; справлйтн (спрАвив йогб 

на пАвну дорбгу), спрямбвувати, 
(сов. в.)—спрямувАти Ц - вляться — 
прямувАти (кудй ти прямуєш?). 

Направо—правбруч. 
Напраслина—ленй, дармйця; взвести 

н.—прикйнути пеню. 
Напрасно—мАрно, дарАмне || - ний— 
мАрний, дарАмний. 

Напрнмер—наприклад, прйміром. 
Напрокат (давать, брать)—спосуджйти 

(спосуднти), позичАти (у Сільсько- 
господ. Товарйстві спосуджАють се- 
лйнам машйн); (взятий напрокат) — 
позйчений. 

Напролет (о времени) — цілісінький, 
геть увАсь (цілісіньку ніч проейдів). 



Напролом 
Населять 

Напролом—напрбп^д, проббем. 
Напропалую—1) до загину, на одчбй, 
очайд^шно, будь-що-будь; 2) на всі 
збставки (дбяв йогб на всі заставки). 

Напротив—1) прбти, супроти; 2) аж 
ііійк (ти гадбєш, я сумую?—Аж нійк, 
я д^же рбдий), (навпакй). 

Напрягать (напречь).-ся — напружу¬ 
вати, напружити,• ся ||-ряжение — 
напруга, напруження, натуга. 

Напрямик — навпростець, прямцем, 
пргімо, прбсто (тепбр ти м^сиш прям¬ 
цем сказбти щйру прбвду). 

Напугать — налякбтн ||-ся — наля¬ 
катися, стрбху набрбтися. 

Напускать—напускати; н-ть на себя 
дурь — дурника стрбїти, удавбти 
|;-ся — напускатися; (на кбго)—на- 
кндбтися. 

Напьиденнмй — напужений, бундюч¬ 
ний. , 

Напяливать—нап’йлювати, напинати, 
нацуплювати. 

Наравне—урівень, нбрівні, урівні. 
Нараспашку—нарбзхрист. 
Нараспев (говорить)— мйччю гово¬ 
рити. 

Нарасхват—наперебій, один поперед | 
однйм (свіжий крам одйн поперед 
однйм розкупйли). 

Нарваться — нахопйтися, наскбчити, 
наразйтися; здобутися (здобувся ха¬ 

лепи)- , , 
Нарезка—1) пбрізка, карб; 2) (о на- 
делах земли)—нарізка. 

Нарекание—1) нарікбння; 2) (ропот)— 
ремство. . . , 

Наречие—1) говірка, наріччя, діялЄкт 
(північно - українська говірка); 
2) (грам.)—прислівник. 

Нарицательньїй — 1) (нарицательная 
ценность)—номінальний; 2) (грам.) 
імбнник рядовйй; 9ТО имя стало 
нарицательньїм—це ім'й стбло рядо¬ 

вим- . „ . 
Нарком—наркбм || - ат—наркомат. 
Наркомвнешторг—Наркомзовніштбрг 

(Нарбдній Комісарійт зовнішньої 
торгівлі) Ц -внудел-Наркомвнуспрйв 
(Н К. унутрішніх справ) || - воен- 
мор—(Н. К. військбвих та морськйх 
справ) || - здрав — Наркомздорбв 
(Й; К. охорбни здорбв’я) Ц - зем — 
Наркомзбм (Н К. земельних справ) 
||- индел—Наркомзоанішспрбв (Н. К. 
зовнішніх справ) || - почтель 
Наркомпоштбль (Н. К. пошт та теле¬ 
графів) II - прод—Наркомхбрч (Н. К. 
харчовйх справ) || - прос—Наркомбс 
(Н. К. освіти) II - путь — Нарком- 

шляхів (Н. К. шляхів) II - рабкрин— 
Наркомробселін (РСІ) (Н. К. робіт- 
нйчо-селйнської інспекції) || -собез 
НаркомсоцзабЄз (Н. К. соційльного 
забезпечення) II - труд-Наркомпрбці 
(Н. К. прбці) ||-фнн - Наркомфін 
(Н. К. фінйнсів) II - юст — Нарком - 
к)ст (Н. К. юстйції). 

Народ—нйрід (род. п.—нарбду); люд 
(для обозначення массьі людей) || - ник 
— народбвець II - ничество — наро- 
дбвство Ц - ность-нарбдність И - ньій 
— нарбдній II - оведение — народо- 
знйветво || - онаселение—населення, 
людність. 

Нарост—нбріст (род. п.—наросту). 
Нброчно—умйске, навмйсне. 
Нброчньїй—гінбць, посланець. 
Наружно—назвбрх, зверху; (по внеш- 

ности)—на пбгляд, з пбгляду, на 
бко II - ность — збвнішність, бколо; 
(о внешности человека)—подбба, при- 
рбда Ц - ньій — зверхній, околйшшй; 
наружньїе постройки — надвірні 
будівлі. . „ 

Наружу—1) (со внешней сторони)—з 
збвнішнього ббку, знадвбру, звЄрх> 
(тин похилйвея знадвбру); 2) на- 
звбрх, на пбверх (йогб шахрайства 
вййшли назвбрх). 

Нарушать — порушбти, порушувати; 
н-ть слово, присягу... — ламати... 
ц - шепне — порушення; зламбння 
Ц -шитель—порушник. 

Нарьі—піл (пблу), лбви. 
Нарьів—болйчка, пухйр, чирйк || - ать 

Наряд - 1) нарйд; 2) (убранство)- 
убрбннй, стрій,-6ю II - ньій - стрій¬ 
ний, дббре вбрбний. 

Наряду — 1) пбряд, пбруч; 2) рівно, 
однйково (кбенть він однйково 31 
мнбю). „ . , 

Наряжаться — прибирбтися, вистрбю- 
ватися (вйстроїлася, як лйлечка). 

Насаждение—1) насбджеиня, 2) (де- 
лянка)—ділйнка. 

Насасьівать, (насосать)-ся—натягати, 
натягтй, - ся, (насосом) помпувати, 
(ртом)-насм6ктувати,-ся, насмоктати, 
-ся, нассбти, - ся (комбр нассбвся 
крбви). 

Наседка—квбчка, квочб. 
Насекомое — комбха || -оядньїй — ко¬ 
махоїдний. 

Население — 1) населення, людність; 
2) (процесе)—заселення, оселювання, 
залюднення || - нность—заселеність, 
залюдненість. 

Населять, - ся—оселйтн, - ся, осбджу- 



. 

Насилне — 132 — і 
ватися, залкшповатн,-ся; (о мног.)— 
позасолювати,-ся. 

Насилие—насйльство, гвалт Ц - ловать 
— насйлувати, гвалтувати || - льно— 
силоміць, силбм, нікидом || - льствен- 
ний — силоміцний; (прннужденньїй) 
— сйлуваний, зневбленнй; н- ая 
смерть—валтбвна смерть. 

Насилу—лбдве, насйлу. 
Насквозь—наскрізь; навспіл (ця плйма 

навспіл сукні пройшлі). 
Ніскоро— пбхапки, пбхапцем, швид- 
комі; на скорую руку — ніпрово; 
скоро-наскоро—як-найшвйдче. 

Наскочить—наскбчити; н-ть на беду— 
нахопйтися на лйхо. 

Наскучить—спрйкріти; см. Надоесть. 
Наслаждаться — тішитися, розкошу- 

вітн, зазнавіти розкбшів, (сов. в.)— 
натішитися Ц - ждение — насолбда, 
утіха, розкбші (множ. ч.). 

Наследие, наследство—спідок, спід- 
шнна, насліддя; (от деда)—дідизна; 
(от отца)— бітьківщина; (от матери)— 
матерйзна || - дник — спадкоємець 
||-дньїй—спідщинний Ц -дование— 
спадкоємство, спадкоємність, - ности 
(ж. р.) ц - довать—одбиріти, узгіти 
спідок, одідичити || - дственность— 
спадкбвість Ц - дствєнньїй — спад¬ 
ковий. 

Наслоение—папластувіння, иаверству- 
§іння; (процесе) — напластбвування, 
наверствбвування. 

Насмехаться—насміхітися, глузувіти 
(з кбго); (с издевательством)—глу- 
мйтися (над ким) 

Насмешка—пбсміх, глузувіння, кеп- 
кувіиня Ц - шливьій-посмїшкуватий, 
глузлйвий II - шпик — насмішник, 
глузуй. 

Насморк—ніжить,-ти (ж. р.). 
Насолить—1) насолйти; 2) (причинить 
неприятность)—дозолйтн, допектй. 

Насос—пбмпа; н. нагиетательньїй— 
пбмпа нагнітні; н. под’емньїй — 
пбмпа *натягбва; насоса поршень— 
смок. 

Наспех-нашвидку, пбхапцем. 
Насплетничать—наплестй.наплбскатн. 
Наставление — наука, напріва (на- 
пріва, як уживіти) || - влять — на- 
правлйти, (на дурное)—нагрущіти. 

Наставной—притбченнй, надставний. 
Настаивать—1) (жндкость на чем.-л.)— 
настбювати; 2) рішуче стойти (на 
чбму) (рішуче стойти на своЄму); 
(требуя чего-л.)-доправлйтися (чогб), 
наполягіти. 

Настать—настіти, наспіти. 

Настежь—нівстіж, нівстйж. 
Насти гать—наздоганйтн. 
Настойка—настбянка. 
НастоЙчиво—завзйто, наупбрно, при- 
тьмбм Ц - вьій—завзйтий, наупбршій; 
настойчивая необходимость — на¬ 
тільна потрбба. 

Настороже—на сторбжі, стброжко. 
Настоятельньїй-пйльннй (пйльне про- 
хіння), натільний (нагальна потрбба). 

Настоящее—тепірішність. 
Настоящий — 1) спрівжній. дійсний; 
щирий (щйра прівда, щйре зблото); 
сутий (він був сутий англієць); 
2) (современньїй)—тепбрішній, су- 
чісний;3) (зтот)—цей, оцій (в кінці 
цьогб рбку). 

Настраивать (настроить) — 1) набу- 
дувіти, (о мног.)—понабудбвуватн; 
2) (налажнвать)-направлйти, наладну- 
віти; 3) (напроказить)—накбїти. 

Настрого—як-найсувбріше. 
Настроение—ністрій,-ою (муж. р.). 
Настройщик—напрівнйк. 
Наступать—наступіти; (во времени)— 

наставіти, захбднти (зайшбв вбчір); 
надхбдити (надхбдив час вакіцій) 
II- пательньїй — наступній, нападнгій 
II - пление — ніступ; (во времени) — 
настаннй; надхбдження. 

Насущний — 1) насущний; 2) доко¬ 
нечний; насущная необходимость- 
доконбчна потрбба. 

Насчнтьівать — нарахбвувати, налічу¬ 
вати. 

Насьіпь—нісип,-пу (муж. р.), висип.- 
пу (муж. р.). 

Насищать, наситить—насичітн, на¬ 
ситити Ц - щение—насічення. 

Наталкиваться — 1) наражітися, на- 
тручуватися, (сов. в.)—наразйтися, 
натрутйтися; 2) (встречать)—натра- 
плйти, надібувати (що). 

Натворить—накбїти. 
Натирать—1) натирітн; 2) (мозолить) 

—маляти (намилити). 
Натиск—нітиск, нігніт. 
Наткнуться—см. Натикаться. 
Натолочь—натовкті, натовкмічнти. 
Натощак — на-тщбсерце, на-тщб, на- 
тощакі. 

Натравливать — нацькбвувати, під'- 
южувати. 

Натуга—напруга, натуга. 
Натуживаться—напружуватися. 
Натура — 1) натура, природа; 2) (ха¬ 

рактер)—удіча у - лнзация—натура- 
лізіція II - лист — природнйк, при- 
родознівець II- льньїй—прирбдннй, 
натурільний. 



Натикаться — 133 НеверньїЙ 

Натикаться—натнкАтися, наражатися, 
(сов. в.) — наразйтися; (на что-л. 
острое) — нахромйтися; см. еше 
Наталкиваться 2). 

Натяжение — иАтяг|І-жка — 1) (про¬ 
цесе)—натягйння; 2)(неточность при 
утвержденни)— нАтяг, усилкбваний 
(дбказ...). 

Натянутость (в обращенин, прие- 
мах...)—нетйрість, вимушеність. 

Наугад — 1) навздогАд; 2) навмання 
(заблукАвсь і йде лісом навманнй). 

Наугольний—наріжний. 
Наудачу—навманнй, на іцАстя. 
Наука—наука || - учность—наукбвість 

||-учний—наукбвий. 
Наускивать—см. Натравлипать. 
Наутек—навтіки, навтікачА. 
Наушничать-натуркувати; (на кого-л.) 

—пбтайки обмовлйтн (когб). 
Наущение — підмбва, по его науще- 
нию—як він підмбвив... 

Нахал—нахАба, нахАбник II -льничать 
— нахАбно повбдитися || - льньїй — 
нахАбний; начально-нахАбно; (гру- 
(бой силой)—навісом. 

Нахвалиться: (не нахвалитея не 
СХВАЛИТЬСЯ). 

Нахвататься — набрАтися, (сильнеє) 
нахапАти. 

Нахмуриться — похмурітн, похмурим 

Нахлебник—нашийник, нахлібець. 
Нахлобучка—нАгінка, прочухАнка. 
Находить (найти) — нахбдити, зна- 
хбдитн (найти, знайтй); (о мног.) 
— познахбдити; (об изобретен.) 
винаходити (вйнайти) || - дна [з]нА- 
хідка II - дчивьій — спрйтний, зарАд- 
ливий. 

Находиться-1) находитися, попохо¬ 
дити; (ироннч.)—нашвбндяти; 2) (о 
месте нахождения) — бути, перебу- 
вАти, пробувАтн (жить где-л.). 

Нахождение—нахбдження; (о преби- 
ванин)—перебувАння, пробувАння. 

Пация — нАція Ц - ционалист - націо¬ 
наліст II - цноналистический—націо- 
налістйчний Ц - циональний—націо- 
нАльний. 

Начало—1) почАток; 2) оенбва, грунт, 
засАда (оснівні засАди марксизму): 
действующее н.-движнйкЦ-льний 
—початкбвий. 

Начальник-начАльник || - нический— 
начАльницький Ц-льство — начАль- 
ство, (арханч.)—старшина. 

Начерно—нАчорно. 
Начертательний—нарисбвнй; II * чер- 
тание—нАрис. 

Начинять—набивАти, (о пише)—начи- 
нйти II - нка—фарш, нАчинка. 

Начитьівать,-ся—налічувати,-ся, нара- 
х6вувати,-ся; начитиваетея в на- 
личности—є готівкою. 

Начет—начйелення, нараховування. 
Начинание—зАмір,-ру, зАхід,-ходу. 
Начинать,-ся—починАти.-ся, розпочк- 
Н&ти *ся. 

Начисто—1) нАчисто, чйсто(перепншй 
чйсто); 2) цілкбм, геть усб, усе чйсто 
(усб чйсто погоріло). 

Начитаннмй—иачйтаннй. 
Наш—наш; (вираз,—наш родноЙ, не 

иностран.; также иронично)—нАськнй 
(„нАська* буржуазія). 

Нашатирь—салом’йк (хлорАк амбнія). 
Нашествие—нАхід, навАла (татАрська 

навАла). - 
Нашивка—нашйвка. 
Нашумевший: нашумевшая история 

—голосиА істбрія. 
Наяву - на-йві. 
Не_не. В соединении со словами нскать 

на соотв. слово, еслн не найдетея 
под Же. к 

Неблагонадежний — непевний, не- 
благонадійннй. 

НебезопасньїЙ - небезпбчний II - по- 
лезний — небезкорйсний, корисний 
такй. . „ 

Неблаговидний—негАрннй. 
Неблагоприятний—несприйтлнвий. 
Небо—нббо. 
Нббо (во рту)—піднебіння; мягкое н. 

—вйлочки. . 
Небрежность—недбАльство Ц - ний 
недбАлий. 

Небилица—небилйця, небувАльшина. 
Неважний-незнАчниЙ (не совсем хо- 
рбший) — плохбнький, благбнький. 
дела идут неважно-СпрАва абияка* 

Невдомек: мне невдомек-мені не- 
вдогАд, я не доберу. 

Неведомий-незнАниЙ, беззвісний. 
Неведенне — 1) (несознательность) - 

несвідбмість;2)(неосведомленность)- 
иезнаннй. По неведению - не 
знАвши, несвідбмо. 

Невежа—нечбма, мугир Ц - жливий 
нечбмний, неввічливий. 

-ГЙм„„й, К 6 У К 
у. ство—темнбта, нбуцтво. 

Неверие—безвір'я, невіра, 
Неверний—1) (изменник) непбвний, 
зрадлйвий (непевний спільник; зрад- 
лйва жінка); 2) (неправильний, лож- 
ннй)-невірний, неправдгівий, хибний 
(хйбні чутки). 

/ 



Нсвероятньїй — 134 - Недолюбливать 

Невероятньїй—неймовірний. 
Невесомьій—неважнмий. 
Невеста—наречена; молоді (в брачной 
парі); бьіть н-ой—бути на видінні. 

Невестка—невістка. 
Невзгода—знегіддя; злйдні. 
Невзирая—без бгляду (на щб), мймо 

(чогб), дармі що, всупереч (чому). 
Невзначай—несподівано, зненіцька. 
Невзнос—невйплата. 
Невзрачньїй—непоказній, миршавий. 
Невзьіскательньїй—незабаглйвий, не- 

вигідливий. 
Невидаль—дйво. Вот нЄвидальІ—От 
дйво які! 

Невидимий—невндймнй, незрймий. 
Невидний—непоказній; малозвічнйй. 
Нсвинность — невинність, см. Дев- 
ственность II - нньїй—невйнний, см. 
Девственньїй II - новіші — невину- 
вітий, невйнний. 

Невмеияемьій — 1) (о поступне)— не¬ 
осудний; 2) (о состоянии)—непритбм- 
ний, несамовитий, нспритамінний. 

Невнятньїй— невирізний, нерозбірний. 
Невод—нЄвід (-оду). 
Невозбранно—вільно. 
Невоздержний — непоміркбваний, см. 
Неумеренньїй. 

Невозможно — нєможлйво || -ность— 
неможливість, незмбга || - ньій — не- 
можлйвий. 

Невознаграднмьій —невідшкодбвний. 
Неволить — невблити, сйлувати, при¬ 
мушувати. 

Невольник—невільник || - нический— 
невільницький || - ничество—невіль¬ 
ництво. 

Невольно—мимовблі, мимохіть. 
Невообразимьій—неймовірний. 
Невпопад—не в лід; невлучно; (не к 
. месту)— не до ладу. 
Невразумительньїй-в е розумний 

(Грінч). 
Невредимшй—непошкбджений, цілий. 
Невтерпеж — кортить (чогбсь); на- 
стірло, приспічило; аж гбді терпіти 
(нет сил терпеть), аж терпець увір- 
вівся. 

Невтерпеж—1) (нет сил терпеть)—(аж) 
терпець увірвівся (нарбдові увір- 
вівся терпець); (аж) гбді терпіти 
(біль такій, що аж тбді терпіти); 
2) (о сильж)м желапии, потреоности) 
— кортіть (чого), настірло, при¬ 
спічило. 

Невьігодньїй — незискбвний, небари- ! 
шовнтий (незискбвнс підприємство); 
непожитнйй, неспірний, невигідний І 
(непожитні умбви; невигідне станб- ! 

вище) || - но — незискбвно; непожи- 
тбвно, неспірно, невигідно. 

Невмноснмьін н естерпучий, не¬ 
стерпний. 

Невьіработанность — невгіробленість 
ІІ - нньїй—невйробленнй. 

Невьіразимьій—невимбвний. 
Нега — 1) (полное довольствне)—сбло- 
дощі, рбзкоші; 2) (сладостное упо- 
енне)—млость. 

Негде—ніде, немі-де. 
Негласно—неглісно, нейвно || - ний— 
НЄГЛІСНИЙ; нсйвний, неприлюдпий. 

Неглижировать — нбхтувіти, легко- 
віжити. 

Негодньїй — 1) нездітний (до чбго), 
несуднйй, негодіщий; 2) ' (дурной, 
плохой)—нікчемний. 

Негодование — обурення, гнів, пере- 
сбрдя || - вать — обурюватися, пере- 
сбрдя міти. 

Негодяй—негідник. 
Негр—негр, мурин. 
Неграмотность~неписьмЄнність||-ньій 

—неписьменний. 
Недавно - недівно, нещодавні. 
Недалекий —1) (близкий)—недалекий; 

2) (об умствен. способи.)—недоумку¬ 
ватий, ‘дрібноголбвий. 

Недаром—иедірма. 
Недвижимость — 1) (неподвижность) 

— нерухбмість; 2) (н-ое имущество) 
— перухбме майиб II - мьій — неру- 
хбмнй. 

Недействительньїй—недійсний. 
Недслимьій—нероздільний. 
Недельньїй—тижневий. 
Неделя—тйждень; каждую н-ю—що- 
тйжня. 

Недеятельньїй—бездійльний. 
Недобор—недобір,-ббру. 
Недоброжелательньїй — незичлйвий, 
недоброхітний. 

Недобросовестньїй—несумлінний, не- 
сбвісний. 

Недобрьій —недббрий. 
Недоверие — недовір'я II -рчивость- 
неймовір'я II - рчивий—неймовірний, 
невірливий. 

Недовес— недовіга, нецбвна вагі. 
Недовольний — пезадовблений || - ль- 
ство—незадовбленість. 

Недоедать—недоїдіти. 
Недозрелий—свидувітий (о фруктах) 
Недоимка — недбїмка, недопліта, за- 
вйска Ц - мочний — недоїмковий П ’ 
— мщик— недоплітник. 

Недолговечний—недовговікий. 
Недолюбливать—неполюблйти, недо¬ 
люблювати. 

Х-І.-Т *» 



Недомогать _ 135 - 
Неистовьій 

Недомогать — нездужати, недужати, Н 

Недомьіслие — недбмиссл, незрозу- 
міння, «недоумство. 

Не доплатить—недоплатити. 
Недоразумение—непорозуміння. 

«І И 
недорбсток. 

Недосмотр—недбгляд. , 
Недоставать—бракувати, не ставати, 
недостает — бракує, брак (грбшей ^ 

Недостаток—1) (погрешность, порок) 
_ хиба, вада; (из‘ян у животньїх) — І 
гандж; 2) (бедность, нужда)-нестіток, 
нестбтки; 3) недостача (через недо- І 
стбчу матеріалів роббти довелбся 
прнпУннйти) |[ - точно-недбситьІІ-точ- 1 
ний—недостатній. 

Недостижимий—недосйжний. 
Недостоверньїй—непевний. 
НедостойнмЙ—1) не гідний, не вартий 

чогб; 2) (недостойньїй проступок) 
ганббний учйнок. 

Недоступний — неприступний, нед І 

Не^досчитаться—не долічйтися. 
Недосуг — 1) (как существит.) — ие- 
” дозвілля; 2) (как наречие) - ніколи, 

НедотрогаУ— недотбрканий, незай- І 

Неішумевать— бути непевним, у не¬ 
прості || - мение - непбвйсть; не¬ 
розуміння II - менний — недо. и 
лбний (недомнслбні питання). 

Вдао’ЙВ. (Р-й» -явила 
недолік сум); 2) хйба (хйби держав¬ 
ного апарату), прйгріх, *недбйміпок. І 

Недра — надра, нідра (експлоатаиія 

Недружелюбний—неприйзний. ^ 
Неесгественний—неприрбдний, нена¬ 

туральний. 
Нежданний—несподіваний. 
Нежелание—нбхіть,-хоти (ж. р.), н - 

Нежели—ніж, а ніж (булб б тобі од¬ 
разу сплатити податок, а ніж тепбр 
гаяти час); (при срави. с^пе“и) 
як над, за (с вин. пад.), від (с род. п.). 

Нежилой - 1) (где не живут) — неза- 
мбшкапий; 2) (где нельзя жить) — 
непридатний жйти, мбшкати. 

Нежить—ніжити, голубити || - жничать 
— ніжитися, пеститися II - жний — 
ніжний, тендйтний. 

Незабвенннй—незабутній. 

Незабудка—любй-мене, нбзабудь. • 

Незавидний - абй-який; «нсзаласний 
(незаласна йогб дбля); незавйдний. 

Н езависикьій-незалбжний (незалбжна 
с.-д п. Німбччини), непідлбглий 11 
- мость—незалежність, непідлеглість. 

Незадолго—незадбвго, що-йвб перед 
Незаконность—незакбншеть 11- нньїи 

_ незакбнннй Ц - ннорожденньїй 
(ребенок) — нешлйбна дитина, (об¬ 
разно) - байстрй, байстрюк, без¬ 
батченко. Ііи 

Незамедлительно—негайно II - ньіи 

НезаменимиЙ—незамінний, незаступ- Іезанятой—вільний, гулйший(не булб 

езапамятний — споконвічний, одвіч¬ 
ний;^с н времен-споконвічно, од 

езапятнанньїй—незаплямбваний, чй- 

[езатейливий—1) невибагливий, не¬ 
вигадливий; 2) (простой)-нехитрий, 
немудрий (нехитрий малюнок). 

Іезауоядньїй—не аби-який. 
іездоровиться—нездужатися; нездо- 
оовнтея—нездУжається, нембжеться 

іездоровий—1) (больн°й)-недужи^ 
слабйй; 2) (вредньїй для здоровья) 

,32; „"гав-яезяїсвий. 

нездретйвий. 
Незнание—незнання. 
Незначительний—незнічни . 
Незьіблемий - непорушний, неио 

хйтний. ' , „ 

(КІНІ№ істбрії невідбмий. Незнані 

НеизменниЙ—незмінний, неодмінний. 
Неизмеримьій—незмірний, неомірний. 
НеизЧіснимий— 1) (трулдшй для ураз- 

. умеиия)—незбагнбний, 2) (труди- Д- 
вьіражения) - несказаний, неви 

НеМимоверний—неймовірний. 

за не- 

■в - «рі вр*«. «рез »Д- 

- ЙрйвЖїеабйлиВСиедбйлнв 

ї Неиссякаен^ь& — невичерпаний, „єни- 

Ненстовнй—несамовйтий 



Неистощимьій — 136 — 
Негюгреши.мнй 

Неистоїцимий — невиснажний, см. 
Неиссякаемьій. 

Неисчерпаемьій—см. Неистоідимьій, 
Неиссякаемьій. 

Неисчислимьій — нєсчислЄнний, не¬ 
зліченний. 

Некий якийсь; той (как некий герой 
—як той герби). 

Некогда—1) (нет времени) — ніколи, 
нема коли, нема чйсу; 2) (когда-то) 
—колись. 

Некстати—не до рЄчи, не до ладу. 
Некоторьій — 1) якййсь (якийсь час 
він був хвбрий); 2) дЄ-якиЙ, дЄ-хто 
(де-хто стойв, а йнші лежали). 

Некто—хтось 
Некуда—нікуди, нема кудй. 
Нелепица—нісенітниця, дурнйця||-пьій 

— недоладний (недоладний (учйнок)} 
недоречний, беглуздий безглузде 
запитання), 

Неловкий — неспргігний, нЄмний, не¬ 
зграбний; неловкость, неловкое 
положение—нійковість, нійкове ста- 
нбвище. 

Нельзя—не мбжна, не вільно; как н. 
больше, меньше И т. д. — як-най¬ 
більше, як - найменше...; дон. — до 
краю, занадто. 

Немало—чимало || - важньїй—немало¬ 
важний, значний. 

Немедленно—негайно; (после чего-л.) 
—незабаром Ц - нньїй—негайний 

Немец-німець II - кий—Німецький 
Неминуемьій - неминучий II - мо-не¬ 
минуче. 

Немногие — небагато, мйло-хто (мйло- 
хто йог б розумів); для немногих— 
для небагатьбх, мало для кбго; не- 
многим—н^багатьбм, мало кому II- го 
—небагато, трбхи. 

Немой-німий. 
Ненавидеть — ненавидіти || - внстньїй 

—ненависний II - висть- ненависть 
Ненаказуемость—безкарність, некір- 
ність II - зуемьій - безкарний, не- 
карний. 

Ненарушнмьій—непорушний, незлйм- 
ний. 

Ненастье—негбда, сльота; началось н 
—засльотилося. 

Ненаситний—неситий, ненажерливий- 
(как сущ.)—ненажера. 

Необдуманний — нерозважний (не¬ 
розважний учйнок). 

Необитаемий — безлюдний, незалюд- 
нений. 

Необозрнмьій —неоглядний. 
Необузданньїй—нестрйманнй, неспин¬ 
ний, свавільний. 

Необходимо — докбнче (треба), не¬ 
минуче (треба), необхідно; крайнє 
необходимо — до скруту треба II 

— докон^чність, доконечна 
потреба, неминучість, потреба II- мьій 
докбнче потрібний,доконечний, не¬ 

минучий, необхідний (необхідні мате, 
ршли; доконечна потреба; неминучі 
наслідки такбго життй). * 

пеоб’яснимий—незрозумілий, що не 
надається з'ясувати. 

Необ’ятний, необ’емлемий—неосяж¬ 
ний. 

Неограниченний—необмежений. 
Неоднократно—не раз. 
Неодобрительний—непохвальний, 
пеожиданно—несподівано, знеббачка 
зненацька Ц - нность — несподіванка 
II-нний— несподіваний, негаданий, 

пеопасний—безпечний. 
Неоплатний — невиплатний (заліз V 
нсвиплйтні боргй). - 

^ о<\ПР/ЄДеленнь,й — 1) нсвйзначеннЛ; • 
«»а/ра»ПЛ/‘ї.Вчатьій^ — невиразний, 
нейсний. (Неопред. наклонение в 
грамм.)—дієймЄнник. 

Неопровержимий -см. Неоспбримьій. 
Неопрятньїй — неохайний, (образнеє) 

нетіп4ха, задрипаний. 
Неосмотрительний — необачний, не¬ 
обережний. 

Неосновательньїй — 1) (без оснований) 
—безпідставний, неслушний; 2) (пе- 
солндпьій)—негрунтбвний. 

Неоспорнмий—незаперечний. 
Неответственний — невідповідйльннй. 
Неотвязний—невідчепний, уїдливий. 
Неотесанний (о человеке)—нечбмннй; 

*кннпоть (см. Грубий). 
Неотложний—невідкладний, пйльний; 

нагальний. ’ 

Неотразимий—ненерембжний. 
Неотступний—невідступний. 

Н1іірниП<АаЄМЬ,й НЄВІДбгіраНИЙ’ нешд’ 

Непереводиммй—неперекладний, (що) 
кла нада^ться до перекладу (пере 

Неплатеж неплата || - тельїцик—не 
платник, яеплатільннк. 

Непобедимий — неперембжннй; іГе- 
оббрний (необбрне бажання спо 
чйнути). 

Неповоротливий—неповороткйй не 
мотбрний, вайлуватий, нестелЄп’а. 

Непогода — негбда. 
Непогрешнмий — непохйбний, непо 
мильний (непохгібні вйсновки маок 
сизму); непогрішний (дбгмат про 
непогрішну прбповідь папи). 



Неподалеку - 137 - Несовершенньїй 

Неподалеку — поблизу чогб, близько 
чогб. 

Неподкупньїй—непідкупний. 
Неподражаемий—незрівнйний. 
Неподходящий — нспідхбжий, непри¬ 
датний. 

Непозволительний—негбжий, нспри- 
стбйний (непристбйні жарти); не- 
можлйвнй (неможлива неуважність). 

Непоказной—см. Невидний. 
Непоколебнмьій — непохйтний, непо¬ 
рушний. 

Непомерньїй—надмірний, непомірний. 
Непоправимьій—непоправний. 
Непорядочньїй—непорйдний, непутй- 

ідий. 
Непосильний—надейльний. 
Непосредственньїй — безпосередній 

II - нно—безпосереднє. 
Непостижимий — незбагнЄний, не¬ 
довідомий. 

Неправильний — неправильний; не¬ 
слушний (неслушні зауваження);, 
(ошибочньїй)—хйбний. 

Неправий-несправедлйвнй, неправий. 
Непредусмотренньїй — непередбіче- 
НИЙ» 

Непреклонний—невблагбний; (непо- 
колебимьій)-незлбмний, непохйтний. 

Непреложний—незмінний, непоруш- 
ний 

Непременний — неодмінний || - нно— 
неодмінно, докбнче. 

Непреодолимий—необбрний. 
Непреривно — без перерви (роббта 

йшлй без перерви день і ніч), не- 
впйнно; раз-у-раз (грім гримів раз- 
у-раз) Ц - ний — безперестанний, не- 
впйнний. 

Неприемлемий — неприйнятнйй, не- 
підхбжий. 

Неприкосновенний—1) незайманий, 
недоторканий (недоторканий фонд); 
2) (непричастньїй)—непричетний. 

Непрнлично—непристбйно, неподбба, 
не лйчить, не упадає || - ний — не- 
пристбйинй. 

Непримиримий—непримиренний. 
Непринужденность — невймушеність 

|| - нний — невймушений, незне- 
вблений. 

Непристойний—сороміцький, безлгіч- 
ний. 

Непритворний—шйрий, неудаваннй. 
Неприязненний — неприйзний, во- 
рбжий. 

Неприятель—вброг II -ский-ворбжий; 
(принадлежаший вр.)—вброгів. 

Неприятность — неприємність, прик¬ 
рість || - ний -неприємний, прикрий. 

_ 

Непроглядний—безпросвітний. 
Непродолжительний—недбвгий, ко- 
рбткий,недовгочасний; в н. времени 
—незабаром. 

Непроизводительность — непродук- 
тйвність II - ний — непродуктйвиий; 
марний (марна трата часу). 

Непроизвольний — мимовільний, не- 
свідбмий; (рефлекторное движенне) 
—відрух. 

Непромокаемий — непромокальний; 
см. Непроницаемьій. 

Непроницаемий—непронйклнвий; не- 
пропускнйй (водонепропускні пере- 
горбди). 

Непростительний —непростймий; см 
еше Непозволительний. 

Непроходимий—непрохіднйй, непро¬ 
лазний; н.дурак-несвітський дурень. 

Непьющий—непитущий. 
Неравенство—нерівність. 
Нераздельний—неподільний. 
Неразлучний—нерозлучний. 
Нераспорядительний — нерозпорйд- 

ливий, неметкйй. 
Нервность — нервбвість II - ний—нер- 
вбвий 

Нередко—раз-у-раз, частбнько. 
Нерешительность—незважливість, ва¬ 

гання; бить в н.—вагатися || - ний 
—незважний, (иронично)—розгадько. 

Неряха—неохайник, нехлюй, нечепура 
Ц - ряшливость — неохайність, не¬ 
хлюйство, нечепурність І] - ряш- 
ливий—неохайний, нечепурнйй. 

Несбиточний—незбутній, химерний. 
Несвязний - нескладний, недоладний. 
Несгораемьій—вогнетривкий. 
Несклоняемий (грам.)—невідмінний. 
Несколько—де-кілька, скількись. 
Нескончаемий—нескінченний, непере- 

рббний. 
Нескромний—нескрбмний. 
Неслиханньїй—нечу'ваний. 
Несменяемий—незмінний. 
Несметно—незліченно, без ліку, безліч 

II - ний—незліченний, нєсчислЄиний. 

Несмотря на... не зважаючи на..; 
дарма шо... (дарма що дощ, а я піду), 
мймо (чогб). , 

Несносний (неотвязний)—настирний, 

неможливий. 
Несоблюдение — недодержання, не¬ 

виконання (штраф за невиконання 
постанбви). 

Несовершеннолетие — недоліття, не¬ 
повноліття || - тний — недбліток, не¬ 
повнолітній. 

Несовершенний-1) недосконалий (не¬ 
досконалий механізм); 2) (грам, о 
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виде глаголов) — педокбнаність (діє- 
слбва). 

Месовместимьій — несполучний, не¬ 
сумісний. 

Несоизмеримьій— невмірний. 
Несокрушимьій—незлбмний. 
Несомненньїй — несумнівний, безпе¬ 
речний || - нно — безсумнівно, без- 
пербчно. 

Несообщительньїй—мовчазний, огУр- 
ний. 

Несоответственньїй, несоответству- 
юіций — невідповідний II - нность— 
невідповідність. 

Несоразмерньїй—нерозмірний. 
Несостоявшнйся — нездійснений (не¬ 
здійснена угбда; 'невідбутий (не- 
відбуте зібрання). 

Несостоятельньїй,— 1) нсспромбжний 
(неспромбжна гіпбтеза); 2) неви плат¬ 
ний (невиплбтний боргівнйк) || - ность 
—1) неспромбжність; 2) нсвиплбт- 
ність; 3) (незажиточность, бедность) 
—нестбток(чаще во мн. ч,—нестбткн) 
(прийшбв нестаток, забрбв і остбток). 

Не слеша—пбвагом, спроквола. 
Неспособньїй — нездатний (до чбго); 

(без способностей)—нездібний; (бес- 
сильньїй что-л. сдслать)—нездбльний; 
невгбрннй. 

Несправедливость—несправсдлйвість 
Ц - вьій—несправедлйвий. 

Несравненньїй—недорівнйний, незрів- 
нйннй. 

Нестерпимий — незнбсний, нестер¬ 
пучий. 

Нести,-ся — нЄсти,-ся; (бьістро ехать, 
бежать, двигаться...)—[і]мчбти, гніти. 

Нестроевой — 1) нешерегбвий, не- 
стробвйй; 2)(олесе)—небудівельний. 

Несуразний-нсподббннй, недоладній; 
см. еще Нелепий. 

Несущественний—неістбтний. 
Несчастье—нещастя, лихо || -стний— - 

нещасний, безталанний (безталбнна 
дбля). 

Несметньїй—см. Несметний. 
Нет — І) немб[е) (у мЄнє нембе грбшей); 

2) ні (—ти підеш?—Ні!). 
Нетрезвий — нетверезий, підпилий [| 

в н. состоянии—бувши п’йний(-а...), 
на підпйтку. 

Нетронутий—нсзбйманий, непочатий; 
(о земле)—цілйнний. 

Неуважение-неповбга, зневбга || - жн- 
тельний — 1) нсважнйй (неважні 
причини); 2) зневбжливий (зневаж¬ 
ливе повбджеиня). 

Неувядаемий (образно)-невмирущий, 
незабутній (невмируща слбва). 

Неугомонний — невгомбнний, без¬ 
угавний. 

Неудача — невдбча (сьогбдні мені в 
моїй спрбві невдбча); (в общем зна¬ 
чений—несчастн. судьба) — неталбн, 
недбля II - чник — неталбнник, не- 
вдблець, невдбха || - чний-невдблнй. 

Неудержимьій—невпйнний; нестрйм- 
ний (невпйнний потік чбсу; не- 1 
стргімне революційне піднесення). 

Неудобний — незручний || - ство — і 

незручність. 
Неудовлетворительньїй-недостатній. 
Неужели—хібб, нєвжЄ; (как недовер- 
чиво - восклицат. самостоятельное 
слово) — таке! (— Я сьогбдні літів 
аеропліномі—їакб!). 

Неуклонньїй — непохибний, неухиль¬ 
ний; к неуклонному исполненшо— ' 
до непохйбного виконання. 

Неуклюжий — незграбний, невко- 
вйрний. 

Неукоснительний—см. Неуклонний 
н Незамедлительний. 

Неукротнмий — невгамбвний (слабеє, 
чем русск. слово). 

Неуловимий — 1) невлбвний (губрбз- 
шук натрбпив на слід цьогб невлбв- 
ного злбдія); 2)(едва заметний, сльш- 
ньій,ощутимьій...)—недочутнйй,лЄдви 
чутний, лбдви помітний. 

Неуменне-невміння, невмілість || - лий 
— невмілий,недотепний; неумело де- 
лать—партбчити (отсюда неумелий, 
как существ.,—партбч). 

Неуместний—недоречний, недоладний 
II - но—не до ладу, не до рЄчи. 

Неумолимий—нсвблагбний. 
Неумишленно—ненавмисне, без на¬ 

міру Ц - нний - ненавмйсний. 
Неуплата—невйплата. 
Неурожай—неврожбй, недорід. 
Неурочний — невйзначений; недозвб- 
лений (за недозвбленої доби по- 
лювбв); неснбдіваний (прнйшбв під 
несподівану пбру). 

Неурядица—нелад, безлбддя, непоря¬ 
док. 

Неуспевающнй—в'дстблий. 
Неуспех—неуспіх, непбспіх. 
Неусипний—невсипущий. 
Неустанний—безперестанний. 
Неустойка—недодержка. 
Неустойчивий-нестблий, нсстанівкйй. 
Неустрашимий—сміливий, відважний. 
НеуступчивиЙ—нездбтливий; суперй- 

куватнй, завзйтий. 
Неутешний—нерозвбжннй. 
Неутолимий — невснтймий, иевтншй- 
мий. 



Носка 
Неутомимьій 

Неутомимий—невтбмний. 
Неуч—нбук. 
Неуязвимьій-невразлйвий.невразний. 
Нефть—нйфта II - тяной — нафтовий | 

- нромьшіленник — нафтопромислб- 
вець||-тяная вьішка-'нйфтова вйшка. 

Нехоооший — поганий, кепський, не- 
дббрий. 

Нехотя—н 
Нечаянно 

нЄчисть, бруд II - стьій— 
ечист на руку- хапкйй. 

Нечто—щось. 
Неявка—неприбуття, неявка. 
Нн—ні, ані (ані я, ані він не прийшли); 

КТО бьі НИ..М ЧТО бьі ни... будь- 
хто, хоч хто, будь-що, ХОЧ що (хоч що 
говбрить, а зведб, на однб); ни гугу- 
ані телбнь, ані мур-мур. 

Нибудь-см. Кто-нибудь, Что-нибудь, 
Где-нибудь и т. д. 

Нива—нйва, лан; (вспаханная)—рілля. 
Нивелировать—нівелювати. 
Ннгде—нідЄ. X л 
Нижеозначенньїй—нижчезазначений, 
зазначений ділі ||- подписавшийся- 
що підписався тут (далі), нижчепід- 
пйсаннй н - приведенньїй — нижче- 
навбдений, наведений далі || -сказан¬ 
ий# — нижческазаний, зазначбннй 
далі Ц - следующий—наступний, пб- 
дбльший II - упомянутмй — нижче¬ 
згаданий, згаданий далі. 

Нижний—нйжній; дблімній (дблішній 
біг Дніпра); спідній (спідня сорбчка). 

Низ—низ, спід,-пбду (зі спбду е ручка), 

тить в ничто — обернути в нівець 
|| - жество—нікчемність, нікчемниця 

- жньїй-нікчемний; (только об осо¬ 
бах) — хйрний; ,сделаться ничтож- 
ньім—знікчемніти. 

Ничуть—аж нійк. 
Ничья (в игре)-нічий, рбзигри. 
Нищий—(как прилагат.)—см. Бедньїя, 

(как существ.) — стйрець, жебрак || 
- енский — старчачий, жебрацький, 
злиденний, Мізерний II - енствовать 
—старцювати, жебрати ||.-ета—убо¬ 
гість, злйдні, злидарство; мізбрія 
(„МІзбрія філосбфіГ*)- 

Но—та, а, але. 
Новичок-новак. 
Новобранец — новобранець, рекрут || 

- бранний — новоженець (мн. ч. — 
новоженці), молодйй II • введение— 
нововведення, новина || - луние-мо- 
лодйк, новйй місяць || - рожденний 
—новонарбджений. 

Новость— новйна || - вий—новий. 
Нога—ногй; жить на широкую ногу 

—Шйроко жйти, жйти на всю губу; 
подняться на ноги (переносно)— 
стати на стану. 

Ноготь—ніготь. 
Нож — ніж (ножа) И - ницьі 

||-ни-піхви. 
Ножной—ножанйй. 
Ноздря, ноздри ніздрй, я 
множ.—Ніздер); (у бьїков 

ябжииі 
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1) (об одежде) — кріпкйй, міцнйй; 
2) (о птицах) — несущнй (несуща 
курка). 

Носок—с(ш)карпбтка, (сапога)—пербд, 
(чайника)—нбсик. 

Нотариус—нотйр (род. п.—рй) || - ри- 
альний—нотарійльний, нотйрний. 

Кочь — ніч (|.“ чевать — ночувати || 
- члежньїй — НІЧЛІЖНИЙ II - чной — 
НІЧНЙЙ || - члег—НІЧЛІГ, ПОНОЧІВЛЯ. 

Ночник (для освещення)—каганбць. 
Ноша—нбша. 
Ноябрь—лнстопйд. 
Нрав — 1) (характері — удйча, нбров, 
натура; 2) (обьічай)—звйчай; паде- 
ние нравов — занбпад моральності! 

II - иться—подббатися, да сподбби, 
до вподббн бу’ти-Ц -ственность — 
моральність || -ственньїй — мораль¬ 
ний; (прнмерной нравствен.)—добро- 
звичййливий. 

Ну — 1) (подбадриваюшее) — а ну, кб 
лишень, нумо, нум; 2) (ну, я н по- 
шел)—отбж я й піиібв. 

Нужда — 1) (потребность) — пгігрбба; 

О, об, обо—1) (для обозначен. пред¬ 
мета, о котором идет речь)—про, за 
(за вбвка помбвка...); (для об. нредм., 
на которьій направлено действне илн 
с ним связано) — об, на (об кймінь 
розбйвся; обіпрйся на мбне). 

Оба (ж. р. — обе) — обйдва, (ж. р.)— 
обйдві; (о мужчине и женщине вме- 
сте)—оббє, (уменьш.)—оббйко. 

Обагрить (кровью) — покривавити || 
- ся—покривавитися. 

Обалдеть—отетбріти. 
Обанкротиться — збанкрутувати. 
Обаяние — чйри, чарівнйчий уплив || 

-ятельньїй -чарівнйчий, зваблйвнй. 
Обвал-завйла, обвйлення || - ивать,-ся 

(обвалить,-ся)—обвйлюватн,-ся, за¬ 
валювати,-ся. 

Обвенчаться—перевінчатися. 
Обвес—недбважка || - вешнвать — об¬ 
важувати, недоважувати. 

Обветшать—зістбрітися, зносйтнся. 
Обвивать—повивати 
ОЗвинение — обвинувачення; (только 

как процесс)-вннувачення І| - нитель, 
-обвинйтель, звинувйтчик II - нитель- 
ньій — звннувальний; об-ньїй акт— 
звнпувальний акт || - няемьій—звину- 
ваченийЦ- нять- винуватити, вннувй- 
ти;(приносить жалобу)-оскаржувати. 

Обворожнтельньїй — заворбжлнвий, 
чарівнйй. 

2) (бедность)-злйдні, нестаток || -ться 
(в чем-л.)—потрібувйти (чогб); (тер- 
петь нужду) — терпіти злйдні, не¬ 
статок; бідувати II - ждающийся-не- 
спромбжннй, (в чем)—що потрібує. 

Нужник—відхідник. 
Нужно—трбба, потрібно, слід || - ньій 

—потрібний; очень нужное дело— 
пйльна справа. 

Нутро (всем своїм нутрбм) — сбрцем; 
нутряной—інтуїтивний. 

Ньіне-нйні, тепбр II -ШНЬІЙ-НЙНІШНІЙ, 
тепбрішній. 

Ньірять (ньірнуть) — ринбти, (пори¬ 
нати, пірнути). 

Ньіть — 1) (болеть) — сксміти, нйти; 
2) нйти, скімлити, СКЙГЛИТН II - тье— 
скигління. 

Нюхать—нюхати; (н. воздух — о жи- 
вотном) — шошйти (собака нюшить 
Н'тельний — нюхальний, до ню¬ 
хання. 

Няньчиться — нйньчитнся; пестувати 
(когб). 

Обвикать- принатурюватися, огбвту- 
ватися. 

Обгонять—переганйти, випереджати. 
Обделка—обрббка; (проц.), обрбблю- 

вання II - льівать—обрбблюватн, об- 
роблйти. 

Обдирать-обдирбти, (сов. в.)-обдбрти, 
здирбти;лупйтн;об-ать шкуру (с ту¬ 
ши)—білувбти II - тельство-здирство. 

Обдумивать—обміркбвувати, розмір- 
кбвувати, розважбти, звбжувати. 

Обед—обід Ц - дать — обідати || - ден¬ 
ний—обідній; (в обеденное время) 
—в обід; (после, до обеда)—післй, 
до обід. 

Об’едать.-ся — об'їдбти.-ся || - дкн — 
недбїдки, з'їдьки. 

Об’единение—об’єднання II - нять,-ся 
— об’єднувати,-ся. 

Обеднеть — збідніти, зуббжіти, прн- 
бідніти. 

Обезврежмвать — знешкбджувати, 
унешкбджуватн. 

Об’езд—об’їзд Ц - чнк —об'їзднйй. 
Обездолить—понедблити. 
Об’езжать, об'ехать—об’їздйтн, об’¬ 

їхати. 
Об’езжать, об’езживать — 1) виїж¬ 
джати (лошадей); 2) (кругом) — об'- 
їздйтн. 

Обезлесенне — збавлення лісу, вй- 
ліснення. 



Обезлюдеть — обезлюдіти, вйлюднітн 
II - дить—вйлюдннти. 

Обезображивать — нівечити вйгляд; 
зогйджувати (облйччи зогйджене 
злістю). 

Обезопасить—убезпечити. 
Обезоруживать—обеззбрбювати, уне- 
збрбюватн. 

Обезуметь—знавісніти, сказйтнся. 
Обезьяна — мавпа || - нничать — мав¬ 
пувати. 

Об'єкт—об'єкт, предмет (предмет його 
спостерЄжснь>,|-нвиьій-об'єктйвний. 

Об’єм — ббсяг, ббмір II - истмй-велй- 
кий на ббсяг, чималий. 

Оберегать—берегтй, пильнувати. 
Обертка — обгбртка Ц - тьівать — об¬ 

гортати. 
Обескуражить — збавити духу, зба¬ 

вити відваги (оці нещастя збвсім 
збавили йому духу); (озадачить)— 
збйти з пантелйку (на таке повб- 
дження він не сподівався, і це збйло 
Йогб з пантелйку). 

Обеспечение — забезпечення (соці¬ 
альне забезпечення) Ц - чивать — за¬ 
безпечувати. 

Обессилеть —знесйлитися, вйсилитися, 
знемогтйся (за два тйжні хворбби 
знемігся, став сам не свій) || - ливать 
—знесйлЮвати, виснлйти. 

Обесславить — знеславити, увестй в 
неславу. 

Обесценивать—знецінювати. 
Обесчестить—[з]ганьбйти, знеславити. 
Обет—обіт,-іту, обрік,-бку; давать об. 

—зарікатися. 
Обещание—обітнйця, обіцянка || - щать 

—обіцйти. 
Обжаловать —оскаржити || - ванне— 
оскарження. 

Обжигание — випалювання || - гать — 
випалювати (випалювати цеглу), 
о[б]палювати II - гаться—(о кирпнче) 
—випалюватися; о(б]пікатися (опікся 
гарйчим молокбм). 

Обжора—ненйжера. 
Обзаведение—см. Приобретение. 
Обзор—бгляд. 

• Обида-—крйвда, покрйвдження, урйза 
|| - дньїй — уразливий, крйвдний || 

-дчнвмй — образлйвий || -дчик •— 
крйвдник, напасник || - деть—скрйв- 
дити; образйти (оскорбить), уразйти 

II - деться—образйтися, уразйтнся. 
Обилие—(множество, избьіток)—сила, 
надмір; (богатство, довольство)—до¬ 
статок, рбзкіш; (об. плодов илн ли- 
стьевХ— ряснбта || - льньїй—багатий, 
ібйний (на щб); ряспйй. 

Обиняки: говорить об. — говорйти 
манівцйми, позавгорідно. 

.Обирательство — здйрство || - рать 
(обобрать)—обдирати (обдерти). 

Обитать—жйти, пробувати || - аемьій 
—заселений II - атель—см. Житель. 

Обиход — ужйток, обихідка; для до- 
машнего об.—для хатнього вжйтку 

II ньій—звичайний, усякденний. 
Обкладьівать (обложить)—обкладати 

(обкласти). 
Обкрадмвать—обкрадати. 
Облава — бблав (род п. — облаву, 

муж. р.) 
Облатать—обкладати; об. налогом— 

оподаткбвувати; см. еще Обкладьі¬ 
вать. Облагодетельствовать—добродійство 
зробйтн (ком^). 

Облагораживать — ушляхетнювати, 
ублагорбджуватн, (сов. в.)—ублаго- 
рбдити). . • 

Обладать — мати (кислород обладает 
свойством...—кйсень має сйлу, вла- 
стйвість...); розпоряджати, посідати 
(що) || - датель—см Собственник. 

Облако—хмара; витать в обл. (=фан- 
тазировать)—захбдити в хмару. 

Область—1) край, країна; 2) пбле, га¬ 
лузь, царина (пбле дійльностн; на 
пблі нарбдньоі освіти; в царині су- 
спільнознавства) || - тной—крайовий. 

Облачньїй — хмарний (хмарний день). 
Облегчать—полегшувати, улЄгшуватіі 

ц - чение — полегкість; (льгота) 
пільга. 

Обливать—зливати. 
Облигація —облігація. 
Облик—вйгляд, стать,-ти (ж. р.), по¬ 

стать, постава. 
Обличать - викривати, виявляти; обл. 

в измене, незнаний...—викривати 
зрадництво, незнаний... II - читель- 
ньій—осудний. 

Обложение — обкладання; обл. на- 
логами—оподаткування. 

| Обложна—обкладинка, обгбртка. 
Облокачиваться—спиратися. 

! Обломок—уламок, окрушина. 
' Обман-обмана, ошуканство; (притвор- 

ство)-облуда;(заблуждение)—омана; 
обм. зрения, чувства-омана збру... 
ІІ-ИЬІЙ — обманний, облудний || 

- ьівать—дурйти, обдурювати, ошу¬ 
кувати II - ьіваться — омбнюватися, _ 
омилйтися II • чивьій - облудний 

II - шик—обманник, дурйсвіт. 
Обмелеть—помілішати, поміліти. 
Обмен — вймін, ббмін || * ивать — ви- 

! міню вати, обмінювати. 



Обмернвать — 142 — Образованне 

Обмернвать — 1) виміряти (вимірйти 
площину квадрату); 2) недомірювати, 
обмірювати (крам4р недомірнв по¬ 
купцеві). 

Обмолачивать—обмолбчувати. 
Обмолвиться — 1) помилйтися [на 
слбві]; 2) (проболтаться) — прохо- 
пйтися || - вка—пбмнлка [на слбві]. 

Обморок—зомління, знепрнтбмйення; 
падать в обморок — зомлівати, зо¬ 
мліти, знепритбмнювати. 

Обнадеживать — подавати надію (на 
щб), убезпечйти; (уверять, сулить)— 
упевнйтн. 

Обнажать—загблювати; об-ать ору- 
жие—братися до збрбї; об-ать го¬ 
лову — здіймати шапкй, (вираз.) — 
шапки геть. 

Обнародование—оголбшення || - вать 
—оголосйтн. 

Обнаружение — викриттй, вйявлення 
II - живать—виявлйти, винбсити на 
йвність. 

Обннмать (обнять)—1) обіймати, обій- 
нйти; 2) поніміти(марксизм понімає 
всі галузі людськбго знаний). 

Чбнищать—зуббжіти, на злйднізійтй, 
збідніти. 

■*бновлять,-ся—поновлйти,-ся Ц-ление 
—понбвлення, понбва. 

•бобщать-узагальнювати || -щение 
—узагальнення. 

Обогащать—збагачувати || - щаться— 
збагачуватися, (сов. в.) — збагатіти 

II - щение—збагачення, (процесе)— 
збагачування. 

Обоготворять—оббжувати. 
Обогревать—огрівати, зогрівати. 
Обод — 6бід,-боду, (собир.) — обіддя 

II - ок—обідбць. 
Ободрение — заохбта, доданий духу 

II - рять—заохбчувати, додавати духу, 
підіймати духа. 

Обожать — божествйти; (сильно лю¬ 
бить кого-л.)—любйти, кохати ревне; 
(очень любить что-л.) — (дуже) по- 
люблйти; обожаемьій — улйблений 

II - жествлять—оббжувати. 
Обоз—1) валка (назустріч їхала дбвга 
валка селйнських возів); 2) оббз 
(послйли йогб до військбвого оббзуУ" 
|| - ньій—оббзний. 

Обознаться—помилкбво признати, по- 
милйтися. 

Обозначать — визначати, означати || 
- чение-визнака, визначення,ознака, 
означення, (проц.)—означування. 

Обозревать—оглядати, озирати ц - ре- 
ние — бгляд, перегляд (політйчний 
бгляд за тйждень). 

Обом—шпалери, тапбти || - бойщик— 
обнвйч. 

Обойма (для пуль)—обійма. 
Оболонка — оболока, оболбнка, тулу¬ 
бець; (кожица)—облудка. 

Обольститель — перелесник, баламут 
II - ний—зваблйвий, ваблйвий. 

Обольщать — звбднти, зваблювати || 
- щение—зведення, зваба. 

Обоняние - нюх Ц - нять — нюхати, 
чути (нбсом) II - нятельншй—нюхо¬ 
вий. 

Оборачивать,-ся—обертатн,-ся. 
Оборванец — обідранець, обшарпа¬ 
нець, лахман, гольтіпака. 

Оборонитель—оборбнець II - ний- 
оборбнний,оборбнчий ||-на-оборбна. 

Оборот—1) ббіг (ббіг грбшей); 2) обо- 
рбт (оборбт рахунку, підприємства); 
см. на обороте—див. на другому 
ббці Ц - ливий—спрйтний || - ний— 
1) обігбвнй; 2) оборбтний; 3) см. 
Обратньїй. 

Оборудованне—узнарйдження, обла- 
дбвання, устаткування || -вать—обла- 
дбвувати, устаткбвувати, (сов. в.)— 
обладувати, устаткувати. 

Обоснование — угрунтбвання || - ви- 
вать — угрунтбвуватн, (сов. в.) — 
угрунтувати. 

Обособленне—відокремлення |) -лять,- 
ся—відокремлювати,-ся. 

Обострить,-ся—загострити,-ся. 
Обоюдний—обопільний. 
Обоюдоострий —двусічний. 
Обрабативать (землю)—робйтн, упра- 
влйти (зЄмлю); оброблйтн, обрбблю- 
вати (ріллю); (напр., материал) — 
опрацьбвувати || - ботка—обробіток, 
обрбблення, обрбблювання (ріллі, 
ґрУнту); опрацювання (матерійлу) || 
- бативающая промьішлснность— 
обрббна індустрія. 

Образ—1) ббраз, вйгляд, пбстать 
(ббраз йогб нембв стоїть перед 
очйма; він мав нелюдський вйгляд); 
2) спбсіб, пббит, чин (якйм-би то 
пббнтом грбшей здобути); таким 
образом — .таким чйном, рббом; 
образ мислей — напрймок думбк; . 
образ правлення—державний лад; 
равньїм образом—зарівно, рівно-ж 
II - ец—взір,-бру, зразбк || - ность— 
ббразність Ц - ний-ббразний || - до¬ 
вий—зразкбвий, взірцевий Ц - мин¬ 
ем. Образец. 

Образованне—1) утвбрення, сформб- 
вання, (процесе)—твбрення, форму¬ 
вання (утвбрення земнбі корй); 2) ос¬ 
віта (відділ освіти) || - ванний — 



Обшивка 
Образумить 

Обрив — кр^ча, прбвілля, Урвище II 
- истьій —крутйй, спадистий II - ок 

Обрюзглий — брезкйй, брбзклий II 
- гнуть—набрбзкнути. 

Обряд — обрйд, чин II - ньій— обря- 
дбвий. 

Обсеменять,-ся—обсівати,-ся. 
Обсервационньїй — обсерваційний, 

(воєн.)—чатовй й. 
Обскабливать—обскромаджувати. 
Обстанвать—обставати (за ким), сто- 

йти (за кбго), боронйти (когб, що). 
Обстановка — обстанбва; (об^ окру- 

Обратно — назйд, иавспйк || - ньіи — 
зворбтній (закбя зворбтньої сйли 
не мйе); обратно-пропорциональ- 
ньій — зворбтньо - пронорціональ- 
ний; обратное действие (о законе) 
—зворбтня сйла. 

Обращать,-ся (обратить,-ся 1) см. 
Оборачиваться; 2)-ся (во что) — 
обертатися (на щб), перехбдити (у 
щб), поніматися (чим); (трлько о жи- 
вьіх с«щЄбтвах)- перекйнутнся (чим і; 
3) (о деньгах, средствах, кровн)—обі- 
гати; обращать внимание зверта¬ 
ти увагу; обращаться (к кому) 
звертатися (до кбго), (по делу обр.) 
удаватися (до кбго); обратить в ни- 
что—повбрнути в нівець; обращать 
в бегетво — пускйти в рбзтіч, го- 
нйти; обр-ться в бегетво—кйнути- 
ся тікати; обратиться в пар -узй- 
тися парою; обращаться (с кем) 
повбдитися; обращаться пренебре- 
жительно—поневірйтн (ким) II - ще- 

обстанбва; (об окру- 
жающем бьіте или строе)—отбчення. 

Обстоятельньїй—докладний, грунтбв- 
ний (докладна дбповідь; грунтбвна 
рбзвідка) Ц - льство—обставина, об- 
става; по независящим об.—з не- 
залбжних причйн. 

Обсуждать — обміркбвувати; (на со- 
брании)—обговбрювати Ц - ждение— 
обмірк[бв-]ування, обговбрювання, 
обговбрення. 

Обувь—узуттй Ц - вать,-ся—узувати,- 
ся, назувати. . . ч 

Обугливать—обпалювати (на вупль) 
И - ся-братися вуглем. 

Обуза—тягота; (образи.)—глоба. 
Обуздание—вгамування || - дьшать— 

вгамбвувати, приббркувати, утихо- 

Обуреяать—збурювати (вітризбурють 
мбре; прйстрасті йогб збурюють), 
схвильбвувати. . 

Обусловливать — обумбвлювати, за- 
умбвлювати Ц - ся—обумовлюватися, 
заумбвлюватися (чим); б£ти залбж- 
ним (від чбго). 

Обух—об^х, надовбень. 
Обучать — навчати || - ся (чему) — на 

вчатися (чогб) II - чить-навчйти П 
- чнться—навчйтися || - чение — на 
вчйння; отдать в об. — віддати і 
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Обширньїй — 144 — 
Оглядьіваться 

Обширньїй—простбрий, обшйрний.' 
Обшлаг—чбхла, карвбш. 
Общегосударственньїй—загальнодер¬ 
жавний Ц -доступний—загальнопри¬ 
ступний || - житнє— спільне помеш¬ 
кання, інтернйт || - народний—ціло- 
нарбдній Ц - ниє—спілкування; знб- 
снни;иметь общение—мати знбсини, 
спільне (з ким), спілкувати || - обя- 
зательний — загал ьнообов'язкбвий || 
- полезний — загальнокорйсний || 
- принятий—загальновизнаний, за- 
гальновжйваннй || - распространен- 
нмй-загальнопошйрений Ц -употре- 
бительншй—загальновжйваний. 

Общественннк—1) (общ. работник, де- 
ятель)—громадський робітнйк, дійч; 
агроном - общественннк—агронбм- 
громадбвець; 2) (учений социолог)— 
суспільний, суспільнознавець || 
- нность—громадськість (Радйнська 
громадськість) II - нний—1) (соци- 
альнмй) — суспільний (суспільний 
лад); 2) (публичньїй)—громадський 
(громадська бібліотбка). 

Общество—1) (терміні социологнч.)— 
суспільство (первісне суспільство); 
2) (активний слой общества)—грома- 
дйнство; 3) товарйство (спожйвче, 
акційне товарйство); сельское общ. 
(=община)—громада. 

Общий—1) загальний (загальні зббри); 
2) спільний (у нас із ним спільні 
інтереси), сукупний (сукупна прйця); 
3) гуртовйй (гуртовйй вйторг). 

Община—громада || - нний—громад¬ 
ський. 

Общительний—товаргіський; привіт- 
нйй. 

Общность—спільність. 
Обиватель—обиватель. 
Обьігрьівать—об(і)гравати, (сов. в.)— 
обіграти. 

Обиденний — щоденний, повсякден¬ 
ний; звичайнісінький. 

Обикновение—звйчка, звйчай, налб- 
га; по своєму об.—своїм звичаєм; 
свєрх об.—над звйчай, проти звйч- 
ки II - венний—звичайний. 

Обиск—трус; пронзводить обиск— 
трусйти, чинйтн трус Ц - ивать—об¬ 
шукувати; трусгіти. 

Обичай—звйчай; бить в обичае— 
повестися; по обичаю—за звичаєм 

II - ний—звичайний; звичаєвий (зви- 
. чабве право). 
Об'явление — об’йва, оголбшення || 

- лять—об'явлйтн, оголбшувати. 
Обязанность — оббв'язок; вменить в 
об,—поставити за оббв'йзок; счи- 

тать об-ю—мати (уважати) за обб- 
в'йзок Ц - нний — обов'йзаннй, по- 
вйнний. 

Обязательний—обов'язкбвий || - тель- 
ственний—обов'язнйй || -тельство— 
зобов'йзання. 

Обязьівать—зобов'язувати, покладати 
оббв'йзок (на кбго). 

Об'яснение — пойснсння; (истолкова- 
ние) — з'ясування Ц - нительний-. 
об'ясн. записка—[пйсане] пойснсн¬ 
ня; об'яснит. примечания, замет- 
кн...—приміткй, нотатки на пойс- 
нення || -нять—пойснювати; з’йсову- 
вати ц - няться—1) з'ясбвуватися 
(усе з'ясувалося дуже прбсто; 2) ви- 
слбвлюватися (вислбвлюйся зроз- 
уміліше!); 3) говоргіти (вонй говорили 
французькою мбвою); 3)(столковать- 
ся)—порбзумітися. ^ 

06‘ятие—обійми (мн. ч.—обіймів). 
І Овал—овал II - льний — овальний, за¬ 

праглий. 
Овдоветь—повдовіти. 
Овес—овЄс (род. п.—вівса); овсяньїй 

—вівсйний. 
Овечий—овЄчий. 
Овнн—кл^ня. 
Овладевать—опанбвувати (когб, що; 
ким, чим); посідати (когб, що), за¬ 
володівати; мною тоска овладела— 
мене туга посіла; овладевать со¬ 
бою—перемогтйся. 

Овод—гедзь. 
Овощ—бвоч; горбднна (собират.) || 

- ной—овочЄвнй, горбдинний. 
Овраг—яр; (поросший лесом)—байрак; 

(степной)—білка. 
Овца—вівцй (р. п. множ. ч.-овЄць). 
Овцевод—вівчарник II - ство—вівчар¬ 

ство. 
Овчина—смух, смушок || - нник— чин¬ 
бар, кушнір. 

Огарок—недбгарок. 
Оглавление—бглав, зміст. 
Огласка—оголбска, рбзголос; полу¬ 
пить огласку—стати загально ві- 
дбмнм. 

Оглашать— 1) оголбшувати; 2) луна¬ 
ти, розлягатися, розтинатися (луна 
розлягається в лісі = зхо оглашает 
лес). 

Оглобля—голббля. 
Оглохнуть—оглухнути;7о мног.)—по¬ 

глухнути. 
Оглушать - оглушати; (ударом)—при- 
голбмшувати || - шительний — при- 
глушнйй, оглушливий. 

Оглядивать,-ся—оглядати,-ся, озира¬ 
ти,-ся. 



¥ 
Огнедьішаїций -ЛАЗ-_Одурачивать 

Огнедншаїций — вогневий (вогневі 
горі). 

Огненний—вогнйнйй, вогненний. 
Огнестойкий—вогнетривкій ;|-стрель- 

ний—вогнепальний II - упорний— 
см. Огнестг 'кий || - тушитель— 
гасйтель. 

Огннво—кресіло. 
Оговаривать—1) обмовлйтн, ославлй- 

ти; 2) (наперед обуславливать) -за¬ 
стерігати. 

Оговор—обмбва, ніклеп || - на—1) іЛ* 
милка (у вимбві); 2) (наперед обусло- 
вленное)—застереження. 

Огонь—вогбнь; беглий огонь—шпар- 
кйй вогбнь; открить огонь—уда¬ 
рити вогнЄм; перекрестнмй огонь 
—перехресний вогбнь. 

Огород—горбд II - ник — горбдник II 
- ничество—горбЬнинтво II - ний— 
горбдній. 

Огорчать—засмучувати, жйлю, туги 
завдавіти; (неприятное сделать) — 
прйкрості чинйти Ц - ся—засмучува¬ 
тися, у смуток, тугу вдаватися II - че- 
ние—засмучення, жаль, прйкрість, 
гризбта. 

Ограбить — пограбувати || - ление— 
пограбування, грабунок. 

Ограда—горбжа, огорбжа; (из хворо¬ 
сту, плетеная)—тин, пліт; (дощаная)— 
паркін; (решетчатая)—штахети. 

Ограждать,-ся — 1) огорбжувати,-ся; 
2) (заступаться, защищать, отстаи- 
вать)—захищітн. боронйти,-ся || -де¬ 
нне—1) (пронесе) — огорбжування, 
городіння; см. Ограда; 2) зіхист, 
оборбпа. 

Ограничение—обмеження || ченность 
-обмеженість 11- ченний—1) обмеже¬ 
ний; 2) (об ^мствен. способи.)—дріб- 
ноголбвий, недоумкуватий || - чивать 
—обмежувати Ц - ничительний—об- 
м£жний. 

Огромний—величезний, величенний. 
Огрубевать—грубішати, загрубівіти; 

(о коже)—шкарубнути, кацубіти ||. 
- бение—огрубіння. 

Огризок—недбгрнзок. 
Огулом—огулом, загалбм; 
Огурець — огірб* Ц - ечньїй — огіркб- 

вий. 
Одаренний—кебетливий, кебетний. 
Одевать,-ся—удягіти,-ся, одягіти.-ся, 

зодягіти,-ся, убирати,-ся. 
Одежда (одежа) — одЄжа, бдіж,-іжі 

(ж. р.), [з]6дяг. 
Одеревенеть—о(з)дерев‘яніти, одере¬ 

віти, одубіти, зацупіти || - нелость— 
здсрев'янілість. 

Російсько-український СЛОВНИК.—10. 

Одержимий—1) (сумасшедш.)—бісну¬ 
ватий, божевільний; 2) одержимий 
болезнью, страхом...—понйтий, — 
пербнятий, охбплений... 

Одеяло—кбвдра; стеганное о.—штн- 
хбвана кбвдра. 

Один -одйн; ни один — жбден, жбд- 
ний; один-на-один—сам-ні-сам. 

Одинаковий — однаковий || - окий — 
самітній Ц - очество—самітність, са¬ 
моті || очка — одинік. (кустар - оди¬ 
нак); поодиночке — по - одинці || 
- очний — поодинбкий; од. заклю- 
ченне—окрбме ув'йзнення. 

Одичать—здичавіти || - вший — здича¬ 
вілий. 

Однажди — раз, одногб різу. 
Однако—одніче, одній, проте. 
Однобортний — однорідний II - вре- 
менний — одночасний, рівночасний 
|| - значащий—однозначний І- знач- 

• ний (математич.) — однонйфровий 
||- коленчатнй (ботанич.)—одноколін- 
частий Ц - конньїй — однокінний 

II - кратний — одноразбвнй || - лепе- 
стковий (бот.) — однопелюсткбвий 

II - летний — однорічний, однолітній 
|| - образне — одноманітність || - об- 
разний-одноманітний || - родннй— 
1) однорідний; 2) (из однородн. мате- 
риала) — однонільний || -сложний— 
односкладбвий II - сторонний-одно- 
бічішй II - цветннй — однобарвний, 
однокблірний; одномастий || - атаж- 
ний—одноиоверхбвий. 

Одобрение — (хороший отзьів) — по¬ 
хвала; (призпание) — ухвіла II-ри- 
тельний — похвільний; ухвальний, 
одобрительний отзив-похвальне 
зданий Ц - рять-похвалйти; ухвалити. 

Одолевать—перемагати, змагйти; (сов. 
в.)—подолітн, здоліти. 

Одолжать (одолжить)—1) (кого чем)- 
позичітн (кому шо), спосуджіти, 
(спосУдити) (когб й кому), побор¬ 
гувати II - ся—1) (брать взайми)—по¬ 
зичати, епосуджуватися (у кбго чогб), 
запозичітися; 2) (принимать услути) 
—ліски позичіти, людськії мйлости 
бріти, принуждітися) (не стіну я в 
людйх принуждітися) II - жение — 
ліска, милість,-лости, послуга; еде- 
лайте одолжение — зробіть ліску, 
будь-ліска. 

Одряхлеть-Зістірітися. 
Одуванчик —кульбіба. 
О дум аться—о(рбз)дУ матися, сх а мену- 

тися. , _ 
Одурачивать — дурити || - ченний- 
задУрений. 



Одурь — 146 Окунь 

Одурь—бдур,-ра (м. р.), дурість || - ре- 
ние — одуріння || - реть — одуріти, 
здуріти; (от нсожиданности)—отете¬ 
ріти Ц-рять -дурміннти, туманити; 
запаморочувати (релігія запаморочує 
свідбмість...). 

Одутльїй—одутлявий, набрЄсклий. 
Одушевленньїй -1) (к. чувством)—під¬ 

несений (чимсь); 2) (грам.)—живйй. 
Одьішка-дйхавиця. 
Ожог—бпік,-пЄку; опЄчєнє (місце). 
Ожерелье—намйсто, кольй. 
Ожесточать,-ся—озвірйти.-ся, розлю¬ 

чувати,-ся (розлютйти,-ся); ожесто- 
ченньїй бой—запеклий бій. 

Ожнвленньїй—жвйвий (точйлася жвй- 
ва розмбва). 

Ожндание — 1) (процесе) — чекйння, 
очікування, жданий; 2) (иадеждьі)— 
сподівйння, сподіванки || - дать — 
1) ждйти, дожидйти, чекйти(на кбго), 
очікувати; 2) сподівйтися. 

Озаботиться—подбітн (чим).. 
Озадачить—здивувйтн. 
Оздоравливать—уздоровлйти || - здо- 
ровление—уздорбвленгія. 

Озеро—бзеро Ц - рньїй—озерний, озе- 
рбвий. 

Озимь—ОЗИМИНІ II - МЬІЙ—озймий. 
Озлоблять — розлютбвувати, злйти; 

(сов. в.)-розлютувйти, у злйти II - бле- 
ние—лютість,-тости, розліочення. 

Ознакомливать, -ся—ознайбмлювати,- 
ся. 

Ознаменование — в ознаменование 
—на знак, щоб відзначйти || - вать— 
відзначити. 

Означать — означйти; означенньїй— 
зазнйчений. 

Озноб—дриж. 
Озорник — бешкетник Ц -рничать — 

бешкетувйти || - рство-бЄшкет, бала¬ 
мутство. 

Оказание —подйння (подйння медйчної 
допомбги) Ц -зьіват —подавіти (по¬ 
лівіти допомбгу); оказьівать со- 
действие — допомагіти, сприйти; 
ок-ть доверие—давіти віру; ок-ть 
сопротивление-стіти опбром;ок-ть 
честь—віддіти честь, зробйти честь; 
ок-ть снисхождение—поклісти мй- 
лість (на кбго). 

Окаймлять—облямбвувати. 
Окаменелость — скам'янілість || - не- 
льій—скам'янілий [| - неть—скам’яніти. 

Ока н чнвать, - ся — кійчйти,-ся, за кінчу- 
вати,-ся. 

Окармлнвать—обгодбвувати. 
Окарнать — обчикрижити; (крьілья)— 
приббркати. 

Океан—окейн || - ический-океанічний 
|| - ский—океінський. 

Окисел —бкис II - сление — окйснення 
|| - слять — окйснювати, окислйти || 

- сляться—окйснюватися, окнсіти || 
- сь—бкис (род. п.—бкису, муж. р.). 

Оккупация — окупіція || - ционньїй— 
окупаційний. 

Оклад -платнй, оклід || - ной —оклад- 
нгій, податкбвнй. 

Оклеветать—оббрехіти, (несов. в.)— 
оббріхувати, оклеветйти. 

Окликнуть—(позвать кого)—гукнути. 
Окно—вікнб. 
Оковьі—кайдіни, пута. 
Оковьівать — о[б]кбвувати; окован- 
ньій—окутий. 

Околица—окблиця. 
Около—1) (вокруг)—навкбло, округгі; 

2) (возле)—кбло, білй, край; 3) кбло, 
трбхи не (кбло третьої годйни; трбхи 
не шість рублів). 

Околоток—(окрестн.)—окблиці, (боль- 
ница)—військбва лікйрня. 

Окольньїй — околйшній, окольньїе 
пути—манівці. 

Оконньїй—вікбнний, вікбнешній; ок. 
стекло—шйбка; ок. косяк—лутка. 

Окончание-закінчення || - чательньїй 
—остатбчний. 

Окоп—шінець,-нця, окіп.-кбпу. 
Окорок — бкіст (бкосту); (ветчина)— 
шйнка. 

Окостенеть—задубіти, окостеніти. 
Окоченеть — заклйк[ну]ти; задубітй 

II - нелость-заклйклість, задубілість. 
Окраина — окріїна, бкрай; (города)— 

край, окблиця. 
Окраска — забірвлення, бйрва; за- 
щитная о-ка—захисні бірва || - ра- 
шивать — забірвлювати; ок-ть в 
красньїй цвет, зеленьїй...—черво 
нгіти, зеленйти; фарбувіти. 

Окрепнуть—зміцніти, подужчати. 
Окрестность - окблиці. 
Окровавливать — скривйвлювати; (сов. 

в.)—скривівити. 
Округ-округа Ц - ление—заокруглення 

Ц - льій — круглйстий || - лять — за¬ 
округлювати. 

Окружать — обкружувати, отбчуватн 
II - жной — окружнйй Ц - жность — 
кбло; ок. круга—кбло кругу. 

Октябрь — жбвтень Ц - ский- жовтні 
вий || - брята -жовтенйта |( - енок— 
Жбвтенй (-йти) (с. р.) Ц - иньї-червбне 
хрещбння. 

Окулировать (дерев.) — очкувіти |) 
- вка—очкувйння. 

Окунь—бкунь. 



Окупиться - 147 - Опротестовьівать 

Окупиться—оплатгітися. 
Окурок—недбкурок. 
Окутивать-обгортати; повивати (ту¬ 
мби повйв верхівля дерев). 

Окучивать—обсіпувати, сапати. 
Олйцетворение — уосбблення, вті¬ 
лення. 

Олово —цйна Ц - вянньїй—цинбвий. 
Ольха—вільха. 
Омерзение — огйда || - ительньїй — 

огйдний. 
Омертветь—змертвіти. 
Омоложение -*умолбження. 
Омрачать,-ся — затЄмрювати,-ся, по¬ 
тьмарити,-ся; (о виражений лица)— 
насуплюватися. 

Омут—1) глиб, прірва; 2) твань (йогб 
затягіло у твань щоденних дріб'яз- 
кбвих інтересів). 

Он, она, оно—він, вонб, вонб. 
Онанизм-онанізм, солодійство || - нист 

—онаніст, солодій. 
Онеметь—оніміти, заніміти. 
Опаздмвать — запізнюватися, спізнй- 
тися. 

Опаивать—обпбювати. 
Опала—нелбска, немилість || -льньїй— 

в немилості. 
Опасаться — поббюватися II - сение — 
поббювання, опбска || - сность — не¬ 
безпека II - сньїй—небезпбчний. 

Опека — опіка || - кун — опікун (опе- 
кунша — опікунка); опекать, бить 
опекуном—опікуватися (ким). 

Опередить—вйпереднти, (нес. в.)—ви¬ 
переджати. 

Опериться—убйтися в колодочкй, об¬ 
рости пір'ям. 

Опешить—оторопіти. 
Опечаливать завдавати смутку, за¬ 

смучувати II - ся — засмучуватися, 
смутніти, (сов. в.)—засмутйтися, за- 
журйтися. 

Опечатать—запечбтати, наклбсти пе- 
чбті. 

Опечатка—друкбрська пбмилка. 
Опилки—трйна, різовйни; (железн.)— 
цйндра. 

Опираться—спирбтися. 
Описание—бпис || - сательньїй—опи- 
сбвий II - смвать — 1) опйсуватн; 
(нес. в.) — опнсбти, с п и с б т и; 
2) (юридич.)—поцінувбти, цінувбти. 

Описка—пбмилка, бгріх (у письмі). 
Описи—бпис (род. п.—бпису, муж. р.). 
Оплакивать — обплбкувати; тужйтн, 

голосйти (за ким). 
Оплата—оплбта, сплачування Ц - лачи- 
вать—сплбчувати, оплбчувати. 

Оплодотворять—запліднювати. 

Оплот—опбра, збхист. 
Оплошность—хйба, недбальство; до¬ 
пустить опл.—схйбнти, хйби дбти. 

Оповестить—см. Опубликовать. 
Опоздавший—запізнілий, спізнілий || 

- здание — запізнення, спізнення || 
- здать (опаздьівать)—запізнитися, 
спізнитися, (нес. в.) запізнйтися... 

Опознавать—пізнавбти. 
Опозоривать—осорбмлювати, знесла¬ 

влювати. 
Оползень—зсув, бсув. 
Ополчаться—повставбти (проти кбго) 

Ц - чение—рушення, (в Росії)—опол¬ 
чення. 

Опомниться—схаменутися, стямитися. 
Опора—підпбра || - рньїй — 1) підпбр- 
ний (підпбрний стовп); 2) опірний; 
опорний пункт — орірний пункт, 
опбрище. 

Опорки—шкарбанй. 
Опорожнять—спорожнйти. 
Опорочивать — ганьбити; (сов. в.) — 

зганьбйти 
Опостьілеть—сприкріти, остйнути. 
Опохмеляться—похмілйтись. 
Опоясьівать,-ся— 1) підперізувати,-ся; 

2) (окружать)—отбчуватн. 
Оппозиция— опозйція Ц - ционньїй— 
опозиційний. 

Оппортунист—опортуніст II - ический 
— опортуністйчний. 

Оправа—опрбва. 
Оправдание—виправдання |[ - датель- 
ньій—внправднйй (акт); довіднйй (до¬ 
кумент) ||- дьівать,-ся—виправдува¬ 
ти,-ся; 2) справджувати,-ся, (сов. в.)—- 
справдйти, - ся (справдйлися мої надії). 

Опрашивать—розпйтувати, пнтбти. 
Оп редел єн ие-1) означення; (процесс)- 
ознбчування-,2) (юридич.)-постанбва, 
ЕЙрок, рішенець; 3) (на должность) 
призначення, настанбва. 

Определенний—1) пбвний (певна по- 
слідбвність); 2) вгізначений (засідай- 
ня відбуваються у визначені дні); 
3) виразний (вирбзні ознаки хворбби) 

|| - лительний--означбльний || - лять 
—1) означати, визначбти; 2) (юридич.) 
— вирішбти, постановляти; 3) (на 
должность)—призначати. 

Опровергать—снростбвувати || - рже- 
ние—спростування. 

Опрокидивать — перекндбтн, валйти. 
Опрометчивмй—нерозважливий. 
Опрометью—прожбгом. 
Опрос — рбзпит, бпит н - ний — роз- 
пйтний, опйтний. 

Опротестовьівать - протестувати прб- 
тн чбго. 



Опротиветь — 148 — Осилнвать 

Опротиветь-обрйднути, спрйкритися; 
(сильно)—остогйднути. 

Опрощаться—опрбщуватися. 
Оирискивать—обргізкуватн. 
Оирятний—чспурнйй, охайний. 
Оптик—бптик Ц - ика—бптнка || - иче- 
ский—оптйчний. 

Оптовьій—гуртовйй ||-товщик—гур- 
тівнйк || - том—гуртбм, на-гурт. 

Опубликовать-оголосйти, оповістйти. 
Опускать,-ся—1) спускати,-ся; 2) см. 
Пропускать; 3) занепадати, підупа¬ 
дати (збвсім підупав і зуббжів). 

Опустевать — пустішати, (сов. в.) — 
спустіти Ц - стение — пустка, спу- 
сгіння. 

Опустошать — спустошйти, плюндру¬ 
вати; опустошенньїй-спустбшений, 
сплюндрбвапий || -шительний—спу- 
стбшлнвнй, руїнницький. 

Опутьівать—обпутувати, оплбнтувати. 
Опухать—спухати, опухйти || - холь— 

6пух,-ху (муж. р.). 
Опушка—^) (одеждьі)—облямівка, ля- 
мівка; 2) (леса)—узлісся.' 

Опьіление—запйления Ц - литель—за- 
пйльник. 

Опьіт—1) експеримент, [с]прбба; 
2) (сумма опьіта)—дбсвід; (по соб- 
ственному опиту) — з власного, і 
свогб дбсвіду || - пьій — 1) досвід¬ 
чений; 2) ( = експериментальний) — 
досвіднйй (Досвідна, експеримен¬ 
тальна станція). 

Опьяневать—п'яніти; (сов. в.) сп'яніти 
|| - нение — сп'янілість, підпйток; в 
легком опьянении — на підпйтку 

II - нять — п'янйти II - няющий — 
п'янкий. 

Опять—знбвїу]. 
Орава—см. Стая. 
Оранжерея— оранжерія. 
Оранжевий — червоножбвтий, жовто- 

гарйчий, орйнжевий. 
Оратор—оратор, промбвоць || - ский— 

ораторський. 
Орать—горлати, репетувати. 
Орбита—орбіта. 
Орган — брган; органи чувств—6р- 

гани почуттй || - изм — організм 
II - ический—органічний*. 

Организатор— організатор, упорйдчик 
II - низация — організація || - низо- 
вать—організувати, упорядити. 

Оргня—бргія. 
Орда—ордй. 
Орден—брден. 
Ордер брдер. 
Орел—орбл (род. п.—орлі). 
Орех--горіх,-ріха || - ховьій-горіховнй. 

Оригинал—1) первотвір; (написан.)— ( 
первбпис; 2) (человек свособразннй) 
оригінйл, штукар || - льний — ори¬ 
гінальний. 

Ориентироваться—орієнтуватися. 
Оробеть—сторопіти. 
Оросительньїй—зрбшувальний. 
Орошать—зрбшувати; (сов. в.)—зро- 
сйти Ц - шение — зрбшування, зрб- 
шепня. 

Орудне—1) знарйддя (знарйддя виріб- 
нйцтва); 2) гармата (дальнобійна 
гармата). 

Оружие—збрбя; огнестрельное ор. 
— збрбя пальна; холодное ор. — і 
збрбя січна; с ор. в руках — 
збрбйно; поднять ор. — взйтнся до 
збрбї, стйти до збрбї І! - жейний — 
...збрбї (магазин збрбї) || - женосец 
— джура. 

Оса оса. (осиное гнездо)—осйще. 
Осада — облбга || - дний—облбговий; 
осадное положение—ста/і облбгн. 

Осадок — г^ща, фус; атмосферіше 
осадки —бпадн || - дочний — осадб- 
вий; осадочньїе породи — осадові 
пбклади. 

Осаждать—облягали, обкладати; оса- 
ждать вопросами — напосідати з 
питаннями 

Осаживать—спинйти, збивати. 
Осанка—постава, пбстать. 
Осведомление — ознайбмлення, осві- 
дбмлення Ц -ленность — ознайбмле- 
ність, освідбмленість || - лять —озна- 
йбмлювати, освідбмлювати. 

Освещать — освітлювати || - щение — 
освітлення, світло. 

Освидетельствование—бгляд (лікар¬ 
ський бгляд) Ц - вать—оглядіти, зро- 
бйтн бгляд. 

Освободитель—визволитель || -ний— 
визвбльний (визвбльинй рух). 

Освобождать,-ся-звільнйти,-ся,увіль- 
нйти, - ся (звільийти від податків; 
увільнити з посади); внзволйтн, - ся 
(вйзволили з тяжкбї невблі) II - жде- 
ние—звільнення, увільнення; визвб- 
лення. 

Освящать—освящати Ц - щение—свй- 
чення. 

Оседлать—осідлати. 
Оседлость—осілість || - лий—осілий. 
Осел — осбл (осла) || - сленок — ослй 

|| - ица—ослиця. 
Осень-бсінь; осенью-в-осенй||- ниий 

—осінній. 
Осечка—осічка. 
Осиливать- подужувати; (сов в.)—по¬ 
долати. 



Осина — 149 — Осуществлять 

Осина—осика || - новьій—осиковий. 
Оснротеть — посиротіти II - ить — по- 
сиротйти. 

Оскаливать,-ся—вискалювати,-ся, ви- 
щерйтн,-ся. 

Оскандалиться—ускандйлнтися. 
Осквернять — спагйнювати, опаску¬ 
джувати; (осквернять память, честь) 
— зневажати. 

Осколок—скалка, відлбмок; (стекла)— 
склйнка. 

Оскомина—оскбма. 
Оскоплять — халаштбти, валашати; 
оскопленньїй—хлаштйн. 

Оскорбление — образа || - бительньж 
— образливий п - блять,-ся — обра¬ 
жати,-ся, зневажати. 

Оскудение—см. Обеднение. 
Ослабевать — слабшати, (сов. в.)—зі- 
слабнути, послабнути Ц - блять—по¬ 
слабляти. 

Ослепнтельнмй-’осліпнййІ!-пление- 
бсліп, осліплення II- пнуть - осліпнути. 

Осложнение—ускладнення II - жнять 
—ускладнювати. 

Ослушание—непбслух. 
Осльїшаться — недочути Ц - шка не- 
дбслух. 

Осматрив ать—оглядати. 
Осмеливаться — насмілюватися, від- 

ОсмотрВ-бгляд Ц - ительньїй-обачннп 
|| - щик—оглйдач. 

Осмьісленньїй—розумний ||-сливать 
- усвідбмлювати (собі). 

Основа—оснбва || - вание—1) підстава 
(на якій підставі?); рація (рація існу¬ 
вання); 2) (учреждения)—заснування, 
закладення;до основания до шбнту 
ц - ватель — заснуватель, фундатор 
|| - вательнмй—грунтбвний || -вной 

—оснівнйй || - вьівать—заснбвувати, 
закладати II - вьіваться (на ком, на 
чем)—грунтуватися, спиратися (на 
кбго, на шб). 

Осбба—осбба. 
Особенно—особливо, надто Ц - нность 

особлгівість || - нньїй—особлйвий. 
Особняк—'осібнйк, окремий будйнок 

II - няком—окремо. 
Особо—1) окремо. осібно; 2) см. Осо¬ 
бенно 1 -бьій—1) окремий, осібний; 
2) см. Особенньїй; особое мнение 
—осібна, окрема думка. 

Оспа — віспа || - спопрививатель — 
щепій (віспи), прншбплювач. 

Оспаривать—засупербчувати, запере¬ 
чувати. 

Осрамлять, - ся — осорбмлювати,-ся; 
пересорбмлювати (многих). 

Оставаться — зоставатися, лишатися; 
оставаться верньїм — додержувати 
вірностн; остаться в долгу — за- 
вингітн (кому); счастливо оста¬ 
ваться! —/бувайте здорбві, на все 
дббре || - влять—зоставлйти, лишати; 
оставьте в покое!—дайте спбкій; 
оставить за собою право... — за- 
стерепй собі право. 

Остальньїе (остальной) рЄшта(суіц. с 
род. пад.означаемого предмета: рбшта 
грбшей = рстальньїе деньги; решту 
грбшей віддали мені); инші (записані 
лишйлйся, а йнші пішли додбму). 

Останавливать—сиинйти, зупннйти. 
Останки—(о трупе)—тіло. 
Остановка - зупинка, *постбянка (до 

трамвайної постбянки 40 крбків). 
Остаток—залишок, остача, решта; (в 
дурном смисле)—послідок. 

Остервениться-осатаніти, оскаженіти, 
^стерегаться—остерігатися. 
Остов снасть,-сти (ж. р.); (о скелете) 

—кістйк. 
Остолбенеть—остовпіти. 
Остолоп—йблоп. 
Осторожньїй—обербжний || - ность 
обережність. 

Острастка—прйстрашка, острашка. 
Острие—вістря || - трить 1) гострити 

(гострйтн ножа); 2) (говорить остро- 
хьі сов. в. — сострить) — удавати 

. (удати) дбтепу, утйти д., кидатися 
у д., на. дбтепи примудрйтися; [до¬ 
тепи] прикладати (на кбго). 

Остричь-обстригтй. 
Остров—бстрів II - ной острівний || 

- ВОК—острівець II - витянин-остро- 
ВЙК. 

Острог—тюрма, в'язнйця. 
Острога—бсть.-стн. 
Остроконечньїй — спичастнй; (о вер- 
хушках)—гостроверхий. 

Острота -1) пекучість (пекучість цьогб 
шГтання вже минула); 2) (остроумие) 
— дбтеп; 3) (свойство острого)-гб- 

Остроумие — дотепність ||-мньій 
дотепний. 

І Острьій-гбстрий. 
Осгьівать— простигати, холбнути. 

1 Осуждать-1) (юрид.) - засуджувати; 
2) (порицать) — гудити || -^ждение 

Осунуться - змарніти; з лицй, з тіла 

Осушать - о[б|сушуватн ||: шитель- 
ньій—осушний Ц -шка-осушувакня, 

' Осушествлять-здійснювати Ц- вление 



. 

Осчастливить — 150 — Отзьів 

—здійснення; осуществимьій—здійс¬ 
ненний. 

Осчастливить—уіцаслйвити. 
Ось—вісь,-бсн. 
Осязание — дбтик |] - зательньїй — 

. 1) дотикАльний; 2) (заметньїй) — по¬ 
мітний (заходи що До боротьбй із 
шкідниками дали помітні наслідки) || 
- зать—дотикатися (чогб), відчувати 
дбтиком. 

От, ото—від || од; (с оттенком причин¬ 
ності!)—з (з гбдоду, З ЩІСТЯ, з ра¬ 
дощів). 

Отапливать—опілювати, огрІвАти. 
Отбояриться (от чего) — спікатись, 
здйхатись (чогб). 

Отбирать (отобрать)—відбирати, віді¬ 
брати) Ц - бор—добір (доббру). 

‘ Отблеск—відблиск, відсвіт. 
Отбой—відбій; нет отбоя — нема од- 

гбну. (Бить отбой) — відступати. 
Отбор—добір,-ббру II - ньій—добірний 

Ц - очньїй (отборочная комиссия)— 
відбирнб комісія. 

Отбросьі—пбкидьки. 
Отбнвать—відбувати. 
Отвага—відвіга || - важнваться—зва¬ 
жуватися || - важность—відважність, 
відвіга Ц - важний—відвАжний, від- 

✓ . важливий. 
Отвадить—віднадити, (нссов. в.)—від- 
ніжувати. 

Отвал—в вьіраж. до отвала—до від- 
брбду, по сіме нікуди. 

Отвар—вйвар; (бульон)—юшка, щербі 
Ц - ной—виварнйй, варбний 

Отведать—скуштувітн, одпрббувати. 
Отвергать—відкидАти; отверженньїй 
- злидАр; всеми отверженньїй — 
всімА покйнутий; [що] всі йогб від¬ 
бігли, відцуралися. 

Отвердевать—твбрднути, твердішати. 
Отверстие—бтвір (отвбру). 
Отвертка—долотцб, вивертічка. 
Отвертьівать,-ся—відкручувати,-ся. 
Отвесньїй — гфямовйсний; стрімкйй 

(стрімкі скбля). 
Ответ—відповідь; письменний от-т— 

відпис; в ответ — у[на] відповідь || 
- ственность — ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ II 
- ственньїйг- відповідальний II - чик 
(юрид.)—запізваний, 

Отвечать—відповідати. 
Отвешивать (отвесить)—відвАжуватн 

(відвАжити). 
Отвиливать-відмагАтися, віднйкувати. 
Отвисльїй—обвйслнй. 
Отвлекать — відвертіти (увігу); (о 

научн обобшении)—абстрагувіти [| 
- влеченньїй— абстрактний, уявний, і 

Отвод (о свидетелях, кандидатах, нз- 
бираемьіх)—відсторбнення || - ить — 
відвбдити; (от. место, помсщение)— 
визначіти, призначати. 

Отвоевать—одбйти, одвоювітн. 
Отворачивать—відгортАти (пбли); від¬ 

вертіти (облйччя). 
Отворять—відчинйти. 
Отвратительньїй — відворбтній, огйд- 
ний || - вращение—огйда, огйдність. 

Отвьїкать — відвикАти || - нуть — від- 
вйкнути, відзвичАТтнсь. 

Отгадка — рбзгадка || -дьівать — від- 
гідуватн. 

Отглагольньїй (грам.)—віддієслівний. 
Отговаривать — відмовлйти, розрі¬ 
джувати, (сов. в.)—розрідити ||- норка 
—вимбвка. 

Отголосок—відгомін, відгук. 
Отдавать—віддавіти; отдаваться (о 
зву ке) лунітн, (резко)-ляшітн (так 
гівкає, що аж в ^хах лящгіть). 

Отдаленньїй—відділений, відлбглий. ’ 
Отдание—віддіння (віддіння під суд) 

II - дача—віддіча. 
Отдел—відділ Ц - енне— 1) вйділ, філія; 

2) відділення (відділення цбркви від 
держіви). 

Отделка—1) (процесе работн)—обрб- 
бленпя; 2)—оздбба. 

Отдельївать — оброблйтр; (украше- 
ниями)—оздбблювати || - ся — здй- 
хуватися, (сов. в.) — здихатися (не 
здихався бідй). 

Отдельно—окрбмо, нірізно || - ньій— 
окрбмий || - лять—відокрбмлювати. 

Отдушина—прбдуха, (переносно)—ви¬ 
хід. 

Отдьіх — відпочйнок; (на кброткое 
время)—перепочйнок; дом отдьіха 
— дім відпочйнку II -ать — відпочн- 
віти, спочивіти. 

От’езд—від'їзд. 
Отек—нібряск, пухлині. 
Отелиться — тслй привести, уполб- 
житися. 

Отесьівать (отесать)—обтісувати (об- 
тесіти). 

Отец— бітько II - теческий—бітьків- 
ський, отбцький, || - течественньїй — • 
бітьківшинний; отечественная бур- 
жуазня (иронич.) — свійська, рідна 
буржуазія Ц -течество—рідний край, 
бітьківшина Ц-ітцовский — бітьків, 
бітьківський; Ц - тчество — по-біть- 
кові (ім'й та по-бітькові). 

Отзвук—відзвук, відгук. 
Отзьів—1) відклик (гісла Комінтбрну 
знахбдять живий відклик серед ши- 
рбкнх мас зіхіднього гіролетарійту); 



Отказ - 151 - 
Отопление 

2) (о работе, книжке...) — думка, 
биінка, рецензія, здАння; давать на 
отзьів—давАти на рбзгляд, на бцінку 

II - ать (отозвать)—відкликати (від- 
клйкати) Ц - аться (отозваться) 
озивАтися (озвАтися); позначАтнся (це 
позначйться на дальших поколіннях); 
зголоситися, відгукнутися (робіт- 
нйцтво зголосйлося на зАклик до¬ 
помогти закордбнним братАм); ви- 
слбвлюватн думку (пбгляд), давати 
(складАти) бцінку (рецензент дббру 
склав бцінку новій кнйзі) || - зьів- 
чивьій—співчутлйвий. 

Отказ — відмбва, відмбвлення; до от- 
каза — до крАю, скільки мбга Ц 
- ьівать — відмовлйти |] - ьіваться 
відмовлйтися; зрікАтися (зрікАється 
своїх слів). 

Откальївать—(дерево)—відщеплювати, 
(камень) — лупАти ||-ться - відще¬ 
плюватись. (Левьіс 9С-Зрн ОТКОЛС- 
лнсь)—ліві ес-бри Відщепились. 

Откармливать—відгодбвувати. 
Откладьівать—відкладАти. 
Отклонение — відхйлсння Ц - нять,-ся 

—відхилйти,-ся, ухилйтися. 
Откомандировать—відрядити. 
Откормленньїй — відгодбваний, годб- 

ваний. 
Откос—убіч (род. п.—уббчу, муж. р.), 

(горьі)—косогір (род. п.—косогбру)т 
Открещнваться—відхрйшуватися. 
Откровенньїй—одвЄртнй. , 
Открьівать— відчиийти (двері, вікно.,.); 

відкривАти (з б 6 р и...); винахбдити 
(нові зАсобн лікувАння...) II - крьітие 
—відкритій; (только об изобр.)—ви¬ 
нахід,-ходу II - крйтьій—відчинений, 
відкрйтий (місце, відкрйте з усіх 
боків); одвбртий (одвертай харАктер); 
винайдений (нововйнайдений зАсіб 
лікувАння...); открьітое письмо -*■ 
листівка, листбвна кАртка || - крьіто 
- одвбрто. 

Откуда—звідки, звідкілй. 
• Откуп — відкуп II - ать — відкупАти |] 

- аться — викупАтися || - ной — від¬ 
купний Ц - щик—відкупнйк. 

Отку поривать— одкривАтн 
Отлагательство —(в вьіражении)—без 

отлагательства—негАйно, не зволі- 
кАючи. , , . 

Отлагать — відкладАти, відволікати || 
- ся—відкладАтися; (отделяться)—від- 
ділйтися. відпадАти;(химнч. и геолог.) 
—юсідАтн. 

Отламьівать—відлбмлювати. 
Отлив (геогр.) — відплив Ц - ать (от- 
лить)—відливАти, (відлйти, вйлляти); 

(в металлург.) — виливАти; (о цвете, 
зрит. впечатл.)—мінйтися, відлйску- 
вати, грАти Ц - на—виливАння. 

Отличать — відрізнйти, вирізняти || 
- чаться — (от чего) — відрізнитися; 
(чем)—визначАтися ||- чение— 1) від¬ 
міна, різнгіця; в отличие от... —на 
відміну від...; 2) (отличит. признак)- 
відзнАкаЦ- чительньїй—*відзначнйй, 
відмінний; отличительн. признак 
-пнтйма прикмета || - чнмй-1)(очень 
хороший) — чудбвий; 2) см. Отли- 
чительньїй. 

Отлогий—спАдистий. 
Отложение—(геолог., биологич.)—по¬ 

клад; (процесе)—відкладАння. 
Отльїнивать—ухилйтись (від роббти). 
Отлучение — відлучення Ц - чка—від- 

гбда. 
Отмаливать—відмблювати. 
Отмалчиваться—відмбвчуватися. 
Отмашь (на отмашь)—на відліг. 
Отмежевание — відмежувАння || - же- 
вать,-ся -відмежбвувати.-ся. 

Отмель—мілинА. 
Отмена—скасувАння, зпЄсєння, в от- 
мену циркуляра за №...—на зне¬ 
сення обіжнику №... II - нять—кас>- 
вАтн, знбсити. . 

Отместка (в отместку)—у пбмету. 
Отметка—зАзначка; нотАтка (у сЄбе в 

збшиті поробйв нотАтки), (школьньїіі 
балЬ-Ішкільний) знАк, бал || - мечать 
-зазначАти; занотбвувати (только о 
письме). 

Отморозить—відморбзити. 
Отмщение—пбмета. 
Отнекиваться—відмагАтися. 
птнимать—віднімАти, забирАти. 
&Г»£льно -1) (вебеа^словно, 

сравнительно)—пбглядно, рбзшрі 
(пбглядно невеликий р63Мір), 2) (в 
отношении чего-л., о чем.-л.)—що ДО, 
за (за наші господАрчі ^піхи до¬ 
повідач нічбго не сказАв) II - тель- 
ний-пбглядний II - ть-віднбсити II 
-ться—віднбситися; (об отношении 
к кому-л., чему-л.) - СТАВИТИСЯ (ВІН 
СТАВИТЬСЯ до мене дббре). 

Отношение—1) віднбсини; 2) (деловая 
бумага)—лист, завідбмлення; в втом 
отношении—під цим пбглядом. 

Отньже—відтепер. 
Отнюдь-ні в якім РАЗІ не, геть не. 
Отобрание—відібрАння. 

І Отовсюду—звідусіль. 
Отодвигать—відсувАти, усувАти. 
Отозвание—відкликання,—відклик. 

- Отомстить—помстйтися (над ким). 
; І Отопление—бпал, опАлення.огрівАния. 
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Оторопеть 

Оторопеть—сторопіти, отетеріти. 
Оторочка—облямівка. 
Отослание—відісланий. 
Отощать—захлйсти. 
Отпадать (отпасть)—відпадати (від¬ 
пасти) Ц - денне—відгійдення, відпад. 

Отпечаток — відбйток Ц - чатьівать— 
видрукбвувати, віддрукбвуватн || 
- чатьіваться — накладати відбиток, 
позначатися; (типогр.)—віддрукбву- 
ватися. 

Отпирательство — відрікбння, від¬ 
пирання || -ться (отказьіваться от 
чего-л., не сознаваться)—відрікатися, 
відмагатися. 

Отпирать—відмикати, (сов. в.)—віді¬ 
мкнути. 

Отписка—відпис,-су (м. р.). 
Отпнхнвать — відпихати || - хнуть — 

відіпхнути. 
Отполировьівать — відполірбвувати, 

вишліхбвувати. 
Отпор — відсіч,-січи (ж. р.), відпір,- 
пбру (м. р.). 

Отправитель — пересйлбч || - вленне 
—1) виряжіння (внряжіння в пб- 
дорож); 2) (почтов.) — пересилання, 
пербсилка; 3) (служ. обязанностей)— 
виконання; 4) — функція || - влять— 
1) виправляти, відражати, виражати; 
2) пересилати, надсилати; 3) внкб- 
пувати. 

Огпраздновать—відсвяткувати. 
Отпрягать (-пречь) — випрягати (вй- 

прягти). 
Отпрьіск—пйрость,-сти (ж. р.); (только 

о растении)—бростбк, пагін,-гону. 
Отпуск—відпуск II - ной—Відпускнйп. 
Отрабатьівать—відроблйти, відрбблю- 

ватн || - работка—відробіток. 
Отрава — отрута || - вленне — отру- 

Тння || - влять—отруювати, (сов. в.)— 
отруїти, затруїти (тяжкі вйпарн за¬ 
труїли все повітря). 

Отрада — відрада, відрбдість || - дньїй 
—відрадісний. 

Отражать,-ся—відбивати,-ся; (только 
о свете)—відсвічувати,-ся || -жени$— 
І) см. Отпор; 2) (света) - відбиттй, 
відбивання, відсвіт. 

Отрасль—гблузь, дільнйця (в усіх га¬ 
лузях нарбднього господарства). 

Отребье—пбкндь (ж. р.). 
Отрез-1) урізок; 2) одріз, *куцйк (бан¬ 
дити, озбрбєні одрізами...); наотрез 
-цілковйто Ц -ок—відрізок Ц - ьівать 
— відрізати; відкраювати (кусок чего- 
либо). 

Отрезвлять—витверджувати. 
Отрекаться—зрікатися (чогб), (сов. в.) 

Отсьіреть 

—зріктйся; відцуратися (колй-б пан 
за плуга взйвся, то й світа від- 
цурався) Ц - речение—зрбчення. 

Отрешать—усувати, звільнйти. 
Отрицание — запербчення || - цатель- 
ньш—1) запербчний (запербчна від¬ 
повідь); 2) від’бмний (від’ємний бік 
справи; від’ємна величина) || - дать— 
заперечувати. 

Отродье—кбдло. 
Отрок—см. Юноиіа || - рочество—мб- 
лодість. 

Отросток — 1) (ботан.)—парость,-стн 
(ж. р.); (молодьіе побеги)—памолодь,- 
ди (ж р.), 2) (анатом.)—відросток. 

Отруби—вйсівки. 
Отрьів—відрив. 
Отрьівистьій — урйвчастнй || - вной— 

відривнйй || - вок—урйвок II -вочньїй 
—урйвковий. 

Отрьіжка—надха; отрьіжкн старого 
режима—відгуки старбго режйму. 

Отряд — загін (род. п.—загбну); (сто- 
рожевой)—чата; (биологич., при клас- 
сификации)—ряд. 

Отряхивать — струшувати, обтру- 
шувати, (сов. в.)-струсйти, обтрусйтн. 

Отсвечивать — відсвічувати; (отсвет) 
—відсвіт. 

Отсоветьівать—розраджуватн, (сов. в.) 
- —розрадити, розраяти. 
Отсрочивать—відкладати (речбнець), 

відстрбчувати || - чка — відклад (ре- 
чбнця), відстрбчення. 

Отставать — 1) (не поспевать)—від¬ 
ставати, приставати; 2) (отделяться, 
отклеиваться)—відставати, відлипати- 
отстань от меня—дай мені спбкііі 

II - вка-відстава, абшит || - влять- 
відставлйти; (увольнять) — звільняти 

II - вной —відставнйй, звільнений. 
Отстаивать — обстбюватн що || -ться 

(о жидкости) —устбюватись. 
Отстальїй—відсталий. 
Отстраивать—відбудбвуватн. 
Отстранять—усуватр. 
Отстреливаться—відстрілюватися. 
Отступать.— відступати || - пление — 

відступ || - пник — відступник, иере- 
■ КИНЧИК || - пничество—відступництво 
ТІ.-пной — відступнйй; от-ое—від¬ 
ступна. 

Отсутствие — відсутність,-,ности II 
-ствовать—не бути, бути відсутнім 
(мьі отсутствовали — нас не булб); 
отсутствующнй—відсутній. „ 

Отсчнтьівать — відрахбвувати, відлі¬ 
чувати. 

Отсьіреть — відвбхнути; зволб- 
житися, вбхкнм стати. 



кім** 

Отсюда — 153 - 
ОчсредноЛ 

Отсюда - звідси. 
Оттаивать—відтавати. 
Отталкивать — відпихати; відтру¬ 

чувати. 
Оттачивать — гострйтн || - точить — 
нагострйти, загострйти. 

Оттенок—відтінь.-ни (ж. р.). 
Оттепель—відлйга. 
Оттеснять-вілгискіти, відштовхувати. 
Оттиск—відбйтка (окрема відбитка з 
часбпису); см. еще Отпечаток. 

Оттого—тим, тому, тйм-то. 
Оттопьіривать—випинати; (о губах)— 
закопилювати. 

Оттуда—звідти, звідтілй. 
Оттягивать — відтягати; зволікати 

(справу, час). 
Оттяжка—зволікання (справи, часу). 
Отуманивать—туманити. 
Отупеть—отупіти. 
Отхаркивать—відхаркувати. 
Отход — відхід, - ходу, на отходе 
при кінці и -дить—відхбдити (потяг 
відхбднть о 8 год. веч.); кінчатися 
(кавунй вже кінчаються); відходити, 
ВІДХЙЯТИ (вона тобі відхбднть твою 
слабість). 

Отхожий -отх. промьісел—заробітки; 
отх. место—відхідник, нужник. 

Отцеубійца—батьковбійник. 
Отцовский—батьківський, батьків. 
Отчаливать—відчалювати. 
Отчасти—почасти. 
Отчаиваться — у рбзпач удаватися, 
надію тратити II - чаяние — рбзпач, 
розпука II - чаянньїй — 1) розпач¬ 
ливий; 2) очайдушний, завзйтий (за- 
взйтий був чоловік). 

Отчего—чогб, чому.від чбго, через ш.6. 
Отчеканить — 1) (монету) — накар¬ 
бувати; 2) (о словах)—одрубати. 

Отчество (имя по отиу)—по-батькові. 
Отчет — звіт, справбзданнй; не от- 
давать себе отчета в чем-л.—не 
здавйтн собі справи; бути несвідб- 
мим (чогб) II - ность — звітність, 
пости || -ньій-звітний. 

Отчетливьій—виразний. 
Отчим—вітчйм. 
Отчисление—відрахування Н - слять— 

відраховувати. 
Отчитьівать—внмовлйти, вичйтувати. 
Отчитьіваться — звіт, справбздання 

подавати. 
Отчуждать—1) вивласнювати; 2) (до¬ 
лать чужим)-відчужувати II -ждение 
—1) відбирання; 2) відчуження; по¬ 
лоса от-ния — смуга, тбрен ви- 
власнення. 

Отшельник—самітник. 

Отшибать—відбивати. 
Опцепенец—відщепенець, *відкйичик- 
Отьіскивать—відшукувати;знахбдитн. 

От’явленньїЙ — неприторбний (не- 
приторбннй злбдій), запбклий, за- 

тйтий 
Отяготительньїй —' обтяжлйвий, су¬ 

тужний || - гощать — обтяжати, об 
тйжуватн Ц - гощение — обтйження; 
(процесе)—обтйжування. 

Отяжелеть - обважніти. 
Офіцер-офіцбр. 
Оформлять — офбрмлювати || - ление 

— офбрмлення; фбрма. 
Официальньїй — офіційний. 
Ох-ох Ц - ать-бхати. 
Охапка—обербмок; в охапку жуж- 

Охват — 1) охбїТлення, поняттй (по- 
няттй мербжею кооператйвів); 2) 66- 
сяг (ббсяг роббти) II - ьівать — охб- 
плювати, понімати (сум понімае). 

Охладевать—холбнути; ннтерес охла- 
дел—зацікавленість спала. 

Охлаждать—охолбжувати || - ждение 
охолбда; (о чувствах)—остуда. 

Охмелеть-захміліти. 
Охорашиваться -прнчепурйтися. 
Охота 1) (желание) — хіть (род. п.— 

хбти),охбта; 2) (промисел)—мислив¬ 
ство; (процесе охотьі) — полювання, 
(псовая охота) — лбви, гайтування || 
-титься-1) мати охбту (до чбго); 
2) полювати II-тник—1) охбчий (до 
чбго); 2) мисливець; ловбць || - тничии 
_мислйвський; ловбцький || - тно— 
охбче, зблюбкй. 

Охра— вбхра. , , • 
Охрана—охорбна 'охорбна дитинства); 

сторбжа (злбдії пролізли, коли сто- 
рбжа поснула) || - нение-охорбна II 
- нительньїй — охорбнчий II - НЯП. 
—охоронйти, стерегтгі. • 

Оценивать — цінувати, оцінювати || 
- нка- цінування; (назначенная ценз) 
—*рбзцін II - ночньїй — цінувальний 

II - нщик—оцінник. 
Оцепенеть—здеревенітн, заціпнути. 

Оцеплять—отбчувати. 
Очаг—бгнише. 
Очарование - очарування || ; ватель- 

ньій — чарівнйчий, чарівний II - вьі- 
вать — зачарбвувати, причарбву- 

вати 
Очевидец - самовйдсць || - видно - 
очевидно II - видньїй-очевидний. 

Очень—дуже. . , 
Очередной-черговйй II - редь-чергй; 

стоять на очереди (о вопросах за- 
і Седания)-стойти на порйдкудбнному. 



Очерк Паралич 

■ 

— 454 — 

Очерк—нірис. 
Очернить—знеславити когб, наказати 

на кбго (чогб), закалйти. 
Очерстветь—зачерствіти. 
Очертанив—ббрис. 
Очертя (голову броситься)—на одній 

[душі пуститися]. 
Очи’нить (карандаш)—нагострйтн 
олівцй. 

Очистка—очйщення. 
Очищать—о[б]чищіти, вичищати. 
Очки—окулйри. 
Очко (в сети н т. д.)—вічко; (=почка— 

см. там); (в картах)—очкб. 
Очная ставка — звбди; дать очную 
ставку — поставити на звбди, звб- 
дити на бчі. 

Очнуться—очутитися, очуняти. 
Очуметь—зачумітн, очманіти. 
Очутиться—опинйтнся. 
Ошалеть — ошаліти, зшаленітн, знз* 

вісніти. 
Ошейник—нашийник. 
Ошеломлять— приголбмшувати. 
Ошибаться — помилйтися || - бка—пб- 
мйлка Ц - бочньїй—помнлкбвий. 

Оштрафовать—оштрафувати. 
Ощупьівать—обмацувати. 
Ощупь-на ощупь--*на дотик; ощупью 

—напбмацки. 
Ощутительньїй—чутнйй. 
Ощущать — відчувати || - щенйе—від¬ 

чутті, учуттй. 

п 
Павлин—півич. 
Пагубньїй—згубний. 
Падаль—підло, стЄрво. 
Падать—підати; (в упадок приходить) 
‘ —занепадати, підупаді™; падать в 
обморок—зомлівати; падать духом 
—занепадати духом, у зневіру вда¬ 
ватися; падающнй (о валюте) — 
*підупідний II - денне—падіння, па¬ 
дання, (о цейс)—зниження ц - дучая 
(болезнь)—чбрна нЄміч. 

Падеж — 1) пйдь,-дн (ж. р.) (на ско- 
тйну); 2) (грам.)—відмінок. 

Падкий—охбчий (до чбго), сквапний 
(на щб). 

Падчерица — пасербиця. 
Паевой—пайовйй || -ек—лійка (ж. р.). 
Паз—уш^л, жблоб. 
Пазуха—пізуха. , 
Пай—пай || - щнк—пайщйк. 
Пакет—пакбт. 
Пакля — клбччя (ср. р.) (з ньбго ме- 
хіник, як з клбччя батіг). 

ГЇакость—кіпость || -тить—шкбдити. 
Палата—паліта; п-та мер и весов— 
паліта міри й віги; проверочная 
п-та-вивірні п-та; ума п-та-роз^мна 
голові II-тка—намбт, шатрб,-таш. 

Палач—кат. 
Палевьій — полбвий, палевий, ясно- 
жбвтий. 

ПалеЦ— палець; (консц пальца)— пучка; 
большой п.—великий п., ручнйй п.; 
указательний п.—вказівнйк; сред- 
ннй п.—сербдній п.; безименний 
п.—підмизйнний п., каблучкбвий п.; 
мизинец—мизйнець. 

Палисадник-присадок, палісадник. 
Палить - па лйти—см. Жечь и Стрелять 

|| -лящий—палючий, пекучий. 

Палка ціпбк, кий, палиця; (большая) 
--ломака, ґирлйга;(собнрат.)—паліччя; 
вставлять палку в колеса -ставати 
на завіді— || - лочка - пілічка. 

Паломник—прочанин (мн. ч.—прочани) 
II - мничество -прбша. 

Пальма—пільма. 
Палуба—пілуба, чардік. 
Пальба—пальбі, стрілянйна. 
Памятливий—пам’яткйй || - тннк—пй- 

м ятник; (лнтерат. пам.)—пам’ятка; па- 
мятники природи — забуткй при- 
рбди II - ть — пім’ять; в память 
врезаться—у тямкгі запісти; дать 
на память—діти на спбмин; гово¬ 
рить на память-говорйти, з пім’- 
яти || - мятньїй—незабутній. 

Паника — пініка, переполбх Ц - ни- 
ческий—панічний. 

Паникида—панахида. 
Панталони—панталбнн. 
Пантеизм—пантеїзм Ц - теистическнй 

—пантеїстйчннй. 
Пантомнма—пантоміма. 
Панцирь—панцер,-еру (м. р.). 
Папнроса —цигарка [| сньїй —циглр- 
кбвий Ц - сник — цигірннк II - сница 

цигарниця; (для папнрос) — цн- 
гарнйчка. 

Папка—обгбртка, піпка. 
Папоротник — пїпороть (род. п._по¬ 
пороти, женск. р.). 

Пар—піра; (агрономич.)—пар, парині; 
занятой пар—засіяний пар. 

Пара — міра; бить под пару — біти 
до пірн. 

Параграф—папіграф. 
Парад—парад Ц - ний—парадний. 
Паразит— і іразйт, чужоїд. 
Паралич— іаріліж, підвій,-вбю. 

І 



Параллелн — 155 — 

Параллели — паралель, рівнобіжннк; 
проводити параллелн (переноси.) 
— робйти порівняння, спорівнювати 
(доповідач спорівнйв теперішній стан 
промислбвостн з передвоєнним) II 
-ньій—рівнобіжний, паралельний. 

Парень—пЯрубок, (соб.)—паруббцтво; 
хлбпець (усі мої товариші — гЯрш 
хлбпці). 

Пари—парі; держати пари—заходити 
(іти) у заклід (з ким), закладатися. 

Парижский — парйзький (Парйзька 
Комуна). 

Парик—парйк.пер^каЦ-махер—голйр, 
парикмЯхер; перукЯр (-ра) || - махер- 
ская — голйрня. парикмЯхсрська;, 
перукЯрня (театрЯльна перукЯрня). 

Парить—ширйти, буйти. 
ПЯрить — пЯрити; (пороть, бить) — 

чесЯти. чухрЯти. 
Парк—парк. 
Паркет—паркет, тЯхля. 
Парламент — парламент || - ер—парла¬ 
ментер. 

Парник—парнйк. 
Парное (молоко)—тЄплє молокб; мо- 
локб з-під корбви. 

Парний—парйстий. 
Паровой—паровий Ц т воз — паротйг, 
паровик, локомотйв || - ход — паро- 
плЯв Ц - ходство—пароплЯвство. 

Паром—порбн. 
Партер—партбр. 
Партия—пЯртія || - тийность—партій¬ 

ність. , 
Парус — вітрйло, пЯрус || - ний — ві- 
трйльний, «Ярусний. 

Парча—грезбт. . 
Паршивий — паршивий, шолудивий; 

(мерзкий, плохой}—паскудний, мер¬ 
зенний. 

Пасека—пЯсіка. 
Пасквиль-^пЯсквиль. / 
Пасмуриий—хмЯрнйй. 
Паспорт — пЯспорт || - ний — паспор- 

тбвий. 
Пастила—павйдло. 
Пассажир — пасажир Ц - ский — паса- 
жйрський. 

Пастбише—пастівнйк, пасовщце.- 
Паства—пЯства. 
Пасти—пЯсти || -стух—пастух; (овец)- 
чабЯн; (стада)—череднйк. 

Пасть-1) пЯша, пблька; 2) (глагол)— 
упЯсти; (в упадок прийти)~занепЯсти, 
підупЯсти; (о ценах)~знйзнтися, змен¬ 
шитися; (пасть в сражении)—полягти 
(-лйжу). 

Пасха — велйкдень || - схальньїй—ве- 
ликбдній. 

Пасинок—пЯсинок, пЯсерб. 
Патент—патент; п-нт на изобретенне 

—патент на вйнахід. 
Патока—пЯтока; (свекловичная)—меляс. 
Патриот—патрібт || - ический—патрю- 
тйчний. , 

Патрон — патрбн II - ат — патронЯт II 
• ировать—патронувЯтн, піклувЯтися, 
дбЯти (за кбго) II - таш—патронтЯш, 
ладанка. 

Патруль — чЯта, патруль || - лировать 
—чатувЯти, патрулювЯти. 

Пауза—пЯвза. 
Паук — павук; (мироед) — глитЯй II 

- утина—павутйння (ср. р.). 
Пах—пахвЯ. 
Паханне — орЯння, бранка || - харь “ 

орЯч, плугатЯр (род. п. — пл - ря) 
- хать—орЯти Ц - хотний — брний її 
-хоть—ріллй (ж. р.). 

ПЯхнуть—пЯхнути, душити, пахтіти. 
Пацифизм—пацифізм. 
Пачка—пЯчка, стіс (-стбсу). 
Пачкать—калйтн; (плохо рисовать)— 
мЯзати; (плохо писать)—бЯзграти. 

Пашня—ріллй (ж. р.). 
Паясничать—блЯзня удавЯти, блазну- 

Паять—лютувЯти II -льник—лютівнйця. 
Певучий—співучий, співний (голосок 
тихий, співучий); співливий, (соловЄй 
йнший удЯсться дуже СПІВЛИВИЙ) II 
- вчий — співЯк, (-вчая) — співЯчка, 
(о птице)—співбчий (весбла, мов та 
птЯшка співбча). 

Пегий - строкЯтий; (в полоску)-пс- 
рістий. 

Педаль—педЯля, ступир. 
Пейзаж—краєвид. 
Пекарь—пекар (-ря), печільник, хлібо- 

пЄк Ц - рня—хлібопЄчня, пекЯрня. 
Пеклеванньїй—питльбваннй. 
Пеленать—повивЯти, сповивати. 
Пеленка — пелюшка; пеленки—спо- 

витбк Оштйна у сповиті). 
Пена — піна; (при варке чего-н.)—шу- 
мовйна, шумовйння (ср.р.) II ’НИТІ£Я 
— пінитися; шумувЯти Н ; нка-1) (на 
кнпяченом молоке),—шкурка, плівка, 
кожушбк; (на варенье)—шумовина, 
шумовйння; 2) (морская п.)-піниця 

Пение—спів, співи; (процесе п.)—спі- 
8&ННЯ 

Пенсия—пенсія Ц - сионний - пенсій- 

ний 
Пень—пень, пеньбк. 
Пенька-конбплі;(для пряжи)-прйдиво 

|| - ковьіе товари—мотуззя. 
І Пеня—пеня II • нять—нарікЯтн. 



Пепел 156 — Передразяивать 

Пепел—пбпіл (род. п.—пбпелу); пре- 
вратиться в пепел — спопеліти || 
- льньїй—попелйстий. 

Первенец - первак, первісток II - вен- 
ство — пбршість (матч на пбршість 
У. С. Р. Р.) Ц -венствовать — пбред 
вести, головувати, передувйти II 
- вичньїй—первинний первісний. 

Первобьітньїй — первісний || - клас- 
сний—першорйдннй || - начальний 
- первісний; первоначальное на- 
копление—первісне нагромадження, 
нагромаджування || - степснньїй — 
см. Первоклассньїй. 

Первоисточник—первісне джерелб. 
Первьій—пбрший, пбрвнй; во-первьіх 

—по-пбрше; в первьій раз—упбрше. 
Перебегать—перебігати || - бежчик— 
перекйнчик. 

Перебивать—перебивати || - ся—пере- 
буватися, перемагатися (пбки - що 
перебувалися своїм бброшном). 

Перебирать — перебирати; (прнверед- 
ничать) — вередувати || - ться (пере- 
езжать)*— переїздити, перехбднтн, 
перебиратися. 

Перебой — перебій; наперебой спе- 
шили...—поспішалися один по-перед 
бдного... 

Перебор — перебір (-ббру) ||-ка — 
1) (процесс)-перебирання;. 2) (пере- 
городка)-пербділка І| - чивьій — вс- 
редлгівий. 

Перебранка—лайка, сварка. 
Перебрасьівать—перекидати; (кого-л. 
для рабОтьі)—перенбситн. 

Перебродить (о жндкости) — пере¬ 
шумувати, переграти. • 

Переваливать — перехбдити || - ся — 
пер'хилйтнся, перевалюватися. 

Пекваривать—переварювати; (о же- 
лудке)—перетравлювати. 

Перзвертьівать перевертати, пере¬ 
гортати, повертати. 

Перевес—перевага. 
Перевирать — перебріхувати, пере¬ 
кручувати. 

Перевод— 1) пербклад (пербклад укра¬ 
їнською мбвою з російської); 2) пере- 
нбсення, переміщення (на йншу по¬ 
саду); 3) пербказ (пбштою) || - ить— 
1) перекладати (я'кбю мбвою з якбї); 
2) перенбсити, переміщати; 3) перб- 
казом надсилати; перевести дух — 
звестй дух || - ной—1) перскладнйй 
(перекладнб оповідання); (по пере- І 
воду.к переводу относяшийся)—пере- 
кладбвнй; 2) переказбвий (пере- 
казбвнй куибн) || - чик — пере¬ 
кладач. і 

Перевозка—перевбзення;(время пере- 
возки хлеба с поля)—возовйця. 

Переворачивать—перевертати, пере¬ 
гортати. 

Переворот—пербворот. 
Перевязка — пербв'язка || - зочньїй — 
перев'язнйй (перев'язні матеріяли); 
перевязочньїй пункт—перев'йзня. 

Перегибать—перегинати; палку пере- 
гнбать—перекручувати. 

Переглядьіваться—(і]ззиратися, пере¬ 
глядатися. 

Перегнивать—перегнивати; (о дерепе) 
—трухлйвітн; перегнившне остатки 
—пербгнилки II - гной — перегній 

/ (-ною). 
Переговори—переговбри. 
Перегонка — 1) переганяний, пере¬ 
пускання (перегацйння с п і р т у); 
2) перегбни, випередки (побігли на 
випередкн) Ц - нний — перегінний || 
-нять — 1) переганйти, перепускати; 
2) переганйти, випереджати. 

Перегораживать — перетинати, пере- 
ділйти. 

Перегорать — перегорйтн, (сов. в.)— 
перегоріти. 

Перегородка—пербділка, перегорбжа. 
Перегружать—перевантажувати; (ра- 
ботой)—пере[об)тйжувати || - грузка 
— перевантаження, (процесе)—пере¬ 
вантажування; (работой)—переіобітгі- 
ження. 

Перед—пербд Ц - ний — пербдній; пе- 
рбдняя (комната) - передпбкій.-кбю 

II - овой — передовйй (передова 
статтй); (прогрессивн.)—поступбвнй 

II - ок—передбк. 
Передавать, - ся — передавати, - ся || 

- даточньїй — передатнйй || - дача- 
передача. 

Передвнгать—пересувати. 
Передвижение — пересування, рух; 
средства передвиження (о транс¬ 
порте) — комунікаційні засоби Ц 
-жной—рухбмий; мандрівний (театр, 
вйставка). 

Передел—пербділ Ц - лати—переділйтн. 
Переделка—(процесе)—перерббленкя, 
перероблювання; (что-л. переделан- * 
ное)—ререрббка Ц - льівать — пере- 
роблйтн, перербблюватн. 

Передник—запілка, попербдник. 
Передоверенме—передовіреная Я - ри- 
тель—передовірець II - рять — Пере¬ 
довіряти. 

Передопрос-передбпит, дбпит удруге 
(вторичньій допрос). 

Передразнивать-перекривлйти, пере¬ 
дражнювати. 



Псредряга — 157 — 
Перепутье 

Передряга—клбпіт, морбка. 
Передьішка—перепочйнок. 

Переезд—пербїзд. г 
Пережевьівать —• пережбвувати; (о 
жвачньїх)—ремигіти. 

Переживать—переживати. 
Пережиток—пережиток, залишок, за¬ 

буток (забутки старовини). 
Перезакладмвать—перезаставляти. 

Перезрельїй—переспілий. 
Переизбрание—переобрання || -брать 

—переобрати. нЯново обрЯти. . 
Переименование — зміна нЯзви, їм я 

II - вьівать—змінЯти нЯзву, ІМ'Я. 
Переиначивать—перейнЯчувати, инй- 

Перекись—иадбкис (род. п.—надбкису, 

муж- р.). , - 
Перекладина — попербчка, попере¬ 

чина; (в пристави, лестниие) — ша- 
ббль (мн. ч.—щаблі); (между стропил) 
—бантина; (через ручеек, канаву...)— 
клЯдка, переходЯ. 

Перекличка—пербклик II - кликаться 
—перегукуватись, перекликатись. 

Переключать—перемикати || - чатель 
(токаї—комутатор, перемйкач. 

Перекрашивать,-ся—перекрЯшувати,- 

ся, перефЯрблювати,-ся. 
Перекрестньїй—перехрбсний II - сток 
_ перехрбстя; (о дорогах) — роздо¬ 

ріжжя, хришЯтик. 
Перекупать — перекупати (| - пщик— 
перекупник || - пщица—пербкупка. 

Переламьівать—переламувати, (сов. в.) 

—переломйти. . 
Перелет—переліт Ц - ньій—перелітний. 
Ііереливчатьій (о цвете, звуке...) 
мінлйвий, перелйвчастий. 

Перелистьівать- [пере]гортЯти, пере¬ 

кидати (сторінкй). 
Переложение—пербказ. 
Перелом -перелбм, злом; (в болезпи)— 

переейлення; на переломе на 
грЯні. , , 

Перемаливать — перемблювати, (сов. 

в.)—перемолбти. 
Переманивать—переманювати, пере¬ 

тягати. . , _ 
Леремежаться — перемгжЯтнся, псрс- 

падЯтися;'лежЯти, іти... навпереміжки 
(кам'яновугільні пбклади ідуть нав- 
переміжки з вбрствамн пісковику 
та глйни) II - жающаяся лнхорадка- 
наворотбва пропасниця, гнітючка. 

Перемежевать — перемежувати, роз¬ 

межувати. . „ п 
Перемена—переміна, зміна || - ними— 

перемінний, змінний II - нчивьій~ 
змінний, мінлйвий || - нять пере¬ 

міняти, ЗМІНЯТИ II - няться пере¬ 
мінятися, змінятися, відмінятися. 

Перемешивать — (сьшучееі - пере¬ 
грібати, перегортати; (жидкое) —• 
перемішувати. , „„„ 

Перемещать -перемішати (сов.—пере- 
містйти) II - щение-перемішення. 

Перемигиваться — перембргуватися, 
змбргуватися. 

Перемирие — прнмйр'я, замирення, 
пербмірок. . „ 

Перенаселеиие — перелюднення Ц 
- ленность—перелйдненість. 

Перенесение—см. Перенос. 
Перенимать—переймати. , 
Перенос — перенбс<;ння (перенбсення 
майнЯ на новб помбшкання; перенб¬ 
сення рахунку) II • носить—1) п^ре- 
нбсити; 2) (претерпевать) терпіти 

II - ноенбй — походЯший II - нбсньїй 
(иносказательньїй)—перенесений. 

Переноеица—перенісся (ср. р ). 
Переночевать — переночувати, пере- 

спіти. 
Переодеваться—перевдягатися. 
Переосвидетельствование — 6 г ляд 
удруге другий огл., понбвний огл. 

Переоценивать-перецінювати || -нка 
—перецінення. 

Перепахивать—персбрювати. 
Перепев-пербспів. 
Перепел—пбрепел. 
Перепечатка пербдрук. . 
Переписна—1) (спнсьівание) перепи¬ 

сування; 2) (корреспонденция)-лн- 
стувЯння II - сьівать - переписувати 

II емваться—листуватися || - счик- 
перспйсувач Ц - сь—пербиис.-су (м. р). 

Переплачивать—переплачувати, пере¬ 

давати (в ціні). . 
Пеоеплет—1) (о книге) -опрЯва, палі¬ 

турка (-ки); 2) (оконньїй п )—рамбно, 
Й^тріитїьстве. ремеслах)—плбтнво 
Ц - ать—переплітати; (книги)—опра- 
влЯти II - чик—оорЯвник. 

Переполнять — перепбвнювати. 
Перепонка (животи, и растит.) 6о- 
лдн[ка1; пербтинка, см. еще Пере- 

Перепончатокрьільїй—костокрйлйй. 
Переправа - переправа В - ляться - 

ііеревбзитися, передаватися на тбй 

Перепродавать - перепродавати || 
- дажа—перепрбдаж (м. рода). 

Перепроизводство—перепродукція. 
Перепуг—перелЯк II - ать—перелякЯти 

ц - аться—перелякЯтися. 
Перепутать—поплутати. 
Перепутье—роздоріжжя. 



Переработка Печаль 

Переработка — перерббка; (только 
процесе)—перербблювання || - ра- 
бативать—перербблювати. 

Перерасход—перетрбта, перевйтрата. 
Перерешать—(о намерении)—змінгіти 
нбмір, думку; (о решениях суда, со- 
брапий)—змінйти вйрок, ухвалу. 

Перерождаться — перербджуватися, 
(сов. в.)—пєреродйтися. 

Перерьів — пербрва; пербстан, відгбл 
працює без відгйлу). 

Пересадка — пербсад (род. п. — ду, 
муж. р.), пересадження Ц -саживать 
— пересаджувати, (сов. в.)—пере- 
садйтн. 

Пересаживаться (пересесть)—пере¬ 
сідати (пересісти). 

Переселенец—пересбленець II - ниє— 
пересблення. 

Пересечение — пербсіч; (путей)—хри- 
щбтик, роздоріжжя. 

Переснливати—перемагати. 
Пересказ — пербказ || - ьівать — пере¬ 
казувати. 

Пересматривать—переглядати, пере¬ 
дивлятися || - смотр—пербгляд. 

Переспрашивать—перепйтувати. 
Переставать (перестать) — переста¬ 
вати; (о ветре, шуме, дожде...)—ущу¬ 
хати, угавати 

Перестранвать — перебудбвувати; (о 
— муз. ннстр.)—перестрбюватн, пере- 

ладнбвувати; (воєн.) — перешикб- 
вувати (шбрег) Ц - стройка — пере- 
будбва, перебудування; перестрб- 
ювання. 

Перестрахование—перестрахування. 
Перестрелка—стрілянйна. 
Пересуди—пербсудн. 
Пересчнтьівать—перелічувати, пере- 
рахбвувати. 

Пересилка—пербсилка, пересилання. 
Пересипать—пересипати. 
Перетаскивать—перетягати. 
Перетасовать—переталювати. 
Переть—пбрти. 
Перетягивать—перетягати. 
Переубеждать — перекбнувати [йн- 
шого, на йнше], на гінші переко- 

і іерешагнуть—переступйти, пересяг¬ 
нути. 

Перешептиваться—перешіптуватися. 
Перешеек (геогр.)—шййка. 
Перещеголять—переверш йти, закасу- 
вбти (свобю вправністю закасував 
усіх). 

Переакзаменовка—переіспит. 
Перила—поруччя (ми. ч.), балйси. 
Перина—пуховик. 
Период—період; (о времени)—доба || 

• дическнй—періодичний. 
Перистий (об облаках) — см. п. сл. 
Облако. 

Перламутр—пбрло (ср. р.), перламутр 
II -овий—перлбвий, перламутровий. 

Перо—перб (мн. ч.—лбра); (о птнчьих) 
—пір'я (ср. р.) Ц - чинний (ножик)— 
складаннй нбжик. 

Перпендикулярний—перпендикулйр- 
ний, простопадний. 

Персня — Пбрсія || - сидский — пбр- 
ський. 

Персона—перебна, осбба. 
Перстень—см. Кольцо. 
Перхоть—лупа 
Перчатка - рукавйчка. 
Пес—пбс (пса). 
Песенка—пісенька, співанка [| - сни— 

пісня, спів; весенняя песня — вес- 
нйнка. 

Песок—пісбк Ц -сочний— пісковйй || 
- ечайик—пісковйк Ц - ечаний — пі¬ 
скуватий; песчанаяпочва—піскувб- 
тиця, піскбвииа, супісок. 

Пестик (ботан.)—товкачик. 
Пестрить—рябйти (рябйть В 04бх) II 

- рий—строкатий, рябйй. 
Петля—пстлгі; (древная)—завіса. 
Петух—півень^ (уменьш.)—півник; ин- 
дейский п.—индйк || - тушиться — 
пиндючитися. 

Петь—співати; петь по слуху—спі¬ 
вати з гблоса. 

Пехота—піхбта || - хотинец — піхотй- 
нець II - хотний—піхбтннй. 

Печалиться—сумувати, журйтися; (о 
ком)—побиватися (за ким). 

Печаль — сум, журба, || - ний—сум- 
нйй, журнйй, смутнйй. 
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Плаха 
Печатание 

жйвлення; питать надежду — пле- 
к«іти надію. 

Питомец—вихрвАнсць; (женск.р.)—вк- 
хованка. 

Питомник—садібня, розсадник. 
Пить—пйти Ц - тье -питтй; питво; (для 

скота)—пійло II -тьевой—питнйй. 
Пихать—пхАтн, штовхАти. 
Пихта—смерАка. 
Пичкать—напихАти. 
Пища — їжа, харч, (приготовленная)— 

стрАва II - щеваренне — стрАвлення 
П - щеварительний—травнйй )| -іце- 
вод—стравохід И-щевой—харчовий; 
пищ-воедовольствие—^харчувАння, 
харчі. 

Пищать—пишАти, пискотїти. 
Плавание—плАвання II - вательний— 
дб плАвання (пбяс до плАвання); 
плават-мй спорт — плавнйй спорт 
II - вать—плАватн. 

Плавильний—топільний; п. завод 
гамАрня-|| - льщик — топїльник, га- 
мАрник. 

Плавить—топйти ||- вка—топлення || 
•вкий — топкйй || - вник — плавник, 
(рьібий)—перО (мн.—пір'я). 

Плавний—плавкйй. 
Плакат—плакАт. 
Плакать плАкати, (с причйтаниями)— 

тужйти II - ся—бідкатися. 
Плакса-нюня, рАва. 
Пламенеть—палАти, полуменіти II -чи¬ 

стий—полум'йстий II -нний—1) по¬ 
лум'яний; 2) палкйй (палкА люббв) 
II -нь (пламя)—пблум'я. 

План — план || - овой — плановйй || 
- омерний—планомірний. 

Планета—планОта. 
Планировать—1) (разбивать по пла- 

п-ть—віддати до друку. 
Печень—печінка. 
Печенье—пАчиво. 
Печник—пічнйк || -чной—пічнйй. 
Печь — 1) (сущсств.) — піч,-пАчи; ку¬ 
хонная п.—варйста п.; 2) (глагол)— 
псктй* 

Пеший—піший; (как сущсств.—пеше- 
ход) -пішанйця (муж. р.) II - піком— 
пішки; (вьіразит.)—піхтурОю. 

Пешка—пішАк; (в переносном знач- 
безответньїй.помьїкаемьій)—попйхач. 

Пещера—печАра || - рний—печАрпий. 
Пивовар-бровАр[ник] || - енне—бро- 
вАрство, пивнйцтво; пивоваренний 
завод—ОровАрня, пивовАрня. 

Пика—1) спис; 2) (масть в картах)— 
винб; в пику — навс^пор (це він 
мені навс^пор сказАв). 

Пила—пйлка П - лить—пилйти, різати; 
(переносно-п-ть словами)—картАти 
|| -льщик—пильнйк. 

Пилигрим—прочАнин (множ, ч.-про- 
чАни) 

Пилюля—пілюля. 
Пинок—стусАн. 
Пионер—піонАр. 
Пир—бАнкАт II - овать—бенкетувАти. 
Пират—пірАт 
Пирог—пиріг. 
Пирожное — пнрбжне, пАчнво, ті¬ 
стечко. 

Писарь—пйсар (род. п.—ря). 
Писатель—письмАнннк || -ница—пись- 
М^ННИЦЯ • 

Писать—писАтн; (картину)—малювАти. 
Писк—пишАння; (пискотня)-пискнява. 
Пистолет—пнстбль, пистбля. 
Писчебумажний—папербвий. 
Писчий—до писАння (папАр до пи- 
сйння). 

Письменний—письмбвний (письмбвна 
роббта учнів; письмбвие прилАддя); 
письм-ие доказательства — ли- 
стбвні дбкази. 

Письмо—лист. 
Питание—1) харчувАння (громАдськА 
харчувАння); 2) (биолог.)—жйвлення 

II - тательний — 1) пожйвний (по- 
жйвні речовйни); 2) харчовйй (хар- 
човйй пункт) II - тать,-ся—1) харчу- 
вАтн,-ся; 2) (биол.)—живйтися, брати 

Планировать—1) (разбивать по пла- 
ну)—планувАти; 2) (авиацион. терм.) 
—^планерувати. 

Планка—лйштва, плАнка. 
Пласт—скйба, шар. 
Пластинка — плйтка; (фотогр.)—пла¬ 

тівка. 
Пластьірь - плАстер. _ 
Плата — плАта, заплАта; заработная 
пл-та — заробітна платнй; плата в 
рассрочку—плАта на рАти || - теж— 
платіж II -тежний—платіжний || - те- 
жеспособность-виплАтність||-тель- 
щнк — виплатних || - тить - платити 
ц - тний — за плАту (вхбдитн за 

Платок—хистка; носовой п. — носо- 
вичбк. . . 

Платье — убрАння, костюм; (о жен- 
ском)—сукня. 

Плаха-1) ешафбт; 2) (бревно)—колбда 
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Ллач , - 160 — Побсг 

Плач—плач || т евньїй—жалюгідний, 
Ллашмя—плискбм. плйзом. 
Плащ,—плащ, кербя. 
Ллева — плівй, плівка; девственная 
плева дівдча пербтинка. 

Плевание—пяювйішя Ц - ател^ница— 
плювйльннця || -ать—плювйти Ц -вок 
—плюй. 

.Плед—плед. 
Ллеменной—племінний, заводськйй. 
Племя—плім'я (рйд. п.—плбмени). 
Ллемянник—племінник, нббіж II - нни- 

ца—племінниця, неббга. 
Плен—полби II - ник—полонбний, брй- 
иець II - нньїй -полонбний. 

Пленительньїй — звабливий, чарів¬ 
ничий. 

Пленка — плівка; (только о раст. и 
животи, пленке) — болбнка; (фото¬ 
граф)—фільм. 

Пленять—вйбити, чарувйти. 
Плесень—цвіль,-цвіли (р. п.). 
Плескать,-ся - плн)скати,-с8,хлй)пати,- 
ся, плюскотіти. 

Плесневеть — зацвітйти, пліснгівіти, 
снйдіти; братися цвіллю. 

Плести-плести; пл-ти ерунду-верзтй 
дурнйці || - ся—1) плестйся; 2) плбн- 
татися, чвалйти (йогб конйчка чвалйе 
аби-йк). • 

Плетень—пліт (плбту). 
Плеть (плетка) —канчук. 
Плечо -плечб, рамбно. 
Плешивьій — плішйвий, голомшйвий, 
голомбзий. 

Плита—плйта, (собнрат.)—плйття. 
Пловец- пливбць. 
Плову чий—плавучий; (о мосте)—на- 
плавнйй. 

Плод—бвоч, плід Ц-дить,-ся—плодй- 
ти,-ся II - довитмй—плідний, плодю¬ 
чий || -довьій—овочбвий, плодовйй 
II -доводство — плодівнйцтво II - до- 
леременньїй — ПЛОДОЗМІННИЙ II - до- 
родньїй -родючий || - досмен—пло¬ 
дозмін ||- дотворньїй—корйсннй. 

Пломба—плбмба || -бировать —плом¬ 
бувати. 

Плоский пласкйй, плескйтий, рівний 
(такйй плескйтий. як от корж), пли- 
скбватий (на низбнькому плискбва- 
тому острівці); (об остроте, шутке)— 
недотбпннй, безбарвний,заялбзений 
ііі - скость — 1) площйна (землй зда¬ 
сться рівною площйною)^ 2) (пош- 
лость)—заялбзена, утбрта, безбйрвна 
(думка, слбво, вйслов...). 

Плоскогорье -високорівня. 
Плоскогубцм обцбньки. 
Плот—плит, сплав. 

Плотина —грббля. 
Плотннк —тбсля Ц - тничать—теслю- 

вйти Ц - тннчество—теслярство. 
Плотно — щільно; міцно (міцно прн- 

бгіта дбшка); плотно поесть — га- 
рбзд, як слід попоїсти II - ность — 
1) щільність; 2) (фнзнчсск., химн- 
ческ., о населений)—густість || - ний 

. —1) щільний; 2) (физ., хнмич., о на- 
селен.)—густйй; 3) міцнйй (міцнб по¬ 
лотий); 4) (о человеке)—дебблий, 
крембзннй. 

Плотоядньїй — м’ясоїдний, м'ясожбр- 
ний; (переносно)—пожйдлнвнй, хтй- 
вий (хтиві пбгляди). 

Плоть—тіло. 
Плохо—погйно, зле, кбпсько II - хой — 
погЙннй, кбпськнй; плохо дело— 
кбпська спрйва. 

Площадка — майдйнчик; (вагона)—ґй- 
нок; (лестннцьі)—уступ. 

Площадной (о бранії) — в^лишній, 
чбрний. ; 

Плошадь—майдйи, плац. 
Плуг—плуг. 
Плут—крутій, шбльма, шахрйй || -тня 

(плутни) — викрут, викрутні, шах- 
рййство II • товать—шахрувйти, мах- 
лювйти Ц - товской — шахрййськнй; 
плутовской вид—хйтрий вигляд. 

Плнть—ПЛИСТИ, ПЛЙН"ТН. 
Плюгапьій—миршавий. 
Плясать—танцювйти || - ска—танбк. 
Плющ—блющ. 
По — 1) (с дат. п., обознач. .где, по 
чему* переводится творнт. гі. 
существ.) — іти пблем (=по полю), 
лісом; 2) (с творит. п., обознач. .со- 
гласно с чем, вдоль чего, по об¬ 
разну, примеру*) — за (зробйв за 
твоїми вказівкймн; пішлй за водбю= 
по течени(о; блйнок за зразкбм 
українбйнківських); 3) (по причина) 
—з, через (з ненйвисти до мбне); 
4) (мера, размер, предел)—по, до (по 
три рублі; до неділі); 5) (по мненню, і 
взглядам) — на (на мою думку); по 
адресу - на адрбсу; по какому делу 
—в якій спрйві; по постановлений) 
—згідно ухвали, постанбви (...за ухва¬ 
лою, постанбвою); операцнй по 
сбьіту — оперйції зб^гу (...що до 
збуту); расходьі по содержанию- 
вйтрати на утримання (...що до утрй- 
мання); задачи ііо физике — зав¬ 
даний з фізики. 

Побагроветь—почервоніти. 
Побаиваться—поббюватися. 
Побег—1) утбча; 2) (растегіня)— пйгін, 

пйсннок. 

. _ 
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Побегушки 161 - 
ПотседневньїЙ 

Побегушки (в вьіраж. „на побегуш- 
ках“) — побігеньки. 

Победа перембга II-бедитель—пере- 
мбжець II - бедньїй — персмбжннй, 
звитйжний || - бедоносний-побідЄн- 
ний II - беждать — перемагати, (сов. 
в.)—перемогти. 

Повелить — вибілити. 
Побережье—прибережжя, узбережжя. 
Побеспокоить - потурбувати. 
Побираться-старцювати, жебрати. 
Побиться об заклад—зайтй у заклад, 
закластися. 

Поблагодарить—подйкувати (кому). 
Поблажка — потурання, пбпуст; по¬ 
блажки не давать—не потурати. 

Побледнеть—збліднути; (как полотно, 
сильно)—пополотніти. 

Поблекнуть—зблйкнути, змарніти. 
Побои поббї II - ще—бойовище. 
Побор (поборьі) — вйрва (вйрвн), 
здйрство. 

Поборник—оборбнець. рЄчник. 
Побочний — сторбнній, додаткбвий 

(додаткбвий заробіток). 
Побрить,-ся—поголйти,-ся. 
Побрякушка—брйзкало. 
Побудитель — побудник, *движнйк, 

•підгін,-гону || - будительньїй — по- 
будлйвий; *направнйй (направні мо- 
тйви)||-буждать (побудить) спону¬ 
кувати, змушувати, схилйти (такі 
тяжкі умови змусили мене відмб- 
витися від роббти); заохбчувати 
(прйклад цей заохбчує всіх досягтй 
такйх наслідків) || - б'уждение—при¬ 
чини міркування, мотгів (з якйх 
міркувань ви покйнули педагогічну 
дійльність?); (бессознательное п.) — 
спонука; см. еше Побудитель. 

Побьівать—побувбти. 
Повадиться — спонаднтися І! - дка — 

1) (привіячка)—налбга; звичка; 2) см. 
Поблажка. 

Повалить,-ся—повалйти,-ся. 
Повальний — масовий, огульний, по- 
голбвний; повальная болсзнь 
пбіиесть. 

Повар—кухар, куховар. 
Поварений Л—кухЄщчнй. 
Поведение повбдження, поведінка. 
Повезти (об удаче)—пощастити, пітй 
рукою. 

Повелевать—орудувати, розпоряджа- 
ти (чим), посідати (що); (повелеть)— 
наказати, розказати, звеліти || - ле- 
ние — наказ, рбзказ, веління її - лн- 
тель—владар,-ря, повелйтель || - ли- 
тельное наклонение — вольовгій 
спбсіб. 

Повергнуть (в тоску, уньїние, от- 
чаяние...)—завдавати (туги...); кйдати 
(у рбзпач...). 

Поверенньїй—вірник. 
Поверне—повір'я. 
Поверить—1) повірити, поняти віри; 

2) сов. в от поверять. 
Поверка—перевірка. 
Поверстньїй верстовйй, від верстви. 
Поверхностньїй — поверхбвний, поз- 
верхбвий; побіжний (побіжне вра- 
жіння). 

Поверхность—поверхня. 
Поверять - перевірйти, (сов. в.^пере- 

вірнти. 
Повеса-гультйй, гульвіса. 
Повесить,-ся — повісити, - ся, за¬ 

віситися; пов-ть нос похнюпитися. 
Повествовать—оповідати || - тельньїй 

—оповідальний, розповідний. 
Повестка—пбвістка. 
Повесть—пбвість,—пбвісти (р. п.). 
Поветрие—п6шесть,-ти (ж. р.). 
Повздорить — посердитися, см. По- 
ссориться. лк 

Повивальная бабка (баба) оаоа- 
сповитуха, повитуха. 

Повидаться—побачитися. 
Повидимому—вйдно; (соттенком боль- 
шей уверенности)—либбнь. 

Повинная — признання; явиться с 
пов-ой—повинйтися (прийти). 

Повинность— повйнність; пов-ть на¬ 
туральная — відбуток; пов-ть во- 
инская—військбва повйнність. 

Повинний — 1) вйнний, 2) (в редком 
значений „покаявшийся*)—ш° при¬ 
знався до вшій; повинную принести 
—признатися до винй. 

Повиноваться — слухатися, коритися 
II - вение — пбслух, слух’йшсть, по- 

Повод—1) пбвід(візьмй конй за пбвід); 
2) прйвід; по какому поводу — 
з якбго прйводу; без всякого по¬ 
вода без нійкої причйни. 

Повозка—віз (вбза), пбвіз. 
Поворачивать— повертати; повора- 
чивайся!—мершій! || - вернуть - по¬ 
вернути, завернути. 

Поворот-поворбт, зворбт Ц -ливий- 
поворбткий, меткйй || - ньій пово- 
рбтний, зворбтний. 

П о в р еж дать—за ш кбджу вати; (сов. в.) 
—зашкбдити, завадити ||-ждение 
шкбда, ушкбдження. 

Повременний—часовйй (повр-е из- 
дание — періодйчне видання); по- 
часбвий (почасбва заплата). 

Повседневний повсякденний. 

Російсько-український словник.—II. 



ііовсеместньїй - 162 — Подвластнь.» 

Повсеместньїй—повсюдний. 
Повсюду—усюди, по всіх усю дах. 
Повтореиие — повторення II -рньїй— 
повтбрний || - рять—повторювати. 

Повнішать — подвйщувати, підносити 
II - шение—підвищення, піднОсення. 

Повязка—обвйзка, оперізка. 
Погашать (погасить)—(долги)-сплй- 
чувати; (затраченньїе средства)—від- 
шк0довувати;(имущество)~амортизу- 
вОти||-шение—(долга)—сплачування; 
(затр. средств)-відшкодув4иня; (иму- 
шества)—амортизація. 

Погибать—гйнути, (сов. в.)—загинути 
II - бель — загйбіль, загйн || - бель- 
ньій—згубний. 

Поглощать (поглотить) — убирати; 
(химич.)—углинОти; (свст)—абсорбу¬ 
вати Ц - щение—убирйння (в сОбе), 
(хим.)—углитйння, утягання; (света)— 
абсОрпція. 

П ог н аться—погнатися. 
Поговаривать — гомоніти, говоргіти; 
поговарнвают—хОдять балачкй. 

Поговорка—прйказка. 
Погода—погбда; хорошая п.—годйна; 
плохая п.—негбда. 

Погодя—перегбдом. згОдом. 
Поголовно — чйсто, геть (усі, усіх, 

усім...) (поголовно всех арестовали— 
усіх чйсто заарештовано) || - ньій— 
масовий, загальний. 

Погон—погОн. 
Погонщик—погОннч. 
Погоня — догін,-гОну (що сйли в їх 
стйло, побігли в догін); гонйтва (го- 
нйтва за грішми) || - гонять — під- 
ганйти. 

Погорелец—погорілець. 
Погорячнться -погарячйтися; погоря- 
чившись—у зйп&лі. 

Нограничньїй—прикордонний. 
Погреб льох. 
Погребальньїй — похоронний || - бать 

— ховати, хоронйти Ц - бение — пО- 
хорон. 

Погремушка—см. Побрякушка. 
Погрешность—Огріх, омйлка. 
Погром — сплюндрування, спусто¬ 
шення; (в спец. знач.—еврейский)— 
погрОм. 

Погружать, - ся (погрузить, - ся) — 
1) занургіти, - ся, затоплйти.-ся (за- 
нурйвся в вОду; затопйв пОгляд у 
далечінь); погрузиться в разми- 
шления—у роздуму зайтй;2)(о гру- 
зах)—ладувйти, вантажити,-(сов. в.)- 
зладувіти, навантажити || - грузка— 
ладувйння, вантаження. 

Погрязать—загрузати. 

Погубить—занапастйти, збавити. 
Под—під, попід; над (над вОчір=под 
вечер); под рукой—на пОхваті; под 
гору—з гори. 

Подавать,-ся—подавйти,-ся. 
Подавиться—удавйтися. 
Подавление—придушення; притишен¬ 
ня (притйшення ночуттй) II - влять 
— придушувати; прнтйшуватн; по- 
давляющее большинство — пере¬ 
важна (значна) більшість. 

Подавно—поготів, потОму, потім (ув 
ОдОсі немає землі, а в ЧорномОріТ 
і потім немає; тепОр вітрів немає а 
там і потому). 

Подагра—подагра. 
Подарить—подарувати || - рок—пода¬ 
рунок. 

Податель—подавОць. 
Податливий—здатливий, поступлйвнІІ. 
Подать — подать,-ти || - тной — подат¬ 
ковий. 

Подача—подавання. 
Подачка— дйтка, (подачки)—мантулн, 
минтуси. 

Подаяние—мйлостиня. 
Подбивать — 1) підбивати; 2) (под- 
говаривать)—иаштйрювати. 

Подбнрать—підбирати, (сов. в.)—піді¬ 
брати; добирати, (сов. в.)—добрати Ц 
- бор—підбирання; добір,-бОру (гар¬ 
ний добір кОльорів) Ц-щик мехов— 
кушнір. 

Подбородок—підборіддя (ср р.). 
Подбочениваться-у боки братися. 
Подбрзсмвать—підкидати. 
Подвал — *підпОверх (кватйря у під- 
пОверсі);льох(винО з льохів Сільсько- 
союзу). 

Подведомственньїй-підвідомннй, під- 
лОглнй. 

Подвергать — віддавати, виставляти, 
поставлйти; п-ть наказаним) — на¬ 
кладати кйру; п-ть опасности—ви- 
ставлйти на небезпеку; п-ть лише- 
нию прав — позбавлйти прав; п-ть 
суду - віддавати під суд || - ся - під¬ 
лягати, підпадати (підлягати карі); 
п-ться опасности — бути у небез- 
пбці; підпадати під небезпеку. 

Подвсртьіваться — навертатися (на¬ 
вернутися), надходити. 

Подвиг — пОдвиг Ц - вижник — под- 
вйжннк. 

Подвигать—посувати. 
Подвнжной —1) рухливий; 2) (про- 
тивупол.—недвиж.) — рухОмий (ру- 
хОмий склад=подвижной состав 
Ж. д.). 

Подвластньїй —підвладний. 



^ - 

Полвода - 163 — 
Подобаеі 

Подвода—підвбда, хура || - дчик—під¬ 
відний, хуршйк. 

Подводньїй — підвбдннй (підвбдна 
лбдка). 

Подвоз—нбвіз, привіз. 
Подворотня—підворітниця. 
Подвох-підступ, каверза. 
Подвьіпить—підпйти; подвьіпивши 

на підпйтку. 
Подвязка-під'Язка [підвЯзка). 
Подгадить—підкапостити, пошкбдити. 
Подговаривать—підмовлЯти. 
Подгокять—підганйти, (сов. в.)—піді¬ 
гнати). . 

Подгородньїй—передміський. 
ГГодготовительньїй — підготбвчий 

- вка — підготбвлення, підготбва || 
- влять—підготбвлювати, (сов. в.)— 
підготувати. 

І1оддавать,-ся—піддавати,-ся. 
Поддакнвать- підтакбти. 
Подданньїй — підданий, підданець || 

- нство—Підданство. 
Подделка — підрббка, підрбблення 

- лмвать,-ся — підрбблювати,-ся Іі 
- льівание—підроблювання |] - льньїй 
—1) підрбблений; 2) (о. смехе, чув- 
стве...)—удаваний, рбблений. 

Поддерживать — піддержувати, під- 
трймувати Ц - жка — піддержка, шд- 
трймка. 

Поддувало—піддувбло; отверстия в 
решетке п-ла—прогари. 

Под’езд—ПІДІЗД. 
Подействовать — уплйнути; (о мерах 
воздействия, лекарствах)—допомогти, 
мати [свій] наслідок. 

Поделка—дрібнб роббта. 
Под’ем — 1) піднесення (піднесення 

революційних настроїв); 2) (подни- 
мание),—піднятій; 3) схбдження (схб- 
дження на Монблан); 4) (обуви) під- 
бйття^ 5) (о местности) узвіз.-в6з> ? 
стал тяжел на под’ем—став млй- 
вий, незрушний II - НЬІЙ — звіднйй 
(звіднйй кран); под’емнме деньги— 
грбші на переїзд, подорбжні грбші. 

Поденщик—поденний, поденник. 
Подержанньїй—ужйваний, бувший у 
вжйтку. 

Подешеветь—подешевшати. 
Поджарьій—худорлявий, сухорлявий. 
Поджидать—чекати (когб й на кбго), 
очікувати, дожидатися .(когб). 

Поджигатель—палій; ||- гать —підпа¬ 
лювати. 

Поджилки—жйжкй. 
Поджог—підпал. 
Подзадоривать — розпалювати, під - 
южуватн. 

Подзатьільник— запотйлншннк. 
Подзаїцитньїй—підоборбнний. 
Подземелье—Підземелля, сутерени. 
Подземньїй—підземний. 
Подзол—попільнйк, підзбл. 
Подкапьівать,-ся—підк6пувати,-ся. 
П од караул ить—підстерегтй. 
Подкидьіш—підкйдько, підкйнений. 
Подкладка—1) (в одежде)—підшгівка, 

підбійка; 2) см. Подоплека. 
Подкова — підкбва || - вьівать під- 
кбвувати, (сов. в.)—підкувати. 

Подкожньїй—підшкірний. 
Подкоп — підкіп (підкбпу); (пере¬ 
носно);—підступ. 

Подкрадьіваться — підкрадатися, під¬ 
биратися. . , , „ 

Подкрепление — підсилок, шдмбга || 
- плять—підсйлювати, покріплйтн П 
- пляться (едой)—під'їсти, попоїсти. 

Подкузьмить—підкувати. 
Подкуп-підкуп || - пать—підкупляти. 
Подлаживаться—піддббрюватись, ла¬ 

ски запобігати. 
Подле—см- Возле. 
Подлежать—належати, підпадати (ця 
справа належить до суду) || - жаїций 
—налбжний (до чбго); подлежащее 
(грам.)—підмет. 

Подлец—падлюка, паскуда. 
Ііодлинник — первотвір II - нность — 
справжність, дійсність || - нньїй 
справжній, правдйвнй; с подлинньїм 
верно-з первотвбром згідно. 

Подло—підло II - льій— підлий. 
Подлог—фальшування, фальш (| - лож- 
ньій- зфальшований, фальшивий. 

Подмастерье—підмайстер. 
Подменивать підмінювати. 
Подметать—підмітати, (сов. в.)—під- 

мсстй. 
Подметить—углЯдіти, зауважити. 
Подметка—підметка. 
Подмеїщівать—примішувати. 
Гіодмоченньїй—нідмбчений • 
Подмостки — риштбвання; (театр.) 

кін.-кбну. 
Подмьішка—пахва, паха. 
Подначальйьій—підрядний. 
Подневольньїй—підневільний. 
Поднимать—підіймати, звбдити; (про- 

м ьі шленность); производительность ) 
—піднбсити, (восстание) — знімати, 
здіймати; поднять шум-збйтн буч>, 
подниматься (о ценах) - піднбситися. 

Подножие (гори)—підгір'я || - жка 
стунйцн, підніжка || - жньїй — під¬ 
ніжний; (корм п-й) паша. 

Поднос—підніс (піднбсу) 
І Подобает—годгіться, слід. 



Подобие — 164 - Подтверждать 

Подоби©—подбба, подібність; нап-ие 
— на взїр ц - бно—мов, як, наче || 

— биьій— подібний. 
Подобострастие—підлесливість. 
Подождать—зачекати, почекати (когб 

й на кбго), підождати. 
Подозревать—підозрівати; подозре- 
ваемьій — запідбзрений || - рение — 
підозріння Ц - рительность — підо¬ 
зрілість II - рительньїй—підозрілий. 

Подоконннк—підлокітник, лутка (я за 
луткою коло вікнй сидж^). 

Подол—поділ; (одежди)—подблок, за- 
пбла. 

Подонки (общества)—покидьки (гро- 
мадйнства). 

Подоплека—*підоснбва. 
П одотдел—підвідділ. 
Подотчетньїй—підзвітний. 
Подорваться — надірватися, підвере- 

дйтнся. 
Подорожать—подорбжчати. 
Подоспеть—приспіти, нагбдитися. 
Подоходнмй— відприбуткбвий; по- 
доходно-поимущественньїй налог 
— відприбуткбво-майнбвий податок; 
подоходное обложение — прн- 
буткбве оподаткування. 

Подошва — підбшва; п-ва горьі — 
підгір'я. 

П о д п адать—п іди а діти. 
Подписание-підписйння ||-сной (лист) 

—підписний лист; подписная цена 
— передплата Ц -ска (на периоднч. 
издания) — передплата, передпла¬ 
чування Ц - сьівать — підлйсувати 
||-сьіваться (на периоднч. изд.) — 
передплачувати (газбту, часбпис...) || 
-сь—підпис, су (м. р.). 

Подполье — нелегальний стан, неле¬ 
гальні умбвини, нелегальне існу¬ 
вання И - льньїй—нелегальний, таєм¬ 
ний. 

Подпора—підпбра. 
Подлочва — підгрунтя || - венньїй — 

підґрунтбвнй; вода под-ная — під- 
грунтбва вода. 

Подпоясьіваться - підперізуватися. 
Подправиться—підмогтйСя. 
Подпруга—попруга. 
Подпускать допускати, припускати. 
Подражание—наслідування || -жать— 

наслідувати (когб). 
Подразделение — підпбділ || - лять— 

підподілйти. 
Подразумевать—розуміти. 
Подрасти—підбільшати, ш'дростй. 
Подраться —побйтися. 
Подробность — подрббицн Ц - бньїй — 
докладний, у подрббицях. 

Подросток—підліток. 
Подруга — пбдруга, подружниця ц 

-житься — здружйтися, запри- 
йзннтися. 

Подручньїй—підручний. ' 
Подрьів—.1) зрив, підрйв; 2) (автори¬ 

тета, доверия...)-збавлення || - вать— 
1) зривати, підривати; 2) збавлйти 
(авторитету) Ц - ваться (подорвать¬ 
ся) — надриватися, надвереджатися, 
надвередйтися. 

Подряд -1) (сущ.) підрйд; 2) (нареч.) 
зрйду Ц - дчик—підрядник. 

Подрясник підрйсник. 
Подсвечник—свічйгік; (церковний)— 
ставнйк. 

Подсказьівать—підказувати. 
Подскакать—підскбчити (Подскакал 
на коне)—підскбчив конем. 

Подскакивать—підстрибувати. 
П одслащивать—посолбджувати. 
ПодслеДственньїй—підслідний. 
Подслеповатьій—підсліпа, сліпобкий, 

сліпавий. 
Подслушивать—підслухати. 
Подсматривать—підглядати, підднвлй- 

тися. 
Подсмеиваться — кепкувати з кбго, 

підсміюватись з кбго. 
Подснежник — прблісок (мн. ч —прб- 

ліски). 
Подсолнечник—сбнячник. 
Подсолнечное масло—(сбнячникова) 

олія. 
Подспорье—підпомога. 
Подставка — підставка Ц - вной — під- 
ставнйй. 

Подставлять—підставлйтн. 
Подстерегать—підстерігати,(сов. в )— 

підстерегтй. 
Подстилать—підстблювати (по- 
достлать)—підстелйти. 

Подстрекать — підструнчувати, під¬ 
бивати Ц - тель—підбурник, направ¬ 
ник Ц - тельство — підбивання, під¬ 
струнчування, направа. 

Подстрелить—підстрблнтн. 
П о дсту н ать—підсту пати. 
Подстрочний—підрядкбвий. 
Подсудимьій—підсудний || -дность— 

підсудність II - дньїй — підлеглий 
судові. 

Подсчет—підрахунок; підрахбвання. 
Подтасовьшать — (карти) підтальб- 

вувати; (факти, цифри...)—перекру¬ 
чувати (в шахрайський спбсіб), мах¬ 
лювати (з чим). 

Подтачи вать—підточувати. 
Подтверждать — підтверджувати || 

- ждение—підтвердження. 



Подтижки — 165 - Поимка 

Подтяжки—пбмочі. 
Подтянуть—підтяглі. 
Подумать — (над чем) — зміркувати 

(що), змгіслити (що); (о ко.ч, чем)— 
згадати (за кбго, про кбго). 

Подурнеть — споганіти, погіршати; 
(сделаться глупеє) - подурнішати. 

Подушка пбдушка. 
Подхватьівать—підхбплювати. 
Подход — перепровадження; тракту¬ 
вання, підступ, пбгляд (уміле пере¬ 
провадження спрбвн антирелігійної 
пропаганди; професійне трактування 
справи; обербжннй підступ до на¬ 
болілих питань; такйй пбгляд на 
справу занадто звужує н ббсяг) || 
- ить 1) підхбдити; 2) (бьіть к лицу, 
приличествовать)—пасувати, лйчити || 
- ящий—слушний; (соответственньїй) 
—відповідний; придатний (саме це 
придатний для села крам); (к лицу),— 
притбшннй. 

Подчеркивать—підкреслювати 
Подчинение—упідлбглення II -ННЬІЙ — 

підлеглий, підрйдний. 
Подчинять — упідлбглюватн || - ся — 
підлягати, підпорядкбвуватнся. 

Подчистка (в документе, счете..)—під- 
чйщене (місце).. 

Подшивать—підшивати. 
Подшипник—валнгіця, підчіпник;п. на 
шариках—кулькова валнйця. 

Подштанники—спідні 
Подшутить—пожартувати з ким, втйти 
жарта з ким. 

Подьігрьівать—пригравати. 
Подьіскивать—підшукувати. 
Пожадннчать-*поласитися. 
Поєдинок -двобій,-ою; (состязание)— 
герць. 

Поезд—поїзд II -ка—пбдорож. 
Поемньїй (луг)—заплавний (—на лука, 
пійма). 

Пожалеть пожаліти, пожалкувати. 
Пожаловать (к кому) — завітати (до 
кбго); пожалуйте прбшу, прбсимо 
(прбсимо до кімнати ); (кому что)— 
подарувати (кому шо), надати ||'-ся 
—поскаржитися. 

Пожалуй — 1) пбвно, либбнь (чбрна 
хмара наступає, либбнь дбщик бу¬ 
де); 2) (ладно, пусть уж)—про мбне 
(про мбне, хай і лишається тут). 

Пожалуйста—будь ласка. 
Пожар —пожар, пожбжа Ц - ньій-по- 
жарннй, пожбжний. 

Пожатие - стиск. 
Пожелание-побажання, пожадання. 
Пожениться—побратися, одружйтися. 
Пожертвование—пожбртва || - твовать 

пожбртвувати, офірувати (пожбртву- 
вав велйку суму); поступйтися (по- 
ступйвся своїми іитербсами); по- 
жертвовать жизнию — наложйти 
життй м 

Пожива — пожйва; (у пчел)—узйток || 
- виться—поживйтись 

Пожизненньїй — довічний, до жи- 
вбття.. 

Пожилой-літній, пбстарий. 
Пожимать—стискати. 
Пожинать (плодьі) — збирати (те, що 

посіяв). 
Пожирать — пожирати, (сов. в.)—по- 
жбрти. 

Пожитки-манаття, *барахлб. 
Поза пбза || - ировать-позувати. 
Позабавиться—розважитись. 
Позаботиться—подбати (за, про кого,. 
що; чим); поклопотатися. 

Позавтракать—поснідати. 
Позавчора—позавчбра, завчбра. 
Позади — позаду, іззаду, по-за (по-за 

хатою). 
Позаимствовать—запозичити. 
Позапрошлогодний — позаторішній; 

в позапрошлом году—позаторік. 
Позариться-поквапнтися. поласитися. 
Позволение — дбзвіл.-волу; с позво- 
ления сказать—пробачте на слбві, 
шанувавши слухи ваші ||-лительно 
— годйться, є рація (бтжс, є рація 
запитати, чом так недбало иере- 
водйлося дбсі справи!) Ц - лять — 
дозволйтн, (сов. в.)—дозвблитн. 

Позвонок — хриббць II - ночник хри- 
ббт, стовп хрибтбвий. 

Поздний—ПІЗНІЙ II - дно—пізно. 
П оздоро ват ься—п р н вітати ся. 
П оздор о веть—поздорб вш ати- 
Ноздравительньїй—(речь, слово, прн- 

ветствие)—на привітання, для при¬ 
вітання (промбву на привітання ви¬ 
голосив т. Ведь) || - вление - при¬ 
вітання, вітання II - ВЛЯТЬ—вітати. 

Поземельний—позембльний. 
Позиция—позйція II - ционньїй—пози¬ 
ційний. 

Познавание — пізнавання || - вать — 
пізнавати. 

Познайомить,-ся—познай6мити,-ся. 
Познание—пізнання. 
Позолота— позолбта. 
Позор — ганьба, сбром || - ить — гань¬ 
бити Ц - ньій - ганббний. 

Позив—хіть, хбтн (ж. р.); пбтяг (до. 
чбго). 

Поймать—сіуіпіймйти, зловити. 
Поименний—імбнний. 
Поимка—пійманка, піймання. 
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Поиск (поиски) — шукйння, (образ¬ 
неє)—шуканйна. і 

Пойти—пітй. 
Поить - поїти, напувати. 
Пока —пбки, дбки; аж (сидів, аж сбнце 
зайшлб); тнмчйсом (нехай тимчйсом 
посйдять). 

Показ—пбкбз Ц - заниє — свідчення || 
- затель—покажчик || - зательний — 
зразкбвнй, показбвий || - зной — по¬ 
казний Ц -зивать — показувати; (в 
судсбн. проц.)-свідчитн; показувать 
вид—удавати (що); и виду не пока- 
жет — і ндвзнакй не дасть || - зві¬ 
ваться (показаться)—показуватися; 
з даватися, (сов. в.)—здатися (мені 
здалбся, що це був мій знайбмий). 

Покамест—поки-іцо; см еще Пока. 
Покатий—спадистий, згбристий. 
Покачиваться — похйтуватнся, гойда¬ 
тися. 

Покаянне—покута, каяттй || - ятися— 
покйятися; (искупить вину)—спо¬ 
кутувати. 

Поквитаться—поквитатися 
Покидать (покинуть)-покидати, ли¬ 
шати; відбігати (відбігти) (когб). 

Покладистьій—згідливий, потульпгій. 
Поклажа—лйжа, вантаж. 
Поклеп наклеп; возводити п-п. — 

натягати наклеп, пеню волоктй. 
Поклон - уклін,-лону; вітання (пере¬ 
дайте йому моб вітання) || - нник — 
прнхйльннк; бьіть поклонником 
(чего) (= бьіть любителем чего)— 
кохатися (у чбму); (п. культа)—по- 
клбнник, приклбнник; || - нница — 
прнхйльниця; приклбнниця || -нение 
—оббжнення II - няться — оббжню- 
вати. 

Поклясться—заприсягтйся. 
Покой— [фбкій, супокій,-кбго; оста¬ 
вить в покое -дати спбкій. 

Покойник -небіжчик, покійник. 
Покойньїй - 1) спокійний, супокій¬ 
ний; 2) см. Покойник. 

Поколебать—похитнути || - ся—похит¬ 
нутися; завагатися. 

Поколение—покоління; молодое по- 
коленне - памолодь. 

Покончить — покінчйти; пок-ить 
жизнь самоубийством—собісмерть 
заподіяти; збавити себе життй, по¬ 
кінчити самогубством. 

Покорнейше—уклінно, ласкаво. 
Покорность — покора, покірність || 

- рнмй — покірний, покірливий II 
- рять,-ся покорйти,-ся, корити,-ся, 
скорятн.ся. 

Покос—покіс,-кбсу. 

Покража—крадіжка. 
Пгкрасить—покрасити, пофарбувати, 
Покраснеть—почервоніти; (от стьіда, 
смущения)—зашаритися. 

Покров — накриття, покриттй; снеж- 
ньій п. — сніговий настил; расти- 
тельньїй п.—рослинне вкриттй; поч- 
венний п.—грунтова поволбка. 

Покровитель — покровитель, охорбн- 
ник || - ственньїй—охорбнчий, про¬ 
текційний || - ство — охорбництво, 
протегування || - ствовать — підпи¬ 
рати, охоронйтн, протегувати. 

Покрой -крій.-крбю. 
Покривало—покривало, накриття. 
Покривать,-ся—покривати,-ся, укри¬ 

вати,-ся; пок-ться пилью, сне- 
гом...—припадати пилом... пок-ться 
водою, пеною, льдом... —понЯтися 
водбю... 

Покуда—см. Пока. 
Покупатель—покупбць || -тельница— 
покупнйця Ц - тельная способность 
—купівельна спромбжність. 

Покупать—купувати || -пка -1) (про¬ 
цесе)—купівля, закупня; 2) (куплен- 
ное)—пбкупка II - пной-куибвашій 
(купбваннй хліб). 

Покушаться—важитися; робйти, під- 
нбсити замах Ц -шение—замах. 

Пол—1) підлбга; (земляной)-долівка; 
(дерсвянньїй)—поміст; (паркетний)— 
тафльбвана підлбга; 2) стать (р п.— 
стати, ж. р.), поголів'я, рід, пол; 
3) 1/з-п'в - II ■ овой — 1) підлбгб- 
вий; п-ая доска, половица — мо- 
стйна; 2) сексуальний, поголівний, 
половйй; половие органи — прн- 
рбдження; иоловой акт - см. п. сл. 
Акт. 

Пола—пола. 
Полатать -гадати; положим—припу¬ 

стімо, даймо на те; положить го¬ 
лову—наложити. накласти головбю; 
полатаюсь на вас—здаюся на вас; 
полагаетея (надлежнт) — належить, 
(должно)—слід. 

Поладить (не поладили)—не помнргі- 
лись. (Це вчбра мені з Яцькбм 
прийшлбсь не помирйтись). 

Полати -піл (пблу). 
Полгода - піврбку. 
Полдень—південь; в полдень — о 

'півдня 
Поле — пбле; (обрабатьіваемое)—лан; 

(пахотное)—ріллй; опитное п.—до¬ 
свідне п; паровое п. толбка, пар; 
показательное її.—зразкбве, пока- 
збве п.; поле битви—боїще; поля 
книги—берегй, краї; поля шляпьі— 
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криси II - водство — рільнйнтво, 
польовб господарство II - вой—по¬ 
льовий. 

Полезньїй—корисний, пожитбчний. 
Полемический—полемічний. 
Полено—поліно. 
Полет—літ; літання (зразкові літання 

на планерах); полет фантазии—ши- 
рйння, буйння фантйзії. 

Полечь—полягтй. 
Ползать—пбвзати ||- зкий—повзькйй 

II - зком — пбповзом, плазом || - зу- 
чий — сповзнйй (сповзнйй ббрег); 
(о растениях)-виткйй. 

Поливать — поливати || - вка—полй- 
ванка. 

П олинять—зли нйти. 
Полировать—яснйти. глянцюватії. 
Политический—політйчний. 
Полиция -поліція II -ейский—поліцай. 
Поличное—поймать с поличньїм— 
зловйтн на (самім, гарйчім) вчйнку. 

Полка - полйця. 
Полк — полк II - овник — полкбвник || 

-овой — полковйй || - ководець — 
полковбдець. 

Полно — 1) пбвно, ущбрть; 2) (до- 
вольно, будет уже)—гбді, дбсить, 
край. 

Полновластнмй — повновладний || 
- кровний — повиокрбвний || - лу¬ 
пне — пбвня (місяця) II - мочньїй— 
повноважний. 

Полностью—уповні, цілкбм || - нота— 
пбвня, пбвнява, пбвність; (телесная 
п.) — опасистість,-стости || - ний — 
пбвний, (о толстяке)—гладкйй, опа¬ 
систий. 

Полночь—північ; в полночь — опів¬ 
ночі, у глупу ніч. 

Половина половгіна || - нчатий—по- 
ловйнчастий. 

Половица—мостйна. 
Половодие- пбвідь.-води (ж. р ). 
Положенйе—1) станбнище стан (тйж- 

кб станбвише); бить в интересном 
положений — бути у поважному 
стані; 2) статут, постанбва, регла¬ 
мент (стбтут про вйбори); 3) твбр- 
д^кення (головні твбрдження дбкла ду); 
осадное положенйе—стан облбги 
II-жить—покласти, см. еще Пола¬ 
тать. 

Положительньїй -1) статбчннй, ста¬ 
лий (людйна статбчна); 2) (против,— 
отрицат Ь-познтйвний; полтньїй от- 
вет—згбда; положительно (=ре- 
шительно, совсем)—рішуче (рішуче 
я не знав, що маю робйти), збвсім. 

Полоз (саней)—санйця. 

Полоса—смуга (через усб пбле йшли 
смуги); стйга (сарана летіла дбвгою 
стягбю), штбба (велйкі штаби за¬ 
ліза) II -сатьій—смугастий; (о цвете— 
в полосну)—перістий. 

Полоскать—полоскати || -тельница — 
полоскательниця. 

Полость — дуплйна, ймина (ротова 
дуплйна). 

Полотенце—рушнйк. 
Полотно—полотиб || -тнище—пілка. 
Полоумньїй — навіснйй, недо^мкува- 
тий 

Полтинник - півкарббванця, коповйк. 
Полтора—півтора || - ста—півтораста. 
Полубог—півббг 
Полугодие—півріччя II -дичньїй—пів¬ 

річний. . 
Полуграмотний — напівписьменний, 
напівграмотний. 

Полуда—полуда, побіл. 
Полудикий—напівдйкий; напівдикун- 
ський• 

Полукруг — півкруг; (только линия)— 
півкбло II - лий—півкруглий. 

Полуживой—напівживйй. 
Полулист—піваркуш. 
Полумертвьій—напівмбртвий. 
Полумрак—півтбмрява, прйсмерк. 
Полуоборот—півповорбт. 
Полуостров-півбстрів. 
Полуофициальний — півофщійль- 

ний. . , и 
Полупрозрачньїй—напівпрозбрий. 
Полутень—сутінь,-тіни. 
Полутон—півтбн. 
Полуторний- півторачний. 
Полутьма—прйсмерк. ' 
Получатель—(корреспондснции) — ад¬ 

ресат; хто (що) відбирає, одбржуе Ц 
- чать—одержувати, діставати, від¬ 
бирати II - чение — одержання, від¬ 
бирання. 

Полушарие—півкуля. 
Полушка—шаг (м. р.). 
Полушубок—кожух. 
Полий — порбжнявий; (о цилиндрах, 

напр , стеблях растений)—цівуватий. 
| Польїнь — полин (род. п,—полину, 
і муж. р.) , 
! Польза—кбрйсть; в пользу—на кб- 

рйсть; извлекать пользу—зужит- 
кбвувати, послужить на пользу 
пітй на кбрйсть; расположить в 
свою пользу-привернути до сббе 
II- зование-користування; (о врачеб- 
Н0М) — лікування Ц -зоваться (чем) 
—користуватися (з чбго); польз-ся 
дурной славой — у неславі бути; 
п-ться уважением—у пошйні бути; 
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п-ться несчастьем другого — (об¬ 
разно) лихом торгувати; и-ться слу- 
чаем — користітися з нагбди, окізії. 

Польский—пбльський. 
Польстить підлестйти II - ся—поліс н- 
тися, поквіпитися, зазіхнути. 

Польша—Пбльїца. 
Полюбить,-ся - полюбити,-ся, поко- 
хіти,-ся, уподббати; мне полю¬ 
билось—я уподббав. 

Полюбовний—злігідний. 
Полюс—бігун, пблюс. 
Поляк—полйк; (презрит.)—лях. 
Поляна—гілява. 
Полярний-бігунбвий, полйрний (по- 
лйрні краї) 

Помада—поміда. 
Помазанник помізаиець. 
Помаленьку—потрбху. 
Помарка—вйкреслення, вймазане. 
Поменьше -1) трохи мЄншнй,-е; 2) як- 
наймбнше (внтрачійте як-наймЄнше 
грбшей). 

Поменять,-ся—по[з]мінйти,-ся. 
Померкнуть — померхнути, затьмй- 
ти-ся. 

Померять,-ся—поміряти,-ся. 
Поместительньїй —місткйй. 
Поместье—маєтність, маєток, держава. 
Помесь (ублюдок)—пбкруч,-ча (м.р.), 

підтумок (то не спрівжній хорт— 
підт^мок). 

Помет—пбслід; (пом. домашн. живот- 
нцх)—кнзйк. 

Пометка —зйзначка. 
Помеха -завіда; бьіть помехой—сті- 
ти на завіді. 

Помешанньїй—божевільний, причйн- 
ний II - ательство — божевілля || 
-аться—збожевбліти. 3 глузду зійтй 

Помешать—1) (препятствовать) — пе- 
решкбдити, на перешкбді [завіді] 
стати; 2) (о перемешиванни)—помі- 
шіти. 

Помеідать,-ся — містйти, - ся, заміщі- 
тн,-ся Ц-щение— приміщення; жи- 
лое пом-ие—жйтло, помешкання. 

Помещик - пан, поміщйк, дідич || - іци- 
чнй—поміщицький, дідицький, пін¬ 
ський. 

Помнловать — помйлувати, дарувіти 
вину || - ванне—помилування, дару- 
віння впий. 

Помимо—1) опріч, крім; 2) прбтн, мимо 
(це зрбблено мймо моєї вблі); без 
відому (без мо<;6 відому діно дбзвіл) 

Помимание—пбминки || - нать—1) (о 
культе) поминіти; 2) (вспоминать)— 
згадувати; помішай как звали_ 
шукій вітра в пблі. 

Поминутно—що-хвилйни. 
Помннть—памятіти. 
Помогать — |до]помагіти, (сов. в) — 

(до)помогтй; помочь беде - запо¬ 
бігти, зарідити лихові. 

Помои—помйї, вйполосни Ц - ойньїй— 
помййний. 

Помол—млйво. 
Помолвка—заручини. 
Помост—поміст,-мбсту. 
Помочь—см. Помогать. 
Гіомощь — допомбга, пбміч; прийти 
на помощь—стати у пбміч, на пб¬ 
міч II - щник—помішнйк. 

Помрачение—засліплення. 
Помутить,-ся—скаламутити,-ся, збала¬ 
мутити,-ся; (о рассудке) — замутй- 
ти.-ся. 

Помикать—попнхітн (на кбго ти тих 
діток покйнула?.. Та їх будуть чужі 
діти попихіти); потирітн руки (об 
кбго) (варйли вбду ,з нас ледічі ду¬ 
ки і потнрілн об козацтво руки). 

Помисел (помисл)—пбмисел, гідка. 
Помишление—см. Помисел. 
Понадобиться—знадобйтися, здітнся, 
у пригбді стіти. 

Понамарь—паламір(-рй). 
Понапрасну-даремне, надаремне. 
Понатужиться — наповіжитися, по- 
силкувітися. 

Понедельник—понеділок. 
Понемногу — потрбху; (о скоростях, 
процессах...)—повблі. 

Понести—понбсти; понесть наказа- 
ние—дістіти кіру; понесть уби- 
ток — утрітитнся, зазніти шкбди; 
понесть ерунду—дурниці прівити; 
химери погиіти. 

Понижать—знижіти; понизить цену 
—спустйти ціну II - жение — зни¬ 
ження. 

Поникнуть—понйкнути, похнюпитися. 
Понимание-розуміння || - мать—ро¬ 
зуміти; давать понять — давіти в 
знаки, зрозуміти. 

Поновлять—поновлйти, відновлйти. 
Поножевщина—різанйна. 
Понос—бігунка. 
Поносить -1) (честить)—лнхослбвити, 
гінитн; 2) (об одежде) — поносйтн; 
см. еще (сов. вид) Понести II - но¬ 
шений!) —нбшений. 

Понравиться — сподббатися, до впо- 
дбби прийтйся. 

Понуждать — сйлуватн, спонукіти || 
- жденне—сйлування, спонука. 

Понукать—підганйти. 
Понятие—понйття, розуміння Ц - тли- 
вьій—тямкйй, тямущий II - ТИЬІЙ— 



Поошрение - 169 - Порочності- 

зрозумілий, розумний, понятно — 
зрозуміло, розумно. 

Поощрение— заохбчення || - ритель- 
ний—заохбтний ||- рять—заохбчу 
вати, (сов. в).—заохбтитн, діти по- 
нуку. 

Поп—ПІП II - овский—попівський. 
Попадать - (попасть)—попадіти, по- 
траплйти;(в цель)—улучбти; попасть 
в неловкое положение—попастися 
в клбпіт; попасть впросак вкле¬ 
патися; (знергнчн.)—у дурні поши¬ 
тися Н- ся—попадатися, траплйтися; 
(попадаться на глаза)—на бчі на¬ 
вертітися |] -дание—влучання, влуч¬ 
ний стріл. 

Попарно—пірами. 
Поперек—попербк Ц - речннй—попе¬ 
речний. 

Попеременно — впербміж II - ННЬІЙ — 
впереміжний. 

Поперхнуться—заглитнутнся. 
Попечение — ніклувіння || - читель- 
ство—опікування, опіка. 

Поплавок—поплавбць. 
Попойка—піятйка. 
Пополам—упів, напів, на половині. 
Поползновение —намагання, поніда, 

см. еще Покушение. 
Пополнять—поповнйти || - нение-по- 
пбвнення. 

Пополудня—післй обід. 
Попона дбрга, кіпа, попбна. 
Поправка—пбиравка; (в бумагах) — 

підмітка II - влять — поправляти || 
- вляться — поправлйтися; (после 
болезнн)—видужувати, одужувати. 

Попрек—докір, докбра || - ать—доко- 
рйти, корити. 

Поприще—арбна, пбле (дійльности). 
Попробовать—спрббувати, узйти на 
спйток; (на вкус)—покуштувати. 

Попросить—попросйти. 
Попросту—по-прбсту, прбсто. 
Попрошайка— жсбрік |) - айничать— 
жббрати, старцювати. 

Попугай—папуга. 
Попускать — потуріти, попускати || 

- стительство —потурання, пбпуск 
І-ання]. 

Попусту-по-дурнбму, надурно, мірно. 
Попутний—подорбжній; (о ветре)- 
ходовйй II - тчик—подорбжній; (врс- 
менньїй сторонник)—попу’тник,* при- 
кннчик. 

Попьітка—спрбба. 
Порі—порі, добі, час, годйна; с тех 
пор, как—відколй; с зтой пори— 
з пьогб часу, відтепбр; с давних 
нор-здівна; до сих пор—дбсі; до 

тех пор, пока—дбтн, пбкн, піти; 
до пори до времени—до слушнбго 
часу; порою—йнколи, йноді, чісом. 

Пбра—шпіра, пбра. 
Порабощать—поневблювати. 
Порадовать — розвіжити, потішити, 
звеселйти. 

Поражать (поразить)—1) уражіти 
(уразйти), зднвувіти (дйвні звуки 
вразйли мої вуха); 2) поразить 
(врага) — розбйти (вброга) || - же¬ 
нив— порізка; нанести поражение 
— розбйти; потерпеть пор-ие — 
бути розбитим, перембжевим; уріза 
(лікар констатував урізу легбнів). 

Поразительньтй — дйвний, дивовйж- 
ний. 

Поранить—поранити. 
Пораньте — як-найраніше, якомбга 

раніше; зарані, заріння (сьогбдні 
заріні пообідаємо, та піду хоч раз 
погулйю). 

Порвать,-ся—порвіти,-ся, подбрти,-ся. 
Поредеть—порідіти, порідшати. 
Порез—порізане (місце). 
Порешить—1) (принять решение)—по¬ 

класти [рішйнець]; 2) (покончнть)— 
покінчйти. 

Пористий—шпаристий, порйстий. 
Порицание—догіна; виразить пори- 
цанне — вйсловити догіну || - цать— 
гінитн, гудити. 

Порка—хлбст[а]. 
Поровну—нарівно. 
Порог—поріг (-рбгу). . 
Порода—поріддя, рід; (геологич.)-— 
пбклад Ц - дистьій — порбдистий, 
дбброго плбду, поріддя. 

Порождать (породить)—спричинйти 
(що); спричинйтися (до чбго), викли¬ 
кати II - ждение (ехидннно)—кбдло 
гадюче. 

Порознь—різно, нірізно. 
Порой - чісом, йноді. 
Порок — (недостаток) — вада, хиба; 

(грех)—гріх; порок сердца—віда 
сбрця. 

Поросенок — поросй (род. п.—поро- 
сйти) 

Поросль—пірост,-ту (м. р.); (о мел- 
ком кустарнике) — чагарник, ча- 
гір. , , 

Пороть—1) порбтн (пошито погано— 
трбба порбтн); 2) сікти (різкім»)— 
шмаг&ти; пороть вздор теревені 
прівнти, дурнйці верзтй. 

Порох—гброх II - овой — пороховий; 
п-ой склад—порохбвня. 

Порочность — зіпсутість; (сильнеє)— 
| злочйнність І| - ний— зіпсутнй; зло- 



Порошок — 170 — Поспевать 

чйнний; порочньїй круг — блуднб 
кбло 

Порошок—порошбк. 
Порт—порт II - овой—портовйй. 
Портить—псувати, нівечити. 
Портмоне - гаманбць, портмонбт (род. 
п.—портмонбту). 

Портной — кравбць || - няжеский — 
кравбцький Ц - няжество —кравбцтво. 

Портрет—портрбт. 
Портсигар - нигйрннця. 
Портфель -тбка, портфбль. 
Портянка- онуча. 
Порубка-пбруб,-бу (м. р.). 
Поругание—наруга. 
Поругаться—полаятися. 
Порука—зарука. 
Поручать — доручати, прнпоручйти 

II- чемне — доручення; по поруче¬ 
нцю—з доручення II - читель— за- 
поручннк, ручйтель II -чительство— 
запорука. 

Порфнра—багряпйця. 
Порхать—пурхати, тріпотіти, перелі¬ 
тати. 

Порция—пбрція, пайка || -ционннй— 
порційний. 

Порча—псування, нівечення. 
Поршень—тблок. 
Порив—поривання, запал; (о ветре)— 
бурхання, пбдув || - аться — пори¬ 
ваться— Ц - истьій—рвачкйй, нагаль¬ 
ний; бурхлйвий. 

Порядковий—порядкбвнй. 
Порядок — порйдок, лад; привести в 
порядок—упорядкувати II -дочно— 
1) (о количестве)—дбсить, чимало; 
2) (о качестве)—порйдно, гаразд || 
- дочность — порйдність || - ДОЧНЬІЙ 
порядний; путйщнй, путній (только 

о качестве); (о количестве)—чималий. 
Посадить - посадйтн, посаджати (хліба 
напекла такбго молодогб, що як 
посаджала, а він увесь і ссівся в 
печі), посадовйтн (посадовили го- 
стбй) Ц -дка-(о растениях)—садіння, 
садження; (на судно, поезд)—поса¬ 
джений, ладування Ц -дочний (мате- 
риал)—садйво. 

Посвящать—присвячувати (кому що); 
(кого в тайну)—втаємнйчувати || - ще- 
ние-присвйта;(орелигиозп.обряде)- 
свйчення. 

Посев—посів, засів; (действие)—сівба, 
сіянка || - ньій (- ной) — сійнйй, по- 
севной материал сійнйй матерійл 
сійво, насіння. 

ГІоседеть—посйвіти. 
Поселенец—осбльник; первьій посе- 
ленец — осадчий, осадник II - ление , 

—осбля, сблище || - лок — осада, см. 
еще Поселение II - ЛЯТЬ,-СЯ — СС- 
лйтн,-ся, осаджуватися (осадйтися). 

Посемейньїй—родйнний. 
П осетител ь—одвіду вач. 
Посещать — одвідувати || - щение — 
одвідини, одвідання. 

Посиделки—вечернйці, дбсвітки. 
Посильний—по сйлі, можлйвнй: 
Поскольку (—постольку)—а що—то, а 
як—то (а що на порйдку дбнному 
немає цібі справи - то ми її не роз- 
глядатимемо), ^оскільки-постільки). 

Поскорее—як-найшвйдче, мерщій. 
Поскупиться — поскупйтися. 
Послабление—полбгкість, пбпуск. 
Посланец — післанбць || - ниє — пі- 
слання. ЛИСТ II - нник—посбл (род. п. 
—посла). 

После-післй, по (по обіді, ПО ВІЙН!"). 
Последний — останній || - дователь — 
учень, *сторбнннк II - довательннй 

послідбвннй || - довать — піти (за 
ким); последовать прнмеру, со¬ 
нету — пітй за прйкладом, порадою 

II - дствие — наслідок II - дующий — 
наступний, [подальший. 

Послезавтра—післязавтра, позавтра. 
Пословица—прйказка, прислів'я. 
Послужить-послужйти, здатися, спри- 
чннйтнся; зто послужит к испра- 
влению - це спрнчйниться до вгіпра- 
влення; зто послужит во вред—це 
пошкбдить; зто послужит в пользу 
— це стане у пригбді; це піде на 
корйсть; зто послужит причино#— 
це спрнчннйть II - жной — службо- 
вйй. 

Послушание — пбслух, слух’йність || 
- шать,-ся—послухати,-ся || - шннк- 
послушник II - шний—слух’йний. 

Посли шать,-ся—почати,-ся. 
Посменно на переміну, навпереміну. 
Посмертний—посмбртний. 
Посмешище - сміхбвнще || - меяние— 
пбсміх. 

Посмотреть — подивйтися, глйнути; 
(позаботиться)—поглядіти, доглйнутн; 

Пособие допомбга, запомбга; учеб- 
ное пособие — підручна кийга, під¬ 
ручник П - бник—посббник. 

Посоветовать—порадити (когб), при- 
радити (кому що) || - ся — порадитися. 

Посодействовать — допомогтй, по¬ 
сприяти, у пбмочі стати. 

Посол - см. Посланник ||-льский — 
посбльський || - льство—посбльство. 

Поспевать — 1) (о созреванни)- по¬ 
співати, вистигати; 2) (о действии)— 
устигати, поспівати. 



Потеря 
ГІоспешать 



Потихоньку — 172 - Почка 

зневіритися (я потерял к тебе до- 
верие — ти мені зневірився); п-ть 
девственность—см. п. сл. Девствен- 
ность; п-ть сознание—знепритбм- 
ніти. 

Потихоньку — тихесенько, стйха, по¬ 
тиху; (исподтишка) — тишком, нйш- 
ком, тйшком-нйшком. 

Поток-потік (р. п.—потбку). 
Потолок—стбля. 
Потом -пбтім, по тбму, відтік. 
Потомок—наїцйдок, псгтбмок || - мствен- 
ньій—нащйдннй, погбмний |] - мство 
— нащадки, потбмство. 

Потому—тому, тим, через те;—что—бо; 
тому (тим) що; через тб що; за- 
тйм що. 

Потонуть—утбпнути, потонути. 
Потоп — потбп[а] || - пать — потопати, 
тонути. 

Потрава—спаш,-шу (м. р.), пітолоч,-чі 
(ж. р.)) 

Потратить—потратити. 
Потребитель — спожйвач || - битель- 
ский — спожгівчий; потребитель- 
ские ннтересьі (==ннтересьі потре- 
бнтелей)—інтербсн споживачеві, спо- 
жйвачів II - бленне — споживання || 
- блять — спожнвіти 

Потребность — потреба || - бньїй—по¬ 
трібний || - бовать — загадати, за¬ 
жадати, піднести вимбгу; зто по- 
требует много средств_це ви¬ 
магатиме; зто потребует много вре- 
л?ени — це візьме багіто чісу; по- 
требуется — потрібно (-бні) буде 
(будуть). 

Потрошить—пйтрати. 
Потрудиться — попрацювати; потру¬ 
дитесь зто сделать!—потурбуйтеся... 

Потрясать—1) тбрсати, трусйти; 2) хи¬ 
тати, порушувати, зборювати (за¬ 
хитали трбнн). 

Потуга — натуга, силкування; потуги 
(у роженищ—пербйма. 

Потуплять — (глаза) — спускати; (гб- 
лову)—похнюпити. 

Потухать—гіснути. 
Поужинать—повечеряти. 
Поумнеть—порозумнішати, набратися 
рбзуму. 

Поучать—навчати || - чение—навчан¬ 
ня, наука, напучення || - чительньїй 
—напутшій; поуч-ное слово — см 
Поучение. 

Похабньїй—сороміцький. 
Похвала — похвала || - лить—похва- 
лйти. 

Похвальний -1) (достойний хвали)— 
хвільннй; 2) (хвалебний) - хвалебний. 

Похвастать—похвалйтися. 
Похититель — крадіжник, крадій || 

- хищать—викрадати, красти: уно¬ 
сити, поривати (смерть унес а могб 
близькбго прйятеля) || - хищение— 
крадіж [ка]. 

Похлебка—юшка. 
Похмелье—похмілля. 
Поход—1) пбхід, - хбду (пбхід робіт- 
нйчий); 2) (при отвешиванни)—похід 
(-хбду)Ц- нть-1) (на кого) скидатися 
(на кбго); 2) (о хожденин)—походи¬ 
ти, попоходити Ц - ка—ході II - ной 
похідній. 

Похождение (-ния) — пригбда. аван- 
тура. 

Похожий—схбжнй, похбжий (з ким), 
подібний (до кбго); бить похожнм 
на кого—скидатися на кбго. 

Похоронний — похорбнннй, погреб¬ 
ний; марш пох-ньїй — жалібнйй 
марш Ц - ньі—пбхорон, ховання. 

Похоть — хтгівість, пожадливість Ц 
- тливий—хтйвий, пожадливий. 

Похудеть -схуднути; пох-еть на ли¬ 
не—з лиця спісти, змарніти. 

Поцелуй—поцілунок Ц - ловать—по¬ 
цілувати. 

Почаще—частіш[е]. 
Почва—грунг, нетронутая п.—ціли¬ 
на; подзолистая п.—попільнякбвий 
ґрунт; черноземная п.—чорнбземля, 
чорнозембльньїй гр. || - венний — 
ґрунтовий; почв-ая вода—жильна 
вода Ц - вообразование — грунто- 
твбренняЦ - воведение—грунтознав¬ 
ство. 

Почему-чом[^], через щб; вот по- 
чему—отбж, 6. через щб; почему- 
то - чомусь. 

Почерк—ннсьмб, писання; рука. 
Почерпнуть (знання) — взяти знан¬ 
ий. 

Почесать—почухати; почесать язи- 
• кн—попащекувітн. 

Почесть — [по]шана; п-сть окази- 
вать—шіну віддавати. 

Почет — шанбба, повага || - ний-по- 
чбсний. 

Почин—почин. 
Починка—направа, лагодження; (оде- 
ждьі заплатами)—латіння || - ночиьій 
—направнйй (направпі майстерня) 
II - нять —направляти, лагодити, по- 
лагоджуватн (полагодити) (він там 
коло клуні лігодить вбза); (одежду 
заплатами)—латати. 

Почитать (уважать) — шанувати. 
Почка—1) (анат.)—нйрка; 2)іботан.)— 
брунька; вьібрасивать почни—на- 



Почта - 173 — Предавать 

брунькбвуватися || - ковать—очку- 
вАти, щепйти. 

Почта—пбшта || - тальон — поштар 
(род. н - рй) II - товьій — поштбвий 
(п. ящик)—поштбва скринька. 

Почтение — поважАння, повАга; моє 
почтение! — здорбвії II - нньїй — по- 
вАжаний. 

Почти—мАйже. 
Почтить — ушанувАти || - тельньїй — 
шаноблйвий Ц - тельность — шано- 
блйвість 

Почувствовать—відчути, почати. 
Пошиб-штиб, кшталт. 
Пошлина—мйто; судебная п.-прй- 
суди, пересадок II • нньїй митовйй, 
мйтннй. 

Пошльїй-утбртнй, заялбзений, трн- 
віяльний (заялбзені дбтепи); мерзбн- 
ний. паскудний (паскудний учинок). 

Пощада помйлування; лАска; дать 
и-ду—поклАсти лАску || - дить—по- 
мйлуватн. 

Пощечина—лйпас. 
Поззия—побзія. 
Позт—побт Ц - ический —поетйчннй. 
Позтому — через це, тому; бтже, то 

(йому трбба, то він і прийшбв). 
Появление—пойва, з'йва || -вляться — 
появлйтися. з'являтися. 

Пояс—пбяс, перезбк; пояс гор—пАсмо 
гір. 

Пояснительньїй — см. Об'яснитель- 
НЬІЙ. 

Поясница—попербк, крйжі. 
Пояснять—з'ясбвувати, висвітлювати. 
Прав (он прав)—він мАе рАцію, йогб 

прАвда 
Правда—прАвда; по правде сказать 

—на прАвду сказАти || - дивьій — 
правдйвий || - доподобньїй—правдо¬ 
подібний, імовірний. 

Праведник — прАведннк || - дньїй — 
прАведниЙ. 

Правило — йрАвнло || - льньїй — прА- 
вильний, вірний. 

Правитель — (у]правйтель, керівник 
II- ство—урйдіі- ственньїй—уря- 
дбвий. 

Править-прАвити; урядувАти; прА- 
вить бритву — направлйти брйтву 
II- вленне-правління; урядувАння 
(член правління; урядувАння дер- 
жйвою) • 

Право—прАво; право!—дАлебі; пр-о 
гражданское—п. цівільне; п. уго- 
ловное—п. кАрне Ц - вед—правознА- 
вспь, правнйк || - ведение — пра- 
вознАвство Ц - вой-правнйй, право- 
вйй || - нарушение—правопорушен¬ 

ня II - нарупіитель—правопорушник 
її - способньїй—правоздАтний II - су¬ 
дне - правосуддя II - та—прАвість. 

Правоверньїй—правовірний. 
Правописание — правбпис (род. п.— 
правбпису. муж. р.). 

Православне—правослАв’я. 
Правьій -прАвий. 
Прадед—прАдід. 
Празднество — святкувАння, свято Ц 

- здник—свйто, прАзник Ц - зднич- 
ньій — святкбвий; пр-ньїй день — 
свйто II - здно без діла, без роббтн 
Ц - здновать святкувАти, обхбдити 
свйто II - здішй гулйший (гулйщий 
час); зАйвий (зАйве питАння) 

Практика—прАктнка||- тикант—прак- 
тикАнт її - тиковать — практикувАти 
II,- тический практйчний 

Прачечная—прАльня || - чка—прАля, 
прАчка. 

Пребьіванне — перебувАння, пробу- 
вАння Ц - вать—персбувАти. пробу- 
в&ти 

Превозмогать — пересйлювати, пере- 
маг&ти 

Превозносить— вихвалйти, величАти. 
підибсити. 

Превосходить (превозойти) — пере- 
важАти; закасувАти (мій булАний 
навзавбдах закасувАв йогб миша¬ 
стого) II - дньїй-чудбвий II - дство- 
перевАга Ц - дительство—ясновель- 
мбжність (при переводе с русск. 
оставл. без перевода). 

Превратньїй — змінний, непостійний 
пр-ое истолкование — фальшиве 
товмАчення. 

Превращать (превратить) перетво¬ 
рювати (на що); обертАти (в що) 
(гАрну збмлю обернули в СМІТНИК) 
Ц - ся — перетвбрюватися (на що); 
брАтися (чим) (гарйча водА бербться 
лАрою); зіхбдити (на що) (і ми ко¬ 
лись були дббрі, а бсь же довелбся 
зійти на ледАшо). 

Превращение—перетвбрення 
Превьішать — перевйшувати || - ше- 
ние _ перевйщення, (власти)—наду- 
життй влАди. 

Преграда-перспбна; грудо-брюшная 
Пр. — грудйнно-чбревна пербтинка, 
♦погр^днйця. 

Пред-см Перед. 
Предавать (предать)—1) віддавАти 

(віддАти під суд); предать забве- 
нию—пустйтн у непАм'ять; 2) зра¬ 
джувати (когб) (соційл-угодбвпі зра¬ 
джують інтербсн робітнйцтва) || - да¬ 
ваться -(чему) — удавАтися, укидА- 



Предание - 174 — Представление 

4 

тися (у що) (вдався в розпусту) Ц 
- датель—зрадник || - дательский— 
зрадницький, зрадливий || - датель- 
ство—зрадництво. 

Предание (легенда) - переказ, легенда. 
Преданньїй—відданий, вірний. 
Предварительньїй — попередній; пр- 
ое следствие—попереднє слідство. 

Предвещать—віщувіти. 
Предвзятьій—упереджений. 
Предвидеть—передбачати, завбачати. 
Предвкушать — зарані смакувати; в 
предвкушении — зарані смакуючи. 

Предводитель — провіднйк; ватажбк 
(ватажбк банди) || - ствовать пере¬ 
дувати, перед вестй, головувати. 

Предвьіборішй—передвиббрчнй. 
Предел—межй; ввійти из пределов— 
вийти за мЄжі, узйти через край; 
положить предел—покласти край; 
(вьіразит.)—покласти, дати 6Єрега || 
- льньїй — 1) -остатбчний, крайній 
(остатбчний термін); 2) домЄжний 
(домЄжнз вартість); (также)—найвй- 
щнй, найнижчий. 

Предзнаменование -ознака, знамЄнб. 
Предисловие — передмбва, переднє 
слбво. 

Предлагать — пропонувати; пораду, 
думку піднбснти; ставити (ставити 
питання, внесок). 

Предлог—1) см. Отговорка; 2) (по- 
вод)—приключка, притбка;3) (грам.) 
—прийменник 

Предложение—1) пропсзйція, внесок; 
2) (сватовство)-освідчннн; 3) (грам.)- 
рЄчення. 

Предложньїй (падеж)—місцевий (від¬ 
мінок). 

Предместье—передмістя. 
Предмет — (общее)-об'єкт, (вещь)— 

річ, (рЄчи). 
Предназначать — призначати, намі¬ 
чати. 

Преднамеренньїй - умйсний. 
Предок—прбдок. 
Предопределять — назначати, визна¬ 

чати (наперед). 
Предоставлять—1) надавати (надано 
йому право робити ревізію); 2) зда¬ 
ватися, припоручатн (прнпоручи це 
зробити мені; 3) достачати, при- 
ставлйти (я приставив увесь крам 
цілий); предоставлять на усмо- 
трение—давати на вблю, здаватися 
па вблю, (фамильярно)—здаватися на 
призволяще 

Предостерегать—перестерігати, осте¬ 
рігати II - режение — пересторбга, 
осторбга. 

Предосторожность—обачність; (мерц 
* Ііредосторожности)-запобіжні за¬ 
ходи 

Предосудительньїй — гідний догані!, 
зйсуду, негбжий. 

Предотвращать — одвертати, запобі¬ 
гати. 

Предохранение—охорбна, заховання; 
(от чего)—запобіження || - анителі,— 
запобіжник; (в злектрич проводке) — 
застерЄжник || - аннтельньїй-запо- 
біжний Ц - анять-охороняти, захо¬ 
вувати. 

Предпнсание —прйпис, наказ Ц - сьі- 
вать—приписувати, наказувати. 

Предполагать—припускати, мати на 
думці (мислі); предположим — дай¬ 
мо, даймо на те припустімо || - ло- 
жение—припущення; гадка. 

Предпоследний—передостанній. 
Предпосьілать — подавати наперед, 
навбдити наперед || - лка — перед- 
умбва. 

Предпочитать — віддавати перевагу, 
ставити вйще Ц - чтение—перевага; 
оказьівать п-ние—см. Предпочи¬ 
тать. 

Предплечие—передрам'я. 
Предположительньїй—гаданий, гіпо¬ 
тетичний. 

Предприимчивость—підприємницький 
хист, запопадливість || - вьій — запо- 
взйтливий, запопадливий. 

Предпринимать—братися (до чбго), 
захбдитися; упоряджати (упоря¬ 
джається експедицію до центральної 
Азії) || -тель—підприємець. 

Предприятие—підприємство. 
Предрасположение — схйльність, на¬ 
хил. 

Предрассудок—перЄ[д)суд; іво множ. 
ч.)—забоббни. 

Председатель—голова || - ствовать— 
головувати 

Предсказание—*передйіцення || - зві¬ 
вать—передвіщати, прорікатн II - за¬ 
те ль—віщун. 

Предсмертньїй—передсмертний. 
Представитель—представнйк, заступ¬ 
ник II - ство — прсдставнйцтво, за¬ 
ступництво. 

Представительньїй — показнйй, ста¬ 
течний. 

Представление—1) унесення, запропо¬ 
нування; надання (запропонування 
до нагорбди; надання иробкту); 
2) (пснхол.)—уйва; 3)(театр )—вистава 

II - влять — 1) піднбснти (унбсок), 
запропонбвувати; надавати; 2) уявля¬ 
ти; 3) виставлйти; 4) (кого-л. 
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Предстоять - 175 — Преподавание 

, кому)—знайімити (з .ким), рекомен- 
довіти, предстаньте себе — уявіть 
собі; представился случай—вйпала 
нагбда: представляться (кем-л.)— 
удавати (когбсь); представить к 
увольнению — подіти на звіль¬ 
нення. 

Предстоять — предстоит — міє, по¬ 
винно бути (має бути засідання); 
предстоящий — майбутній, наступ¬ 
ний. 

Предубеждение-упередження. 
Ііредугадьівать — завбачати, перед¬ 
чувати. 

Предумьшіленньїй — см. Предна- 
меренньїй. 

Предупредительньїй—запобігливий || 
- реждать-попереджітн; (что-либо)- 
занобігітн (чому’) |) - реждение — 
попередження; запобігання (чому). 

Предусматривать — передбачати || 
- трительность — передбічність, 
обачність || - тельньїй — обачний II 
-тренньїй — передбачений. 

Предчувствие—передчутті II - вовать 
- передчувати. 

Предшественник-поперЄдник||-ство- 
вать—бути перед (чим, ким); пред- 
шествующий — попередній, пере¬ 
литий. 

Предидущий—попередній. 
Пред’явитель—пред'явнйк,подавець II 

- влять—подавати, пред'являти; п-ть 
иск—пбзов закладіти; п-ть обвине- 
ние — ставити обвинувачення; п-ть 
требование — ставити вимбгу, ви¬ 
магати. 

Преемник — наступник, спадкоємець 
ц - мственность — наступництво, 
спадкоємство || - мственньай — на- 
ступницький, спадкоємний. 

Прежде—1) (нареч.)—раніше, давніше; 
2) (предлог)-поперЄд, уперед; прежде 
всего—насамперед; прежде чем— 
перш як, зіки[м]; прежде времени 
- до часу, передчасно. 

Преждевременпмй—передчасний. 
Прежний — попередній, перший, ко- 
лйшній. 

Президиум—презйдія (ж. р.). 
Презирать — погорджати (ким), ста¬ 

витися, з призйретвом (до кбго) II 
- зрение — призйретво, погбрда || 
- зренньїй — ганебний, гідний при- 
зйретва II - зрительньїй — призйр- 
ливнй, погірдливий. 

Преимущественньїй — переважний, 
головніший II -ство — 1) см. Пред- 
почтение; 2) привілей (привілеї) 
(праві та привілеї). 

Преклонньїй (возраст, лета) — по- 
хйлий, старечий. 

Прекословить—пербчити. 
Прекрасний — чудбвий, прегарний, 
прекрасний. 

Прекращать-припинйти; кінчати || - ся 
— припинятися; кінчатися, перевб- 
дитися (перевівся рід). 

Прелестньїй—чарівнйй; см. еше Пре¬ 
красний. 

Прелесть — рбзкіш (рбзкоші) (степи, 
поля—рбзкіш моЯ); розкішшя (роз¬ 
кіш шя вільного житті). 

Преломление — (физич.)—залбмлення 
|| - млять—залбмлювати. 

Прельщать — 1) (пленятьї—чарувати, 
приваблювати, зваблювати; 2) (оболь- 
щать)—облбщувати, звбдити, спо¬ 
кушати. . . 

Прелюбодейство — перелюбство 11 
— вать—перелюбствувати, перелюб 
чинйти. 

Преминуть—проминути. 
Премировать—(уіпреміювіти. 
Премия—премія. 
Пренебрегать — 1) нехтувати, зане¬ 
дбати (когб, що) упосліджітн (кого 
що), 2) см. Презирать || - брежение 
— 1) нехтування, занедбання, упо- 
слідженна; 2) см. Презрение || -жи- 
тельньїй (о тоне, отношенни)—зне¬ 
важливий. . . 

Прение—сперечання (мн. ч.), дискусія- 
открить прения — розпочати дні 
кУсію- , 

Преобладание — перевага, зверхність 
Ц -дать—переважати, перевагу мати;. 
преобладающий—переважний. 

Преобразование—перетвбрення, пере- 
будбва, рефбрма || - вьівать псрс- 
твбрювати, перебудбвувати, рефор¬ 
мувати. 

Преображать—мінйти вигляд, фірму, 
облйччя...; перетвбрювати II - ся—мі¬ 
нятися на вигляді..., мінйтися; пере- 
твбрюватися. , 

Преодолевать — перемагати, (только 
сов. в.) подолати, подужати. 

Препинания знаки - розділові знаки, 
точка - крапка; т. с запятой сс- 
рЄдніік; запятая — кбма, прбтинка; 
двоеточие—двокрапка;!—знак бклн- 
ку?_знак запитання; .—лапки; 
()—дужкй; І)—лімані дужкй, клймри. 

Препнрательство — сперечання, зма¬ 
гання Ц - раться—сперечатися, зма- 
г&тися. 

Преподавание—вйклад, викладання || 
- ватель — викладач II - вательница 
_викладачка || - вать—викладати. 



Препроводнтельньїй - 176 - Припоз 

Препроводнтельньїй—супровідний. 
Препровождать — надсилати )| - «де¬ 
нне (временн)—(для препровожде- 
ния временн) - щоб згаяти час. 

Препятствие—перешкбда || -вовать— 
перешкоджати, на перешкбді ста¬ 
вати. 

Пререкание—суперечка; входить в 
пререкания (с кем) — захбдити у 
супербчки. 

Лрерьівать — переривати; (что - либо 
кому) — перебнвйтн; (что-либо са- 

' мому)—припиняти Ц - вистмй—пере¬ 
рваний, перерившій. 

Пресекать — покладати край, припи¬ 
нати; запобігати (лихові) — пресечь 
в корне злоупотребления — вй- 
корінитн зловживання. 

Преследовать—пересл іду вати, (цель)— 
намагатися до (чого). 

Пресловутьій—уславлений. 
Пресмьїкаться — плазувати; пресмьі- 
кающийся —плазун. 

Пресе прес Ц - овать—пресувати. 
Пресса—прбса. 
Престарельїй—досугий, старбчий. 
Престол—престбл, трон. 
Преступление-злочин II - пник—зло- 
чйнець || - пница — злочйннидя ц 
- пность—злочйнність || - ПНЬІЙ—зло- 
чгінний. 

Пресьпцать (пресьітить),-ся — перс- 
сйчуватн.-ся; пресьіщенньїй (хим.)— 
переейчений. 

Претворять—перетворйти. 
Претендовать — претендувати; дома¬ 

гатися (чогб). 
Претензия—гіретбнзія. 
ПретергГСТь — (горе, бедствие...) — за¬ 
знати, набратися (лиха..,); (бедьі)— 
поневірйтися. 

Претить — гидувати; мне претит — 
мені гйдко, мене надить. 

Преувелнчивать—перебільшувати. 
Преуспевать — мати пбспіх, посту¬ 

пати 
Преходящий—перебутннй, минущий. 
При -при, за (за царату). 
Прибавка—набавка; додаток (скільки 

ви додатку ще хбчете?) Ц -влять — 
набавлгіти, прибавляти (набавлено 
платні); прибавить шагу—надати 
ходй Ц - вление—збільшення, збіль¬ 
шування (збільшення родйни) || - 
вочньїй—доцаткбвий; прнбавочная 
стоимость—надвартість. 

Прибегать (к средствам, мерам...)— 
удаватися (до чбго), братися (на що); 
прибегать к уловкам —братися на 
хитрощі. 

Прибирать — прибирати, чепурйппі 
прибрать к рукам — прибрати до 
рук, приббркати 

Приближать, ся (прнблизить,-ся) — 
наближати,-ся (приблгізити,-ся). 

Прнблизительньїй— приблизний II - но 
— приблйзно, блйзько, щось (прн- 
близительно пять лет) — блйзько- 
щось; десь із п’ять років. 

Прибой—прибій,-ббю. 
Прибор — пристрій, прйлад, начйння; 

(столовий)—накриттй. куверт. 
Прибьівать — прибувати || -бьітие — 
прибутті! ,|| - ющий (гость) — при¬ 
їжджий. 

Прибьіль—1) (коммерч.)—зиск; вало¬ 
вая п.-гуртовгій зиск; чистая п.— 
чйстий зиск; 2) (води .)— підбувашш; 
вода идет на прибьіль — вода під- і 
буває II - ньгй— зискбвний. 

Привал—1) (навигац.)-причал; 2)(оста- 
новка, отдих)—зупйнка, перепочи¬ 
нок. 

Приведение — приведення; пр-ие в 
исполнение — виконання; пр-не в 
порядок—упорядкування. 

Приверженец—(вірний)—прихильник, 
прибічник. 

Привес—доважка. 
Привет — привіт.-віту, привітання II 

- ливьій — привітний II - ствєнньїй— 
(приветственное слово) — приві¬ 
тання; (пр-нвая речь, адрес) — про- і 
мбва, вітання, адреса на вітання || ‘і 
-ствие—вітання, привітання || -ство- 
вать—вітати. 

Прививать,-ся-прищеплювати,-ся, ще- 
Пйти ||-тель—щепій, щепільник. 

Прививка-щепіння, щЄплєшія; пред- 
охранительная п. — охорбнне ще¬ 
плення 

Привидение—пргівид(м. р.), (собират.) 
—привйддя. 

Привилегия — привілей II - гирован- 
ньій—упрнвілейбваннй. 

Привлекать—1) притягати (притяглі 
до відповідальности); 2) (на свою 
сторону)-прнвертати; 3) (чаровать) - 
вабити, надити; (к суду, пред’явлю 
нск)—позивати || - кательньїй—при¬ 
вабливий Ц - чение—1) притягнення; 
2) привернення. 

Привод — прбвід, пас II -ить — прн- 
вбдити, навбдити: приводить в по¬ 
рядок — упорядкбвувати; пр-ть в 
страх — завдавати страх^; пр-ть в 
чувства—очутйти; пр-ть в ярость— 
розлютувати; приводить в исполне¬ 
ние—викбнувати,дов6дити до зрббу. 

Привоз— довіз,-вбзу. 



Приволье 
_ 177 - 

Приволье—привілля; (хорошая, слад- Р 
кая жизнь)—нагул || -льньїй при- - 
вільний. .    . 

Привьїкать—привикАти,* і 
звичАюватися; (освоиться)-оббу г їси г 
(оббулася в хіті) II - вьічка - звичка, ь 
навичка II - вичньй - звтмий, зви- П Р 
чДАНИЙ (звичайний розпорядок дня). ‘ 

Привязаиность—прив'язаність, шир Р 
прихйльність. 

Привязмвать—прив Язувати. п 
Привязь — припін,-пОну (м. р ), при 1 Р 

Пригласительньїй - запрбсний, *го- ПІ 
стьовйй (гостьовйй квнтбк) II - гла- 
шать—запрошувати, (сов. в.)-запро- П 
сйти || - глашение — запрошення, І 

ГІриговаривать—1) примовлйти. при- 
п овідйти: 2) (о суде) - присуджувати 

Приговор—прйсуд, вйрок; приговор П 
вьіиести—присудити, вирікти. ^ 

Пригодиться—здАтися, прндАтися,у 
пригоді стАти || - дана—прилітний. 

Пригород—СМ. Предместие || - ний— 
підгорбдній. 

ЙК8М8Г- 1 Р- вление ГОТУВАННЯ. ПРИГОТУВАННЯ, 
лАгодження II - влять—готувАти, лА- 
годити (лагодити вози в дорогу). 

Придавать—наданій,НдоданАти; при- > 
давать малое значение-легковА- ( 

жити (шо). 
Приданое—посАг. 
Придаток—ДодАток, придаток. 
Поидача—придАча, додача. 
Придворньїй-двірськйй, (суш.)—при- 

Поидерживаться—додержуватися. 
Поидирка—прйкліп (род.п.-приклЄпу), 

причіпка II - рчивьій — причіпливий 
II - раться—чіплйтися. 

Поиднепровский—наддніпрянський. 
Гіридумивать—придумувати, вигАду- 

Поиен - 1) приймання, відбирання 
Р(нриймАння відвідувачів шодЄнно; 

вітбирАння кореспонденції прова¬ 
диться з Ю г. рАнку); 2) (гостей)—ві- 
тАння. обхбдини; 3) (свос°б ле'' 
ствия)-спбсіб (род. п. - спбсо6у),|- ка 
—см. Прнем 1) II ‘ нь,й_і9кза«м вступний; (день)-прийі4иний;(сьін, 
дочь)—прнймАк. приймАчка н -щик 

- приймАч || - иш — прнймАк, (ж. р.) | 

Прижигание - припАлення; припалю¬ 

вання. 
Російсько-український словник.—1~ 

Прилив 

Прижимать — притискАти || - ся ту- 

Ппизв’ание-І) (природи, располож.)- 
Р оклйкання; 2) <предопределение)- 
признАчення; 3) (процесе)—приклй, 
кання, заклйкання. 

Приземистьій - приземкуватий, при¬ 
садистий. присадкуватий. 

Признавать - внзнавАти Н - нание 
-визнання II - нательний - >дя і- 

Признак — ознАка; вторичние при¬ 
знаки (биол.)—вторинні ОЗНАКИ. 

Призрак —примАра, марА || - рачний 
-облудний, фантастичний. 

Призрение—дбгляд. 
Призвів—зАклик; (на воєн. служ>)) 

призов Ц - ной—зазивнйй ізазивний 
пбклик); (возраст) — призовний 11 

І ПрнешГе!іиВ-їи»1*™"п- ДР»»4™“Й- 

ЙГ»5и-пР"иН^К0-“й; при#™ . 
Тояоїу іспісти на Д}»КУ1 "Р»«т» 

В забвение - Піти в пепАм ять, 
прийти на помошь - стати У Ц 
пбмочі; прийти в сознвние-прийти 
до ііАм'яти; прийтись по вкусу 
припАстй до смаку. , по 

Прнказ (приказание) — накАз> в< 
приказу-з накАзу || - ьівать-накА- 

I Приказчик— прикАжчик; (надсмотршик 
І над рабочими)-пригіТ^птякітися Поикасаться—торкАтнся, дотикатися. 
Прикидьіваться (кем)-удав*ти (к°г«) 

(удаб із сббе лурника). . 
Прикладной—застосбваний (Інститут 

застосованої хЄмі'і). Л ючка 
ПР»-5ГГис«Лп^ппР 

■ Пойкосновение - НтТоУрйнТня, дбтнк II 
1 Р Гость -Т) доторкАність (дотор- 

кАність осОби); 2) причетність (при¬ 
четність до злбчину) II - нний- при- 
чЄтний (причетний до злО іину). 

, Прикраса-оздОба, прнкрАса. 
прикреплять-прикріплйти II -пление 

Пойкоьітие —Н”) накриття; 2) зАхист 
;■ П и,ідРЗАХИСТОМ важкої зріи-^Р^ 33' 
а тула. (Под прикритием фраз)-3ату- 

лЯючи фрАзамн. п.иииА,ник 
, Прилагательное (имя)—прикметник. 

Прилатать—прикладАти, додавАтн. 
_ і Прилежание-дбАтість, запопадливість 

працьовйтість || - жньїй-дбАлнй, за- 
. попАдливий, працьовитий. 

, Прилив -нАплив; (морск.)—приплив. 
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Прилнчествовать 
Прнращеі 

Прилнчествовать —лйчити ирмлнчссгвОВаТЬ —лйчити, годйтися 
і! - чиє—звичайність, лрнстбйність. 

Прилнчиьій — І) пристбйний; 2) від¬ 
повідний (відповідний у діному ви¬ 
падкові вчйнок); неприлично — не 
ЛИЧИТЬ, негбже. 

Приложение—]) прикладання, засто¬ 
сування (тбчка прикладання сил); 

додаток (недільний додаток до 
і азбти); 3) (грам.)—прилбження. 

Приманка — принада. 
Примененне - застосування Ц - мени- 
тельно—відповідно (до чбго), згідно 
(з чим) || - менять—застосбвувати || 
- меняться—пристосбвуватися. 

Пример—І) пргіклад; 2) см. Образец 
1 «Ноч~Р (образцовий) — зразкб- 
пиіі, 2) (прнблнзительньїй) — пргі- 

Примесь —дбмішка. 
При,мета —знак, прнкмбта, покміть(ти). 
Прнмечание—увага, прймітка. 
Примиренне -помйрення, замйрення- 
згбда (привернути до згбди); при¬ 
миренне не состоялось — мирова 

приобретать - набувати придбав** 
славУ и т- Д—добувати, зажити 

слави II - тельная давность — дав. 
нина придбання II - тенне - 1) на. 
пл~ зд?бУток II - тенньай при 
дбаний, нажитий, набутий. 

си- 

П пип ВЯТЬ " “ ВЛЄНИЄ - ПрИПЙНеННЯ. 

»~ЬНа ног>г-шкаиднбати, шку- 

ГІрипадок—напад, перехід. 
Припарка—-бклад (Ставить себе при- 
парки) - Оклад брати. 

Припасать - настачати || - пасьі - 
1) припас; 2) (с‘естн.)-хаРч (ж. р\ ' 

Прииахивать—одгбнити, тхнути. сРьі- 
?хнб Припахивает) - Рйба чимсь 

Прнпев—прйспів, пргіспівок II - аючн 
жить-жити лйха не знати 

Приписка-1) прйпис; 2) (процесс)- 
приписування Ц - ной - додаткбвнй 
приписний II - сьівать—1) ТрнпТу. 
йяпи V2 накйд5ти (Ему приписи, 
вали участие в зтом деле) — Йому 
накидалося Участь у цій справі У | 

ПЖуг™ПРГЛЛаіа" ■ ч"“"ь-прн. 

Приплестись — приплбнтатнея, при- 
шкандибати, припхатися. Н 

Прнплетать - приплітати, доплітати 
_ II - плести—приплестй. 



' 
«
 
Й
л
 

Прирезка — 179 - Присяга 

Прирезка—прирізування, || - зьівать 
—прирізувати. 

Прирезной—прирізній. 
Природа—1) прирбда; 2) суть, істбта 

Ц - ньій—прирбдній, родимий, при¬ 
роджений ||- доведение природо 
знівство. 

Прирост—приріст, збільшення. 
Приручіть—освбювати, приручіти. 
Присасьіваться присисітися. 
Присваивать—присвбювати || - своє 
ниє — присвбювання, привлішення. 

Приседать -присідіти. 
Присест (С'есть за один присест)—за 
однйм зіходом, за одним різом 
ззісти. , 

Прискорбие-см Огорчение. (Кглубо- 
кому прискорбию)—На превеликий 
жаль II - бньїй случай- сумний ви¬ 
падок. 

Прислониться — притулйтись, прихи- 
лйтись. 

Прислуга — прислуга, (собират.) — 
служба. 

Прислужиться прислужйтися до кб- 
го, вйстараться піред ким || - жник 
-усл^жник, слугі. (Прислужники 
буржуазии) — Посіиіки буржуазії; 
(слабеє)—слуги, ніймити буржуазії. 

Прислушиваться -прислухітись.(При- 
слушиваться к мнению ннзов) — 
Прислухітися до думки низів. 

Присматривать—доглядіти, нагляді¬ 
ти; (присмотреться)—придивйтись. 

Присмиреть—принйшкнути, вгамуві- 
тись, притйхнутн. 

Присмотр—дбгляд, нігляд. 
Присниться—прнснгітися; (образно о 

чем-либо необьічном)—приверзтйся. 
Присовокуплять-додавіти, долучіти. 
Присоединять — приєднувати (країну 

то-що); нрилучіти || - нение—приєд¬ 
нання, прилучення II - ться-приід- 
нуватись, пристівати/ прилучітись. 
(Он присоединился к мнению боль- 
шинства) — Він пристів на думку 
більшости. 

Присосавшийся — п‘йвка. (Прнсосав- 
шнеся к партни)—приплбнтачі піртії. 

Присоседиться - прнмостйтися, при- 
спітатися, пригніздгітися. 

Приспособление — 1) прилідження, 
принатурення; 2) (=прнбор) — при- 
ліддя, прйлад Ц - блять,-ся—прилі- 
джувати; пристосбвувати || -при-ться 
— иринатуритись. 

Приспешинк—см Помощник. 
Пристав—прйстав, комисір; (становой 
пристав)—становій; (судебнмй при¬ 
став)—вбзний. 

Приставать—І) ставітн, зупинятись; 
2) причілювати; 3) (о ч.-л. клей- 
ком) — прилипітн, приставіти; 
4) (к человеку)—в’йзнути, уїдітись, 
сікатись; 5) (о лошади и т. д.) 
приставіти, змордувітнсь || - ка— 
прйставка. 

Пристальньій-(взгляд) цільний, увіж- 
ний. 

Пристанище -ї- пристанбвиїце, приту¬ 
лок. притйн Ц- стань-прйстань. 

Пристанодержатель—передіржанець. 
П ристань - приплів. 
Пристепівать — пристібувати, (пере¬ 
носно)—причіплювати. (Прнстегнуть 
вопрос к чему)—причепйти спріву, 
питіння до чбго. 

Пристрастие -її прйстрасть сторон¬ 
ність (заинтересованность); (предубе- 
ждение)—псрбдсуд; 2) (любовь к чему) 
—ніхил, прйстрасть || - ньій при¬ 
страсний II - ститься—прилюблйтися 
до чбго, вкйнутнся в що, вдавітисн 
в що, кохітиея в чбму. 

Пристойний-см. Прнличньїй. 
Пристрелить-см.Застрелить !|-ивать 

іружье) — пристрілювати || - лка 
(ружья)—прйстріл. 

Пристраивать — нрибудбвувати II 
- ться (устраиваться)—примішува¬ 
тись, пристрбюватись. 

Пристройка—прибудбва. 
Приступ—ніпад. штурм 
Приступать—1) приступітн; 2)(браться 

за что-либо) — заходитися, брітися 
до чбго, починіти то, заходжуватись 

*кбло чбго. 
Пристидить-— посорбмнти. 
Пристяжка — підпряжка || - жной— 
орчикбвнй, бнчовйй. 

Присуждать—1) присуджувати; 2) за¬ 
суджувати (осудить) || - денний за¬ 
суджений Ц - ждение—присуд; (про¬ 
цесе) -присудження. 

Присутственний — (день) роббчнй 
день II - нное место — устанбва || 
- ствие-присутність|| - ствующий 
—присутній II - ствовать — бути. 
(Я на зтом заседаннн не присут- 
ствовал) — Я на цих зббрах не 
був. 

Присущий — властйвий, прнтамінний. 
Присчитивать—прираховувати. 
Присилать — присилітн, надсиліти || 

- лка—присілка 
Присихать—присихіти || - сохнуть— 
прнехнути, присбхнути. 

Присяга — прйейга || - сягать—прися- 
гіти II - сяжний засед.—присяжний 
судді. 
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Присядка _ 180 — п™ 

Присядка (В присядку)—навпрйсіди, 
навприсідки 

Притаптьтать -притбптувати. 
Прнтащнть — притягтй, притаскати, 
приволіктй II - ться — приволоктися, 
приплентатися, припхатися. 

Притворньїй —фальшйвий, брехлйвий, 
удаваний II - ряться—удавати, при- 
кидуватнсь || -ство—облуда, фальш. 
(Он прнтворяется больньїм) — Він 
удаб хвброго. 

Притвор—притвбр; (м., гдестоят жен- 
щиньї)—бабйнець. 

Притекать—допливати, притікати. 
Притесненне — гніт, утиски II - снять 

— гнобити, утискати (когб), насідати 
на кбго. 

Притертий (о пробкс) — притертий, 
пришліхбваний чіп. 

Притихать—см Приумолкнуть, За¬ 
тихнуть. 

Приток—дбплив. 
Притолока-одвірок (звбрхній). • 
Притон—кублб злодійське, кішло. 
Прйторний — [прикросолбдкий], нуд- 
ний. 

Притупляться — тупішати, тупйтися. 
(Память притупилась) — Пам'ять 
притерлася. 

Причта—прйтча. 
Притягивать — притягати || - нуть— 
притягтй || - жательньїй (о место- 
имении) — прнсвбйний (заімбнник) 
II - женне — притягання. 

Притязание—домагання, претбнзія. 
ГІриударять за кем — упадати коло 
кбго, залнцйтись до кбго. 

Приуньїть—засумувати. 
Приурочивать — прнстосбвувати до 
чбго. 

Приучать — привчати, призвичаювати 
до чбго. 

Прихвостень — пришйй-хвіст, похвб- 
стач. 

Прихлебатель—дармоїд, похлібень. 
Приходить — прихбдити, надхбднти; 

(прийти)—1) прийти, надійтй; 2) на¬ 
ступати, наставати, наспівйти; (п-ть 
в возраст)—дохбдитн зрбсту; (в со- 
знанне)—очуняти, опам'ятатись, ску¬ 
тися. (Пришло в голову)—Спало на 
думку; (п-ть в упадок)—занепадати, 
підупадати. 

Приходйться—1) (кем)—прихбдитись, 
довбдитись; 2) (прихбдится)—треба; 
3) (=причитаться)-припадати, ви¬ 
падати (см. Прнчитаться); (прихо- 
диться на опред. время)—припадати, 
випадати. 

Приход—1) (церковньїй)—парахвія || 

- дской—парахвіяльний; 2) прибу- 
ток, прихід (прихбду); (записать в 
приход)—записати на прихід, при¬ 
буток. 

Приходний — приходбвнй, прнбуткб- 
вий Ц - ходо-расходная книга—при- 
буткбво-видаткбва книга. 

Прихожанин—парахвійнин. 
Прихожая—передня, прйсінок || - жив 

—захбжнй, зайда. 
Прнхорашиваться — причепуритись, 
чепурйтнся, прибиратися. 

Прихотливий— 1) вередлйвий; 2) ви¬ 
багливий II - хоть—пргімха, витре¬ 
беньки—см. Каприз. 

Прицел—1) (процесе)—прицілювання; 
2)—приціл Ц - иваться—націлйтися, 
намірйтися. на щб, на кбго. 

Прицеплять-чіплйтн, при-, по- чіплю- 
вати Ц - пить—причепйти || - цепной 
вагон—причіпний вагон. 

Прнчаливать—причалювати. 
Причастив-1) причастя, дари; 2) грам. 
- причасннк, дієприкметник || 
- ность—причетність II - ний—при¬ 
четний. 

Причесивать — причісувати || - ческа 
-1) прйчіска; 2) (процесе) — причі¬ 
сування. 

Причина—причина; (стать причнной)-аІ 
спричинйтися до чбго, спричинити 
що II - нить — учинйти, заподіяти; 
(причинить вред)—зашкодйти, на- 
шкбдити, (п-ть — убьіткн) — збйткн 
наробйти II - ніюсть — причинбвість 
II - нньїй—причинбвий. 

Причислять—приписувати || - сление 
—прйпне, зачйелення, прнчйелення. 

Прнчитаться—припадати, належатись 
II - ющийся — належний, прішалбж- 
ний. 

Причудливий — химерний, чуднйм || 
- ди-химери, хймороди. 

Пришелец — зайда, захбдець, при- 
хбдько; (презрительно) — заблуда, 
приплентач. 

Прншепетивать—шепелйвітн. 
Прншествие см. Приход. 
Пришпоривать- стискати острогами. 
Прищуривать,-ся—щулитись 
Приютить,-ся — прнтулйти,-ся, дати 
притулок, знайтй притулок, прихи¬ 
литися || - ют—притулок. І 

Приязненний—приязний. прихильний 
II - язнь—приязнь. 

Приятель — прйятель II - ский—прия¬ 
тельський || - ятньїй — приємний II 
- тно—прибмно, залюбкй. 

Про —про, за. (Говорить про себя)— 
казати до сЄбе, самбму собі; (при 



Продажа 

Провидение—провидіння. 
Провизия—провізія, харч (женск. рЛ 
Провиниться -завннйти, провннйти II 

-винность—нровйна; провинивший¬ 

ся—провйнний. 
Провинция—провінція || - циальньж 
провінційний. 

Проводить—1) провадити (напр.—кам- 
панию); 2) провбдити; 3) см. Оома- 
ньівать Ц -дник—провіднйк, 

Проводка-1) см.Проведение2; 2)(тока 
пара)—токопровід, паровйй провід. 

Провожать — виряджати, випрова¬ 
джувати. 

Провозвестник—провісник. 
Провозглашать—проголбшувати. 

ь, пропбра- 

глаголах) — про-, пере-, (Прошел 
дождь)—Перейшбв дбшнк. 

Проба—1) (попьітка)—спрбба; 2) (испьі- 
тание) — спйток, прбба. (Взять на 
испьітание)—взяти на спйток; 3)< на 
золоте и т.д.) —прбба ц-бовать— 
прббувати, спйтувати; (пишу) — ку¬ 
штувати. 

Пробавляться — пробуватись, пере- 
бувбтись, перемагатись. 

Пробег—перебіг Ц - пробегать — про¬ 
бігати Ц - жать — пробігти, перебіг¬ 
ти. (Пробежать две страницьі) — 
передивйтись, перекйнути дві сто¬ 
рінки. 

Пробел-нрбпуск,-прогалина. 
Пробивать — пробивати; (о часах) — 
вибивати II - ться (о растеннях) 
витикатись. , „ 

Пробирать—вимовлйти ком^. картати 
кого-11 - ться — пролазити, прокрада¬ 
тись, протйскуватись. 

Пробирное клеймо—пробірний карб 
Ц - бирная палата—пробірний уряд, 
пробівнйй уряд. 

Пробка—кброк; (деревинная пробка 
в бочке) — чіп (чбпа); затичка, за¬ 
ткало. . . 

II - иться — продлубат 
тись.(Он провознлся 
— він промарудився 
цілісінький день. 

Проволока — дріт (дрбі 
— дротянйй. 

Проволбчка—тяганйна. 
Провоняться—засмердітись. 
Проворний — проворний, меткий II 

— ство—мбткість. 
Провороваться — прокрастися, 

(п-вшийся)—спійманий на крадіжці. 
Проворонить—прогавити. 
Прогалина—галява, прогалина. 
Проглотить— проковтнути, поглинути. 
Проглядьівать проглядати; виглядати 

Ц -деть—недогледіти — см. Прово- 

Прогнивать — прогнивати; (прогни¬ 
вший) -зогнйлий. 

Проговориться—пробалакатися. 
Проголодаться—бути голодним. 
Прогонять—проганйти Ц - гнать—про¬ 

гнати; (сильнеє)- протурити. 
Прогоньї—подорбжннна. 
Прогорать—прогорйти. 

ет“мГг„зда"і.-«нН»- 

Прогрессивньій - прогресивпн», по- 
ступбвий II - ссия-прогрйсія ]| - гресс 

_ пАгтУП Поетес II - СИСТ — ПрО- 



Продевать 
- 182 - 

Прокат 

Продевать — просбвувати, простро- 
млйтн; (нитку)—всилйти. 

Проделка — 1) штука; 2) шахрайство 
(см. Мошенничество). 

Продешевить—передешевйти. 
Продержать — продержати, протри- 
МаТИ, 

Продиктовать — в диктору проказати 
продиктувати. 

Продирать (глаза)—Очі протирати. 
Продлнть—продбвжити, протягтй. 
Продовольствие—см. Провиант, Про- 
визия II - ственньїй налог — прод- 
подбток; продовольственньїй — 
харчовйй, продовбльчий. 

Продолговатьій—довгастий. 
Продолжать-продбвжувати. (Он про- 
должает дело вождя)—Він рббить 
далі, він дороблйє діло вождбве II 
- жаться точитйся. тягтйся, тривати 

II - жение — продбвження; (в про- 
должение)_прбтягом, чбрез (В про- 
должение трех дней) — через трй 
ДНІ, прбтягом трьох день. (В продол- 
жение всего лета)—через усе літо 

II - жительньїй — Дбвгий II - тель- 
ность—довгість. 

Продольньїй — по^бвжний, поздбвж- 
НИЙ* 

Продрогнуть—перемерзнути 
П р од у вать—проду вати, продмухувати 

|| - вной—1) продувнйй; 2) (о чело- 
веке)—шахраюватий. 

Продукт продукт II - Тивность-про- 
дуктйвн.сть II - тивний—продуктив¬ 
ний, успішний. н ** 

Продумать—продумати, роіміркувйти, 
розважити || - нньїй —дббре обміркб- 
ванни. 

Проедать—проїдати. 
Проезжать—проїжджати || - езжий— 
подорбжній II - ЗДОМ - переїздом 
мимоїздом, по дорбзі II- езд-переїзд! 

Проект—пробкт. у 

Проехать—проїхати, минути 
Проживать — 1) (ЖИТЬ где-лЛ - мбш- 

катн. 2) проживати || - жнтие - Про- 
ЖИТТЙ II - житочньїй (минимум)—про- 
житкбвий (мінімум). н 

Прожнгать пропікати, пропалювати; 
(жизнь)—процйндрювати життй, про¬ 
гулювати життй. и 

Прожорливьій — зажерливий, ненйіс- 
НИЙ. 

Прткужжать (уШи) - натуркати в 

Проза - прбза || -ический — 1) про¬ 
заїчний; 2) (написанньїй прозой) — 
прозбвий. ' 

Прозевать—прогавити. 

П , ПР°ЗВИ|ДЄ — прізвище, 
Ппі**138 ЩЄ’ ^насиешл )~пРйкладка. 
Прозвонить — продзвонйти И Т д — 
см. Звонить. 

Нр^У^ать-прозвучйти и т. д.-см. 

Прозрачнмй — прозбрий || - ность — 
прозбрість. 

Прозябать—1) ростй, виростати; 2) нй- 
ДІТИ, СКНІТИ, ЖИВОТІТИ, ДНІ тбрти. 

Произведение—^^искусства.ммсли)- 
твір (твбру); 2) вйроб. 

І Ііроигрьівать— програвати || - грьіш— 
прбгра. (Мм в проигрьіше) —Ми 
програли, стратили на цьбму. 

Производитель - 1) внробнйк, про- 
дуцбнт; 2) насінник, плідник. 

Производнтельньїй — продуктйвний 
Інепроизв.—непродуктивний)! - тель- 
но^ь—нродуктйвність II- водствен- 
ньій — виробнйчнй, продукціййий II 
- водство — 1) виробнйитво, про¬ 
дукція; 2) (по службе)—підвищення 

II - водньїй—похідний. 
ІІроизвол свавбля; (оставить на про- 

извол судьбьі) — кйнути на призво- 
лйще || - вольньїй—довільний, само¬ 
вільний. 

Прои^носить—(см. Говорить, Вьіго- 
варивать); произноситв речь—про- 
мовлйти II - ношение—вймбва. 

Происходнть-1) (бьівать, совершаться) 
робитись, бувати, чинйтнсь. (Про- 

и5*'°ди^ собрание) — Відбуваються 
Збори. (Произошла беда) — Лйхо 
скбїлося, сталося; 2)—похбдитн, ви¬ 
никати. (Человек происходит от..) 
Людина похбдить від...; бути якбго 
роду. (Он происходитиз крестьян) - 
Він селйнського роду II - хождение 
- походження, рід (рбду). Похо¬ 
дження людйни. 

Происшествие-1)(=собьітис)-по;ия; 
гг~ пригбда, випадок. (Необьїкновсн- 
н°е происшествне)— Надзвичайна 
пригбда. 

Пройдоха—прбйда, пройдйсвіт. 
Прок—путтй: (итти в прок) —пітй на 
користь, на дббре; (солить в прок) 
- солйти; (заготовлять в прок) — 
заготовлйти. г 

Проказа—проказа (болезнь). 
Проказьі — каверзи, фйглі ц - зник — 
пустун, каверзник. 

Прокальївать — прокблювати, про¬ 
штрикувати. 

Прокат—1) користання, прокат; (брать 
на прокат) — позичати конй, віз, 
ройль, машйну Ц - ньій познчальний; 
І) (о рельсах)—штабування. 



Прокладивать 183 — Пропихивать 

Прокладьівать—1) (=пролагать, напр. 
дорогу) -торувати шлях, прокладати; 
2) (прослаивать)—перекладати чим. 

Проклинать — клястй, проклинати || 
• клятие — 1) (=проклинание)—про- 
клйття, кляттй; 2) проклін (-кльбну) 

II - клятий—проклйтий, клйтий, про¬ 
клятущий. 

Прокорм —годівля, харчування (про 
людей) II - мить — прогодувати, про¬ 
харчувати. 

Прокол — пробнттй; (=отверстие) — 
дірка; (сделать прокол)—проколбти. 

Прокурор—прокурбр || -ский надзор 
—прокурбрський дбгляд. 

Прокутить—прогулйти, промантачити, 
прогайнувати. (Прокутил всю ночь) 
—Прогулгів цілу ніч. (Прокутил все 
деньги) — Прогайнував, проциндрив 
усі грбшї. 

Пролагать—см. Прокладивать. 
Пролезать—пролазити, продиратись. 
Пролесок (цветок)—прбліска, прбсу- 
рень. „ . 

Пролет-пербліт, проліт, (впостройке) 
—прбсвіт; на жел. дороге — перегін 
(прогбну). 

Пролетарнй—пролетар,-рй || -ат—про- 
летарійт Ц - ский -пролетарський Н 
- летаризованньїй — спролетаризб- 
взни й 

Пролетать,-теть-пролітати: пролетіти, 
пролйнути. 

Пролетка—кабріолбт. 
Пролив—протбка. 
Проливать—проливати; (пр-ть свет)— 
кйдати світ, висвічувати || - ливной 
(дождь)—злйва, ливнйй дощ. 

Пролог—пролбг; (к песне, позме) — 
зйспів. ч , 

Пролом — пролім (-лбму); (итти на 
пролом)—проббем ітй. 

Промахиваться—1) (конкретно)- хи¬ 
бити, не влучати; 2) (переносно)— 
прохбплюватись || - махнуться — 
1) схйбити, не влучйти; 2) прохо- 1) схйбити, не влучйти; 2) прохо- 
пйтись и - мах сделать — см. Про¬ 
махнуться. (Промах в полнтнке)— 
огріх, ббмах. Не промах—маху не 
дасть. 

Промедление—загайка; (без промед- 
ления)—негайно. Ц - длить—забари¬ 
тись, прогаяти. 

Промежуток- (врем.)—перерва; (п-к 
между домами)—суточкй || - точньїй 
—проміжний. 

Промелькнуть—промайнути; (о све- 
те) — проблнмнути, блимнути, про¬ 
мигтіти. 

Промер—вймір. 

Промерзлий—перемерзлий. 
Промоина—водорйй. (во льду)—випо- 

лоч. 
Промокать—промокати || -нуть—про- 

мбкнути. 
Промолчать- промовчати. 
Промотать (деньги) протринькати, 
промарнувати. 

Промчаться—промчатись. 
Промивать-промивати || - вка—про- 

мнвіння. V 
Промисел прбмисел.роздобуткн, ре- 

месгвб II - словой—промислбвий. 
Промишленник—промисловець !1 -ен- 
ность — промисловість. індустрія II 
- енний — індустріальний |[ - шлять 
—промншлйти. 

Пронзительний — пронйзливии, 

гбстрий. 
Пронизьівать — нронйзувати, проши- 

в^ти 
Проникать — прохбдити; (понять) — 

збагнути; (проникаться)—перейма¬ 
тися Ц - никновение внутрь — за- 

хбдження. 
Пронимать—дошкулйти. допікати. 
Проницаемость—проникливість. 
Проницательний — проникливий II 

- ность—пронйкливість. 
Пронира- пронбза. 
Прообраз—проббраз. 
Пропаганда — пропаганда; (п-ст) 
пропагатор и - дировать пропагу- 

В&ТИі 
Пропадать - пропадати; гинути (см. 
Погибать) II - жка-згуба, втрача, 
(пропажа документов)—втрата доку¬ 
ментів (Произошла пропажа д ку- 
ментов) - Загублено документи. 

Пропасть - 1) см. Бездна; 2) сила, 

безліч. 
Пропащий-пропащий. 
Пропйска—впис, прописка || - сьівать 

—запйсувати, впйсувати; (лекарство) 
— запйсувати || - сная буква — по- 
чаткбва літера II - пись-зразбк до 
писання: (прописью)—письмбм. 

Пропитание—харчі, прожиток, прого¬ 
дування. (Зарабатьівать на п-ние)— 
Зароблйти на хліб, на харчі, на про¬ 
житок. (Пропитание десяти человек) 

_Прогодування десятьбх чоловіка. 
(Иекать пропитания)—хліба глядіти. 

Пропитаться—(запахом)—напахатися; 

і (сьіростью) — пройнйтись вбгюстю; 
- (вообше)—перейнйтись, пройнйтись 

чим. 
- Пропить-пропійчити. 

Пропихивать — пропихати; (пропих- 
| нуть)-пропхати. 



чПроповедь_- >84 - Против 

Лроповедь—казбнни.прбповідь || -дьі- 
вать—проповідувати || - дник—про¬ 
повідник. 

Пропорцня—пропбрція || - ональньїй 
—пропорційний, помірний, віянбс- 
НИЙ. 

Пропуск—]) огріх, прогалина; 2) пе¬ 
репустка, дбзвіл II - екать—1) про¬ 
пускати, перепускати; 2) (время)— 
гбятн час II - ной — пропускний. 

Прорабатьівать -пророблйтн. 
Прорастать-проростбтн, пробивбтись, 
витикбтись. 

Прорезнненньїй - гумбваний. 
Прореха-дірка; (переносно) —прогб- 
лнна, огріх. 

Пророк—прорбк Ц - рочество — про- 
рбцтво. 

Прорубь—ополбнка. 
Прорив—прбрив Ц - ваться — проби- 

вбтися. 
Просак—(попасть впросакі—встрйти, і 
вклепбтися; (образно)—векбчити по І 
самі вуха. 

Просачиваться, сочиться — просиса¬ 
тися, ироссбтися; протбчуватнсь, 
проточитися. 

Просверливать,-лить —провірчувати, 
провертіти. 

Прчсвет—прбсвіток; прбріз || - светн- 
тельньїй—освітній. 

Просвещение — освіта || - іценньїй— 
освічений Ц - іцать—освічувати. 

Просвечнвать - світитися. 
Просвира—прбскура. 
Просеивать—перссівбти, висівбти; (в 

решето)—точити. 
Проседь—сивинб. 
Просека —прбсіч, прогбня, прбруб; 

(пошире)—проворіття. 
Проселочная дорога—дорбга, путй- 
вець. 

Проситель-прохбч II - сить—прохбти, 
проейти; (надоедливо) цигбиити, 
канючити; (просить милостиню—как 
занятие) — старцювбти || - ситься — 
просйтись. 

Проскакивать—проекбчувати || - чить 
—проекбчити. 

Проскальзьівать, скользнуть—про* 
слизнути. (В его нзложений про- 
скальзьівает- тенденция) — В йогб 
викладі позначбеться, світить тен¬ 
денція. 

Прославить—пронести, проминути. 
Прославиться—вслбвитись || - лять— 

виславлйтн, слбвити || - ление (Для 
прославлення зтого метода)-Щбби 
вслбвити цей мЄтод. 

Прослежнвать—см. Следить, 

Прослезиться—сльозу пустйтм. 
Прослушать-1) см. Прозевать; 2)про- 
слухбти, перечути. 

Просльїшать-прочути, зачати. 
Нросматривать — 1) переглядбти, пе- 
реднвлйтнсь; 2) см. Проглядеть, 
Прозревать. 

Просмотр—перегляд. 
Просо -прбсо II - сорушка — шере- 

тівка. 
Просовьівать—просувбти || -сунуть— 
просунути. 

Просрочйвать — пропускбти строк, 
термін Ц - чка—спізнення. 

Простаивать—вистбювати || - тоять— 
вйстоятн. 

Простак—простбк, дурень. 
Простенок—міжвікбння. 
Простирать-простягбтн (руку);(про- 
ться)—сягйти, простягбтнсь. 

Простительньїй—простймий. 
Проститутка—повія, проститутка. 
Простоватьій—простбцький. 
Простодушний—простодушний. 
Простбй—простій (-стбю). 
Простбй — 1) прбстий звичбйний; 

2) дурненький, простбцький II - сто 
—прбсто, по прбсту II - стота—про 
стотб. 

Простокваша — самокйш, кисле мо- 
локб, кислйк. 

Простолюдин прбстий чоловік (жін¬ 
ка), простбк. 

Простонародне—простблюд, простбц- 
тво. 

Простор—прбстір, вбля !| - ний—про- 
стбрий. 

Простофиля-(см. Простак)—гбва. 
Пространньїй—(подробньїй)— доклбд- 
ньій (см. Подробньїй) II - ство —прб- 
сторінь, ббшир II- ственний—про- 
сторбвий. 

Простуда-застуда || - живаться—за¬ 
студжуватись. 

Проступок—провина. 
Простьівать см. Остьівать. 
Простиня — простнрбло. 
Просфора см. Просвира. 
Просипаться—1) просипбтнся; 2) (от 
сна)—прокидбтися. 

Просьба—прохбння. 
Проталина—таловйна. 
Протал кивать—пропйхувати. 
Протекать—протікбти; (о времени)— 
минбти. 

“Протест—протест Ц - товать — проте¬ 
сту вбти. 

Против — прбти, супроти, прбсто Іі 
- иться — противйтнсь, опиратись; 
(образно) — огинбтись || - ник—су- 



Протнвовес - 185 — Прядь 

нротйвник, вброг II - НЬІЙ—1) ГИД- ' 
кйй, огидний, осоружний, відворбт- І 
ній; 2) протйвннй. (В противном 
случае)—впротйвному разі, ннбкше. І 

ГІротивовес—противага. 
Противодействие—протичйн, проти¬ 
діяння || - ствовать — ЧЩІЙТН бпір, 
протидіяти II - ствующий — протн- 
чйнний, відпбрний. 

Противозаконньїй — протизакбнннй, 
непрйвний. 

Противоположение—протиставлення 
І - жньій—протилежний. 

Протнвопоставление—см. Противо¬ 
положение. 

Противоречипьій — суперечливий Ц 
- речие—суперечність (діялектйчна 
суперечність). Не тергінт противо- 
речия —не' дозволйе собі заперечу¬ 
вати, перЄчити II - речить—перечи¬ 
ти, заперечувати; суперечити. (Він 
йому пербчить. ЦесуперЄчитьпрбвді). 

Протився дие—противотрута. 
Протискиваться — пропихатись, про- 
тйскуватись. 

Протокол — протокбл || - лировать — 
протоколювати || - льньїй — прото¬ 
кольний. 

Проточний—протбчний. 
Протрезвиться — вйтверезитись. 
Протухнуть—протухнути. 
Прот'ьікать-:(см. ГІрокальшать). 
Протягивать—1) простягати; 2) (=за- 
тягивать) — проволікати, зволікати 
(время, дело) II -тяжение — прбтяг. 
(На протяженнн двух часов)—Прб- 
тягом двох годин || - жно — дбвго, 
прбтягом. 

Профан—профйн. 
Професіональний—фахбвий, профе¬ 

сійний; (проф. союз) — професійна 
спілка II - фессия—фах , - ссионал— 
фахівець; (в дурном смисле) — про¬ 
фесіонал. 

Профессор—професор. 
Профиль—профіль. 
Прохвост - підчйхвіст. 
Прохлада—холодбк, прохолбда | - ний 

— свіжий, прохолбдпий, пбхолодннй. 
Проход— прохід, перехід; (между по- 
стройкамн)-суточкй; (через толпу)— 
прбтовп II - ходнмец — Пройдисвіт II 

' г ходить — 1) прохбдити; 2) (о вре- 
# мени)—минати Ц • дной—прохіднйй; 

(п-ое свидетельство)~подорбжня пб- 
Свідка. 

Прохождение — прохбдження; (пр-ие 
' воєн, служби)—відбування. 
Прохожий - перехбжий 
Процветать—процвітати, квітнути. 

Процеживать—проціжувати. 
Процент—процент, відебток Ц - ний 

відебтковий. 
Процесе — 1) процес, справа в суді; 

2) процес, дія. 
Процессия—процесія, пбхід. 
Прочет—пбмилка в рахунку. • 
ІІрочий—йнший II - чиє (остальньїеі— 
решта, инші. (Прочие пошли домой) 
— Решта пішлй додому. ч 

Прочитать - 1) прочитати; 2) (пу- 
блнчно)—зачитати.- 

Прочить (Его прочат в иредседатели) 
—йогб рихтують на голову. 

Прочньїй—тривкйй, міцнйй, дебелий, 
цупкйй II - ность - тривалість. Цуп¬ 
кість. Цупка мат6рія, шкіра. Тривка, 
міцна машина. 

Прочь—геть; (не прочь от чего-либо)- 
не від тбго, щоб. 

Прошедший -минулий. (В прошедшем 
году)—Минулого рбку. 

Прошение — прохання; (старшин)) — 
супліка. 

Прошлогодний—торішній. 
Прошльїй—см. Прошедший. 
Проіцание—прощання і| - щать — про¬ 
щати, вибачати (см. Извинять), да¬ 
рувати II - щаться — прощати кого 
||-щай-бувай здорбв, прощавай И 

- щение — вйбачення, пробачення, 
прощення. 

Проявление — Прбяв || - лять - 
явлйти || - ляться—виявлйтись, по¬ 
значатись. , , . 

Проясняться—(о погоде)— на годині 
ставати, випогбджуватись; (о рас- 
свете) — розвиднюватись, розвид¬ 
нитись. 

Пруд — став II - дить — гатити, за¬ 
гачувати. 

Пружина—спружйна. 
Прут—лозйна. різка. 

І Прьігать — стрибати, плигати || - нуть 
— плигонути, стрибнути II - жок 
плиг, скік (екбку) II - ганив — стри¬ 
бання II - гун—стрибун; (фам.)-стри- 
бунбць. . , 

Прискать — бризкати, кропити, (п-ть 
смехом)—нйрекати. 

Прьіть мотбрність; (во всю прьіть) 
що єсть духу II - ткий — прудкий, 
мотбрний II -ткость-прудкість, мо¬ 
тбрність, шпаркість. 

Прьіщ-Прйщик, прищ. 
Прядь-(шерсти)-пасмо; (льна)—мичка, 

(льна в десять иригоршней)—повісмо 
|| - диво — прйдиво, кужіль |І - жа— 
прйдиво II - дильщик — прядільник,- 
нипя II - дильня—прядільня. 



І 

«я 

Прялка 
Пьяница 

Прялка—прйдка. 
Прямой — прбстий, прямий, правий 

II “ мо—прбсто; (прямой дорогой)— 
навпростбць Ц • моугольник - про- 
стокутник 

Пряник - пірнйк; (из меда) - медйник 
II - нмй—гбстрий, прйний. 

Прясть—пргістн Ц - ха—прядуха. 
Прятать — ховати, крити, хоронйти, 
перехбвувати. 

Псаломщик—дяк. 
Псарня—псйрня. 
Псевдоним—псевдбнім. 
Психика — псйхіка || - ческий — пси¬ 
хічний. 

Психологія — психолбгія II - гический 
— психологічний. 

Птенец-пташй; писклй (род_пташати, 
пнсклйтіі) II - нцьі — пташата, пта- 
шенйта- пйсклйта. 

Птица — птах, птйця || - цеводство — 
птахівнйцтво 

Птичий-пташйний || - ник пташня. 
Публика — публіка || - кация — оголб- 
шення. оповіщення || - ковать—ого- 
лбшувати, оповіщати || - чньїй—при¬ 
людний; (п-я женщина) — см. Про¬ 
ститутка; (п-я продажа)—авкцібн, 
потбржка. (Публично заявил)—При¬ 
вселюдно заявйв. 

Пугало — 1) (=чучело огородное) — 
опудало; 2) страхбвище. 

Пугать—лякати, страхати, полбхати || 
— ться—лякатись, полбхатись || - ньій 
полбханнй Ц - лнвьій—полохлйвий. 

Пуговица-гудзик. 
Пуд-пуд. 
Пузьірек — 1) плйшечка; 2) (на воде 
и т. д.)— см. Пузьірь. 

Пузо—п^зо. 
Пузьірь—п^хир; (на воде) - бульба, 
банька; (мочевой пузьірь)—сечовий 
міхур. 

Пук—жмут, пук. 
Пулемет—кулембт. 
Пульс—пульс. 
Пуля—куля. 
Пункт—пункт. 
Пуп — пуп II - овина — пуповйння, 
пупбць. 

Пурпур багрбць Ц ньій -пурпурбвнй 
Пускай—см. Пусть. 
Пускать—пускати; (пускать в ход)— 
пускати; (пускаться на произвол і 
судьби)—пускатися ббрега || - стнть і 
— пустйти. 

Пустовать—пустувати, гулйти (| - той 
— порбжній; (п-е место) — пустка || 
— тьірь—пустка І! - тота—порожнбча 

II - тошь—см. Пустьірь. 

Пустомеля - лбпетень. 
Пустиня — пустбля || - нньїй — без- 

ліодний, пустбльний. 
Пусть—1) нехай, хай; 2) (пусть не- 
большой...) — бодай, нехай НЄВСЛЙ- 
кнй. 

Пустяк-дрібнйця, дурниця; (пустякн!) 
— пустб! (пустячньїй)—аби який || 
-новий-см. Пустячний. 

Путаница — плутанйна || - тать — плу¬ 
тати. 

Путеводитель — провіднйк || - тевод- 
ньій-провідний Ц - тевой—дорбжній; 
(п-е издержки)—вйтрати на дорбгу, 
подорбжні кбшти. 

Путбвьій—путйщнй, питній. 
Путешественник — подорбжній. ман¬ 
дрівник II - шествие—пбдорож. ман¬ 
дрівка Ц - шествовать мандрувати, 
подорожувати, відбувати пбдорож. 

Путь— путь (ж. р.), шлях (м. р.), (По 
пути)—по дорбзі. (Скользкия путь) 
—слизькб (образно). (Таким путем) 

такйхі спбсобом, рббом, пббитом. 
Пух - пух (-ху), (пухлий) — пухкий, 
пухнатий II - шистьій - пухнатий 

II - нуть—пухнути. 
ПучеглазмЙ—банькуватий, витрішку* 
ДОПИЙ* 

Пучина—Вир; безбдня. 
Пучок—жм^т—см. Жук. 
Пушка—гармата Ц - карь — гармаш Ц 

- шечний—гарматний. ' 
Пуща—пуща, (=дебри)-нбтри, (=за- 
росли)—хащі. 

Пуще (всего)—над усб. 

Пчела—бджолаЦ-водство-пасічнйцтво 
II - ник пасіка Цвод пасічник й 

- лнний—бджбляний. 
Пшеница—пшенйця ||-ничний-пше- 
ийчний. 

Пінено—пшонб Ц - ний—пшоняний. 
Пиж—клбйтух, затичка. 
Пил—запал. 
Палать—палати, палахкотіти. 
Пиль — пил, пброх, (на дороге) — ку¬ 
рява Ц - линка — порошйнка || - лить 
—курйти II - ньій — курний. 

Пилкнй—палкий ц - кость — палкість, 
запал, захват. 

Пирей—перій. 
Питать — катувати, брати на муки || 

- тка—катування, тортури || - ливьій 
— допитливий Ц -ться — см. ПрЬ- 
бовать. « 

Пишет—пашить, жахтйть. 
Пишний — пишний, бучнйй Ц - ность 

— пйшність, бучність. 
Пьяница — п'яниця, пійк: (пьянмй) — 
п'йняй || -ство~пійатво;(=попойка) 



Разведка 

Пятнться—рачку віти 
Пятнать - плймйтн: (=клеймить)—тав- 
рувіти Ц - нистьіЙ — циткбваний || 
-тно — плйма||- тньїшко — цята. 
цгітка- 

Пятница—п'йтниця, п'Атинка. 
Пять — п'ять Ц -сот — п'ятьсбт - на¬ 
ддать— П'ЯТНЙЦЯТЬ II -десят— п‘я- 
десйт II - твій—п'йтий; (п-я—часїь)— 
п'ятйна Ц - тью — четьіре (п'ять раз 
по чотйри). 

— пійтика Ц - ствовать — пійчитії Ц 
- неть—п'яніти. 

Пядь—-п'ядь. 
Пилить—1) напинітн, п'йсти; 2) (глаза) 

—внтрішйти, вилуплйти бчі. 
Пяльцьі^-крбсна. 
Пята — п'яті Ц -тка—п'яті. (Показать 
пятки)—п'ятіми накивітн. 

Пятерка—п'йтка. 
Пятерня—п'ятірня. 
Пятилетие—п'ятиріччя || - дневньїй— 
П'ЯТИДЕННИЙ И Т, д. 

Разбег—розгін (розгбну) || - бегатьси 
—розбігатись,- розсипітнсь. (Осталь- 
ньіе разбежались)—Рбшта повтікі- 
ли.(Глаза разбегаются) -Очі вбиріє. 

Разбередить—роз'ятрйти. 
Разбивать(ся) — розбивіти(ся); (раз- 
бить врага)—побйти; (разбить вдрс- 
безги) потрощйтн на гімуз; на мак 
розбйти, порубіти; (р-ть врага вдрс- 
безги) — посіктй в пень II - бивка — 
(спрашивать вразбивку)—пнтітн в 
роздріб. 

Разбирательство розправа; (в суде) 
—рбзглядспріви; || -рать-розбиріти; 
(р-ть дело)—розглядіти спріву. 

Разбитной—промітній, мотбрний. 
Разбогатеть—забагатіти. 
Разбой—харцйзство || - ник — харциз, 
розбишіка Ц - нический — розби- 
шіцький. 

Разбор—1) рбзбір (розббру); 2) см.— 
Разбирательство. (Без разбора) — 
не розбнріючи. (Валить в одну кучу 
без разбора) - гатйти в одну купу 
взаміт Ц - борка—розбиріння || - чи- 
вьій— 1) см. Четкий; 2) вередливий, 
прнмхлйвнй; (в хорошем смисле)— 
розсудливий, оглйдний II - ная (мо¬ 
дель)—розбірні мбдель. 

Разбрасмвать,-ся — розкидйти,-ся || 
- бросанньїй (о жилищах) — роз¬ 
сипний, розкйданий. (Ружье раз- 
брасьівает)—рушнйдя різнить. 

Разбухать—иаорякіти. бучівіти. 
Развал—рбзпад ]| -ивать-руйнувіти, 

розвілювати Ц - иваться (на кресле) 
—розкйнутись на.. || - лина—руїна. 

Разве —хібі. чи-ж; (разве только)— 
хібі ідо. 

Развевать, ся — розвіювати;' (знамя 
раз-ся)—пріпор міє. 

Разведение — (растений) — розсіда, 
рбзвід; (животних)—рбзплід. 

Разведка—дбвідии, рбзвідки || - ведьі- 
вать — 1) розвідувати; 2) (=раз- 

Раб — невільник, раб || - олепньїй — 
підлий Ц - ство — невбля, ярмб, ріб- 
ство II - ский—рібський, невільни¬ 
чий. 

Раба—невільниця, рабйия. 
Работа — роббта, пріця || - тать — ро- 
бйти, працювіти || - тодатель — 
роботодівець || - тятий—роботйший, 
робучий || - тник — 1) робітник, пра- 
цьовнйк; 2) ніймит (Партийний ра- 
ботник)—партійний працьовнйк, ро- 
бітнйк. (Хозянн и работник)—госпб- 
дар і ніймит. 

Рабочий—1) (сущ.)—робітнйк; 2) (отн. 
к работе)—роббчий (напр.—роббчий 
час); 3) (отн. к рабочему) — робіт- 
нйчий (напр.—робітничий рух). 

Раввин—рібнн. 
Равенство—рівність. 
Равнина—рівнява, рівнині; (в горах) 

—полонйна. 
Равно — одніково; (равно как) — так 
сіме II - бедренньїй—рівнорамінннй 
|| - весие—рівновіга || - денствие— 
рівнодінь II - душие — байдужість || 
- душний—байдужий || - действу- 
ющая—вйслідна || - мерньїй—рівно¬ 
мірний II - мерность —рівномірність. 

Равний—рівний, одніковий; (равно—) 
рівно—; (напр. равноправний) рівно- 
прівний; (равносильний) — рівно- 
знічний. 

Рад—рад, рідйй 1| - оваться — радіти 
II - дость—рідощі, рідість II - дост- 
НЬІЙ — рідісний, рідйй II - достно 
—рідо, рідісно. 

Ради—для, за-ріди. 
Радуга—весілка, рійдуга || - дужннй 

—рійдужннй. 
Радушие — привітність II - ньій — при¬ 

вітний, гостйнний. 
Раз—раз; (раз за разом) — раз-пб-раз 

|| - зик—разбчок І! - овой - різовйй 
II - ом—враз. 

Разбавлять—розпускіти, розвбднти. 



рязверстка - 188 - Раз'езжаться 

узнавать)—довідуватись, дізнаватись 
II - всдчик - розвідач. 

Разверстка—розкладка вилог, уклад. 
(Продразверстка) — продрозклідка, 
продовбльчий уклбд. 

Развертивать-ьсм. Разворачивать. 
Развесистьій—розлбгнй, крислатий. 
Развешнвать — 1) Дна вссх) — розва¬ 
жувати; 2) розвішувати || - сить — 
розважити; порозвішувати. (Раз- 
васил уши)—розпустив вуха. 

Развявать—розвивати; (развить-)роз- 
вйнутн Ц - витие — рбзвій(-ою), рбз- 
виток. 

Развлекать,-ся—розважати, бавити,-ся 
II ченне—розвага, забава. - 

Разводить—1) розвбднтр; (раст.) —роз¬ 
саджувати; (жив.) — розплбджувати; 
2) (=распускать в жидкости)—роз¬ 
пускати, розчиняти; 3) (разводить 
мост)—розсувати Ц - вод — [шлюбна] 
розлука, розвід || - води — мербжкн 

II - водящий (часових) — розвід- 
шій. 

Развозить—розвбзитр || - везти—роз- 
везтй, порозвбжуватн. 

Разворачивать—розгортати; (развер- 
нуть) -розгорнути. (Развернуть ра- 
боту по снабженню уездов) — під- 
сйлити постачання повітів. 

Разврат-розпуста Ц-тньїй -розпусний 
II - тник, -ница—розпутник, -ниця || 

- тить—розббштатн ( ц - їдать—роз- 
ббштувати) Ц - ться - розббштатись, 
розіпсітн. 

Развязка—рбзв'язок, рбзв'язка. 
Развязньїй (тон) — вільний, невй- 
мушений; (в плохом смисле) —фа¬ 
мільярний, панібратський. 

Разгар—рбзпал(-лу). 
Разгнбать, зогнуть — розгинати, ро¬ 

зігнути. 
Разгильдяй —розбещений. 
Разглагольствовать—просторікувати. 
Разглашать—розслйвлювати || -ціение 

—розголбшсння. 
Разглядивать—роздивлятись. 
Разгневать,-ся — гнівйти, розгнівйтн, 

-ся. 
Разговаривать—розмовлйтн, балакати 

II - вор — розмбва, балачка || - вор- 
чнвость — балакучість | - чивий — 
балакучий || - вориться — розбала¬ 
катись Ц - ворний—розмбвний. 

Разговенье—рбзговінн. 
Разгон—1) см. Разбег; 2) розігнання 

(пр., парламенту) || -нять—розганйти 
II - зогнать—розігнати. 

Разгораться — розпалюватись, роз- 
палйтися, розгорйтись. 

Разгдрячать,-ся—розпалйти,-ся. 
Разграбление—розграбування. 
Разграничение—розмежування || -ни- 
чивать—розмежбвувати. 

Разгром — знйщення, спустбшення, 
рбзбр. 

Разгружать-М) вивантажувати; 2) (об- 
легчить работу)— зменшити праці Ц 
- зка — 1) вивантаження; 2) змен¬ 
шення праці. 

Разгул гульба. 
Разданаться — 1) розсуватись. роз¬ 
ступатись; 2) (о звукс)-—розлягатись, 
лунати, розтинатись. 

Раздавить—розчйвйти, роздушййі. 
Раздача—розданий. 
Раздвнгать—розсувати II - жной—роз- 
сувнйй. 

Раздвоение—роздвбєння. 
Раздевать,-ся — роздягати,-ся; (раз- 

дсться)—роздя гтй, -ся. 
Разделение—пбділ; (р. труда)—пбділ 
праці || - льньїй — подільний (=от- 
дельний—см. Отдельньїй) || - льная 
запнсь—подільний ак}; || - лять—по- 
ділйти. 

Раздирать—роздирати, шарпати. 
Раздобреть — погладшати, нагулйти 

тіла. 
Раздобьіть—розжйтнея. 
Раздолье—привілля, рбзкіш. 
Раздор розрада, незгбда. 
Раздосадованньїй — см. Рассержен- 
ньій. 

Раздражать — дратувати || - жение —, 
1) роздратування; 2) (рани) — роз‘- 
Йтрення II - жимость — уразлйвість 

II - мий — уразлйвнй II - жительний 
—дражлйвий, гнівлйвий. 

Раздроблять —дробити, кришити. 
Раздувать—роздмухувати Ц - раздуть 

— роздмухати. 
Раздумивать—1) см. Думать; 2) (раз- 
думать) — передумати || - мье-рбз- 
дум—см. Задумчивость (Раздумье 
взяло)—см. Колебание. 

Разевать—роззявлйти || -зиня — роз- 
зйва. 

Раз’едать — роз'їдати, ятрйтн, їсти || 
- едающий—роз'Тдливий. 

Раз‘единять—роз'єднувати || - динить 
—роз'єднати, порізнити Ц - диненис 
— роз'єднання; (ссора) — рбзбрат — 
см. Ссора, Раздор. 

Раз'езд — 1) роз'їзд; 2) чати || - нме 
деньги—подорбжні грбші. 

Раз'езжаться—1) роз'іжджатись, роз'¬ 
їздитись Ц - слаться роз'їхатись, 
пороз'їздитись; 2) (проехать мимо По 
дороге)—розминатись (розминутись)., 



Разжалобить - 189 — Разрабатаватк 

Разжалобить,-ся—розжалитн,-ся. 
Разжаловать—деградувати-, розжалу¬ 

вати. 
Разжигать—розпалювати; (только кон¬ 
кретно) — розсвічувати. (Розсвітйв 
вогбнь). 

Разжижать—см. Разводить. 
Разлагать,-ся — розкладати || - жение 

—фбзклад, (р-е тела)—гниттй. 
Разлад —нблад, рбзбрат. 
Разлакомиться—розлбситися. 
Разлезаться—розлазитися. 
Разлениться —зледащіти. 
Разлетаться —І) розлітатись; 2) (на 
куски)—розскбчуватись на канцуркй 

II - теться — розскбчитнсь, роз- 
сксп&пісь. * 

Разлив—1) водопілля; 2) (вина)—рбз- 
лйв II - вать — розливбти || - лить — 
розлйти, розіллйти. 

Разливателйная ложіе—ополбник. 
Различать—. 1) розпізнавати; 2) роз- 
різнйти || - личие—різнйцяЦ- личнмй 
— 1) різний; 2) (—всякий) усй- 
КИЙ 

Разлука — розлука, розстання || - лу¬ 
нать,-ся — розлучати,-ся II - чение— 
розлучення II - чник—розлучник. 

Разлюбить—розлюбйти,-ся. 
Размазня (про человека)—тюхтій. 
Размазьівать — 1) розмащувати; 

2)(=длинно говорить)—розмазувати. 
Размальївать, молоть - розмалювати, 
розмолбти. 

Разматьі вать—розсбту вати. 
Размах — рбзмах || - ивать — роз¬ 
махувати,-ся Ц - інистий-замащнйй. 

Размежевание — розмежування, рбз- 
різка II - жевьівать, ся—розмежову¬ 
вати,-ся. 

Размельчать—дробйти, кришити. 
РазмеН—рбзмін || - нять деньги—роз- 
бйтн грбші || - нять много денег на 
мелочь — намінйти дрібнгіх || - нньїе 
деньги—дрібні (грбші). (Недостаток 
разменной монета)—нестача дріб¬ 
них. . 

Размер-рбзмір;(средний по размеру)- 
рбзміром середній; (средний размер 
оси)—перЯсічйнй рбзмір, пербсічна 
довжина бси. 

Размечать — позначати || - тка — по¬ 
значення. 

Размецжвать—розмішувати, (сахар в 
чає) -колотйтн. 

Размещать-розміщувати. розташбву- 
вати Ц - местить — порозміщувати, 
порозміщати ІІ -щение—розміщення, 
розташуванні 

Размножать.тСЯ — плодйти,-ся || - же¬ 

ние—розпліджения (р-ие; брошюрм) 
—розмнбження. 

Размозжить—розтрощйти, потрощйти. 
Размол—млйво Ц - альївать—розмалю¬ 

вати. (Размол зерна)—розмалювання 
пашні 

Разммвать—розмивати. 
Размьїкать (ток)—роз'єднувати, роз¬ 
микати Ц -омкнуть-роз'єднати, ро¬ 
зімкнути. 

Размьшіление — рбзмнсл; роздуму¬ 
вання, міркування II - лять — мірку¬ 
вати, розмйслювати, розмишлйтись. 

Размягчать—розм'якшувати. 
Разнимать (дерущихся и т. д.)—роз¬ 
бороняти, розвбдити. 

Разница- різ(ж)нйця || - ньій —різний, 
усякий (см' Различньїй) II - но — 
різно. (Они разно смотрят на зтот 
вопрос) - Вонй по-різному на цю 
справу дйвляться. 

Разновидность - одміна || - гласне — 
суперЯчка II - образне — різнома- 
нітністьЦ - образний—різноманітний 
ц - временннй — неодночасний II 

- именньїй — різнойманний II - речи- 
вьій суперачливий II - речиво -не 
в однб || - речие — суперачність II 
- цветньїй - різнокольорбвий || - сто- 
ронний—різносторбнній II - родньїй 
- різновзірннй. 

Разносить—1) рознбшуватн; 2) (раз- 
бивать вдребезгн) — см. Разбивать. 

Разночинец— полупанок 
Разнощик—рознбсець. 
Разнузданньтй-розбашений. 
Разоблачать — 1) викривати; 2) см. 
Раздевать II - чение — викриття || 
- ченньїй—вйкритий. 

Разобщение—розлучення, порізнения. 
Разогревать—розігрівати. 
Разодеться—причепурйтися 
Разозлнться - розлютуватися. 
Разорение — (результат р-я)-розбр, 
руйнація, руїна; (процесе р-я)—руй¬ 
нування II - рять—руйнувати - рить¬ 
ся — звбдитись на нітб || - ренньїй 
- спустбшений, (человекі — зубо¬ 
жений. (Они разорились) — їм на 
звід пішлбея. 

Разоружать.-ся—роззброювати,-ся II 
- жение-роззбрбєння II - женньїй- 
роззбрбений. 

Разочарование—р озчарувйиня 
- овьівать.-ся — розчарбвувати,-ся, 
зневірйтися II - роваться — зневіри¬ 
тися. розчаруватися. 

Разрабатьівать—розробляти;(р. тему) 
—опрацьбвувати || - ботка - розрббка. 
опрацювання. 



Разразиться — 190 — Распекать 

Разразиться (о громе) — ударити, (о 
войне, восстанни) -вйбухнути, (смс- 

,хом)—см. Расхохотаться, (гневом)— 
скипіти гнівом. 

Разрастаться—розростатись || - стание 
—рбзріст (-росту). 

Разрежать — проріджувати, розрі¬ 
джувати Ц - дить — прорідіти, роз- 
рідйтн. 

Разрезйть, різать-розрізувати (роз¬ 
різати). розкраювати, кріяти (розг 
кріяти) Ц - рез— розріз, прбріз, роз¬ 
тин. (В разрезе)—в розрізі, в пері- 
крої. 

Разрешать—дозволгітн || - шени—едбз- 
віл Ц - тать вопрос — розглядіти 
спріву || - шить вопрос — розвязіти 
справу о - шительньїй-дозвільний. 

Разрушать — руйнувати || - шепне — 
руйнування II - шительньїй руйнів- 
нйчий, руїнний II - шснньїй — зруй- 
нбваний 

Разрьівать,-ся — 1) розкбпувати; 2) (о 
снаряде) — розриватись, вибухати; 
3) розривати Ц - рьів — 1) вибух; 
2) (сношений) — розірвання знбсин, 
рбзмир II - ной — розривний. (Они 
разорвали друг с другом) — Вонй 
розцурілись. 

Разрьіхлять-пушити (зімлю). 
Разряд—1) рбзряд, відділ; 2)(знергии, 
тока)—розрйд. 

Разряжать.-ся — 1) см Разодеться; 
2) розрйджати рушнйцю, викру¬ 
чувати наббї. (Разрядил в него все 
семь нуль) — Вйсадив у ньбго всі 
сім куль. 

Разубеждать—лерекбнувати на йнше, 
розріджувати. 

Разузнавать—см. Разведьівать. 
Разум — рбзум II - ньій — розумний 

II - меется — йсна (звичайна) річ, 
авжіж. 

Раз’яснять—пойсшовати, товмачити || 
- нить — пояснйтн, вйтовмачити || 
- снение—пойснення. 

Разьіграться -розгравітись, розгулю- 
ватись. 

Разьіскивать—розшукувати || -скать- 
розшукати, знайти, вйшукати. 

Рай—рай (р.—рію). 
Район — райбн Ц - нньїй — районбвий 

II - нирование—районування. 
Раковина — 1) черепішка; 2) (в кло¬ 

зете и т. д.) — чіша; (ушная р-а)— 
вушня. 

Рак—рак; (болезнь)—рак || - кообраз- 
ное —шкаралупник 

Рама рйма || - мка-рймці || - мочньїй 
—рймковий. 

Ранить—рінити, уражіти; (сов. внд)- 
порінлти, уразити Ц - на — ріка 
уріза II неньїй—зрйнений, поріне' 
ннй, уражений ц - нение—1)(процесс) 
— поранення, зрінення; 2) (=рана) 
— рінз, уріза. 7 

Рано-ріпо Ц - нний—ріпній || - нней 
весной на прбвссні. (Ранним ут- І 
ром. рано утром) — вранці ріпо. 
(Слишком рано)—завчасно, пбраио, 
заріноЦ- новато—ранбнько II - ньше і 
— раніше. 

Ранец—рінець. 
Ра»орт - рбпорт II - овать — рапорту. 

Раскалять — розпікіти || - ленньїй — 
розлічений. 

Раскальївать—розкблювати; (о дерезе 
— расколоть)—розчахнути. 

Раскатьі і грома)-гуркіт (-коту) грбму. І 
Раскачнвать -розгбйдувагн ||- качать 

— розгойдати - см. Качать, Коле- 
бать. 

Раскаяние — каяттй || - иваться — 
кіитися. 

Расквартирование—розміщення. 
Раскладьівать — розкладати || - ка— 
розпбділ, уклід. 

Раскланиваться с кем — кланятись 
із ким. 

Расклеить (афнши) — розліпйти; (о 
многнх)—порозліплювати афіші. 

Раскорьірять—розколупати. 
РаскоЛ — рбзбрат, незгбда, рбзщеп. 
Раскрадьівать, красть—розкрадати- І 
порозкрадати. ч 

Раскраснеться—почервоніти, розчер¬ 
вонітися. 

Раскрашивать — кольорувіти, роз- 
мальбвувати. розбірвлювати || - ска 
— кольорувіпия. 

Раскроить череп-см. Размозжить. 
Раскрьівать — 1) розчннйти (двери); 

2) розтулйти . (рот); 3) розгортати 
(книгу); 4) розхрйстувати (грудь). 
(Раскрьівать престушіение) — ви- 
кривіти зчбчия II - тие — 1), 2), 3)— 
розчйнення, розтулення...; викритгй. 

Расконка—рбзкопи. 
Раскупать, -пить — розкуніти, по- 
розкупбвувати. 

Раскусить (понять что)—розчбвпати. 
Распадаться — розпадатись || - денне 

— рбзпад Ц - дается (книга) — кнйга 
ділиться (на дві частйні). 

Распахать—розоріти, зоріти || - пашка 
— бранка. 

Распахнуть— см. Раскрьіть (дверн); 
(сильнеє)—розчахнути двірі. 

Распевать—виспівувати. 

_ 



Распекать Рассеивать 

Распекать (словами) — внмовлйти, 
(сильнеє)—картати. 

Распечатьівать — розпечйтувати, роз- 
і пакбвувати. 
Распивочно и на вьінос (образно) — 

хоч пий, хоч лий, хоч додб.чу неси. 
(Надайсь на кабане)- Прбдаж і роз¬ 
лиття. 

Распинать, - пять — розпннйти; розі¬ 
п’ясти, розіпнути II - пятьій — розі¬ 
п’ятий, розп'Ятнй. 
Расписание—рбзклад, рбзпис (годин, 
пбтягів). 

Распнска — рбзпнска, (платежная) — 
квитбк Ц - ваться — розпйсуватись. 

Расписьівать—1) розписувати; 2) (сте¬ 
ни и т. д.)—розмальбвувати. 

Ргсплавлять — розтбплювати || - лен- 
ньій—розтбплений. 

Расплата—розплйта, виплатна. 
Распдодиться—порозплбджуватись. 
Распльївчивьій—розплйвчастий. 
Расплюгцнвать — розчавлювати, роз¬ 
плескувати. 

Раснолагать,-ся—розкладати,-ся, роз¬ 
міщувати, розташбвуватн; (войско) 
—шикувйти, розташбвуватн. (Я рас- 
полагаю временем) — Я мйю час. 
(Располагает силами)—розпоряджйє 
сйлами. (Тишнна расиолагает ко сну) 
— Тйша хилить на сон. ((Распо- 
лагать к себе)—прихнлйти до сЄбе. 

Расположенньїй — 1) прихильний, 
схйльний до чбго;2) (=находящийся 
гдс) — що лежйть десь. (Местнрсть, 
расположенкая между реками) — 
Місибвість, що лежйть пбміж річ- 
кйми || - жение — 1) прихйльність, 
схильність; 2) (предрасположение)— 
нйхил; 3) розпблог, розташувйння 
(матеріялу, війська); 4) (расноло- 
жение духа)~см. Настроение. 

Распорядитель — 1) роанорйдчик (на 
вечірці); 2) керовнйк || - ность - роз¬ 
порядливість. 

Распоряжаться—порядкувйтп, оруду¬ 
вати, заправлйтиЦ-жение— 1) (=при- 
каз) — розпо йджсння; 2) (процесе 
расноряжания) - порядкувйння; (от- 
дать в чве-н. р-ие) — віддйти кому 
до рук. 

Распоясьіваться -розперізуватись. 
Расправа — розпрйва |] - виться с 

восставшнми—упбратись з повстан¬ 
нями, придушйтн повстаннй. 

Рагпределение — 1) (процесе) — роз¬ 
поділення, розміщення, ррзкладйння; 
2) (результат) — розпбділ, рбзклад. 
(Раснределение налогов между 
людьми)—уклйд. 

Распределять — розподіляти, розкла¬ 
дати, розміщйти II - лительньїй—роз¬ 
подільчий || - литель—розподільник. 

Распродавать—спрбдуватн || - дать — 
спродйтн || - дажа — спродйішн || 
-дать все—поспрбдувати все. 

Распростирать — см. Простирать; (с 
рас - ми об'ятнямн) — розкривши 
обійми. 

Распространять — пошйрювати, шй- 
ритн, розповсюджувати; (слухи) — 
розголошувати ||- нение—поширення 

II - ненньїй—пошйрений, повсюдний 
-ненность—пошйреністьЦ- нитель- 
ньій аппарат—апарйт пошйрення || 
- няться—пошйрюватись; (о болезни) 
— розкидатись. 

Распря—звйда, рбзбрат. 
Распрягать лошадей—випрягйти кбні. 
Распускать—1)см.Растворять;2) роз- 

пускйти; 3) (слухи)—тем. Раснро- 
странять Ц -ться — 1) (о деревьях, 
цветах) — розвиватися; 2) (о людях, 
морально) — розбещуватись (розбе¬ 
ститись) Ц - щенньїй (морально) — 
розбещений. (Распущенньїе зна¬ 
мена)—розвйнуті прапорй. 

Распутица — бездоріжжя, рбзтань, 
рбзквась. 

Распутство—розпутство || -тньїй-роз¬ 
пусний. 

Распутье — перехрестя, роздоріжжя, 
хрещйтик. 

Распутьівать,-ать-розплутувати, роз¬ 
плутати, розпутлйти 

Распухать—розпухйти. 
Распущенность — розбещеність || 

- нньїй—см. Распускать. 
Раснятие—розп’йття. 
Рассада—розейда || -дник—ровейдник, 
шкілка. 

Рассажнвать — розейджувати || - дить 
— розсадити, порозейджувати. 

Рассвет — світйння; (перед р-ом) — 
удбевіта Ц - тает—розвйднюеться, на 
день займйється. 

Рассвирепеть — розлютувйтися, роз- 
ярйтися Ц - певший — розлютбваний, 
розліочений. 

Расседлать — розкульбйчити, роз- 
сідлйти; (несколько коней) — по- 
розкульбйчити, порозсідлувати 

Рассекать — розтинйти, розсікйтн || 
-сечь — розтЯтн, розітнути, роз- 
крйяти. 

Расселение — розселення || - лить — 
порозсЄлюватя. 

Расселина—розпйдина, розкблина. 
Рассеивать — 1) розсівйти; 2) роз- 
порбшувати (напр.—військо). 



Рассеяннмй — 192 — Растоїшрнвать Р 

Рассеянньїй — розкйданий; см. Не- 
внимательньїй Ц - нно слушать — 
чбрез верх слухати || - нность — 
розкиданість; см. Невннматель- 
ность. 

Рассердиться — розсердитися, розгні¬ 
ватися. (Рассердившись) — з пере- 
сбрдя. 

Рассказ — оповідання || - вать — опо¬ 
відати Іі - чик—оповідач. 

Расследование—рбзслід. 
Рассльїшать - дочути. (Я не рассльї- 
шал)—Я не дочув. 

Рассматривать — розглядіти || - тре- 
ние — рбзгляд Ц - тренньїй — роз- 
глйнутий || - треть—розглйнути. 

Рассмешить—розсмішйти. 
Рассмеяться—зареготіти. 
Рассол—ропі, росіл (-солу) || - ник— 
квасбк. 

Рассортировьівать—сортувати. 
Расспрашивать — розпйтуватйсь || 

— просьі—пербпитки. 
Рассрочивать—давіти на вйплат, на 
ріти (Взнос по р-ке)—рІта. 

Расставание—розставіння, розстіння 
|| - ться — розставатись; (поссори- 
вшнсь)—розцурітись. 

Расставлять — розстановлйти || - та- 
новка—1)(говорить с расстановкой) 
—розмовлйти, промовляти пбвагом; 
2) (расположенне) — розпблог, рбз- 
клад || - тавить—1) розстановити, по- 
розстановлйти, розташувіти, (солдат) 
— розшикувіти; 2) (руки, ноги) — 
розчепірити, розкріслити. 

Расстегивать—розстібувати || - гнуть 
— розстібнути, розщіпнути. 

Расстилать — розстелйти || - даться— 
стелйтись. 

Расстояние — відстань; (на р-и пяти 
верст) — за п'ять верст. (Держаться 
на рас-и) -оддалік держатися. 

Расстреливать—розстрілювати ||- лять 
— 1) розстрілйти; 2) (все патрони)— 
вйстреляти, повистрблювати. 

Расстроить — розладнати, перебити— 
см. Мешать || - ться-1) розлідитнсь, 
розладнатись; 2) (о настроєний)— 
засмутитись |[ - ство— 1) знеліддя; 
(пру йти в расстройство)—занепісти, 
розладитись; 2) (желудка) — бігунка 
— см. Понос. 

Расступаться — розступатись, розда¬ 
ватись. 

Рассуднтельньїй — розвіжннй, роз- 
віжливий || - ность — розважність; 
розвіжливість. 

Рассудок-розсудок, глузд. 
Рассуждать—міркувіти || - ждение— 

міркувйнняіі - дить— 1) розміркувати,, 
розвіжити; 2) розсудйти (о двух 
ссорящихся). 

Расчет — 1) рахунок; 2) звільнення 
(з посіли); 3) сподіванка, розрахунок. 
(Взять, принять в расчет) — Взйти 
під увігу що, звіжнти на що || - ли- 
вьій — оглйдний; (бережливий) — 
ошідний. 

Рассчитьівать—1) вирахбвуватп, об- 
числйтн; 2) (=увольнять)—звільнйтн 
(з посіли); 3) їр-ть на что-л.) — роз- 
рахбвувати, сподівітись на що. 

Рассьілать—розсиліти; (всем)— пороз- 
силітиЦ- ная книга—рознбсна кнгіга 

II -сьільньїй-см. Посьільньїй. 
Рассьіпіть(ся) — розсипітн,-ся, роз¬ 
трушувати || - сьіпать — розсйпати, 
розтрусйти Ц -сьш-рбзсип || - ной — 
розсипний; (врассьіиную)—врбзтіч, 
врбзснп II - пчнвмй — крихкйй, спп- 
кйй, розсйпчастий. 

Раста п л и в ат ь-1) розтб п л ю вати; 2) роз¬ 
палювати в печі. 

Растащить— порозтягіти. 
Растаять — розтопйтись, розтінутн; 

(безлично) — розгасіти, розгісти. 
(В марте растаяло)—В березні роз- 
гісло. 

Раствор—рбзчин || - рять—розчиняти, 
розпускіти; (сахар, мед) — розсйчу- 
вати. 

Растение—рослйна, ростйна || - тения 
(собнрательно)—зілля || - тительньїй 
— рослйнннй. 

Растерзать — пошматіти, роздбрти || 
- ниє (отдать на растерзание)—від- 
діти на потілу. 

Растеривать—розгублювати || - нниіі 
—розгублений ||- ряться—змішітись, 
розгубйтись. 

Расти—рости; (в переноси, зи.) — ви¬ 
щати; (р-тн пишно) — буйтн; (р-иіі 
бьістро)—гінкйй. 

Растирать—розтирітн. 
Растигельньїй—рослйнннй || -ность— 
рослйнність. (На лине) — волбсся, 
бороді. 

Растить вирішувати, викбхуватл. 
Растление—см. Изнасилование. 
Растолковьівать — 1) втовкмічувати, 
товктй; 2) (об'яснять) — пойснювати. 
товмічитн. (Три часа растолковьі- 
вал)— три годйни товк, товкмічин. 
(Нужно растолковать—крестьянам) 

Трбба вйтовмачити, пояснити се¬ 
лінам. 

Растопка—підпйл. 
Растопьіривать—розтепірчуватн, роз- 
карйчувати, розкріслювати. 
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Расторгать - 193 - Резерв 

Расторгать — розривати, зривати || 
- жение — зірвапня; (брана) — роз- 
бріння, рбзвід. 

Расторопньїй — хисткйй, мотбрний || 
- ность—мотбрність. 

Расточнтельиость — марнотратство || 
- ньій — марнотратний. 

Растравлять — розвереджувати, роз'¬ 
ятрювати. 

Растрата—розтрата || - чивать — роз¬ 
трачувати. 

Растрепанньїй —розпатланий. 
Растягивать—1) напинати, розпинати; 

2) протягати (напр.—слова); (= затя- 
гнвать) — затягати || - тянуться 
(упасть) — гепнутись. 

Растяжимьій (о сроке, понятий)—роз¬ 
тяжний. 

Расхваливать—вихвалйти. 
Расхватать—розхапати. 
Расхищать — розкрадати || - хиїдение 
- розкрадання. 

Расход—видатки || - овать — видавати 
|| г ование — вйтрачення || - днмй— 
видаткбвий. 

Расходиться, разойтись — 1) роз¬ 
ходитися, розійтйся. (Все разо- 
шлнсь)—усі порозхбдилися; 2) (по- 
ссориться)- розаурйтись, порізнйтись; 
3) (удаляться от чего) — різнгітн. 
(Язьік Франка расходится кое в 
чем с общелнтературньїм),- Мбва 
Франкбва різнйть дЄшо з загально¬ 
літературною; 4) (во м ненцях) — 
непогбджуватнсь; 5) (разбушеваться) 

_ — розпалйтись; 6) (треснуть)—роз- 
сбхнутнсь; 7) (по дороге) — розми¬ 
натись, розминутись. (Наши у пути 
разошлись) — Наші шляхй роз¬ 
минулись. 

Расхождение—непогбдження.незгбда; 
порізнення, розхбдження (о значення 
отгенков—ср. Расходиться). 

Расцвет — рбзк(ц)віт || - тать — роз- 
к(ц) ітйти II - сти-проквітнути, роз- 
ЦВІСТЙ. 

Расцвечивать—см. Раскрашнвать. 
Расценнвать—цінувати || - нить-роз- 
цінувйти Ц - нка—розцінка. 

Расчесьівать — розчісувати || - сать — 
розчесати. 

Расчищать—розчищати. 
Расчислять — обчйслювати || - сление 

—обчйслеиня. 
Расшатать—розхитати || - нное хозяй- 
ство—підупйле господарство. 

Расширение — розшйрення II - рять— 
розшйрюватн II - ренная комиссия— 
иійрша комісія. 

Расщелина- розкблина. 

Російсько-український словник.—13. 

Рвануть — смикнути, сіпнути II - ся — 
смикнутись. 

Рвать,-ся—1) дбрти, рвйти.-ся; шмату¬ 
вати,-ся; 2) (=нарвать) — наривати; 
3) блювати, ригати Ц • аньїй — по¬ 
дертий, дрйний. 

Рвота — блювання; (вешество р-ьі) — 
— блювотйння Ц -тное—блювнЄ. 

Ребенок—дитйна; (грудний)—немовлй 
(- лйти); (внебрачньїй) — байстрй 
(-рйти) Ц - бята— 1) дітки, діти; 2) (о 
взросльїх)—хлбпці II - бяческий—ди- 
тйнний, днтйнячий || - бячество — 
дитйнність. 

Ребро-1)ребрб; 2) (переносно)-край, 
руб. (Ребром)—руба II - берньїй — 
ребрбвий. 

Ребус—рббус, речевй загадка. 
Ровизия—ревізія II - онньїй—ревізій¬ 
ний II - онизм—ревізіонізм II -зовать 
—ревізувати. 

Ревматизм — ревматйзм, ломЄць, го- 
стЄпь. 

Ревновать-ревнувйти, заздрити || -но¬ 
сть — рбвнощі, заздрість || - нивьій 
—ревнивий, заздрий II - ностньїй — 
запопадливий, щйрий. 

Рев—рикання Ц - еть — ревтй, рйкатн. 
Революция—революція II - ИОННЬІЙ — 
революційний || - опер — революціо¬ 
нер. 

Регалии—клейнбди, регалії. 
Регистр—регістр. 
Регистрировать-рееструвати ||- стра- 
ция—реєстрація Ц - ионньїй — реє¬ 
страційний. 

Регулярний—регулйрний II - ировать 
— регулювати. 

Редактор—редактор || - ировать—ре¬ 
дагувати II - кция—редакція II - кци- 
онньїй—редаїщійний. 

Редиска—редиска || -дька—редька. 
Редкнй — 1)—рідкий; 2) (не часто 

встреч.) — рідкйй, незвичайний Ц 
- дко — рідко II - дкость—рідкість II 
- деть (=разрежаться)—рідіти; (ста¬ 
новиться реже) — рідшати Ц - же — 
рідше; (редко, да метко)-хоч раз, та 
гаразд. 

Резать — різати, краяти, розтинати; 
(-р-ть мелко) — кришйти || - ся -6й- 
тись; (зубьі режуться)—зуби вирі¬ 
зуються" Ц -жущий — різкйй (Різка 
коса, різкйй вітер). 

Резвьій-жвавий II - вость—жвавість. 
(Резвая лошадь)—баскйй кінь. (Рез- 
вость на бегах, скачках) — швид¬ 
кість. 

Резерв — резЄрв Ц -ньій-резервбвий 
|| - уар—водозбір, резервуар. 
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Резина—гума, резйна || -овьій— гумб- 
вий, резинковий. 

Резолюция—постанова, резолюція. 
Резкий — різкйй, прйкрнй; (о тоне)— 

гбстрий; (о чертах) — вирізний, гб- 
стрий, (о цвете, холоде) —прйкрий 

II - ко —гбстро; прйкро. (Резко ска¬ 
зать)—Гостро сказіти. (Скала резко 
обрьівается) —СкЄля прйкрою кру¬ 
чею схбдить. (Резко ответил) — 
притйв слово. 

Резон—ріція II - нер —резонер, старун 
II - нньїй—резбнннй, що міє ріцію. 

Результат —результіт, наслідок, вй- 
слід || - танта—вислідні. 

Резчик—(скульптор)—різбйр (-рі); (по 
металлу)—снйцар (-ря). 

Резь—різічка, сбняшниці. 
Резьба—1) (процесе работьі) - різьбі; 

2) різь. (Мастер позолотил резьбу 
на сундуке)—Мійстер позолотйв різь 
на скрині. 

Резюмнропать—резюмувіти. 
Рейд—рейд. 
Река—рікі, річка; (уменш.)—річенька 

II -чной — річковйй (Дніпрі най¬ 
більша з українських річбк (рік). 

Рекогносцировка—см. Разведка. 
Рекомендацня — рекомендіція || - да- 
тельньїй-рекомендаційний Ц -довать 
—рекомендувіти. 

Рекрут-рекрут II- ский набор—брін- 
ка, набір (-ббру). 

Религия-релігія Ц - иозньїй—релігій¬ 
ний II - иозность—релігійність 

Рельса—рбйка. 
Ремень—ремінь; (невьідел.) — сирйця; 

(в машине)—пас || - менной—ремін- 
ний || -мешок—ремінець, ремінчик. 

Ремесло — ремествб || -сленньїй—ре- 
меснйй || -сленник—ремеснйк. 

Ренегат—ренегіт; (от национальности) 
—перевертень; (ополяченньій)-недб- 
ляшок. 

Рента—рінта. (Земельная рента)- Зе¬ 
мельна рбнта. (Дифференциальная 
рента)—Днференційна рента, 

Репа—ріпа. 
Репейник—реп'йх. 
Ресницьі—вії. 
Республика—республіка. 
Ретивий— беркгій; (о лошадн)—баскйй. 
Речь—1) промбва; 2) (=язьік)—мбва. 
Решать — 1) вирішувати, вирішіти; 
порішіти. (Бой решнл судьбу стра- 
ньі) — Бій порішйв ділю країни; 
2) (только=постановлять, прннимать 
решение)—покладіти, укладітн, по¬ 
становляти, ухвілювати; 3) (задачу) 
—рішіти, розвйзувати || - шение — 

1) 2) рішенець, постанбва, ухві. 
3) (задачи) — рішення || - шаться- 
звіжуватись, відвіжуватись (о во- 

просе, задаче—см. Решать. 
Решающий-перевіжний; (с правок 
решающего голоса) 3 прівом го 
лосувітн. (Решающий голос) — 
ухвільний голос. 

Решетка гріти; (ограда)—штахети; 
(на телеге)—драбкй. 

Решето—рЄшето. 
Решимость—рішучість. 
Решительньїй - рішучий, відвіжннй 

II -но-рішуче; Цілкбм, геть (см. Со- 
всем). 

Реять (о птице,- азроплане)—ширйтн, 
шугіти; (блестеть) —мріти. 

Рехнуться—сказйтись, з глузду зсу¬ 
нутись. 

Ржавчина —іржі || - вьій - іржівнв 
II - веть -іржавіти-, брітись іржбю; 

(ржавчина пристала) — іржі вхо- 
пйлась. 

Ржаной—жйтній; (р-й хлеб)—житніх. 
Ржать—іржіти. 
Рига—кл^ня, стодбла. 
Риза—рйзи, шіти. 
Рикошет—рикошет, відскік II - том— 
навкопйть, відскоком. 

Ринуться—рйнути. 
Рис—риж II-овьій-рижбвий. 
Риск—риск II - овать—рискувіти, пу- 
скітнсь на щістя, ризикувіти || - ко- 
ванньїй—рисковйтнй. 

Рисовать—малювіти. рисувітн || - су- 
нок—малюнок, рисунок П-ся—ста- 
тувітись || - совальньїе принадлеж- 
ности—приліддя малювіти. ’ 

Ритм —ритм || - мический—ритмічний. 
Риф—риф: (коралловьій р-ф)—корі- 
лова ріфа. 

Рифма—рйма П - оплет—віршоміз. 
Робкий — боязкйй, плохйй Ц - беть - 
торопіти || - бость—ббязкість. 

Ров—рів (рову), рівчік. 
Ровесник—одноліток. 
Ровно — 1) як раз, сіме; 2) рівно, 
плівко || -ньій—рівний (рівна, гладкі 
дорбга); плавкйй (напр.,плавкййрух); 
(р-ое отношение)—однікове, спра- 
ведлйве повбдження. 

Рог—ріг (рбга) II -атьій—1) роговйП; 
(рогатий скот) —товір, рогові ху- 
дбба; 2) (с длинньїми рогами) —ро- 
гіль, рогітий II - овой —роговйй. 

Рогатка -рогітка. 
Рогожа—рогбжа; (солом.)—міта. 
Род—її) рід (рбду); 2) (ботан., зоол.) 

—гатунок. (Разного рода) — вейкі, 
різні. (Дело такого рода) — такі 
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спрАва. (Мне двадцать лет отроду)— 
Мені двадцять рбків. 

Родильний — поліжнйчий || - ница — 
породілля. , _ 

Родииьій — 1) рідний, питимий; 
2) (=прирождснньій)—родймий. 

родина—батьківщина. 
Родинна—рбдннка. 
Родить—родити, нарбджувати ||-ди- 
тели—батьки; (фамильярно) — старі 
Ц - тельский—батьківський || - ское 
наследие—бАтьківшина. 

Родительньїй падеж — родовйй від¬ 
мінок. 

Родник—джерелб, кринйця |]-новий 
—кринйчний. 

Родной — рідний II - дньїе — см. Род- 
ственники. 

Родовой—родбвий. 
Родовспомогательньїй — поліжничий 

|| -доя/іовие—рбдиво, родовід(-вбду) 
Н - начальник — прАотець рбду. 

(Родогіачальник зволюционной те- 
ории)--бАтько, родйтель еволюційної 
тебрії. ' 

Родственники-рбдичі, ріднй І ствен- 
ний—споріднений, рідний І - ствен 
но, по-родственному—рідно. (Рідно 
любйти) н-дство—1) спорідненість; 
2) (=родствеппики)—ріднй. 

Родь»—злбги. 
Роение—рійбА II-иться—роїтися. 
Рожа—1) пйка, мармйза; 2) беїіїйха 

(болевнь) Ц - жистий- бешйховий. 
Рождение—нарбдження||- ство -Різ- 
двб II - дественский—різдвйний. 

Роженица- см. Родильница. 
Рожь_жйто. 
Роза — тройнда ||-зовьій — рожбвий 

Ц - зоветь—рожевіти. 
Розвальни—см. Сани. 
Розга —різка, лозйна || -ги—різки, лозА. 
Роздмх—см. Отдих. 
Розннчний—роздрібнйй; (продажа в 
розницу)—прбдаж врбздріб, подрб- 
бицею. 

Рознь—незгбда, рбзбрат. 
Розигриш—рбзигри. 
Розиск—розшукування; (уг. розиск) 

—кАрний рбзшук. 
Рой—рій (роя) || - иться—роїтися. 
Рок—фАтум, дбля II - ковой — нешАс- 
ний, фатАльний. 

роль _ рбля; (играть значнтельную 
роль)—не абй-яку відогравАти рблю. 

Ром—ром. 
Роман—ромАн || - нтический — роман- 

1 тйчний. 
Ромашка—ромАн. 
Ронять — упускАти, ронйти; (Ронять 

достоинство)—зневажАти. (Зтнм вьі 
роняете достоинство организации) — 
Цим ви зневажАете організАцію. 

Ропот—нарікАння, рАмство || - тать— 
нарікАти, рАмствувати. 

Роса—росА Ц - синка—ріска || - систий— 
рбсяний. 

Рбсказни—теревАні. 
Роскошь-рбзкіш,-(коши) || -ньій-роз- 

кішний || - шествовать — розкошу- 
вАти. 

Рослий—висбкий, статурний. 
Роспись— рбзклад; рбзпис (муж. р.). 
Рбспуск—рбзпуск. 
Россипь—рбзсип (муж. р.); (золотме 
розсипи)—золотйй пісбк. 

Рост—1) (процесе роста)—зростАння; 
(цей) — підвйщення цін; 2) зріст 
(зрбсту); (високого роста)-на зріст 
висбкий Ц - стовщик—лнхвАр (-рй) Ц 
- щический—лихвйрський || - ство— 
лихвйретво. 

Росток—пАгін (-гбну), пАросток. 
Рот—рот (род.—рбта). 
Рота—рбта || - тньїй командир — ебт- 

ник. 
РотозАЙ—роззйва, ґАва. 
Рбхля—маруда, вайлб. 
Роща—гай. 
Ртуть—жнвА срібло, ртуть. 
Рубанок—гАмбель. 
Рубашка—сорбчка; (детская)—льбля 
Рубеж—(на р-е)—на грАні. 
Рубец—карб; (на теле)—шрАм; (в ма¬ 
терин)— рубАць. 

Рубин—рубін. 
Рубить—рубАти Ц - ться—бйтись, рі¬ 

затись. 
Рубль—карббванець. 
Ругань—лАйка || -гательство—лАйка || 

- гать—лАяти || -тельний—лайлйвий; 
(ругать по-матерн)—матюкАти. 

Руда—рудА II - ник — копАльня || - до- 
коп—шахтйр. (-рй)- . 

Ружье—рушнйця; (охотничье р-е)— 
дробовгік; (кремневое р-е)—мушкАт, 
самопАл 

РуКа_рукА; (правая) — правиця; (ле- 
вая)—лівйця; (рука об руку)—пб- 
руч; (под рукой)—на пбхваті; (на 
скорую руку)—на швидку. 

Рукав—1) рукАв; 2) (реки)—рамАно, 
протбка; 3) (пожарньїй рукав) — 
кйшка Ц - вица—рукавйия. (Взять в 
ежовьіе рукавнци)—у тісні руки, у 
лабАтн взйти, у лАшата взйти. 

Руководитель—керовнйк, ксрмАннч II 
- дить—керувАти || - водство—1) ке- 
рувАння; (под р-ом)—під прбводом, 
під орудою; 2)(=учебник)—см. У чеб- 
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ник II -дяіднй—провідний, керовнй- чин. 
Рукоделие—рукоділля. 
Рукопашний (бой)—бій ізруч 
Рукопись—рукбпис (-су). 
Рукоплескать — рукоплескйти || - ка- 
ния—бплески. 

Рукоятка - держак; (коси) — кіссй: 
(ножа)—колбдка; (вообще)—держАк, 
ручка, дбржално. 

Рулевой — 1) стернйчий, кермйнич; 
2) (отн. к рулю)—стерновйй II -руль— 
стернб, кбрма. 

Румин - румун Ц - ский — рум^н- 
ський. 

Румянец рум’йнець II - ний—рум’й- 
ний, рожбвий. 

Русалка—мавка, русалка. 
Русло—річйще; (фарватер)-стрйжснь; 

(старое русло реки)—старйк. 
Русский — 1) рбсійський, руський; 

2) (существительн.)—російннн. 
Русий—русйвий, русий. 
Рухлядь—манаття. 
Рухнуть—завалйтися. 
Ручаться — ручитись || - тельство — 
запорука. 

Ручей—струмінь, струмбк, течій. 
Ручка-ручка (см. Рукоятка). 
Ручной-приручений, освбєний;2) (отн. 
к руке)— ручнйй. 

Рушиться—завалюватись, валйтись. 
Риба—рйба ||- ак—рибалка ||- ацкий— 
рибальський Ц - ловство — рибаль¬ 
ство (Заниматься рибной ловлей)— 
рибалити. 

Рибий — рйб’ячий; (р-й жир) —трін 
(-дну). 

Рибний—рйбпнй; (р-я лбвля)—рибо- 
лбвля. 

Риболов—риболбвець, рибалка. 

Рибопромишленник — рибас, рибо-І 
промислбвець. . н «V» 

Ригать—см. Рвать. 
Ридать—ридати Ц - ниє—ридання. 
Рижий—рудйй. н 

✓Рило-(у свиньи) — рйло; (бранное 
сл.)—пика, рйло. 

Рьінок 1) базар; 2) (в полит. зконо 
мии) —ринок Ц - ночний—базарний- 
(р-я цена)—ринкова ціна. 

Рьісь—1_) (аллюр)—рнсть;(ехать р-ю)— 
їхати ристю; тіопати; 2) (животное) 

рись || - систьій — сягнйстий || 
- сак — рисак, сягнйстий кінь. 

Рисцой —підтюпцем. 
Рить—рйти; (кому яму)-підкбпува. 
тись під кбго II - твина—ргіпа, коло- 
мия; (глубокая)—чорторйй. 

Рихлий —1) пухкйй, рухлий; 2) (легко 
рассипаю шийся)—крихкйй. 

Рицарь—лйцар || - ский—лншірськіїП. 
(Рицарь без страха и упрбка)—Ла- 
цар без страху й нлйми. 

Ричаг—підбйма, ворушйло. 
Рьічать— рйкати || -ние -рйкн. 
Рюмка—чарка, келішок. 
Рябнна—горобйна, орябйна. 
Рябой—рябгій. Біснуватий. 
Рябь (на воде)—брйжі. 
Ряд—ряд; (в строю)—шбрег, лйик 

(целшй ряд вопросов)—ціла нйзка 
(СПРГ питань...); (ряд домов) — 

Рядить—1) наймати; 2) (=паряжать>— 
убирати, чспурйти. 

Рядная записи—вінбвий лист. 
Рядовой (солдат) — лрбстий, шере¬ 

говий. 
Рядом—пбряд, пбпліч, пбруч, ббік, 

суспіль. ^ 
Ряса—рйса. 

С—з, зо, із, зі, ізі (в сложении со сло¬ 
вами перед к, п, т, х пишется _С“) 
(с.и"м« лбь,л третий)—З нйми був 
третій. (Молот с большой рукоятью)— 
Молот із здорбвнм дбржалном). (Со 
всеми)—зі всіма. 

Сабля—шабля; (увелич.)—шаблюка. 
Саван—покрів (-крбву). 
Саврасий—буланий. 
Сад—сад, садбк; (уменьш.)—садбчок || 

- водство—садівнйцтво || - довник- 
садірнйкЦ- вод—садівнйчийЦ - овьій 

садовйй; (с-е растешія) — садо- 
ВИЩІ. 

Сажа—сйжа. 
Сажать — 1) садовйтн, насаджувати; | 

2) (в тюрьму)—засаджувати; садо- 
ВИТИ. 

Саженец—сажанка. 
Сажень-сажень (- жня) (м. рола): 

(погонная с.)—поздбвжннй с.; (куб. 
саж. дров)—стіс, стбсу. 

Салазки—санкй, ґринджбли. 
Сало — сало; (свечное) — лій (лбю); 

(внутр.)—здір (здбру); (растоплен- 
ное)—смалень. • 

Сальний (о словах) - сороміцький. 
Салфетка—сервбтка. 
Салют—яса, салют || -товать—ясу да¬ 

вати, салютувати. 3 
Самец самбць || -ка—самйця; (самец* 
лягушка)—жабнч; (с.-лисица) — лйс; 

< 
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• (с.-щука) —щупак; (у рьіб вообще)— 
спичік. 

Самобьітньїй — самобутній || - бьіт- 
ность—самобутність. 

Самовар—самовар. 
Самовластне-самовладність [| - власт¬ 
ивій—самовладний. 

Самовлюбленньїй—самозакбхапий. 
Самовозгорание — самозапалення || 

- возгораюіцийся—самопйльннй. 
Самовозвеличение —самозвелйчення. 
Самоволие—самовбля |] - ньій — само¬ 

вільний Ц - ство—свавбля, (см. Свое- 
вольньїй). 

Самодействуюіций—самодібвий, авто- 
. матйчний. 
СамодельньїЙ—саморббок. 
Самодержавне — самодержавство Ц 

• жавньїй — самодержавний || - дер- 
жец—самодержавець. 

Самодовольньїй—самозадовблений || 
- ство—самозадовблення. 

Самодеятельнмй— самодійльний. 
Самозабвение—1) самозабуттй; 2)пе- 
стйма. 

Самозарождение — самбзарбдження, 
. самозаконіння. 
Са мозащита—самооборбна. 
Самозванец—самозванець. 
Самолет—аероплан, літак. 
Самоличньїй —особистий. 
Самолюбне—самолюбство Ц - бивьій— 

самолюбний. # 
і Самомнение—гбнор; (резче)—зарозу¬ 

мілість. 
! Самонадеянность — зухвальство, са- 

монадійність (слабеє). 
Самообладание—стриманість, опану¬ 
вання соббю. 

Самоопределение—самовизначення. 
Самоотверженньїй—відданий. 
Самоотречение — самовідрбчення, са¬ 
мозречення. 

Самопознание—самопізнання. 
Самопожертвование—саможбртва. 
Самопроизвольньїй—самовільний, до¬ 

вільний. 
Самопомо^Ць- самодопомбга. 

' Самородок—самородбк. 
Самосохранение — самозахист, само¬ 
збереження. ' 

Самостоятельность—самостійність || 
- ньій—самостійний. 

СаМОсуд—самосуд , 
Самоубийство - самогубство || - убий- 

•ца—самогубець. 
Самоуверенность — самовпевненість 

Ц - ньій — самовпЄднений, пЄвннй 
себе. 

І Самоуправление-самоврядування. 

Самоуправство—самоправність ||-ньій 
—самопрйвннй Ц - ствовать—чинити 
самоправство. 

Самоучитель—самовчйтель. 
Самоучка — самоук; (самоучкой вьі- 

учился)—самотужки вивчився. 
Самохвал — хвалькб || - ство — само- 

ХВ&Л ьство 
Самьій—1)—самий; 2)(самьій лучший, 

большой...) — найкращий, найбіль¬ 
ший...; (сильнеє) — що-найкраший, 
як-найкраший. 

Сани—санки, сані; (санньїй путь уста- 
новился)—дорбга впала. 

Сановник—санбвник. 
Сап—носатйзна 
Сапер - сапбр || - ньій—саперний. 
Сапог — чббіт, чббота (сафьяновьіе 

с-ги)—сап'йнці. 
Сапожник—швець (р.—шевцгі) || - ная 

мастерская — шЄвня || - гіое мастер- 
ство—шЄвство; (бьітьс-ом)—шевцю¬ 
вати Ц - ньій—шЄвський. (Сапожньїй 
вар)—шбвська смола. 

Сарай — шбпа, повітка; (для волов)— 
волбвня; (для телег)—возбвня; (для 
дров)—дровнйк. 

Саранча—сарана. # 
Сардонический—сардонічний. 
Саркастический—саркастйчннй. 
Сатана- сатана. 
Сатирический—сатирйчний. 
Сахар—цукор, сахарь || - ньій завод— 

цукроварня Ц - ньій—цукрбвнй. 
Сафьян—сап'йн. 
Сбавлять—спускати, зменшувати ціну 

Н-ка—знйжка. . 
Сбегать, -жать—1) (о воде) стікати, 

спадати (стектй, спасти); (о чело- 
веке, животном) — тікати, втікати 
(втектй). 

Сберегательньїй — ощадний || - ная 
касса—ощадна каса. 

Сберегать — зберігати; ощаджувати 
|| - речь—зберегтй, ошадйти || - же- 
ние_1) ощаджепня (процесе); 2) сбе- 
реженньїе деньги) — ощаджені, зі¬ 
брані грбші, ощаджене. 

Сбивать,-ся-збнватн, -ся; (с дороги)— 
заблудйти. 

Сбивчивьій-плутаний || - вость-замі- 
шання, нейсність. 

Сбоку—з ббку. 
Сболтнуть-ббвкнути, лйпнути. 
Сбор — збір (-бру) II -ище— 1) натовп; 

2) збігбвише||- ка-збирання||- ньій 
—збірнйй; (сбор на что-либо)-збира- 
нйця. 

Сборник—збірка, збірник. 
Сборьі (в дорогу)—лаштування. 



Сборщик — 198 — Свод 

Сборщик— збиріч, побгірчий. 
Сбрасьівать—1) скидіти; 2) (=столк- 
нуть)—зіпхнути; (сбросить армяк)— 
скйнути свитину; (сбросить со ска- 
льі)—зіпхнути з кр^чі. 

Сброд—ніволоч. 
Сбруя—збруя. 
Сбьівать—1) збувати; (сбьіть что-лнбо 
неприятиое)—здихатись чогб; 2) (о 
воде) — спадіти <см. Убьівать) || 
- ться — здійснюватись, справджу¬ 
ватись. 

Сбьіт—збут. 
Свадьба—весілля || - дебний — весіль¬ 
ний. 

Свалнвать—1) звілюватн; 2) (вину)— 
звертіти на кбго провйну II -ться — 
підати. 

Свалка — 1) (место для мусору)—сміт- 
нйк; 2)—тиск; колотнеча. 

Сварливий—сварлйвий, заїдливий. 
Сват — сват, стіроста || - ха — свіха, 
свішка II - тать—світати. 

Свая —піля; (свайная постройка) — 
будбва на пілях, нальові будбва. 

Сведбние — звід (звбду); (сведение 
счетов)—обрахунок. 

Свбдение—відбмість; (к с-ю)— до ві¬ 
дома. * 

Сведущий—свідбмий чогб; що знаєть¬ 
ся на чбму. 

Свежевать—білу віти. 
Свежий—свіжий; прохолбдний || - жо- 
хблодно || - жеть (о ветре)—дужчати; 
(о погоде)—свіжішати, холоднішати. 

Свекла — бурйк Ц - кольньїй — буря- 
кбвий. 

Свекор—свбкор. ||' - кровь—свекруха. 
Свергать — скидіти; (нго) — скйнути 
ярмб ||-жение-скйнення, повілення. 
(Свержение царнзма) — скгінення, 
повілення царіту. \ 

Свер кать—(о молнии) -блйскати; (-бле- 
стеть) блищіти, леліти II - кающий 
—блискучий. 

Сверлить—свердлйти || - ло—свбрдел. 
Сверстник—одноліток. 
Сверток -1) сувій (сувбю); 2) (=узел 

с чем)—клунок. 
Свертьівать—згортіти, звнвіти || -путь 

— згорнути, звйнути II -ваться (о 
молоке) — зсідатись II - ванне (пред- 
приятнй)—звуження, згортйння під¬ 
приємств. 

Сверх—над; (сверх того)—крім тбго, 
по-за тйм; (сверх сильї)—над сйлу 
Н -рху—1) з горй; 2) над чим, по¬ 
верх чогб. 

Сверх'естественний — надпрнрбдній, 
незвичійний. 

Сверхкомплектний — надкомплектб- 
вий, позакомплйктний. 

Сверхурочньїй — позаурбчний, поза- 
чергбвий. 

Сверхштатний—позаштатний. 
Сверхчеловеческий— надлюдський. 
Сверчок —цвіркун. 
Сверять—звірйти 
Свесить—звіжити. 
Свет—1) (=мир)- світ; 2) (солнца и т. д.) 

—світ; (искусств. освещение) - світло 
II - ский—світський. 

Светать—см. Рассветать. 
Светить—світгіти; (о звездах)—зоріти. 
Светлеть—ясніти, світлішати. 
Светльїй - 1) йснйй II - тло — йсно; 

(светлокрасньїй, светложелтьій...) — 
ясночервбний, ясножбвтнй... || - тлей- 
ший — ясновельмбжний (титул). 

Светочувствительньїй-світочутлгівий. 
Свеча-свічка, свічі; (сальная)—лойові 

свічка. 
Свешиваться—звисітн. 
Свивать—1) см. Пеленать; 2)—зви- 

віти, скручувати. 
Свидание—побічеиня; (до с-я) — до 

побічення. 
Свидетель—свідок II - тельское пока- 
зание—свідчення || - тельствовать- 
іУсвідчитн; 2) бути свідком; 3) (осма- 
тривать) — оглядіти || -тельство— 
1) (удостоверение)—посвідка, свідбц- 
тво; 2) (свидетельство учених, свн- 
детелей)—Свідчення. 

Свинец—свинбць, бливо || - НЦОВЬІЙ— 
олив'йний. 

Свинка — 1) підсвинок; 2) (болезнь)— 
свйнка. 

Свинья — свиня Ц - ной — свинйчий 
II - водство — свннірство II - ньи 

(презр.)—свннбта II - нина -свинйна. 
Свинство—свйнство || - нтус—свйнй. 
Свирель—сопілка. 
Свирепьій—лютий Ц - ствовать — лю- 
тувіти. 

Свистеть — свистіти II - тение — свист 
II - ток—1) (сигнал)—свистбк; 2) сви¬ 
щик. 

Свита—пбчет (пбчту). 
Свиток—сувій (сувбю). 
Свобода — вбля. своббда; (свобода 

слова)—вільність слбва; (с-а печати) 
—вільність друку; (свобода воли >— 
своббда вблі ц -дньїй — вільний 
||-дно—вільно; (=*не тесно сидит)— 
на бслаб Ц - долюбивьій—свободо¬ 
любний. 

Свод —1) (потолок)-‘склепіння; 2) збір 
(зббру), збірник, кбдекс (закбнів) 

II - ка—звід (звбду). 



Сводить — 199 — Сегмент 

Сводить—1) звбдити; 2) (судорогой)— 
судбмити; 3) (сводить счетьі—ото- 
мстить)—помстйтися на кбму. 

Сводница— свАшка, свАха || - ниче- 
ство —свашкувАння. 

Сводньїй—збірнйй, звАдений. 
Своеволи е -свавбля, свавільство 

II - ньій — свавільний Ц-ничать — 
свавблити. 

Своевременньїй — учАсний, своєчас¬ 

ний; (своевременно)— в слушний 
час Ц -нность—учАсність, слушність. 

Своенравньїй—прнмхлйвий, вередлй- 
вий. 

Своеобразнмй—своєрідний, свій осо- 
блйвий II -зие—своєрідність. 

Свой, -я, -Є—СВІЙ, свой, своє. 
Свойственньїй—властйвий чому, на- 
лбжвий до чбго, притамАнний чому 
ц - ство - властйвість, ознАка, прик- 
мбта. 

Свойствб—свойцтво. 
Сволочь—нАволоч. 
Свора - лАй; згрАя. (Капиталистиче- 

ская свора)—капіталістська згрАя. 
Сворачнвать — 1) см. Свертмвать; 

2) (с дороги)—звертАти, зббчувати. 
Свояк-свойк Ц - ченида—свість. 
Свьїкаться — призвичАюватись || - ну- 
ться- призвнчАїтись, звйкнути, при- 
натуритись. 

Свьісока—згорй, звисбка. 
Свьшіе—над, по-над (см. Сверх). / 
Связка—в‘йзка; (бумаги)-жмут; (дрор) 

—в'йзаика; (волокон)—павісмо; (ана¬ 
том.)—звйзка. 

Связньїй—долАдній || - но—до ладу. 
Связьівать—звйзувати || - зать—звя- 

зАти, з'єднАтн Ц -ться-1) налАгодити 
звязбк, звязАтися; 2) (о чем-л. дур- 
ном)—злигАтнся, зізнАтися; 3) (по¬ 
драться и т. д.)-г-зчепйтися. 

Свизь—звязбк. 
Святой — святйй II - тость — свйтість 

|| -татство—святотАтство || -тьшя— 
СВЙТОЩІ || - титель—святйтель II - то- 
ша—святАник. 

Священник — панотАць, піп (попА) 
Ц - щенньїй—святйй Ц - нное писа- 
ние—святА лисьмб. 

Сгибать—згннАтн || - ться—згинАтись; 
скбрчуватись. 

Сглазить—наврбчити. 
Сглупить—по-дурнбму зробити. 
Сгннвать, сгнить — зогнивАтн, зо¬ 

гнити. , ч 
Сговор — 1) (перед свадьбой) — зару¬ 
чини-, 2) (=заговор)—змбва || - риться 
—умбвитись, погодитись; змбвитись. 

Сгодиться—(см. Пригодиться). 

Сгонять, согнать — зганйти, зігнАти, 
прогнАти. 

Сгорать — горіти, палйтися Ц - реть— 
згоріти II - ниє - горіння. 

Сгорбиться—згбрбитися 
Сгоряча—згАрячу, під гарйчу руч. 
Сгребать--1) (сено)--громАдити; 2) згрі- 

бАти. (Сгреб в кулак) — схопгів у 
ЖМвНЮ і 

Сгущать — згущАти || - ться—гу-снути 
Ц - щенньїй-згуслий; (о консервах) 

—згущений II - щаемость—згущАн- 
ність. 

Сдавать — здавАти || - дать — (долж- 
ность)—склАсти; (картьі) — поділйти; 
(9кзамен)—склАсти іспит|| -ваться, 
-даться-здавАтнсь, піддавАтнсь (здА- 
тись, піддАтись). (Сдается мне)— 
Мені здається, (см. Казаться). 

Сдавливать- стйскувати, здАвлювати. 
Сдатчик—здавАць. 
Сдача—1) здАча (крепости); 2) (денег) . 

—рАшта. 
Сдваивать — подвбювати || - воить — 

подвбїтн. 
Сдвиг — пбсув, зсув II -ать, -нуть— 
зрушувати, зрушити, зсувАтн, зсу- 
нути. • 

Сделать—зробйти;(переносно)-вдійтн, 
вчинйти; (что-н. дурное)—накбїти, 
заподійти II - ться — зробйтнсь ким, 
за кбго; стАти, за кбго, ким р - ними 
—зрбблений. (Он сделался вождем 
масс) — Він став за провбднря 
м&сзм. 

Сделка — угбда, порозуміння; (миро¬ 
вая) — мировА II - ньій — закладний, 
задільннй; (сдельная работа) за- 
кладнА, задільна роббта || - щина— 
задільщина*. 

Сдерживать — стрймувати, спиняти 
і| - жать слово — додАржати слбва 
і| - ться — стрймуватись || - нньїй — 
стрйманий, поздАржливий. 

Сдирать—здирАти; (шкуру с кого)— 
білувАти когб. 

Сдувать—здмухувати Ц - дуть—здмух- 

Себе-собі. (Не по себе)-Мені ніяк 
II -стонмость— собівАртість. 

Себя—себА; (в соед. с предл.-сАбе)— 
до сАбе, від сАбе. (Вне себя)-не 
тймлючи себА, в нестймі II - любие 
—себелюбство II - любивьій его- 
їстйчний, себелюбець, собій. 

Сев-сійбА II - оборот-сівозміна. 
Север— північ (півнбчи) || -ньій—пів¬ 

нічний; (с-о-восточний) — північно- 
східній. 

Сегмент-сАгмент, окрАєць. 



Ссгодня 
— 200 — 

Сжатне 

Сегодня—сьогодні II - ЦІННЙ — СЬОГОД¬ 
НІШНІМ. 

Седалиіцная кость - кульша, сіднйця. 
С‘едать-зТдйтн || - добннй-їстивнйй, 
їстнмнй, спожйвннй, травний 

Седло-сідлб II - делка-сідблко || - дель- 
ник—лймар, сідлйр ц - лать-сідлі™, 
кульбічити ц - ловина — улоговина, 
сідлб. (Без седла)—бхляп їхати. 

Седой—сгівий Ц - дина — сивині, сідь 
II - деть—сйвіти. 

Седьмой —сьбмий. 
С’ездить — 1) поїхати; 2) (ударить) — 
затопйти/ 

С езжать—зіздйти ||-ться-з‘їздйтнся. 
(С ехалось ‘ много делегатов) — Ба¬ 
гацько наз'Іжджілося делегатів. 

Сезон—сезби. 
Сейм—сбМм. 
Сейчас зйраз, тепбр. (Сейчас только) 

—оце. (Сейчас только прншел) — 
» Оцб прийшбв. 
Секвестр секвбстр, одібрйния зембль 
церкбвних. 

Секретарь — секрбтар || -ствовать— 
секретарювати. 

Секрет секрбт II - ньій — секрбтний 
потаємний Ц -ничать—кргітися з чим! 

Секта—сбкта || - тант-сектінт 
Секунда—секунда. 
Селадон—селадбн, бабій. 
Селедка—оселбдець || - дочньїй—осе¬ 
ледцевий. 

Селезенка—косі. 
Селезень—кйчур. 
Селить — селгіти Ц - ться — оселитись 

II - ленне—селб, сблнще. 
Селитра—салітра. 
Село—селб II - ский — сільській; (с-ое 
хозяйство) — Сільсько господарство 

II - ско-хозягіственньїй — сільсько- 
госпбдарчнй| -ская община-сільські І 
громада. 

Сельдь—см. Селедка. 
Семейньїй — ») (человек) — сімбйний; 

2) —родйнний. 
Семейство—см. Семья 
Семена—насіння || - новодство-насін- 
ництво Ц -нной - насінний, насінньб- 
вий н - нное растение—сіянка. 

Семеннть (ногами)—дріботіти. 

ЯЄГЛКа-?ІМК,а: (в картах)—сьоміка. І 
С ємна —здіймання || - мщнк -здійміч І 

СЄНи,^ЛМ 1СЄМИ’ СІМбХ) 11 -ДЄСЯТ- 
сімдесйт II -мидесятьій-сімдесйтнй І 
|| - мидневньїй -семндбнний II- миле- 1 
тний-семнлітйій; (ребенок)-семн- ' 
Літок; (семь с половиной)-піввбсьма; ! і 
(семь раз) — семикріти || - надцать 
— сімнадцять. ( 

>Д- Семья — сім'й; (только в первонач. 
смисле)—родина. 

ія. Семя -насіння, сім'я; (мужское с-я)- 
гй* йркість, ріжбння. ; 

Сени—сіни, прйсінок. 
Ь- Сено-сіно II - кос—сіножать; (=кось- 
"* „ ба) -косовиця II - овал-сінник. 

’ Се,!ь — ("ОД сенью) — під захистом, 
під покрбпого. 

]Ь Сенат сенат || - тор -сенатор. 
Сентябрь—вбресень (-сня). 
Сера—сірка || - ньій — сірчаний || - ни- 
стьій-сірчАстий; (серно-кисльій)-сір- 
чіи (блива, срібла, хрбму..) || - ва. 

?* тистьій - тіосірчйн || - водород - 
3* Сфковбдепь. к 

Серб—сбрбин, (ми. ч.)—сбрби. 
Сердечний — 1) серцевйй; 2) (псре-и 
носно)—сердбч/іий, рбвний, Щйрий. 

>) Сердитий-сердйтий II - то-3 сбрцем 
сердито. * 

Сердить— гнівити, сбрдити II - ться — і 
ь гніватись, сбрдитись. 

Сердоболие жалослйвість 
- Сердце-сбрце: (в сердцах)—з пере- 

СбрДЯ. ф 

> Сердцевина — сбрце, осбрдя; (в де- 
реве)—стрижень. ’ 4 

Сердцеведец—серцевіда. 
Серебро-срібло II -ряннй — срібний 

11 -<б£ить Г с?іблй™ II - бристий - 
сріблйстий, сріблівий;(голос)—дзвін- < 
кий, (с-е деньги)—срібняки. 

Сербть-.сіріти. 
Серп—серп. 

> Серьга—сербжка. 
Серий-Сірий, мйлний. (Серое суще- 
ствование)-нйдіння, скніння || - ова- 
ть,й—с*РйвнП> сірбнькнй; (о живот- 

1 них)—попелйстий, Сірий. 
Серьезний—серйозний, повбжний. 
С есгной істивнйй; (с-е припаси)— 
харч (ж. р.), бкорм (м. р.). ' 

вТбрши001?^' ^двоюРолная)~сестрі 
Сесть—сісти. 
Сетка—сітка. 
Сетование — нарікіння. 
Сетчатка -сітчінка. 
Сеть—сіть, сітка; (большая сеть для 
зверей, птиц)—тенбто. 

І Сеча—січа 
| Сечь-1) сіктй; 2) (розгами) —пірити, 

шмагати різкіми, ріщям || - чемне 
І (поперечное)—см. Разрез. 
і Сеялка—сівалка. 
Сеять сіяти. 

і Сжалнться — зглйнутись на кбго, 
І змилосбрдитись над ким. 
Сжатие стиск || - то (о язнке)—стйсло 



Сжнвать — 201 - Скверньїй 

Ц-тьій—1) стиснений; 2) (о язьіке)— 
стйслий || - жать—стиснути; потис¬ 
нути; (зуби) — зціпити Ц - жаться— 
скбрчнтись, зібгатись; (образно) — 
скацюбитнсь, знітитись. 

Сживать—виживйти || -жить—вижити, 
здихатись (см. Избавнться). 

Сжигать—палити || - жечь - спалйтн. 
(Сжег все бумаги) — Попалйв усі 
папбри 

Сжимать—потнскйти, стискйти. (Сжал 
его руку)—Потйс йому руку; (зуби)— 
см. Там Ц - маемьій — стискаль¬ 
ний || - мость—стискйльність. 

. Ожин — жбнь (-пи) || - нать, сжать— 
вижни йти, вйжати. 

Сзадн—1) ззйду; 2) позйд. (Подошел 
сзади) — підійиібв ззйду. ^Сзйдн 
него стоял) —позйд ньбго, за ним 
стойв. 

Сибарит—розкішник, сибарйт. 
Снбирский — сибірський; (язва) - си¬ 

бірка Ц - бнрь—Сибір (м. р.). 
Снвьій—сйвий Ц - вуха—сивуха. 
Сигара—сигйра. 
Сигнал—снгнйл, гйсло || - льньїй—сиг- 

нйльннй. 
Сиделец—(в лавке)—продавбць Ц - ка 

—сиділка, сідуха II -лица — прода- 
вйльнидя. 

Сидеть-сидіти || - дя-сйдячки; (сид¬ 
нем сндеть)—сйдьма сидіти || - де¬ 
нне—1) (процесе)—сидіння; 2)—си- 
дбць, сіжа II -дячий—сидйчнй; (си¬ 
дячих мест)—місць сидіти. 

.СИЗИЙ—ейзий, сйвий. 
Сила—ейла, снагй, потуга; (собствен. 
силами) — самотужки, самотужки. 
(Нет сил)-несйла. (Бить в силах)— 
здужати, здолйти. (Изо всех сидя¬ 
чим луж. (Через силу)—над силу. 
(Постановленне входит б силу)—По- 
станбва набирйе ейли, чйнностн. 
(В меру сил и возможности) — як 
поейлля II - лой — силоміць, живосй- 
лом, силкбм; (заставлять)—ейлувати 
||-лм—ейлн (Тбмні, чбрні ейли.) 

Силач—дужйк, дужий, дужбнний. 
Силикат - кремінйк. 
Силиться—силкувйтнся, пнутися. 
Склок—сильцб. 
Сильний —дужий; (очень) — силйнний, 

дужбнний, потужний II - но—дуже, 
ейльне; (любить, плакать) — рбвно 

II - нее—дужче; (становиться)—дуж¬ 
чати, міцнішати, вбивйтись у силу. 

Символ—еймбол, еймвол Ц -ический - 
симб(в)олічний. 

Симпатин - снмпйтія, спочуттй || - ти- 
зировать симпатизувати. 

Синагога—сннагбга. 
Синева—ейнява, блакйть. 
Синий—ейній, -я, -є. 
Синильная кислота—ейній квас. 
Синиця—синйця. 
Синоним—синбнім. 
Синтаксис—складнй, синтйкса. 
Синь—см. Синева І! - нька—ейнька. 
Синяк—синйк. 
Сипльїй—хрйплий. 
Сирень—бузбк Ц - невий—бузкбвий. 
Сирота—сиротй Ц -тский—сирітський. 
Система—систбма, лад || -тический— 
систематйчний, до ладу. 

Ситець—ейтець, кнтййка. 
Сито—ейто. 
Ситуация—ситуація. 
Сифилис-сйфіліс, прйнці. 
Сифон—сифбн. 
Сияние-1) (процесс)-сйяяня; 2)-сййво. 
Снять—сйяти, зоріти (зіркй зоріють). 
Сказание—ейга, кйзка (см. Сказка). 
Сказать — сказйтн, мбвити || -ться 

(больним) — об'явйтись хвбрим. (В 
зтом сказьівается)— в цім внявлй- 
еться; (сказьівается влияние) — по¬ 
значається вплив. 

Сказка — кйзка || - очньїй — казковйй 
Ц - очник—баюн* 

Сказуемое—прйсудок, преднкйт. 
Скакать-скакйти, стрибйти;(о лошади) 

-бігти екбком, екбчки Ц - кун-стри- 
бун, стрибунбць; (о лошади) — ба- 
скйй кінь, кінь || - ковой -скаковйй*. 

Скйла—скйла. 
Скалй — екбля Ц - листьій — екбльний, 

скелйстнй. 
Скалить зуби—вншкірйтись. 
Скамья—лйва, ослін (ослбну) ||-ме- 
ечка-ослінчик, (о трех ногах)—дзйґ- 
лик. 

Скандал—скандйл, ббшкет. 
Скаред—см. Скупой. 
Скармливать (о траве)—випасйти. 
Скат—узгір'я, узбіч, спуск. 
Скатерть—убрус. 
Скатить,-ся—скотйти.-ся. 
Скатьівать—скатать— згортйти, зви 

вйти (згорнути, звйнути) || - ваться— 
скбчуватись 

Скачок — см. Прьіжок ||-чки (кон- 
ские'—гбнн. 

С кашивать—1) см. Косить; 2) зрізу 
вати навскіс, зрізувати. 

Скважина — шпйрка || - жнстость— 
шпаруватість, шілйстість. 

Скверньїй-погйний, паскудний Ц - сло- 
вие—непристбйна мбва || -но—1) по¬ 
гано, паскудно; 2) (=плохо) — зле, 
кбпсько, погйно. (Скверное состо- 



Сквер — 202 - Скреплять 

яние дорог)- Лихий, кепський стаи 
шляхів. 

Сквер садбк, сквер. 
Сквозить - 1) провівйтн; 2) просвічу¬ 

вати Ц -ной крізнйй; (ветер)—про¬ 
тяг; (двор)—прохіднйй двір. 

Сквозь —крізь. 
Скворец—шпак. 
Скелет—кістйк. 
Скептик—скбптнк. 
Скидка—знйжка. 
Скипетр—бірло. 
Скипидар — терпентйн; (вульг.)—шпи- 

гннір. 
Скирда—стйрта; (соломи)—ожербд. 
Скисать (о молоке)—скисати. 
Скиталец—заволбка || - ться — поневі¬ 

рятись, тинйтись, блукати. 
Склад —1) склеп; (оптовий)—гуртові 
комбра; 2Цчеловек такого складу) 
—такбї вдйчі Ц - дочньїй—складовйй. 

Складивать—складати || - ться—скла¬ 
датись Ц - чина—складка || - дка (по 
одежде)—збірка, змбршка; (на лице) 
—змбршка, рйсаЦ - дной — склада¬ 
ння Ц -дньїй — доладній || - дно—ДО 
ладу. 

Склеивать—зліплювати. 
Склеп—склеп. 
Склепмвать—клепіти, иютуватн || - ка 

—нюта, склбпка. 
Склока—чвіра || - чник—чварник. 
Склон—схил, похйлість, згір’я. 
Склонение (грам.) — відміна || - нять 

—1) (грам.) - відмінювати; 2) схилйтн; 
3) (на свою сторону) — залучати до 
сббе Ц - ться—схилйтисьЦ - нность 
—нахил, охбта до чбго || - нньїй — 
схйльний, охбчнй до чбго. 

Склянка—шклянка. 
Скоба — (у двери)—клймра, клямка || 

-ки (грам.)-дужкй Ц - бяной—залі- 
зйиий. 

Скоблить—скребтй, скромйднти. 
Сковорода—сковороді. 
Сковьівать — скбвувати || - вать — за¬ 

кути, скути. 
Сколок—взір (взбру). 
Сколотина—маслйнка. 
Скользить—скбвзатись || -кий-сковзь- 

кйй; слизькйй II -жение—скбвзання. 
Сколько—скільки; (с-о нибудь)— дб- 
що; (сколько угодно)—до звблу, дб 
схочу, до нбсхочу; (сколько можно) 
—йко мбга; (сколько людей!)—якбго 
багіто нарбду! 

Скомкать—зібгати. 
Скоморох—фіглйр, блазень. 
Скомпрометировать — скомпроміту- 

вати, у славу ввбстн. 

Сконфузить, -ся—осорбмити, -ся, сбро- 
му наїстись. 

Скончание (до скончання века)—до 
кінцй світу, повік. 

Скончаться—сконбти; (фамнльярно)— 
дуба діти. 

Скопление — скупчення; (людей) — 
тиск, тйснява. 

Скопец—скопбць, вілах. 
Скопидом—см. Скупец. 
Скопить- 1) назбирати, збити грбшей 

(см. Оскоплять). 
Скорбь — скорббта, жаль || - бньїй — 
скорббтний, скорбний Ц -беть-тужйти. 

Скорлупа—лушпйння; (твердая)—шка¬ 
ралупа. 

Скорняк—чинбар (-рй). 
Скоро—швйдко; скброЦ- рей-швйдче, 
хутчій, мерщій; (как можно скорей) 
—чим дуж, як-иайшвйдчс. 

Скороговорка—скороговірка. 
Скоромиться — поскорбмитися, зла¬ 

мати піст. 
Скоропостижньїй—ніглий, раптбвий. 
Скоропреходящий - швидкоминучий, 

недовгочасний. 
Скороспельїй — скороспілий, скорб- 

здрий. 
Скорострельний—скорострільний. 
Скоротечньїй — ніглий, хвильовгій 

|| - ная чахотка—невпйнні сухбти. 
Скорпион —1) (насекомое)—скбрпій; 

2) (бич)—скорпіби. 
Скорчить (гримасу)-скривйтисяЦ -ться 

—скбрчитися, закандзюбитися. 
Скорьій — хуткйй, швидкйй, скбрий; 

(поезд)—швидкгій пбтяг; (в скором 
времени)—незабаром, небавом; (на 
скорую руку)—на швидку || - рость 
—швйдкість, скбрість. 

Скот—худбба; (рогатий) — товар, ро- 
гатйзна, рогові худбба;(рабочнй)— 
тйгло, роббча худбба || - тний двор— 
оббра II - овод—скотір (-рй) || - вод- 
ство—скотірство Ц-ский - скбтськай, 
скотйнячий II - обойня — різниця 
|| - оподобньїй—скотоподібний. 

Скотина— скотина; (ругат.) — това- 
рй(ю)ка. 

Скрашивать — прикрашати, приоздб- 
блюватн. 

Скребница—греблб, гребнйця. 
Скрежетать—скреготіти || - крежет— 

скрбгіт(-оту). 
Скреплять — 1) скріплйти; (бумаги)— 
зчіплювати; 2) (подписью)-посвідчу- 
вати, ствбрджувати. (Скрепила бу- 
магн булавкой) — Сколбла, зчепгі.іа, 
папірці. (Скрепил поциисью)-Ствйр- 
див підписом. 

_ _ 



Скрести — 203 — Следствие 

Скрести--скребтй, шкрябати, скубти. 
Скрещивать—1) парувати (різні по- 
рбди); 2) (скрестить шпаги) —скри- 
жувйти шпаги Ц - іциваться— (путн 
скрестилисЬ)—шляхи пересіклйсь. 

Скрипач-скрипйль,скрйпник;і уменш.) 
—скрипнйченько II -пичньїй—скрип- 
ковйй. 

Скрипка—скрйпка; (играть на с-е) — 
грати на скрйпку. 

Скрипеть,-нуть — рипіти, скрипоти, 
рйпнути II -пучий—скрнплйвий, ри¬ 
пучий. 

Скромнмй-скрбмний || - ность-скрбм- 
ність. 

Скручивать- скручувати. 
Скрьівать-крйтн; (=прятать) — пере- 

хбвувати; (в душе)—таїти Ц -ться— 
зникати; (от суда и т. д.)—укрива¬ 
тись, ховатись. 

Скрьітньїй—потайливий Ц - но—пбтай- 
[ки], нгішком II - ность—потайливість, 
потайну вйтість. 

Скритний—потабмний; схбваний. 
Скудность—скудбта, нестаток || -дньїй 

—уббгий; (сильнеє) — мізбрний, ну¬ 
жденний, злидбнний. 

„ Скудоумие — скудоумство II - МНЬІЙ— 
недоумкуватий. 

Скука—нудьга, нудбта. 
Скула—вйлиця. 
Скульптор—різьб’йр (-ря) II - тура— 

1) різб’йрство; 2) (статуя) — скуль¬ 
птура, статуя, пбстать II -турньїй— 
скульптурний. 

Скупать — скупбвувати || - пить — по- 
скупбвувати. 

Скупой—скупйй II - пец—скупердйга, 
• скнараЦ-питься -скупйтисяЦ-пость 

—скупість, скупощі. 
Скупщик—скупник. 
Скучать — нудитися, пудьгуватися 

II - чньїй — нуднйй II - но — нудно, 
нудьга. (Скучно смотреть)—нудьга 
дивйтись. 

Скушать—см. С'есть. 
Слабеть—слабшати, слабнути. 
Слабить — проносйти (о желудке) 

II - тельное —проносне. 
Слабоватий — слабкенький, плохйй 

|| -то—слабкЄнько. (Сделать слабо¬ 
вито)—абй як зробйти. 

Слабоумие—недоумство, || -ньій—не¬ 
доумкуватий, благенький. 

Слабьій—1) слабйй, квблнй, млйвий, 
плохйй; (нездоровий)—недолужний, 
недугий. слабйй; 2) (не тугой)—слаб¬ 
кий; 3) (учений,деятельит.д.)-слабйй, 
плохенький Ц - бо—1) млйвб; 2)-слйб- 
ко; 3) (понимать и т. д.) —зле роз¬ 

уміти Ц - бость—квблість, недолуж¬ 
ність; (нездоровье)—нЄміч (нЄмочи). 

(Характера)—хибкість, слабість ||- бо- 
сильншй—малоейлий, недолужний. 

Слава—слава; (дурная) — неслава || 
- вить — величати, вславлйти || 
- виться—вславитись, славитися чим. 

Славний-1) славетний; 2) (=мильій) 
—гарний, славний. 

Славословить — величати славослб- 
вити І| - виє—величання. 

Славянин-слов'янйн ]| - нский — сло¬ 
венський. 

Слагать—(стихи)—складати; (штраф)— 
дарувати штраф кому; (слагать от- 
ветственность) — зрікатися відпові- 
дальности, складати відповідальність 

|| - гаемое- доданок. 
Сладить—управитись, упбратись. 
Сладкий—солбдкий || - коватьій — со¬ 
лоденький, пбсолодкий II -дко — сб- 
лодко || - козвучний - милозвучний; 
(делаться слаще)—солбдшати. 

Сладострастий—спбрзний Ц -стие— 
спбрзнісгь, пбхіть. 

Слаживать,-дить—1) лагодити, поряд¬ 
кувати; 2) (справиться с кем)—упра- 
влйтися; 3) (прийти к соглаш.)—по- 
гбдитися • 

Слазить І) (о коже)—злазити, лупй- 
тися; 2) злізати, злазити. 

Сламивать, сломать — злбмлюватиг 
зломйти (зламати); (сопротивленне)— 
подужати, перемогтй бпір. 

Сланец—лупень || - цевьій—лупцевий. 
Сласти—ласощі, солбдощі || - толюбеи. 

—ласун. 
Слащавий—солбдкий. 
Слева—1) з лівого ббку, зліва; 2) лі- 
вбруч. (Подошел слева)—Гіідійшбв- 
з лівого ббку. (Слева от Днепра) 
Лівбруч Дніпра. 

Слегка-легбнько, злбгка. 
След—слід (сліду), прослідок; (ноги)— 
ступнй; (колес) — тор; (от протащ. 
предмета)—поволбка; (на свсжем 
снегу)—понбва II - дом—слідкбм. 

Следить-стежити, доглядати, пильну- 
в&ти. 

Сяедовать-1) слідкувати; 2) (примеру) 
—наслідувати, йтй за ким: 3) (из чего) 
—вихбдити Ц -тельно— бтже, отбж 

II . дует_і) слід; (как следует)—як 
слід, слідбм; 2) вихбдить || - вание 
перехід (-хбду); хід; 4) належатись 
(о деньгах) II - дуемий—належний. 

Следствие—1) слідство; 2) (результат) 
—наслідок, вйелід; (вьівод) — вйсно- 
вок Ц - дователь—слідчий || - ствен- 
ньій—слідчий. 



Следуюшлй - 204 - Слюбиться 

Следующий-1) насту ннйй, подальший; 
2) (причастив от следовать=ехать) 
—що прохбднть; (на след. день)— 
другого дня; (на след. неделе) — на 
тім тижні ц - щее —ось що, такі; 
(ннжепоимснованное) — ннжчезазні- 
чене. такі. 

Слгза—сльозі || -зинка-слізка, слі¬ 
зонька || - ливьій -слізлйвнй. 

Слезать—см. Слазить. 
Слезньїй -І) (касающ. слез)—сльозо¬ 
вій; 2) рівний, слізний. (Слезная 
железа)—сльбзові зілоза (Слезнме 
просьби)—Рівне, слізне благіння. 

Слепень—гедз. 
Слепой—сліпій, невидющий II -пец_ 

СЛІПІЦЬ II - пить—сліпйти II -по-сліп- 
мі, бсліп ||-нота-сліпоті; (слепо- 
рожденньїй)—сліпйй зрбду II - пнуть 
—сліпнути. 3 

Слепить-зліпйти||-пок~зліпок, виліпок. 
Сленьші (зоол.)- зінські щепі. 
Слесарь - слйсар (-ря) || - ньій -слю- 
сірний; (мастерская) — слюсірня; 
(бить слесарем)—слюсарювітн. 

Слетаться—злітітнся || - теться — по- 
злітітися, 

Слет—вліт (зльбту). 
Слива—слйва, сливка. 
Сливать — злнвіти, стбчувати || - ться 

—зливітись, спливітись. (Море сли- 
вается с небом)—Мбре спливіеться 
з нібом. 

Сливки—вершкгі ||- вочнмй—вершкб- 
вий. (Слнвочное масло)—вершкбве 
місло, місло. 

Слизь-слйз (-зу) II - зистьій — слизо¬ 
вий II - няк—слизняк. 

Слипаться—злипітись. 
Слитньїй- (грам.)—сполучений. 
Слиток—вйливвк (зблота). 
Сличать—звіріти. 
Слишком-занідто; (слишком большой) 
-завеликий; (слишдом мальій)-зама- 
лий, (слишком ішого) —■ забагато* 
(—мало)—замало. 

Слияние -1)—злитті; 2) (рек)-сплив. 
Слобода-слободі || - дской — слобо- 
жінський, слобідській. 

Словарь—словнйк. 
Словесний — словісний || - ность— 

словісність. 
Словно—нембв, мов, ніби-то (см. Как- 
будто, Будто). 

■Слово—слбво; (одержать с-о)—додір- 
жати слбва; (одним с-м)—одне слбво, 
слбвом сказіти || -вечко - слівці 
||-вообразование -словотвір (-твб- 
РУ) „II - охотливий -балаклйвий, ба¬ 
лакучий. 

Слог—1)(грамч.)_склід (-ду); 2) стйль 
(-лю). 

Сложение—1) складіпня, додавіння 
(матем.); 2) (тела)—будбва. (Крепкого 
сложения}—кремізннй. 

Сложний —складній || - ность—склід- 
вість; (в общейсложности)—в цілому. 

Слой верстві, шар || - истьій—вер- 
ствбваний. 

Слом-зламіяня Ц - ать-зламіти || - ить 
—зломйти || - ться —поломйтись. 

Слон—слон. 
Слоняться—віштатнсь, тинітись. 
Слопать—стріскати, зжірти, улбрати. 
Слуга— слугі, ніймит; (царскне слуги) 

—ціреві ніймити, посіиіки. 
Служанка-служібка. ніймичка. 
Служба—служба; (найти с-у)—знайтй 
посіду ц - жебний—служббвий. 

Служитель—служнйк Ц - ница—служ¬ 
ниця. 3 

Служить-1) служйтн; 2) (в церкви)— 
• прівити; 3) (материалом служит) — 

за матерііл прівить || -жащий — 
1) служббвець; 2) (Материал, слу- 
жащий доказательством)—Матерііл 
що прівить, стаі за дбказ. 

Слух 1) слух; 2) пбголос, чутка. 
(Распускать слухи)—шйритн чуткй 

II -ховой—слуховій. 
Случай - вйпадок, нагбда; раз; (в слу- 

чае)—в різі; (по случаю чего)—з 
причини чогб; (при случае)—з на- 
гбдн, принагідно; (на случай чого)— 
на вйпадок чогб; (благоприятний слу¬ 
чай)-нагбда, окізія; (небл. случай) 

—корнетувітись з нагбдн, з окізії. 
Случайно —вйпадком, випадкбво; (нет 

ли случайно ножа?)—чи неміе чі- 
сом ножі? Ц - ность—1) випадкб- 
вість; 2) нагбда, прнгбда (см. Слу¬ 
чай) || - ньій—випадкбвий. 

Случать—парувітн, припускіти || -чка 
—парувіння, припуск || - чньїй са- 
мец—стідпнк. 

Случаться-траплітись, випадіти, лу- 
.чітись, ставітись; (о плохом)-кбї- 
тиєя. (Случается!)—Буві! 

Слушать-слухати || -ться—слухатись. 
Слушатель, -ница слухіч, слухічка. 
Сльїть—слівитнся. 
Сльїшать, слмхать — чути, чувіти 

II - ться—чутися; (плохо сльїшать) — 
недочувіти II - но — чути, чувіти П 
- ньій-чутній II - нее-чутніше. 

Слюбиться—(стерпится —слюбится)— 
прнзвичіїтися до чбго (Він призвн- 
чіївся до своєї роббтн, принатіг- 
рився до чбго). 1 
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Слюда 

Слюда— лищік. 
Слгона—слйна || - няв\>ій — слйнявий 

II - тяй—слннькб. 
Слякоть—слоті, мбква, рбзквась. 
Смазка -1) (процесе)—мізання; (мас¬ 
лом) — мішення; (машин, колес) — 
шмарувіння; 2) (вещество) — мазь; 
шмаровгідло (см.Мазь). 

Смазливьій—гбжий, гарненький. 
Смазьівать см. Мазать || - мазчик— 
шмарувіч*. 

Смаковать—1) см. Пробовать; 2) (сма- 
ковать подробности, смаковать пи¬ 
щу)—смаку віти. 

Сманивать - зніджувати, змінювати, 
перемінювати. 

Сматьівать—сотітн || - тать—зсотіти. 
Сиахивать — 1) (пьіль) — зміхуватн; 

2) (бьіть похожим)—скндітися на 
кбго. , 

Смачивать—змбчувати. 
Смежать—(веки) - заплющувати бчі, 
стуляти, склеилйти повіки. 

Смежньїй — суміжний || - ность—су¬ 
міжність. 

Смекалка—тймок (-мку) II - кать—тй- 
мити II - нуть втямкувйти. 

Смедмй — сміливий II - ость—сміли¬ 
вість || - леть—смілішати || - чак - 
смілбць, нЄбій (неббя). 

Смена — зміна || - нять (кого в ра- 
боте) — заступітн; (на смену) — на 
зміну. 

Смерзаться—змерзітнея. 
Смеркаться—сутеніти, смеркіти. 
Смертельний — смертельний || - но¬ 
ні смерть (Зрінений ні смерть). 

Смертньїй — смертбльннй; (с-я казнь) 
— кіра на гбрло; ні смерть; (при- 
говор)—бсуд на смерть || - ность— 
смертність II - ник—стратенець. 

Смерть—смерть; стріта, згуба (на- 
сильственная); (при смертн) — на 
вмірті; (по смерть)—повік; (скоро- 
постижная)—нігла смерть; (мнимая) 
—завмертй, летаргія. 

Смертоносний—смертельний || - убий- 
ство — душогубство, забипй на 
ембрть. 

Смерч—смерч. . 
Смесь—мішанина, мішанка, мішаниця; 

(в химии) (смесь,' не сопровожд. 
растворением тел) — мішанина; (со- 
пров. растворением тел) — суміш 
(женск. р.). (Отдел смесь в журна¬ 
ле)—Різне, Всйке. 

Смета—коштбрис || - ньій—кошторйс- 
ний; (сверхсметньїй) — надкоштбрис- 
ннй. позакоштбрисннй. 

Сметана—сметіна. 

Смутний 

Сметать — змітіти || - сти — зместй; 
(о шитье) — наживйти, зібріти на 
нйтку*. 

Сметливьій — тямкувітий, ТЯМКИЙ Л 
- вость—тйма, спритність. 

Сметка-1) см. Сметлнвость; 2) (о 
шитье) — нажйвлення, збиріння на 
нитку*. 

Сметь — насмілитись, сміти, навіжи- 
тись. 

Смех—сміх; (поднимать па смех)—на 
глум піднімітн. (Смеху бьіло!) — 
Сміхі булб! 

Смешанньїй — мішаний || - шивать— 
змішувати Ц - шать кого с кем — 
поплутати. * 

Смешной—смішний; чудний || - но— 
смішно; (смотреть) — сміх дивитись 
II - шливий—смішливий, сміюн; (до 
глупости)-дурносміх II - шить—смі- 
шйтн. 

Смещать—1) (с должности)-усувіти; 
(сильнеє)—скидіти; 2) зміщіти || -ще- 
ние—1) усунення; (органа тела)— 
пор^ха, пересунення. 

Смеяться - смійтися. 
Смиловаться—змилосЄрдуватись,зглй- 
нутись / 

Смиренне—покбра || - нний—покірли¬ 
вий, смиренний || - рять — втихомй- 
рювати, вгамбвувати || - ригельний 
- втихомйрчий, карний Ц - ться — 
покорйтися, покорйтися. 

Смирний—лігідний, покірливий, рах- 
міиний II - но—смйрно, лігідно. 

Смола — смолі; (белая) — живйця || 
- истьій—смолкйй, ейтнй; (смолистая 
сосна)—ейта сосшіна. 

Смолкать—замовкітн; затихіти. 
Смолоду—зімолоду. 
Смолотить — вймолотити; (немного) 

—підмолотйти. 
Смолоть—змолбти. 
Сморкаться висйкуватися || - кач— 
шмаркіч. 

Смородина—порічки, сморбдши. 
Сморщиваться—змбрщуватися. 
Смотр—бгляд військбвий. 
Смотреть—1) дивйтися; 2) (за кем)— 

доглядіти, глядіти, пильиувіти, дбі- 
ти; (за жилищем)—йаглядіти хіти;, 
(несмотря на зто) — не вважіточи 
на те, мймо тбго; (смотри в оба!)— 
пильнуй! 

Смотритель—доглйдач || - ница — до- 
глйдачка. 

Смрад - ембрід (емброду). 
Смуглий—смаглйвий, смуглйвий. 
Смута-зіколот. 
Смутний — 1) нейсний, невирізний; 
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-Смутьян 

2) неспокійний II - но—1) невиразно, 
неясно. 

Смутьян—колбтннк, баламута. 
Смущать — 1) бентЄжити (мутить); 

2) каламутити; 3) (девичий покой 
и т. д.)—баламутити || - ться—бен¬ 
тежитись, нійковіти Ц -титься—збен¬ 
тежитись, знійковіти. 

Смущение — збентеження, замішання 
II - щенньїй— збентежений, ні в сих, 
ні в тих. 

Смьівать, смьіть -змивати, змйтн. 
Смикать—1) єднати, злучати; 2)(глаза) 

—стулйти бчі. 
•Смисл—1) (=ум)—рбзум, глузд, (см. 

там); 2) розуміння, значіння, зміст; 
3) (нет смисла)—нема рації; (єсть 
смисл)—є рація. (В прямом смьісле) 
-у прбстімзнйчінні, розумінні, змісті. 
(Смисл закона)—рбзум, зміст за- 
кбну. (Уловить смисл в чьих-н. 
словах)—добрати рбзуму в чийбмусь 
слбві. 

-Смьіслить—тймити II - лящий — тяму¬ 
щий. 

-Смичка—спілка (міста з селом). 
Смичок—лучбк, смик. 
Смишленьїй —розумний. 
Смягчать—м'якшити; (приговор)—по¬ 

легшувати Ц - чение—пом'йкшення, 
полегшення. 

Смятение—замішання, спблох, вере¬ 
мія, струс. 

Смятка — (яйца в смятку) — ййця на- 
рідко. 

Снабжать — 1) обмйелювати; 2) (о 
войске, предприятии и т. д.)—поста¬ 
чати кому що Ц - жение — поста¬ 
чання. 

Снадобье (меднц.)—зілля, ліки. 
Снаружи—збкола; знадвбру, збвні. 
Снаряд — 1) начйння, прйстрій (-ою); 

2) (пушечньій)-набій (-бю); 3) (у ре- 
месленника)—справа. 

Снаряжать— споряджати; (в дорогу) 
—виряджати; виправлйти || - жение 
—1) лаштування, виправа; 2) (воєн¬ 
неє)—озбрбєння, лаштування. 

Снасть—знарйддя, запра’ва. 
Сначала—спершу, вперед, спочатку. 
Снашивать — знбшувати || - осить— 
знбенти; неренбсити || - носиться— 
мати знбсини з ким; (снестись)— 
нав'язати знбсини; (о переписке) — 
нав'язати листування, послати листа. 

Снег—сніг (снігу). (ВесенниЙ снег) 
—бкндь. 

Снежинка- сніжйнка||-жний-сніжний. 
Снизу—зі спбду, знйзу. 
Снимать—здіймати, знимати; (голову) 

Соблюдать 

—стинати гблову; (шелуху)—облу¬ 
плювати; (колу, шкуру) — білувати; 
(хлеб)—збирати; (фотогр.)—фотогра¬ 
фувати; (квартирі')—наймати; (с ра- 
ботьі)—усувати від праці; (запреще- 
ние)—скасбвувати заборбну. 

Снимок—знймок; кбпія; фотографія. 
Снискивать — набувати, зароблйти; 

(расположение) — придбавати при- 
хйльність; (славу)—зажйти слави. 

Снисходительньїй — 1) вибачливий; 
2) (ирон.)—милостйвий || - ность— 
вибачність, поблажливість II - дить— 
потурати, попускати; (ирон.) — зро- 
бйтн ласку. 

Снисхождение—ласка, полегкість. 
Сниться—снйтися. 
Снова—знов, ізибву. 
Сновать—снувати, сновигати. 
Сновмдение—сон, сновйддя, мари. 
Снои—СНІП (-опа). 
Сноровка—зручність, умі ість. 
Снотворний - снодійний. 
Сноснть, -ся—см. Снашивать. 
Сносний—нічогЄиький, знбений || - но 

—йко-тако, нічбго, як-нЄбудь. 
Сноха—невістка. 
Сношения — знбсини; (отношения)— 

стосунки. (Внсшние сношения) — 
позадержавні знбсини. 

Снюхиваться—знюхуватися. (Импери- 
алисіьі снюхалнсь между собой)— 
Імперіялісти злигблись пб-між себе. 

Снятие—(запрещення)—скасування за- 
борбни; (с работи)—усування від 
праці. 

Собака—собака (муж. р.), пес (пса); 
(гончая) — гончак; (борзая) — хірт 
(хорта); лягавая)—вйжел. 

Собачий—собачий, пЄський. 

Собачка— 1)—цуцик; 2) (в ружье)— 
язичбк. 

Собеседник — розмбвець* ц - дова- 
ние—розмбва. 

Собирать, собрать—збирати, зібрати; 
(машину);—збирати машйну || - ться 
—(в дорогу)—виряджатись, лагоди¬ 
тись; (что-н. еделать) — лагодитись; 
(= решаться) — наважуватись; (с 
деньгами)—спромогатнсь на грбші; 
(с мьіслями)-надуматися; (с силами) 
—спромогтйся. 

Соблаговолнть—призвблити. (Собла- 
говолнте итти за мной) — Будьте 
ласкаві ітй за мнбю. 

Соблазн — спокуса || - нять — споку¬ 
шати Ц - нитель—спокусник; бала¬ 
мута Ц - нительний — спокусливий. 

СобЛюдать — додержувати (чогб); 
(спокойствие) — захбвувати спбкій. 



Соболь - 207 - Содержание 

лад Ц 7 денне — додержання, вико¬ 
нання. 

Соболь—сбболь. 
Соболезнование — уболівання, жаль. 

(Виразить соболезнование, собо- 
лезновать) — висловити жаль, спо- 
чуттгі, уболівання. 

Собор—соббр (*ру). 
Соборовать—маслосвятйти. 
Собрание—’) зббри, зібрання; 2) (со- 

чинений, законов)—збірка, збірник. 
(Учредительное Собрание) — Уста- 
нбвчі Зббри. 

Собрат—товАриш, сябрб. 
Собственник—влАспик Ц - нность — 

власність || - нньїй—влАсний II - нно 
—влАсне, сАме, властиво. (Недви- 
жнмая собственность)—нерухбме 
майнб Ц - нический — власницький. 

(Земельнше крупнис собственники) 
—зембльне пАнство*, велйкі земле- 
влАсникн. 

Собственноручньїй — власноручний 
II - чно—своєруч*. 

Собьітне—подія. 
Сова - совй. 
Совать — сбвати, пхАтн; (=давать)— 

, тйкатн (тйциути) || - ться—встрявАти, 
потикйтись. (Сунулся к дверям) — 
поткнувся до двербй. 

Совершать, -шить,—чинйти, вчинйти 
(вчинйти); (преступление)—заподівА- 
ти); (нечто дурное)-кбїти (на кбїти) 
|| - ться -робйтись, діятись, кбїтись. 

Совершенно — геть чисто, цілкбм, 
збвсім; (сов-но такой же)—такйй са¬ 
місінький. (Совершенно разорили) 
—розорйли до крАю, в щент. 

Совершеннолетний — повнолітній Ц 
- тие—повноліття. 

Совершенньїй — 1) виконаний, вчйне- 
ннй; заподіяний; 2) — цілковйтий; 
(С-ая правда) — цілковйта прАвда; 
3) (=хороший)—досконалий, довер¬ 
шений; 4) (грамматич.)—докбнаний. 
(Совершенньїй возраст) —см. Со- 
вершениолетие. 

Совершенство—ДОСКОНАЛІСТЬ, довер¬ 
шеність || - ствовать—удосконАлю- 
вати, поліпшувати || - ться—удоско- 
нАлюватись, крАщати. 

Совестнться—сорбмитнся, ненасміти. 
Совестливьій — сбвісний, сумлінний; 
соромлйвий. 

Совестно — 1) ніяк, сбром; 2) см. 
Добросовестно. 

Совесть — сумління, сбвість. (Чистая 
совесть) — душА чйста, чйсте су¬ 
мління. (С чистой совестью—З ЧА¬ 
СТОЮ душбю 

Совет—1) рАда (совещание); 2) по- 
рАда; (дать совет)—дАтн порАду || 
- ьівать— рАдити, рАятн || - ться — 
рйдитись Ц - тник—рАдник || - тский 
—Радйнськнй. (Власть советов)— 
ВлАда Рад. 

Советцание—нарАда II - тельньїй— до- 
рАдчий (голос) || - щаться — рАди- 
тнсь. 

Совладать—подужати що, упрАвнтись 
із чим. 

Совладелец—сгїіввлАсник; (народи.)— 
сябрб. 

Совместитель—семидільннк Ц - тньїй 
—сумісний || - щение—сполучення 
|| - тительство—сполучення посАд, 
Суміщення. 

Совнарком—Раднаркбм 
Совокупление—злягАння (у животи,— 
см. длучка). 

Совокуплять—сполучАти Ц - ться — 
злягатись, махАтнсь.. 

Совокупньїй-сукупний ||- ность — 
сукупність. 

Совок -лопАтка. 
Совпадать-збігАтися ||- денне—збіг 

(-бігу). 
Соврать—збрехАти. 
Совращать—звбднти, збивАти. 
Современник — сучАсник Ц - тіньїй— 
сучАсний II - нность — сучАсність, 
СЬОГОЧАСНІСТЬ. (Современньїе Пуш- 
кину позти)—побти часів Пушкіна, 
сучАЛі Пушкінові побти. 

Совсем — зовсім, цілкбм; (сильнеє)— 
геть чйсто. 

Согласие — згбда, злАгода |І * сно—у 
згбді; (с распоряжением)—згідно до 
накАзу II - ньій—1) згідний; (я согла- 
сен)—згбда! 2) (граммат) — прйго- 
лосний. 

Согласовьівать—погбджувати, узгб- 
джувати Ц - вание—узгбдження, по- 
гбдження. 

Соглашать,-сить - погбджувати, поєд¬ 
нувати (поєднати)Ц - ться—1) погб- 
джуватйсь, згбджуватись; 2) (между 
собой)—пбєднАтись; (с дурной целью) 
—злигАтись (см. Снюхиваться). 

Соглашение—угбда || - шатель—уго* 
дбвець II - тельство—угодбвство. 

Соглядатай—см Шпион. 
Согревать—зогрівАтн || - греть — зо¬ 

гріти. 
Сода—сбда [| - довьій—сбдовий. 
Содержание—1) (=плата)—утрймання, 
удбржання; 2) кошт (своїм кбштом); 
3) (книги и т. д.)—зміст. (На содер- 
жании у неня)—Я годую, в мбне на 
удбржанні. 



Содержанка — 208 — Соль 

Содержанка—полюббвниця. 
Содержатель—власник, господар. (Со- 
держатель харчевни) — власник 
коршмй, корчбмник; (кабака)—шин¬ 
кар). 

Содержательньїй—змістбвний || - но— 
змістбвно II - ность—змістбвність. 

Содержать—1) утрймуватн, харчувати; 
• 2) (папр., в чистоте)—трнміти, дер¬ 

жати; 3) (содержать в себе)—обій¬ 
мати, МІСТЙТИ II - ться—містйтись 
(в кпите и т. д.). 

Содержимое—вміст; те, що в в чбмусь. 
Содействовать—сприйти, допомагати 

|| - виє—допомбга, сприйння. (При 
содействии)—за допомбгого. 

Содом — (см. Суматоха, Возня)—со¬ 
дом. 

Содрогаться—здригатись Ц -нуться— 
здригнутись, струсонутись. 

Соединять—з'єднувати, сполучати || 
- нение- сполука; (процесе) — з'єд¬ 
нання; (хим.)—сполука || - ненньїй — 
сполучений II - нительньїй—злучний, 
сполучний. 

Сожаление—жаль (муж. р.), жалку¬ 
вання; (к с-ю)—на жаль; (крайнему) 
- на превелйкий жаль; (сильное со¬ 
жаление)—скруха. (Вьіразить сожа¬ 
ление)—вйеловити жаль. 

Сожалеть—жалкувати, жалувати. 
Сожжение—спалення. 
Сожитель—1) муж, чоловік, дружйна 

|| - ница—жона, дружйна; #2) про- 
мі;цканець Ц - ство — співжиттй*. 
промішкання Ц - тие—співмбшкання. 

Созвание—скликання. , 
Созвучие — суголос II - НЬІЙ — суго¬ 
лосний, співзвучний. 

Созвездие — сузір'я; (Медведица)— 
Віз; (Близнецьі)—Чепіга; (Кассиоиея) 
—Борона; (Орион) — Косарі; (Плея¬ 
ди)—Волосожар. 

Создавать — ствбрюватн, споруджати 
Ц - ться—втвбрюватнсь; (еоздаетея 
впечатлепне)—втвбрюється вражіння. 

Создание — 1) (процесе)—ствбрення, 
спорудження; 2) (создание) — ство¬ 
ріння II - ньице—створіннячко. 

Создатель—творбць; будівнйчнй. 
Создать—см. Создавать. 
Созерцание — споглядання Ц - ть— 

споглядати II - тельньїй — спогля¬ 
дальний. 

Созидание — будування || - даїь—бу¬ 
дувати Ц - тель—будівнйчнй. 

Сознавать — усвідбмлювати що, ста¬ 
вати свідбмим чогб, признавати || 
- ться — признаватися; вннйтися; 
(сознаться)—повинйтнея. 

Сознанне—1) свідбмість (чогб); 2) (в 
вине и т. д.)—признання Ц - тельность 
—свідбмість II - НЬІЙ — 1) свілбмий. 
(Сознат состоянне)—притбмність || 
- тельно—свідбмо. 

Созреванне—достигання, виспівання 
II - ть—достигати, спінути, визрівати 
11 -зреть—достйгнутн, вйзріти, дійти. 

Созревший —достйглнй, доспілий. 
Созьів - скликання || - ать—скликати 

|| - звать—Склгікати. 
Соизволеиие-призвблення || -лить — 

зізвблити, призвблити. 
Соизмеримьій—співмірний II -мость— 

співмірпість. 
Соискание—упобігання, кбнкурс. 
Сойти—зійтй. (Сойтн за кого)—стати 

за кбго. 
Сок —сік (ебку). 
Сокол — ебкіл (-ола); (охоти.) — раріг 

(-рбгу)Ц- линьїй—соколйпнй. 
Сокращать — скорбчувати, вкорбчу- 

вати Ц - щенне — скорбчення; (шта- 
тов)—звуження штатів || -щенньїй— 
скорбчений; (курс ботаники)-ко- 
рбткий курс ботаніки. 

Сокровище—скарб, скарбй. 
Сокрушать — трощйти || - шаться — 

крушйтись, тужити II - щенне—• 
скруха. • 

Сокрьітие — утаєння, перехбвування. 
Солгать—збрехати. 
Солдат—салдат, козак || - чина — сал- 
даччина Ц - ский—салдацький. 

Соленьій|— солбний; || - лить — со- 
лйтн Ц - ление — 1) соління; 2) по- 
еблене. 

Солидарность — одностайність, солі¬ 
дарність II - НЬІЙ—солідарний, одно¬ 
стайний. 

Солидньїй—солідний, статбчиий, по¬ 
важний. 

Солитер—солітбр. 
Солнечньїй — сб(н)ячний; (относ. к 
солнцу)—ебнцевий. 

Солнце—ебнце || - ньшіко—ебнечко II 
- цестояние-сопцестаи II- нцепек 
—прйгрів, осбния. 

Соловей—соловбйко, соловбй. 
Солод—СОЛОД. 
Солома—солбма || - нньїй—солом'йннй 

|| - морезка—січкарня || - тряска — 
соломотрйс. 

Соломина—солбмнна. 
Солонина—солонйна. 
Солонка—сільничка. 
Солончак — солонбць || - ковьій — со¬ 
лонцюватий. 

Соль—сіль (ебли) II-ляной—солйний 
|| - ная коиь—солонгіця. 



Сом 209 - Сослание 

Сом—сОм. 
Сомневаться — сумніватися; (не ру¬ 
шаться)—вагатися || - нение—сумнів; 
(=сомннтельность)—непевність; (ко- 
лсбание)—вагання, непевність. 

Сомнительньїй — сумнівний; нспЄв- 
ний; (о человеке)—непевний. 

Сонаследник—співспадкоємець. 
Сонливец, соня — сонькб, сплюха, 

дрімайло. 
Сонливий — снлющнй, соннйвий || 

- вость—соннбта, сонлйвість. 
Сон—1) сон (сну); 2) см. Сновидение 

|1 - нньїй—сбнний. 
Соображать—метикувітн, міркувати, 

розважати Ц - женив — міркування; 
(способность соображения) — тйма. 
(Принять в соображение)—см. Вни- 
манне. 

Сообразнтельньїй — метикуватий || 
- ность—метикувітість. 

Сообразно — відповідно до чбго || 
- ний—відповідний. 

Сообразовать—застосувати, погбди- 
ти||-ться с чем—зважати на шб. 
дообразовать действия с указани- 
ями)—застосувати дійльність до вка- 
зівбк, погбднти з указівками. 

Сообща—спільно; гуртбм. 
Сообщать — повідомляти когб; (на 

словах)—переказувати || -ться—зно- 
сйґгися. (=Придавать)—см. Прида¬ 
вать II - ідение—і) повідомлення; 
2) зпбсини; 3) звязбк, стосунки; 
(пути с-я)—шляхй (сповнень). (Нар¬ 
ком путей сообідения) — Наркбм 
шляхів. 

Сообщество—спілка. (В сообществе) 
—у спілці. 

Сообщник—спільник, учйсник II - ни- 
чество—спільнйцтво. 

Сооружать-споруджати; будувати || 
- жение — 1) будування, спору¬ 
дження; 2) (сооруженное)—будбва, 
будівля; (каменное)—кам'янйця; (ги- 
гантское сооружение)—озій, гігйн- 
това будбва. 

СоответственниЦ — відповідний до 
чбго II -нность-відповідність II - во- 
вать—відповідати. 

Соотечественик—землйк. 
Соотношение — взабмини; співвіднб- 
шення || - сительний-співвіднбсннй, 
рівиозглйдний || - тельность—рівно- 
зглйдність, співвіднбсність. 

Соперник—суперник; (враг) — супро- 
тйвннк. 

Соперничать—мірятися, конкурувати, 
змагатися II - ничество—змагання. 

Соплеменньїй—одноплемінний. 

Сопли—віскрякй, шмаркотйння, сбплі 
II - ляк - шмаркач. 

Сопоставленне — зіставлення, рів¬ 
няння Ц - лять — зіставлйти з чим, 
рівнйти до чбго. 

Соправнтель—співправйтель. 
І СопредельниЙ—суміжний. 
Соприкасаться—стикатися з чим, при¬ 

лягати до чбго || - новение — сти¬ 
кання, прилягання. 

Сопрнчастний—причетний (до чбго) 
II - ность—причетність. 

Сопричислять-залічувати до кбго. 
Сопровождать — супровбдити; това¬ 

ришувати II - ждение — супрбвід 
(-прбводу). 

Сопротивляться — опиратися (кому), 
протйвитнся (кому); (народи.)—оги¬ 
натися Ц - ление — бпір (-пбру); 
(оказьівать с-ие)—ставити бпір, опи¬ 
ратися, бпір ітй. 

Сопряженний — сполучений, звйза- 
нйй з чим. 

Соразмерний — помірний || - ность — 
помірність. 

Соратник—товариш бойовйй. 
Сорванец*—палйвода; шибеник. 
Соревновать,-вание — см. Соперни- 

чество; переганятися з ким. на взй- 
води йти. 

Сор — с.чіттй II - ная куча — смітник; 
(трава) — п’блнво, політтй, бур'йн || 
- ний-засмічсний, нечйстий || - ность 
зерна—засміченість пашні, зерна. 

Сорить — смітйти; (деньгами)—сипати 
грішми 

Сорок—сброк. 
Сорока—сорбка. 
Сороконожка- стонбга. 
Сорочка—см. Рубашка. 
Сорт—сорт; (худш. сорт зерна)—пбслід; 

(лучший с-т зерна)—чолб. 
Сортнровать — сортувати, розбирати 

II - ровка-сортувания || - ровочньїй 
—сортувальний II - ровіцнк — сорту- 
вач. 

Сосать — ссати, смоктати || - санне 
ссання, смоктання, || - ка—смочбк. 

Сосед—сусіда II - дка—сусідка || - ний 
—сусідній II - душка — сусідонько || 
- дство—сусідство. 

Сосиска—ковбаска, сосйска. 
Соскакнвать—1) (о живрм с.)—зіска¬ 

кувати, сплйгуватн; 2)—зіскакувати, 
одлітати (о вещах). 

Соскучиться—залудитися. 
Сослагательное накл. (в укр. яз.)— 
можлйвий спбсіб. 

Сослание—см. Ссилка || - нньїй—за¬ 
сланий, засланець. 

Російсько-український словник.—:4. 



Сословие Спадать 

Сословие—стан, стать || - ньій—стано¬ 
вий; (дух)—кЄстовий дух. (В солдати 
брали из всякого сословия)—3 усй- 
кої стЄти брЄли в салдіти, з міщан¬ 
ської, з мужичої, з пінської і з ду- 
хбвної стЄти. 

Сослужить (службу) — стЄти в при- 
гбді, одслужйти службу. 

Сослуживец — товариш по службі, 
спослужець. 

Сосна—сбсна II -сенка—сбсонка || - но¬ 
вий—соснбвий; (с-нй лес)—соснйк, 
соснячбк, бір (-ббру). 

Соснуть—задрімЄтн. 
Сосредоточивать,-чить,-ся — зосе¬ 
реджувати, -ся (зосередити)Ц - чемне 
—зосербдження II - нннй — зосере¬ 
джений. 

Сосок — (у корови)—дійка || - с-ци— 
цицьки. 

Состав — склад; (личний)—особбвий 
склад; (химическнй)—мішанка, склад 
ІІ-ной складний. 

Составление — впорядкування, скла¬ 
дення, укладення. 

Составлять—1) укладети, впорядкб- 
вувати, складети; 2) (с-ть часть 
чего-л.) — складети, становити ча- 
стйну чогбсь Ц.- ться—складетись | 
- тель—впорйдчик, Євтор. 

Состариться—пристерітися; (Образно) 
—підтоптЄтись. 

Состояние—1)(имущество)—достЄток, 
мабток; 2) стапбвище, стан, стать; 
3) змбга; (бить в с-и)—мЄти силу, 
змбгу, спромогЄтися на щб. 

Состоятельность—замбжність; спро- 
мбжність || - ний — замбжній; (мо- 
гущий заплатить)—спромбжннй. 

Состоять — 1) складЄтііся (з чбго); 
2) (с-ть кем-либо) - бути, служйти 
(за кбго). (Я состою курьером)— 
Я за кур ера (Состоять при посоль¬ 
ства)—буїи при посбльстві. 

Состояться—відбувЄтися. 
Сострадание — співчуттй; (сильнеє)— 
уболівЄння Ц - тел*»ннй — співчутлй- 
вий, жЄлосливий. 

Состязание — змагЄння || - ться—зма- 
гЄтися. 

Сосуд—(собир.)—начйння; (один)—по¬ 
судина; (медиц.)—жйла Ц - истьій — 
жиловйй. 

Сосулька—бурулька, бжелЄдець. 
Сосунок—сис^н. 
Сосчитнвать—обрахбвуватй. 
Сот—щільнйк. 
Сотворить—сотворйти. 
Сотня -сбтня || - тенний—сотбнний II 

-твій—сбтній || -тник—сбтннк. 
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Сотоварищество — товарйство, ком- 
пЄнія. 

Сотрудник—співробітник || - ничество 
—співробітництво || - ница — співро¬ 
бітниця. 

Сотрясение — (частое)—двйгіт (-оту), 
двигтіння; струс. 

Сотскнй—сбцький. 
Соумишленник (в преступленни) — 

полигач. 
Соус—підлйва, сос. 
Соучастник — співучЄсник, спільник; 

(в преступл.) —см. Соумишленник. 
Софизм —софізм. 
Соха—сохЄ. (Мелкая сошка) —полу¬ 

панок; дрібнбта. 
Сохнуть—сбхнути, схн^ти; (о чело- 

веке)—марніти; (о губах)—смегнути. 
Сохранение — 1) збереження, захо- 

вЄння; 2) хорбнення; сховЄння. (Со¬ 
хранение особенностей теїста) — 
збереження, заховЄння особлйвостей 
тексту. (Отдать на сохранение)— 
ВіддЄтн на схов, на хорбнення. 

Сохранний - цілий || - нность-цілість, 
непорушність. 

Сохранять—її (стиль, характер ори- 
гинала и т. д.)-зберігЄти, захбвувати; 
2) берегтй, шанувети," зберігЄти. 
(Сохрани боже!)-Крий, борбнь ббжеГ 

Социализм — соціялізм || - лист -соці- 
яліст]|- зация—соціялізЄція, усуспіль¬ 
нення; (с-я єредств производства)— 
усуспільнення продукцїйних збсобів) 
|| -листический — соціялістйчний. 

Сочельник—свят-вЄчір. 
Сочетать — комбінувЄти, сполучЄти \\ 

- ниє—сполука, комбінЄція. 
Сочинение—1) (процесе)-складення, 
твбрення; 2) твір (твбру) || - нитель 
—письменник, Євтор. 

Сочинять—1) складети, пнсЄтн; (стихи) 
—віршувети; 2) (видумьівать)—ви- 
гедувати. 

Сочиться—точйтнея, слезйтнся. . 
Сочленение—см. Сустав. 
Сочньїй — соковйтнй, сочйстий || - но 

—соковйто. 
Сочувствие — співчуттй, спочуттй II 

- вегіньїй — співчутливий || - вовать 
—співчувети II - ющий—спбчутнйй, 
співчувЄгочий. 

Сошествне—схід (схбду). 
Сошник—леміш. 
Союз—спілка, союз || - ний—1) спіл- 

чЄнськнй;2) еоіозний || - ник-союз¬ 
ник, спільник; (член (проф.) союза) 
—спіл‘1Єнин! 

Спадать -спздЄти; (о воде)—убувЄти; 
{об опухоли)—сту.\Єтц. 
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Спадение — спад; зменшення, убу¬ 
вання. 

Спазмьі—кбрчі, перелбги (у скота). 
Спаивать —1) привірюватн, прнлютб- 

вувати; (вином и т. д.)—спбювати. 
Спайка—1) злютувбння, зварювання; 

2) (единсние)—єднання. 
Спалить — попалйти (о неск. вещах), 

спалити (об одной). 
Спальня—спільна. 
Спаржа—спаржа. 
Спаривать—пару віти. 
Спасать—рятувати || - сение—[поря¬ 

тунок || - сание—рятування ||-сти— 
врятувати Ц - ться — рятуватись; (о 
душе и т. д.)—спасітнсь. 

Спаситель— і) рятівник; 2) (бог)—спа- 
сйтель Ц - ний—рятівнйчий. 

Спасибо-спасгібі. . 
Снасовать—спасувати. 
Спать—спіти. 
Спевка—співанка. 
Спекаться—спікітись. 
Спектакль—спектікль. 
Спекулировать-спекулювіти || - лянт 

—спекулйнтІІ - ляція —спекулйція. 
Спеленать—сповйтн. 
Спелий — спілий,^ стйглнй || - лость— 

спілість, достйглість. 
Сперва — спбршу, попбреду, спото- 
нбву. 

Спереди—спбреду, попбреду. 
Спертьій (о воздухе)—задушнйй. 
Спесивость—пиха II - сивий—надутий 

Ц - песь - пихі, чвань. 
Спеть—1)(пение)-заспіватн;2)—спіти, 
достигіти. 

Спех—(не к спеху)—немі чогб Хапа¬ 
тись, поспішати. (Пословица)—По- 
спібш зкбзами на торг. 

Специалист — спецінліст, фахівбць || 
-ность—спеціальність, фах || - ний— 
особлйвий, спеціальний. 

Специфнческий—специфічний. 
Спечь—напектгі; спектй. 
Спешить — поспішіти, квіпитись II 

- ньій—спішний, пйльний, нагільний 
II - ность-спішність II -ка—хапіння, 
спіх (спіху). 

Спиваться розпиватися. 
Спина - слйна || - нка (ножа)—тупій || 

- нной—спинній. 
Сиираль—спіраль. 
Спирт — спирт II - о впій — спиртовій; 

(нашатьірньїй с-т)—амійк; (народн.)- 
жигунбць. 

Список—спис, ребстр, спйсок: 
Списьівать—спйсуватн 
Сиица — (вязальная)-дріт (-рбту); (в 

колесе)—шпйця. 

Спичка —сірничбк. сірнйк || - чечньїй 
—сірничкбвий. 

Сплав (металла)—стоп. 
Сплавлять—1) (воск и т. д.)—топгіти 
стбплювати; 2) (водой) — гніти, 
сплівлюватн. 

Сплачивать —_ спбювати, збивіти || 
-ться — з'єднуватись, збиватися. 
(Сплоченньїми рядами) — збгітою, 
стбклою лівою. 

Сплетать—1) сплітіти || -тение—пле¬ 
тіння1. (Сплетение обстоятельств)— 
збіг обставин. 

Сплетни — плітки, поговір II - ник— 
плетун || - ничать—плбскати, плестй 

II - ница—плетуха. 
Сплоховать—схибнути. 
Сплошной — суцільний II - лошь—су¬ 

спіль, зіспіль, узаміт. 
Сплутовать—зшахрувіти. 
Спльївать—спливати; (бьіл, да спльїл!) 

—був та загув. 
Сплюснутий—плюсклий, сплющений 

II - щивать—сплющувати. 
Сподвижник — сподвйжник, спотруд-: 
ник. 

Сподручншй—похватній; зручний. * 
Спокойний — спокійний, супокійний, 
сумірний II - койствие — спокій 
(-6ю). 

Споласкивать—ополіскувати. 
С п о лз ать—сповзітн. 
Сполна—цілкбм, спбвна. 
Сполошить—сполбхати. 
Спор-спір (-бру), супербчка ||-ний 

—спірній. 
Спора - спбра || - радический — спо- 
радйчний. 

Спорить—1) сперечітнся; 2)(ссориться) 
—спбритися II - ться — лідитися, по¬ 
суватися, снорйтися. 

Способ—спбсіб (-собу) || - ствовать 
- сприйти, споріти, спомагіти || 
- ниє—сприйЬня. 

Способность—здатність (-ости), здіб¬ 
ність (-остн), хист || - ньій —злітний, 
здібний. (Способен, годен уже к 
какой-либо работе) — слушний уже 
до роббти. 

Спотикаться,-нуться — спотикатись 
(спіткнутись), потикітися (піткнутися, ■ 
потикнутись). 

Спохватиться — схаменутись, стйми- 
тись. 

Справа—(Справа оі Днепра)—правб- 
руч, одбсьбіч Дніпрі. 

Сираведливость — справедлівість || 
- вьій—спразедлйвий; (о замечании, 
вопросе и т. д.)—слушний. 

Справна-дбвід, інформація || - воч- 
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ньій—інформаційний; (=удостовере- 
ние)—пбсвідка, дбвідка. 

Справляться—1)—довідуватись; 2) (с 
делом)—управлйтись. 

Спрашивать — питати, запитувати || 
- осить — спитати, запитати ]| - ться 
— 1) питатись, питати дбзволу; 
2) (спрашнвается) — питання, запн- 
тйти-б: (в задане)—питання. Сира* 
шивается, что ему нужно?)-Запи- 
тіти-б, чогб йому трбба? 

Спринцовка — сйкавка, шприц || - це- 
вать—вбрйзкувати. 

Спроважнвать — випроваджувати; 
(=отделаться)-здйхатися когб, чогб. 

Спрос—пбпит. 
Спроста—прбсто, спроста. (Тут что- 

то не спроста)—Тут щбсь не тб, не 
спростй. 

Спрьігивать— см. Соскакивать. 
Спрьіскивать -.крогійтн. 
Сспрягать (грамм.) — відмінйтн діє¬ 

слова Ц -жение—відміна дієслівна 
кон'югація Ц -гание (грам.)—відмі¬ 
нювання Ц - гаться (для работьі) — 
спрягатися. 

Спрятать.-ся—сховати,-ся. 
Спугивать,-гнуть-см. Сполошить. 
Снуск-1) (процесе)—спускання; спуск; 

2) (в огнестрельн. оружии)—язичбк; 
3) (на горе)—схйлок, спуск, згір'я, 
узбіччя. 

Спускать-спускйти; (о воде)—випу¬ 
скати, стбчуватн. (Я зтого не спущу) 
—Цьогб я не подарую || .- ться — 
спускатись. 

Спустя—(о временн) — згбдом, нев- 
дбвзі; (с-я рукава)—аби як. 

Сутник — супутник, подорбжній то¬ 
вариш. 

Спутьівать—1) (о словах и т. до¬ 
плутати; 2) (о лошадях) — питати. 
(Я спутал фамнлин)—Я поплутав 
прізвища. 

Спьяна—сп'йну; (в нетрезвом состоя- 
нии)—не потвбрезу, під н'гіну руч. 

Спятить (с ума)—з глузду зТхати. 
Спячка—сплйчка. 
Спящий—сплйчий; той, що спить. 
Сравнение - порівнйпня, зрівняння; -(в 

сравнении с чем) — [су]прбти чбго 
II - нивать—рівнйти || - нять — зрів- 
нйти Ц - нить—порівнйтиЦ-няться— 
дорівнятись ц -нительньїй — порів- 
навчий, порівнйний || - нвание—рів¬ 
няння. 

Сражаться-бйтися ||-жение-бій (-ою) 
Ц- знться-стйтнся, зійтйся на герць. 

Сразу—відразу, воднбраз; (внезапно) 
—см. Вдруг; (вместе)—враз, разом. 

Срам—сбром. 
Срамить — сброму завдавати || -ся — 
осорбмитись. 

Срастаться -зростатись. 
Сращнвать—зрбщувати, 
Сребреннк —срібнйк. 
Среда — 1) (день педели) — середа; 

2) (люди)—отбчення; (хим., фнз.) — 
середбвише. 

Среди—посербд, по-між; (ередн дня)— 
середбдні ||- на-сербднна || - д ний-се- 
рбдній; (по возрасту) — середущий; 
(математ.)—пересічний; (небольшой) 
—помірний Ц - дневековмй—серед-* 
ньовічний II -доточив — осербдок 
|| -дство-засіб(-собу); (существова- 
ния) — кбшти, засоби. (Не имеет 
ередств к существованию)—Не мйє 
з чбго жйтн. 

Средиземньїй—’еередзбмний. 
Срезмвать,-зать—стинати, стйти, зрі¬ 

зувати, зрізати. (Србзать на зкза- 
мене) — провалйти, порізати на іс¬ 
питі. 

Сретение—стрітення. 
Сродниться—споріднйтися И - дство— 
споріднення. 

Срок—строк, речінбць, тбрмін. 
Срочньїй—термін6внй|| - но—негайно, 
небавом. (Срочньїй пакет)—спішний 
пакбт. 

Сруб—біцеп; (в колодце)—цймрина. 
Срубить (дерево)—Зрубати, стйти. 
Срьів—1) зривання (о зданни); 2) зір¬ 

ваний (конференцин). 
Срьівать, сорвать —зривати, зірвати 

II-ться—зриватіЛгя, зірватися. 
Срьіть—зрйти, скопати. 
Сряду—Іібспіль, заспіль. 
Ссадина—садйб. ч 
Ссаживать — зсаджувати || - дить — 
зсадйти. 

Ссора — сварка; (легкая) — рбзтирка; 
(крупная) — чвара, буча || - рить — 
сварйти II- ться-сварйтнсь, грйзтись; 
(мягче)—спбритнсь. 

Ссуда — пбзичка || -дньїй — позичкб- 
вий. 

Ссужать (кого)—позичати (кому). 
Ссунуть— зсунути. 
Ссьілать-заснлати || - ка—1) заслання: 

2) (на место в книге) —пбсилка || 
-ться — посилатися, здаватися, по¬ 
кликатися на'кбго Ц - ньій — засла¬ 
нець. 

Ссьіпать—зсипати! 
Ставни—вікбнннці. 
Ставка—1^ ставка* (жалованья); 2) (в 

игре)—кін (кбну); 3) (командующего) 
—кіш (коша); 4) (очная) — зводини, 
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звбди. (Дать очную ставку)—звбдн 
звбдйти. 

Стадия—стйдія. 
Стадо — стідо; (овен) — отіра; (рог. 

скота)--чередй, гурт; (птиц)-см. Стая; 
(обіцсствеїшое всех пород)—череді 

II - ний—стідиий. 
Стакан — шклйнка. 
Сталкивать.-кнуть-спихіти, зіпхнути 

II - ться стикатись, зіткнутись; зди¬ 
бати що. (Мьі сталкиваемся с зтим 
фактом)—Ми бачимо, подибуємо цей 
факт. 

Стало-бьіть—вихбдить, бтже, значить. 
Сталь—крйця, сталь || -ной—сталівнй, 

крицівнй II - лелитейньїй (завод) — 
гамірня, сталеодлйвний завбд. 

Стамеска—долотцб, різіць. 
Стан-стан, постіва; (=лагерь)—кіш 

(коші), тібор (-ору). 
Станиця—станйця. 
Становить, сястать-ставіти (станути), 

стіти; (=делаться) — ставати, роби¬ 
тись (стіти, зробйтнсь) (Становиться 
лучше, хуже, глубже, холоднеє...), 
кріщати, гіршати, глибшати, холод¬ 
нішати... • 

СтановоЙ—становйй. 
Станок — варстіть (-тя) || - нкевая 
живопись—мольбіртне малгірство. 

Станция—стінція; (остановка)—стан¬ 
ція, перістанок, постойнка || - цион- 
ний—станційний. 

Стараться—дбати, пильнувати /чим) 
II -тельньїй—дбалий, дбайлйвий, 
пйльний. старанний Ц -тельность— 
дбайлйвість, пйльність, старанність 
Ц - ание—дбаннй. 

Старе ц-дід; (духовн.)-черпбпь (чений); 
Старик—дід, старгій; (фамильярн.) — 
старигін, дідугін || - чок — дідусь, 
дідбк. 

Старина—старовині, давнині ||- нньїй 
—старовйнішй, стародівній. 

Старообрядец старовір. 
Старожил—старожйтець (-тця). 
Староста—стйроста, війт; (церковний) 

—тйтар (-ря). 
Стариться—стіріти, стіритися. 

.Старость—стірість, стірощі. 
Старуха—старі, бабуся. 
Старческий—старічий. 
Старшина — старшині || - шинство— 

старшйнство II - ший—стірший. 
Старий—старйй; (очень с-й)—старіз- 
ний II - рье—тандйта, дрінтя || - ро- 
ватий—підстаркуватий, старбнький. 

Статика—стітика. 
Статистика — статйстика || - ческий — 

статистйчний || - стик—статйстнк. 

Статист—статй ст. 
. Статний—ставнйй, огрйдннй, ноказ- 

нйй. 
Статский-цивільний; (советник)-стіт- 

ський совітник. 
Статут—статут. 
Статуя—стйтуя. 
Стать—(с какой стати)—з якбї річи; 

(гіод стать)—під віру. 
Статья — статтй, розпріва (только о 
литер. или научи.). 

Стачивать —1) зшивіти; 2) стбчуватн 
Стачка —страйк || - чечник — страйкар 

(-рй) Ц - чечний-страйковйй. 
Стащить—стягти; (украсть)—зціпити, 

спірти. 
Стая — згрія; (журавлсй и т. д.)—ключ. 
Ствол—1) (дерева) — стбвбур; (около 

корня)—прикорень; 2) (ружьяит. д.) 
—рура; (пушки)—цівка. 

Створаживаться — вурднтнся, зсіда¬ 
тися. 

Створки—стульні. 
Стеарин—стеарйн. 
Стебель — стеблб, билб Ц - ек — сте- 
блйнка, билйнка. 

Стегать (бить)—шмагітн, періщити. 
Стежок-стіп. 
Стекать—стікати, збігіти. 
Стекло — шкло; (в окне) — шйбка || 

-лишко — шкільне || -лянний — 
шклянйй; (с-й завод) — гута; (битое 
с-о)—бутор. 

Стекольний завод—см. Стеклянний 
II - льщик—шкляр. 

Стелька—устілка; (п'яний, как ст-а)— 
п'йний, як ніч. 

Стемнеть—смбркнути. 
Стена—стіні; (только каменная)—мур 

ц -нной—стіннйй Ц - нка—стінка. 
Стенать -стогніти; збйкати. 
Степенньїй — статічиий || - нность — 

статечність. 
Степень—1) ступінь (-пня); 2) (род- 

ство)—коліно; (до некоторой степени) 
—до дбякої міри; (в большой сте¬ 
пени)—дуже и т. д.; 3) см. Чин. 

Степь—степ (стіну) Ц - ной—степовйй 
II - няк—степові к. 

Стерва—стірво, підло (с. р.). 
Стеречь-стерегтй що, пильнувіти чогб. 
Стержень—1)- стрижень; 2) (в дереве) 

—сірце. 
Стерлядь—чечуга. 
Стерпеть— стірпіти. 
Стеснять—1) стискати; 2) заважіти 

(см. Мешать) II -ться — стидітися, 
нійковіти* (см. Смущаться). 

Стечение—збіг; (народа)—тйснява, на¬ 
товп; (обстоятельств)—збіг обставин. 



Стибрнть - 214 — 

Стибрить — зцупити (см. Унрасть, 
Стянуть). 

Стиль—стйль (-лю), штнб. 
Стнпендия — стипендія И - диат—стн- 
пендіят. 

Стирать-1) витирати, стнрйти;2)(белье) 
— пріти (перу, пербш...) II -рка— 
праний. 

Стискнвать—стискітн;(стиснутьзуби) 
—зціпйти зуби. 

Стихать—тйхшати; (о людях)—нйшк- 
нути (принйшкнути, угамуватись); 
(о ветре, буре)—ущухати. 

Стих—вірш, СТИХ II - осложение —вір¬ 
шування II-творение—см. Стих II 
- творннй — віршбваний || -плет — 
віршоміз. 

Стихия—стихія II - нйньїй—сгш'йний. 
Стлать—стелйти; (настилать)—мостити 

II - ться—стелйтись. 
Сто—сто; (сто с лншним)—стонідцять 

II - рицей—всбтеро. 
Стог—стіг (-бгу), стіжбк; (солбмьі) — 
ожербд. 

Стойка — 1) см. Устой, Прилавок; 
2) стійка. 

Стойкий—стійкйй, твердій II - кость— 
твбрдість. непохйтність, незламність 

II - ко—непохітно, твбрдо, незрУшно. 
Стойло—стійло. 
Стоимость—вартість; (меновая с-ть)— 

внмінбва вартість. 
Стойїця—ставма, стбячи, сторч, руба. 

(Поставка стоймя)—постйвив руба, 
сторч. 

Стоить — кбштувати; (не стоит)—не 
варт; (стоит)—варто, варт (кбштує) 

II - юіцнй —вартий. 
Стократно—стбкрат. 
Сток—1) спад, відлйв; (сточная труба) 

—рйнва. 
Стол—стіл (-ола);(к столу)—до стблу 

II -овая—їдільня Ц - ваться—харчу¬ 
ватись Ц - лик-стблик. 

Столб—стовп(б), слуп II - бик —стбвп- 
чик. 

Столбец — стовпбць; (в газета) — 
шпальта. 

Столбняк—правіць, остовпіння. 
Столбовая (дорога)—верстовій шлях. 
Столетне—сторіччя, століття || -тний 

—столітній. 
Столица — столгіця II - личньїй — сто- 
лйчний. 

Столкнуться - 1) зіткнутись, вдари¬ 
тись; 2) (с к.-либо явлением)—здй- 
бати, надибати що || * новениє — 
1) (поездов ж. д.)—зіткнення; 2) (бой 
ссора)—сутичка. 

Столковаться—см. Сговориться. 

Страда 

Столоначальник—столоначальник. 
Столпиться—скупчнтись; (в помете¬ 
ний)—пабгітнсь. 

Столочь—стовктгі, потовктй. 
Столь—(сколь столь)—так-як; (столь 
ж*0 — так сіме; (столь много)—та¬ 
кого багато, такбго. (Столь силь¬ 
ний)—такій дужий. 

Стольно—стільки; (с-о-то)—скількісь. 
Стольник—стбльннк. 
Столяр—стбляр;(бьіть с-ом)—столяру¬ 

вати II - ньій —столйрський. 
Стон-стбгін (стбгону) ||-ать — стог¬ 
нати. 

Стопа-1) стопі; 2) (игги по чьим 
стопам)—наслідувати кому; 3) (бу- 
магн) - різа папбру; 4) (в стихах)— 
стопі. 

Стопка — 1) (для вина)—келішок; 
2) (грудка)—стіжбк. 

Сторговаться—приторгувати, сторгу¬ 
ватися. 

Сторицей—всбтеро. 
Сторож—стброж; (в поле)—лановій; 

(лесной)—побербжник. 
Сторожить — вартувіти, сторожувати 

II - жевой—вартовій II - жка—курінь, 
вартівня, будка. 

Сторона—стороні, бік (ббку). (В сто- 
роне)—бсторонь. (В сторону) — ні 
бік. (На все четире сторони)—На 
всі чотіри вітри. (Со всех сторон)— 
звідусіль. (Нападать со всех сторон) 
—орадіти (Собаки опілн сіни). (Со 
всех сторон=во всех отношеннях) 
—усімі сторонами. (В разньїе сто¬ 
рони пошли) — Пішлі різно. (Бро- 
сились в р. сторони) — Кінулиоь 
врбзтіч. (Тупая сторона ножа)-ту¬ 
пій (-ій), рубіж (-бежі). (Солнечная 
сторона) — відсбння. (Сторона в 
суде)—стороні. 

Сторониться—уступатись; (от людей) 
— цурітись когб, держатися бсто¬ 
ронь од кбго. 

Сточная труба -см. Сток. 
Стокиций—1) що кбштує; 2) ніртий, 
путі ший. 

Стоянка—постій, постбянка. 
Стоять—стойти; (на своем)—правити 

своб II -ать-сгіти, стінути||-оя— 
стівма; стбячкн. стоючі, руба. 

Стоячая — (вода) — нетбча, водостій 
(-стбю). (Лужа стоячей води) — 
стойп. 

Стравливать—1) (о пастбище) — спа¬ 
сати, стравлювати; 2) (о людях)— 
нанькбвуватн на кбго (см. Натра- 
вливать). 

Страда—жниві (мн. ч.). 



Страдать - 215 — Ступень 

Сградать—страждати, мучитись Ц - да¬ 
йме—страждання, мука. (Причинять 
страдание)—завдавати м^ки || -лец 
— мученик І! -тельньїй (грам.) — 
страдільний. 

Страдальческий—страдницький. 
Стража—сторбжа, вірта. 
Страна—країна, край. 
Страница—сторінка, картка. 
Странник —. мандрівник, мандрівець 

II -ствовать — мандрувати [| - ствие 
— мандрівка || - ющйй — мандрів¬ 
ний. 
Сгранньїй—чуднйй, дивний; (сильнеє) 

— чудернацький, химерний, непо¬ 
дібний || -нно—чудно, дйвно і т. д. 

Страстньїй —жагучий; (долько о по- 
ловой страсти)—яркйй 

Страсть — прйстрасть, жагі; (страсть 
как)—страх, аж-аж, страшбнно. 

Страус—струсь (-сй), стрівс. 
Страх—страх, бстрах, ляк; (сильнеє)— 
жах (см. Ужас). (На свой с-х) — 
на свою відповідальність; (страх 
как)—см. Страсть как. 

Страховать — страхувати || - овой — 
гтраховйй Ц -ховка—страхування. 

Страшилище—страхбвище, страхів'я. 
Страшить—страхіти (см. Пугать) || 

— ться — бойтись, поббюватись (см. 
Опасаться). 

Страшний—страшнйй || -но-стрішно, 
ббязько; (= очень) — страшбнно. 

•(Страшно сильний) — д^же, стра¬ 
шенно сйльний. 

Стращать—см. Страшить. 
Стрекоза (ЬіЬеІІиІа) — бібка; (умень- 
шит.)—бйбочка. 

Стрекотать—1) (о насекомьіх)—сюр¬ 
чати, цвірчіти; 2)(олюдях)~цокотіТи. 

Стрела-стрілі || - ка—стрілка, 
Стрелять—стрілйти, палйтн || -льба— 

стрілянйна; вогбнь, стрілйння Ц - лок 
—стрілець. 

Стремглав—стрімголов, нйсторч; (бро- 
ситься стремглав) — прожбгом кй- 
нутись. 

Стремительньїй — навйльний; порйв- 
частий, рвачкйй || - но — прожбгом, 
порйвчастоЦ -ться—допинйтися чогб, * 

пориватись, змагатись до чбго || -де¬ 
нне — поривання; (слабеє) — пбтяг, 
прямувйння. 

Стремнина—стромі, круча. 
Стремя—стрембно II - нньїй—стрембн- 

ний. 
Стрепет—хохітві. 
Стрескать—см. Слопать. 
Стречок—(дать стречка)—дременути, 
чкурнути, дряпонути. 

Стриж—щур. 
Стрижка^стрйження. 
Стричь—стригти. 
Строгать—стругати, гемблювіти. 
Строгий сувбрий, стрбгий II - гость 

—сувбрість ||-го—сувбро. гбстро. 
Строевой — 1) будівельний; 2) (в вой- 

ске)—шерегбвий. 
Строение — будбва; будівля; (в ана¬ 
томи»! и т. д.)—будбва. 

Строй — 1) (музьжальн )— лад (-ду); 
2) (войск.)—шик, стрій (-бю). 

Стройньїй — 1) стрункій, стівнгій; 
2) (теория)—гармонійний; (пение) — 
долідній Ц -ность — 1)—стрункість, 
ставність; 2) гармонійність, долад¬ 
ність. 

Строить-будувіти, ставити; (из камня). 
—мурувати; (солдат)—шику віти || 
- тель—будівнйчий Ц -тельньїй-буді¬ 
вельний ц -тельство—будівництво. 

Строка—рядбк. 
Стропило—крбква; 
Строптивьій—перекірливий, непокір¬ 
ливий, тугйй. 

Строфа—строфі. 
Строчить—(писать)—писіти; (ирон.)— 
шкрйбати, дрйпати. 

Строчка—рядбк (в книге). 
Струнться — точйтися; (с журчанием) 

—дзюркотіти. 
Струна—струні !| • нньїй — струнний. 
Струп—струп. 
Струсить-злякітися,оторопіти, страху 

наїстися. 
Стручок—стрючбк. 
Струя—струмінь, цівка, струй; (дьіма) 

—звій дйму (род. п.—звбю). 
Стряпать— куховірити. 
Стряичий-адвокіт. 
Студент-студбпт Ц - нческий-студЄнт- 

ський II - чество—студентство. 
Стужа—холоднбча, хблод. 
Стук—стук, стукіт (-оту); (сильний)— 

грюкіт ( оту); (постоянний) —стукбт- 
нява. (Я узнаю сго стук)—Я впізнай 
йогб пбстук II • каться — вдорйтись, 
грюкатись II - котня — стукннва, то¬ 
рохнеча- II - стук!-стук! — гуп! торбх! 

*' Стуя—стілЄць II - чик—стільчик. 
Ступа—ст^па. 
Ступать—ступіти; (ступай!)—Ідй собі; 

ідй геть, забирайся звідси, тікій. 
Ступня—стопі. 
Ступень—ступінь, шабіль (оба м. р.) 

II - иьки-східці; (на пристави, лсст- 
ницс)-щаблі. (На низкой ступени 
развнтия) — На низькбму ступневі 
рбзвнтку Ц - ньчатьій — ступневий, 
щаблЄвий. 

II 



Стучать — 216 — Сутим 

Стучать—стукати; (сильнеє) грюкати; 
(о сердце) — колотитись Ц - ться — 
стукати. 

Стушеваться — знітитися; зникнути. 
(Он стушевался)—він знітився. (Сту- 
шевалось различие) — зникла, стер¬ 
лась різнйця. 

Стид—сбром, устйд Ц ■ ньій—сороміт¬ 
ний |[ -лнвьій—соромлйвпй II -дить 
—сброму завдавати || - ться — сорб- 
митися, стидйтися. 

Стьінуть-холбнути, стйгнути. 
Стьічка—сутичка. 
Стяжать—набути, придбати; (славу) — 

зажйти слави. 
Суббота -суббта 
Субсидия—субсйдія. 
Суглинок —суглинок. 
Сугроб — замбт, кучугура; (поперек 

дороги)— перевій (-вбюі. 
Судак -судак. сула. 
Сударь - добрбдій II - рьіня — добрб- 
дійка. (Что вьі, сударь?)—Щб ви, 
добрбдію? 

Суд-суд; (гражданский) — цивільний; 
(уголовний)—карний; (верховний)— 
найвйщий; (воєнний) — військбвий- 
(окружной) — окружнйй; (присяж¬ 
них)—суд присяжних; (привлекать к 
суду) — позивати когб;(являться в 
суд) ставитись пбред суд; (отда- 
вать) — стйвити , когб, (привлечь)— 
потягтй когб на суд; (третейский 
суд)—третейський суд. 

Судебньїй—судовйй; (с-м порядком)— 
судбвне. Судебньїе учрєждения)_ 
судові устанбви, судй. 

Судимость —судймість. 
Судить-1) (о суде только)—судити; 

2) судити, гадати ||-ться—позива¬ 
тися, судйтнся; (часто с-я) — тяга¬ 
тися. 

Судно —суднб. 
Судовой — корабельний || -владелец 

—судовласник. 
Судорога — корч (ж. рода), судбма; 

(сводит судорогой)—судбмнть. 
Судорожний—конвульсійний. 
Судостроение — корабельна будбва 
кораблебудівнйцтво. ’ 

Судоходство-плавба || - дньїй -судо- 
хідний, сплавнйй. 

Судьба—дбля, судьба, талан; (злая)— 
недбля. 

Судья—суддй. 
. Суеверний — забоббнннй || - ри з—за- 

боббни. 
Су.ета—І) суєта; 2) струс, метушнй; 

(спешка) — хапанина || - тяться—ме- 
тушйтися, мотатися II-ливьій—ме- 

І 

» тушлйвий; (о деле)—клопотлгівий, за- 
морбчливнй. 

Суждение — І) суд, гадка, думка; 
2) (логнческое)—судження. 

Суживать—звужувати. 
Сук -сук, сучбк. 
Сука сука; (бранное слово) — сука» 
суціга. 3 

Сукно-сукнб; (красное)—кармазйн; 
(белое)—габа; (англнйское) — сабта 

II - конньїй-сукнйний; (о язике)— 
повстйний. 

Сукновал — шаповал || - новальня — 
ступнйк. 

Сукровиця — пасока, сукроватиця. 
Сулема—сулема. 
Сулить—см. Обещать. 
Султан—1)—султан; 2) (на шапке)— 

китиця. 
Сума—тбрба; (патронная)—ладівнйця; 

(переметная)—саквй (Сакви надіньте 
й жйлко руку простягніть). 

Сумасбродньїй — навіснйй. (Сума- 
сброд)-навісний Ц -ство—навіжен¬ 
ство. 

Сумасшедший-божевільний; (с-я би¬ 
строта) — шалена швйдкість || - ше- 
ствие—божевілля. 

Суматоха—гармйдер, шарварок, ме- 
тушнй, струс. 

Сумбур — нісенітниця; (слабеє)—недо¬ 
ладність. 

Сумерки — смерк, прйсмерк II - реч- 
ньій —смеркбвий. * 

Суметь — зуміти; утдуги (образно). 
(Я не сумею так сделать!)—Я не 
втну так зробйти! 

Сумка—торбгінка. 
Сумма—сума; (с-ьі, предназн. для чего- 
либо)—кбшти, призначені на щбсь. 

Сумрак—сутінок; (сильнеє)—темрява. 
Сумрачний-похмурий, хмарний. 
Сумчатое (животпое)—торбун. 
Сумятица—розрух, 
Сундук—скрйня. 
Суп—юшка, суп. 
Супесок — супісок; (супесь) — піско- 
вйна. 

Супруг(а) — дружина || - жество — 
і шлюб; (-жеская пара) —подружжя. 
Сургуч—сургуч. 
Сурдинка — сурдйна; (под с-у)—нй- 
шечком. 

Сурик—бакан. 
Суровий—1) сувбрий; (о матернале^г- 
снровйй; грубий Ц -вость —сувб- 
рість. 

Суслик—ховрашбк. 
Сустав—суставець. 
Сутки—доба II -точньїе—добові грби.І. 



Сутолока ' • — 217 — Сюртук 

Сутолока—см. Сумнтоха, Сумятица. 
Сутуловатьій—сутулий. 
Суть—суть, істбта. 
Суффикс—суфікс. 
Суфлер—суфлбр; (нрон.)—підбрехач. 
Сухарь—сухйр ( рй). 
Сухой—сухйй; (о земле)—сухбземля; 

(лето) — сухоліття; (сухие ветки, ва- 
лЬкник) — пбсуш Ц - ость — сухість 
Ц-ощавьій—сухорлйвий, сухоребрий. 

Сухомятка—сирова х’арч. (Есть всухо- 
мятку)—сирову харч їсти. 

Сухопутний- сухопутній. 
Сучить—сукіти. 
Сучок—сучбк. 
Суша—суходіл, суша. , 
Сушить—сушити. 
Сушь—суш (-ши); (засуха)-см. там. 
Существеннмй—істбтннй Ц -ность — 

істбтність. 
Существительное (имя) — речівник, 

імбнник. 
Существо—1) істбта; 2) (=существен- 

ное)—істбтне II - вовать—існувати || 
- вованне—існування || - вующий— 
тепбрішній, сучйсний, що є. Суще- 
ствующие в буржуазном строе про- 
тиворечия)—супербчності, шо є в 
буржуазному ладові || -вовавший— 
сучасний чом^, що був за чбго. 
(Существовавшие при царе порядки) 
—Лад, порйдки, що булй за царй. 

Сущий—сутий, чйстий II - ность—сй- 
ла, суть, сутбта*. (Сущие нустяки) - 
пустб, чйста дурнйця. (Вся сущ- 
ность зтого)—вся сйла, суть цьогб. 

Сфера—сфбра. ббсяг; (обстановка)— 
отбчення. (В сфере постоянного об- 
мана) — в отбченні повсякчасної 
брехні. 

Схватка — спбтичка, сутичка; герць 
(с оттенком лвуборья, дузли). . 

Схватьівать,-тить—схбплювати. схо- 
пйти. 

Схитрить—схитрувати. 
Сходить—1) схбдити; (с.ума)—боже- 

вбліти, звбдитись з умй; (=бесно- 
ваться)—казйтись. (Сходить с рук) 
—минатися (Це йому так не ми- 
цбться;) 2) (сходить за чем-л.)— 
пітй по щось Ц - ться —схбднтися; 
(соглашаться) —єднатися, погбджу- 
ватися. (Не сойтись)— не погбдн- 
тнся, не поєднатися, не помйритнся 
на чбму. 

Сходка—схбдини. 
Сходньїй — 1) (о цене)—помірний; 

2) см. Похожий II -дство—схбжість, 
подібність; (полное сходство)—досте- 
мбнність, стембнність. 

Сход—схід (схбду). 
Схоронить—см. Похоронить и Пря- 
тать. 

Сцена—1) сцбна, йва; 2) (подмосткн) 
—кін (кбну). 

Сцеживать—зніжувати, стбчувати. 
Сцепиться (о схватко)—зійтйсь, зче- 

пйтнсь. 
Сцеплять — зчбплювати || -пление — 
зчеплення; (процесе) -зчіплювання; 
хим.)—спійність II - ка-зчіплювання 
вагбнів) || - щик—зчбплювач. 

Счастье—щастя, талан; (к с-ю)—на 
щастя || - тливьій — щаслйвий, щас¬ 
ний Ц - нвец—іцаслйвець. 

Счет — 1) лік, лічба, чгісленпя; 2) (бу- 
мага) — рахунок; (насчет)-що до, 
про, за; (на чей-л. счет)—кбштом 
когбсь; (текущий)—потбчний раху¬ 
нок II - ньій — рахупкбвнй; (с-я ма¬ 
шина, счетьі) — рахівнйця II -овод 
—рахівнйк || - водство—рахівнйцтво 

II - водньїй—рахівнйчий. 
Счетчик (злектр.)—регістратор енергії. 
Счисление — чйелення, ЛІК, лічба II 

- лять—чйелити, лічйти. 
Считать — 1) чйелити, лічйти, раху¬ 

вати; 2) (с-ть чем) — вважати за 
II - ться с кем—зважати на кбго. 

Сиворотка—ейроватка. 
Сиграть--заграти;(окончить)--одігратн, 
Син — син |і - нок — синаш, синбк. 

(Синоді)—Синку! 
Сипать — ейпати || - ться — сйпатись. 

(Хлеб сьіплется нз колоса) —хліб 
плнвб. 

Сипучий—сівкйй, сипкйй; (с-е тело)— 
—сипбць II - учесть ейнкість. 

Сипь—вйснпка || - ной—сипнйй; (тиф)- 
—сипнйк. 

Сир—сир (ейру). 
Сирой — вбхкий, сирйй. сировий; 

(сирой продукт)—сировйй продукт, 
сировина; (сирая погода)—вбхка по- 
гбда, мрйка. (О помещении)—вбхке;. 
(хлеб) — глевкйй; (земля) — сирова, 
вбхка Ц - ость — вбхкість || - ро — 
вбгко. 

Сиромятний — сировйй; (с-я кожа)— 
сирйця || - ник—кожум'йка. 

Сирье—сировина || - ьевой—сировйн- 
ний* 

Сиск—рбзшук II - ной -розшукбвий. 
Ситний—ейтний. 
Ситий—ейтий || - тость—сйтість. 
Сич—сйч. 
Сищик—слідбнь, шпиг. 
Сюда—сюдй. сюдбю. 
Сюрприз—сюрпрйз. 
Сюртук—сурдут. 



Табак — 218 — Телефон 

Табак—тютіон; (стертий)—пбтерть || 
- чньїй—тютюнбвий Ц - ководство— 
тютюнництво. 

Табель—тібель || - ньій—табельний || 
- блица—таблиця, табблька || - щнк 
—тібельннк. 

Табор—т^бір (-ору). 
Табун—табун. 
Табурет—дзиглик. 
Таз—(анат.)—мйса, крижі; (медньїй)— 

мідниця, таз || - овьій—крижовий. 
Тайга—тайгі. 
Тайком—пбтай, пбтайці; нишком. (Тай¬ 
ком пробрался в свою комнату)— 
Нишком (крадькомй) проліз до свобі 
кімнйти. 

Тайна—таємниця || - ньій—потаємний; 
таємний Ц -нобрачньїй-скритопблий. 

Таннственний —таємничий || - нность 
—таємність || - нство—таїнство. 

Так—так, тйкечки; (так или иначе)— 
так, чи йнак; (так как)—бо, тим що, 
позайк; (так много!)—такбго багйто; 
(так чтб?)—то що?; (тік что)'-бтже, 
отбж; (точно так)—достеменно, точ¬ 
нісінько; (так сказать) — сказіти-б; 
(так назмваеммй)-так ізвйннй. 

Также—теж, тйкбж, тож; і собі. (Он 
пошел домой, а я также)—Він пі- 
шбв додбму, а я й собі. 

Такой-такий, такі, такб. (Такой же)— 
такий сймий. ‘ 

Таковой—см. Он, Она, Оно. 
Такса—1) поставна цінй.тйкса; 2) (со¬ 

бака) —такс II - ировать — таксувітн 
II - атор—таксйтор. 

Такт-такт; (в такт)—лід || -тичньїй- 
тактбвний. 

Тактикц—тйктика || - тический — так¬ 
тичний. 

Талант — талйнт, кеббта || - тлнвьій— 
талановйтнй, кебетливий || - тливость 
—талановитість. 

Талия—стан. 
Талон—талбн. 
Там—там, тймечки. (Там н сям)—де- 

не-де II - ошннй—тамтбшній. 
Таможня—митниця || - женний — ми- 
товйй; (сбор)—мито. 

Танец-танбць || - нцовать-таицювйти 
(І - нцовщик—танцюриста || - щица 

—танцівнйця. 
ТарабарскиЙ - безглуздий || - щина— 

нісенітниця, базгранйна. 
Таракан—таргін. 
Тарантул—тарйнтул. 
Тараторить—торохтіти, цокотіти. 
Таращить (глаза)—витріщитися, ви¬ 

лупити буі. • 

Тарелка—полумисок, талірка. 
Тариф—тариф. 
Таскать — тягйтн || - ся — волочитися, 
тинйтися. 

Тасовать—тасувйти. 
Татаре—татйри || - ин—татйрин; (пре 
небреж.)—татарві. 

Татуировать—татуювіти. 
Тафта—тахті. 
Гачка-тічка; (у землекопов) — гра- 
бірка.- 

І ащить — тяггй, волокти, тасувіти; 
(красть) -цупити, пбрти, тгірнти II -ся 
—плбнтатися, чвалітн. 

Таянне—розтавіння || -ять — тінутн, 
розтавіти, топйтися. (Ехать по таю- 
щему снегу) — Тілом талувіти. 
(Деньги тают) — Гроші пливуть. 
(Бояатстворастаяло)-Багіцтво у тань 
пішлб. 

Тварь — тварйна; тварйжа. (Всякая 
тварь) — усйка тварйна. (Ах ти 
тварь!)—А ти тварюко! 

Твердить — твердіти, повтбрювати; 
(фам.) — довбтй, товкти, торбчнтн; 
(т-ть своє)—прівити своє. 

Твердий — твердій, міцній; (только 
переносно) — нехйбішй, непохітннй 
II -дость—твердбта || -диня—твбржа 
II -деть—твбрднути, тужівіти. (Твер¬ 
дая липня в политике)—нспохйтна 
лінія в політиці. (Твердая цена)— 
поставні ціні. 

Твой—твій, твої, твоб. 
Творить—творітн, ствбрювати || -рец 

—творбць(твірні) II - чество-твбр- 
чість II - чесний — твбрчий, ВІ- 
творчий || -ться (пронсходить) - кб- 
їтнсь, счннйтнсь II - ительний (па- 
дсж)—орудний Відмінок. 

Творог—сір (-ру). 
Театр—теітр; (купольний)-вертбп. 
Тезис—тбза. 
Текст—текст. 
Текучий-плінний, текучий, живій. 
Текущий—1) той, що течб; 2)-по- 
тбчннй, біжучнй. 

Телега віз (вбза) || - жка—візбк; (у 
плуга)—колішня. 

Т елеграмма—телбграм. 
Телеграф—телегрйф || - ировать—те- 

леграфувйти II - нст—телеграфіст. 
Теленок—телгі (р.п. - телгітн); (не зи- 

мовавшнй)—нізимок; послб первой 
зими)—бузімок, бузівок; (после вто* 
рой)—третік. 

Телесншй—тілбсний. 
Телефон—телефбн II - ировать—теле- 
фонувіти II - истка—телефоністка. 



Телиться - 219 — Тканье 

Телиться—телитись. 
Тело—тіло II -сложенне—зав'йззя,ста¬ 

тера. (Крепкое телосложение)—кре¬ 
мезна пбстать. 

Телушка—телйчка, телйця. 
Телятина—телйтина || - чий—телйчий. 
Тем—тим; (тем более)—тим пйче, по- 

гбтів, по тбму. (Он занят, а я тем 
более)—Він зайнятий, а я II по тбму. 

Тема-тбма. 
Темница—в'язнйця. 
Темньїй — тьм'йний, тбмний (пере¬ 

носи. только—тбмннй) II - но—тбмно 
II - нота — тбмрява, пітьмй, темнбта 
II -неть—темнішати, мбрхнути; суте¬ 
ніти II - ся вдали--манйчити, бовваніти. 

Темно-голубой — стбмна блакйтний; 
(т-о-синий)—стбмна сйній і т. д. 

Т емперамент—темперамент. 
Температура—температура. 
Темя—тім'я. 
Тендер—тбндер. 
Тенето—тенбто. 
Тенор—тбнор. 
Тень—тінь (р.—тіни); (=прзхл. место)— 

холодбк, зйтінок. 
Теория—тебрія Ц - ретнческий—тео- 

ретйчннй. 
Теперь—тепбр, тепбречки. 
Теплица — теплиця || - чньїй—теплйч- 
ний. 

Теплб—теплб; (наречие)—тбпло. 
Тепльїй—тбплий; (т-я вода) літепло 

(нагретая солнцем). (Птицьі летят в 
тепльїе страньї) — Птйці летйть в 
ирій, у теплйчину И - пловатьій— 
теплбнький, літеплий. 

Теребить—скубтй, смикати. 
Тереть—тбртн; (отчиіцагь)—шарувйґгн 

(підлбгу, брук). 
Терзать — 1) роздирйти, шйрпати, 
шматувйти; 2) (мучить)—мордувйти, 
катувйтн II - заниє — мордування; 
(=сокрушение)—скруха. 

Термин—тбрмін. 
Термометр—термбметр, тепломір. 
Терн—тбрен (-рна) II - новник—тернй, 

тернина, тернйк || - нистьій—тернй- 
стий. 

Терпимьій—терпймий II - ость-терпй- 
мість; (дом т-сти)—см. Публичннй 
дом. 

Терпеливий—терпелйвий, терплйчий 
II - вость — терпелйвість || - петь — 
терпіти || - пение — терпіння, тер- 
плйчка; (потерял т-ие) — терпбць 
увірвйвся (кому). 

Терпкий—терйкйй. 
Тертий (человек)—бувйлий чоловік, 

бйта голова. 

Терять—губйтн, втрачйтн; (время)— 
гйяти, марнувйти час || - ться (те¬ 
рять голову)—мішйтись, губйтнсь. 

Тбс—тбс. 
Тесать—тесйти; (тесанное бревно)— 

тесйн 
Тесемка—поворбзка. 
Теснить — тіснйти II - ться—товпйтися 

II - ний—(к)тісннй II - нота—тіснбта; 
(тесно соприкасаться)—щільно, прй- 
кро стикйтнсь. (Тесновато)—пбтісно, 
тіснбнько. 

Тесто—(к)тісто. 
Тесть—тесть. 
Тетива—тятнвй. 
Тетка—тітка || - тушка—тітонька; (же- 

на дяди)—дйдина. 
Тетрадь—зшгіток, збшит. 
Техннка—тбхніка || - чесний — техніч¬ 
ний. 

Течеиие—течій, водотбча; (по т-ию)— 
уплйнь, за водбю; (против т-ия)— 
прбти водй; (в течение) - чбрез, прб- 
тягом; (течения в литературе)—течії; 
(в течение всего лста)--чбрезусбліто. 

Течка—тічка. 
Течь—текти, бігти, точйтнсь; (о вре- 

мени)—минйти. (Кровьтечет сильно) 
—Кров цебенйть, цівкою течб. 

Течь—тбча, теч, тбкнява;(в крьшіе)— 
протбчина. 

Тбща—тбща. 
Тигр—тигр. 
Тикать—телбнькати, цбкати. 
Тина—твань, намул || - истьій — баг- 

нйстий. 
Типографня—друкйрня || - ский—дру¬ 

карський. 
Тип — первбстать, тип || - пичньїй — 
типбвий. (Такого типа)—На такйй 
штиб, взірбць. (Государство такого 
типа)—Держава на такйй взірбць.. 

Тираж—тирйж (-жу). 
Тиран — тирйн; кат || - ство — тирйн- 

ство Ц - ния -тиранія. 
Тире—рйска, тирб. 
Тиски—лбщата. 
Титул—титул. 
Тиф—тиф, глухйчка. 
Тихий—тйхий; (о движении)—повіль¬ 

ний; (о характере)—сумйрннй, лй- 
гідний; (ирон.)—благйй. 

Тихо—тйхо; (о движении) — помйлу, 
повблі, повбленьки; (о речи)—стйха 
проказйв. (Тихо, тихо)—тихбсенько. 
(Очень тихо)—тйхо, хоч мак сій, 
тйхо, як у В^СІ II - хонько — тихб¬ 
сенько, тихцем. 

Тише—тйхше || -шина—тйша. 
Тканье—тканий || - ань—тканина. 



Ткать -- 220 — Торопнть 

Гнать—ткати (тчу, тчеш, тче, тчемб, 
тчетб, тчуть). 

Ткач—ткач || - иха—ткаля || - цкий— 
ткацький. 

Тлеть—1) тліти, трухліти II - вся (об 
огне)—жбвріти, тліти. 

Тля—тля, рослинна вбша. 
То—то; (то бншь)—то пак; (то-то же) 

— тб-ж бо то; (то-есть) — тбб-то; 
(то лн і—чи тб. (То... то)—то... то. (То 
же самое)—те сйме. 

Товариш,—товариш || - щи—товариші, 
товариство || - щество — товариство 
II- щеский — товариський; (женщи- 
на) — товаришка. (Бьіть товаришем 
кому)—товаришувати з ким. 

Товар—крам; (общий политзк. термин) 
—товар Ц - ньій—товарбвий; (поезд) 
— вантажний пбтяг || - рообмен— 
товаровймін II - обращение—товаро¬ 
обіг Ц - оведенне — товарознавство. 

Тогда — тоді Ц - шний — тодішній. 
(Тогда нмснно) — отоді, саме тоді. 
(Тогда как)—колй-ж. 

Тождественньїй—тотбжній Ц -дество 
—тотбжність. 

Тоже—теж, такбж;ісобі. (Я тоже на¬ 
чал сеять)—Я й собі взяв сіяти. 

Ток—1) (для молотьби) — тік (тбку), 
гарман; 2) (физ.)-тяг, течій, тік (тб¬ 
ку) II - копровод—токовід. 

Токарь'-тбкар (-ря). 
Толк — путтй, лад; (без толку) —без 

путтй; (сбить с толку)-спантелйчити, 
запаморочити; толки — см. Слухи; 
толк! (от глагола толкнуть)—штовх! 
(слабеє)—тйць! (Знать толк в чем)— 
знатися на чбму. (Дать толк чему) 
—довбсти що до пуття 

Толкать — штовхати, пхати || - ться 
—пхатися; (слоняться) — тинйтнся, 
швбндяти || - котня—товкотнбча, на¬ 
товп, тисняві II - кучка—товчбк. 

Толкач—(в мельнице)—ступйр; (паро¬ 
воз)—штовхан. 

Толкование-товмачення, тлумачення 
II- вать—(тлу)товмачитн Ц - тель_ 
(тлу)товмач II - овьій — тямущий || 
- ово—до .діла, розсудливо, путйще. 
розумно, (Толковьій словарь) — 
Пояснйльний словник. . 

Толочь—товктй. 
Толпа — юрба; натовп, тиск, збігб- 

вищс. 

Толстьій-гр^бнй,товстйй;(очень)-тов- 
стбнний, груббзний; (о человеке еще) 
—гладкий, опасистий || - стеть—тбв- 
шати, гладшати || - стяк—товстюга. 

Толчок-штурхан, стусан; (переносно) 
—спонука до чбхо, стймулдо чбго. 

(Дать толчок делу) —> розрушити 
справу, зрушити справу, спонуку» 
стймул дати до справи. 

Тол шипа—товщина || - щмною в — 
завгрубшки, завтбвшки. 

Только—тільки, лишб; (только-что)— 
допіру, оцб. (Я только-что приехал) 
—Я оцб приїхав. 

Том—том (тбму). 
Томиться-нудити світом, скніти, нудь- 

гуватись. (Томятся в тю ьмах) — 
Скніють по в'язницях || -мньїй—тбм- 
ний, млйвий. 

Тон —тон (тбну). 
Тонкий—тонкйй II - нснький—тонбнь- 

кий, тонбсенькнй, тонюсінький; (тон¬ 
ко резать)—товгітн. 

Тонна—тбна; (судно в... тонн водо- 
измещення)—суднб на... тон водопо- 
бмністю. 

Тонуть—тонути, ПОТОІіаіИ. 
Топать—тупати. 
Топнї'ь—1) (печь)—розпалювати в пб- 

чі; 2) (воск и т. д)—топгіти; 3) (в 
воде) — топйти Ц - пка-1) палення; 
тбплення; 2) пічка Ц - пливо — па¬ 
ливо. 

Тополь—топбля; (пирамнд.)—йвір (-во- 
ру); (черньїй) осокір (-кбру). 

Топор—сокгіра; (для колки)—колби || 
- ище—сокйрня Ц - ньій —незграб¬ 
ний. (Топорная работа)—партацька 
роббта. 

Топот—тупіт (-оту), тупотнй. 
Топтать—топтати; (хлеб, траву)—то- 
лбчнтн Ц -ться—тупцювати, товктйсь. 

Топь—трясовгіна, мочар, драгва, твань. 
Торг—торг. 
Торговать—1) торгувати, гендлювати: 

2) (бьіть купцом)—крамарювати; (на 
базаре)—базарювати || - ться—торгу¬ 
ватись || - говец — купбць, крамар 
II - говка—пербкупка; (сиделица) — 
сід^ха Ц -говля — торгівля, торг || 
- говьій —торговбльний. 

Торжественнмй — урочйстий, торже- 
ствбнний || - ство — урочгісте СВЙТО' 
(трнумф) тріумф, перембга || - во- 
вать—1)урочйсто святкувати; 2) пе- 
ремогтй, святкувати перембгу. 

Тормоз—гальмб (І - зить - гальмувати 
|| - зной—гальмівний. 

Тормошмть—сіпати, смгікатн, шарпа¬ 
ти, термосйтн. 

Торная дорожка—бгітий шлях, про- 
тбптана стбжка, вторбвапа путь. 

Торопить—прнскбрюватн || -ться-по- 
спішатнсь, квапитись, хапатись || 
- пливий — квапний, хапкгій, по¬ 
спішний. 



Торс - 221 Трогать 

Торс—тулуб, тбрсо. 
Торф—торф, болотнйна. 
Торчать— стирчати, стриміти. 
Тоска—(по чем-л.) — туга за чимсь, 
нудьга, нудь Ц - ковать — тужйти, 
нудьгувати || - кливьій — тужлйвий; 
тбскний. 

Тот, та, то—той, та(я), те(є). (Тот же) 
—той самий. 

Тотчас—зіраз; у ту-ж мить, миттю. 
Точить—дюстрйти. 
Точка—1) кріпка, тбчка; (пятньїшко) 

—цйтка; (точка зрения)—тбчка зб- 
ру; (с точки зрения)—з пбгляду; 
2) гостріння. 

^очньїй — 1) — тбчнкй, доскональний; 
2) — акуратний, пйльний || - но — 
тбчно, акуратно. (Точно так же) — 
достеменно. (Точно такой же)—до¬ 
стеменний, стєи'Єнний, достемен- 
нісіпький || - ность-тбчність, доско- 
нальність. (И точно)-і справді. 

Точь в точь — достеменнісінько, точ¬ 
нісінько, стеменнісінько. 

Тоїпнить—млбїти. надити, вернути II 
- нота —млість (млбсти) || - но1—нуд¬ 
но, тбскно; млбсно. 

Тощий — худйй, схудлий, сухйй; (о 
почвс) — піснйй, голбдннй. (Тощая 
лошадь)—сухоребрий кінь. 

Трава—трава, зілля || - вка—травйця 
II - воядньїй—травоїдний. 

Травить (переносно; напр., людей)— 
цькувати Ц - вля—цькування. 

Трагедия трагедія || -гический—тра¬ 
гічний |і - гик—трагік.» 

Традиционньїй—традиційний. 
Тракт—тракт, бйтнй шлях. 
Трактат—трактат, розправа. 
Трактир — коршма, шинбк || - щик— 

коршмар, шинкар. 
Трамбовать - трамбувати. 
Транжирить—трйнькати. 
Транспорт-транспорт; (обоз)—валка. 
Трата—трата, вйтрата || - тить—витра¬ 

чати. 
Траур—траур, жалбба || - ньій — жа- 

лібнйй, траурний. 
Трахнуть—хрйпнутн, оперезати. 
Требование--1) (процесе) — вимаган¬ 

ня; 2) вимбга. (Требования време- 
нн)—потреби часу. (Незаконнеє тре- 
бование)—неправна вимбга. 

Требовать—1) вимагати; (по суду)— 
правити; 2) (Зто требует много вре- 
мени;-Наце треба часу чимало, це 
потрібне багацько часу. 

Требовательньїй — загбнистий; (т-я 
ведомость)—відомість. 

Тревога—1) (душевное состояние)— 

тривбга^ трнвбжність; 2) (бить тре- 
вогу)—вдарити на ґвалт, на сполбх. 

Тревожньїй — турббтний, тривбжний 
II - ить,-ся -турбувати,-ся. 

Трезвьій—тверезий. (В трезвом виде) 
—потвЄрезу. (Он утверждает, что 
бьіл в трезвом виде)—Він обгтбює, 
шо був потвЄрезу Ц - звость—тве¬ 
резість. (Трезвообсудить)-снокійно, 
тверезо розважити. 

Трель—трЄля. 
Треннровка—вправа, трбнінг |( - вать- 

ся — робйти вправи, треніруватись. 
Трение-дертй. 
Треножить (коня)—путати. 
Трепать—тіпати, тріпати || - пка (за¬ 

дать трепку)—дати чбсу. 
Трепетать—тремтіти; (сильнеє)—тру- 

сйтися, тріпотіти II - петньїй—трем- 
кйй, тремтючий. 

Треска (риба)-тріска. 
Треск—тріск, хруск, луск Ц - скаться 

—рЄііатнсь; (о земле)—розекбчитнеь, 
порепатись II - отня — тріекбтнява, 
тріскотнеча. 

Треснуть—репнути, луснути; ||-ться 
(упасть)— гепнутися, бебехнутися. , 

Трест—трест. 
Третейскнй суд—третейський суд. 
Третий—третій || -тья часть—третйна. 
Третировать—йоневірйтн ким. поти¬ 

рати р^кн об кбго. 
Треть—третйна. ' 
Треугольник (геомртр.) — трикутник; 

коейнець. 
Трефовий—жировйй, хрестовйй.' 
Трехдневньїй—триденний II- месяч- 

ньій — тримісячний II - ПОЛЬНЬІІІ — 
трипільний || - полье — трипілля II 
- 9тажньій—на три пбверхн. 

Трещать — тріскотіти, тріщати, днр- 
чатн; (о насеком.) — цвірчатн; (о 
масле)—шкварчати; (о разговорс)— 
лящати, цокотати. 

Трещнна — розкблина; (маленькая)— 
шпарка. 

Трещотка—калатало, дерчітка. 
Три—три, трбе. (Бьіло у матерії три 

сина)-Мала мати трбе синів, три 
ейни. (Дня три)—днів з трбе, дець 
зб три. (Три с половнной) — півче- 
тверта II - дцать—трй[д]цять || - на- 
дцать—тринадцять || - ста—трйста. 

Триждьі—трйчі. 
Трио—троїста музика, тріо. 
Триппер—трйпер, збур, наконечник. 
Триумф—тріумф. 
Трогдть — торкати; (переносно)—зай¬ 

мати, чіпати; (=растрогать)—звору- 
шатн, діймати || - ться — зрушати, 
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вирушати. (Трогай!) — рушій! II, 
- тельньїй—зворушливий. 

Троє—трбє, трбйко. 
Тройка — трійка; (ехать т-й) —утри¬ 

конь їхати. (Подарнл тройку лоша- 
дей)— подарував тройн кбней. 

Тройной—потрійний, троїстий. 
Тройственнмй—троїстий. 
Троица—трійця Ц -цьш день—клечаль¬ 
на неділя, зеліне евйто. 

Трон—трон (-ну). 
Тронуть-см. Трогать || -нутьій (пе¬ 
реносно) - зворушений; (ненормаль- 
ньій)—причинний. 

Тропик—трбпік, зворбтник. 
Тропинка—стіжка, стіжечка. 
Тростннк-очеріт (-ту). 
Трость—трость, тростйна. 
Тротуар—пішохбди, тротуар. 
Гроюродньїй (брат, сестра)—у дру¬ 
гих. 

Троякий—тройкий. 
Труба—(водосточная)—рйнва; (димо¬ 

вая)— димар (-рй); (печная)—кбмин, 
ббвдур, (духов. (інструмент)—сурмі; 
(вообще) - трубі Ц - бка—цівка, рур- 
ка, дудка; (для табака) — люлька || 
- бньій—трубний II - бочист—сажо¬ 
трус Ц - бчатьій—цівувітий. 

Трубач—сурмйч. 
Труд—прйця, труд. (С трудом)—на¬ 
силу, лідве. (С трудом идет)—іді 
лільом-полільом, (Охрана труда)— 
охорбн» прйці. (Научний труд)— 
наукбва прйця, розпрйва (о книге). 
(Тяжельїй труд)—тяжкй роббта, прй- ^іижелми труд;—тяжка робота, прй¬ 
ця. (Без труда попу доставшийся)— 
ліжаннй хліб у попй || - дящийся— 
робітний, трудйший Ц -дньїй—трУд- 
НЙЙ, ТЯЖКИЙ, сутужний II - дно — 
вйжко, тйжко, сутужно; (живетея)— 
скрут, скрутно II - ность—труднощі, 
трудність. 

Трудиться — робгіти, працювйти (см. 
Работать). 

Трудолюбне — робучість, трудолюб- 
ність || - бивьій—робітний, робУчий, 
трудйший. 

Труженик—працівник, трудбвнгік. 
Труп—труп II - ньій—труповйй II - ная 

комната (морг)—трупарня. 
Труппа—трупа. 
Трусить—бойтися, страхйтися || - ли- 
вьій—полохлйвнй II - рус—боягуз, 
страхополбх, харапудннй. 

Трут—губка. 
Труха—пбтерть, порохнй, пброх, по- 

теруха ц - льій—трухлйвий. 
Трущоба—зйкутень; (в лесу)— иітри, 
гущавині. 

Трюм—тріом. 
Тряпка ганчірка || - пье — ганчір'я, 
шмйття, канцУр'я. 

Трясина (см. Топь)—прогній (-гною), 
ирогнбїнка. 1 

Тряска— трусіння ||- сти — труейти, 
трясти. (Труейти дірево. Пропйсниця 
трясі). 

Тугой-тупій II- го, потуже-стУга 
(зав’язйти). (Туго приходитея) — 
скрутно, скрута, сутужно. 

Туда—тудй, тудбю. 
Туз—туз. 
Туземец—тубблець (тубільця), край 
нин || - мньїй—тубільний, тамтіш 
ній. 

Тузить—стусувйти. 
Туловище -тулуб. 
Тулуп—кожух. 
Тумак—товчіник (см. Толчок, Удар). 
Туман — тумйн, мрйка || - нний — ту- 
мйнннй, мрйчннй; ^переносно о сло¬ 
вах)—тумйнннй. 

Тумба—стовпіць, тумба. 
Тундра—тундра. 
Тунеядец—дармоїд. 
Тупик — зйзубень, глухий завулок. 

(Зайти в тупик)—зайтй у суточки 
по ейме нікуди, дійти крйю, (Стать 
в тупик)—оторопіти. 

Тупица лобур (-ря), уббїще, тупо¬ 
умний. 

Тупой — тупйй II - пость — тупість II 
- поугольньїй — тупокутний II- ГО¬ 

ЛОВНІЙ — тупоголбвий || - умньїй_ 
см.Тупица* (Тупая сторона ножа)— 
тупій (тупій). 

Турецкий—турецький II- рок-тУрок 
|і - чайка—туркіня || -рцня—Туреч¬ 
чина. ч 

Тускльїй—ТЬМ'ЙШІЙ. ' 
»Г_ / . 

Тут—тут; (уменьш.)—тутки, тутечки. 
(Тут-то она ему и сказала)—Тут то- - 
оі жаба і цицьки дасть. 

Туфли—кінці, вйступці. 
Тухльїй—прйтхлий, тухлий. 
Тухнуть—гаснути 
Туча—хміра || - чка—хмйрка. 
Тучний — гладкйй, огрйдний, опйсн- 

стий; (о почве)—жйзний, ситий. 
Тушь—туш (-ши). 
Туша - туша. 
Тушить—гаейти. 
Тушканчик -землянйй зіець. 
Тщательний — пйльний, старінний, 
дбайливий Ц - ность — тільність 
і Т. д. 

Тщедушний—плохйй, недолугий. 
Тщеславие—гбнор. чвань || - вньїй— 
гоноровйтий, чванлйвий. 

1 
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Ти—ти, тебі, тобі, тобі. (К тебе)—до 
тібе. 

Тьіква—гарбуз. 
Тил—тил; (с тнлу)—ззіду || - овой— 
тиловйй. 

Тисяча — тйсяча || - ньій—тисячний || 
- челетие—тисячоліття. 

Тичинка—тичйнка; (ботан.)—пилйк. 
Тьма—1) пітьмі, тбмрява, мброк; 

2) (множество)—сйла снлйнна. 
Тюк—пакунок. 
Т юлень—тюлінь. 
Тюрьма — тюрмі, в;язнйця; (вульг.)— 
буцсгірня Ц - ремньїй—тюрбмний Ц 
- щ,ик—тюрймннк. 

Тюфяк—матріс, сінник; (о человске) 
—тюхтій. 

Тявкать—дзйвкатн. 
Тяга—тяг; (переносно)—пбтяг, пбрив 

до чбго. 

Тягаться—тягітись; (только в суде)— 
позиватись. 

Тягостньїй — сутужний, тяжкйй. (Тя- 
гостное впечатление) — сумнб вра- 
жіння. 

Тяготеть—тяжйти || - жение-гтяжіння. 
Тягучий—тягучий. 
Тяжба — пбзов, пбзва [| - жебньїй— 

позбвний. 
Тяжелий—важкйй, тяжкйй (см. Труд¬ 

ний) II - жесть—вагі; (переносно)— 
тягір; (центр т-и)—тяжінь || -жело— 
тйжко, віжко, сутужно (см. Трудно). 

Тянуть—тягтй; (тянет к чему-л.)—кор- 
тйть до чбго II - ться—1) (см. Про- 
должаться)—точйтись; 2) (о стара? 
нии)—пнутися, п'йстися; 3) (тянуть- 
ся к свету)—прігнути світла, пори- 
вітися до світла; 4) (тянутся обозьі) 
—посувйються, сунуть валкй. 

У—1) у (в) (обозначенне принадлсж- 
нбстн); (у меня дома)—в мбне вдбма; 
2) кбло, білй (кбло вікні, пбред 
дверйма, над річкою, під ббром). 

Убаюкивать — заколйхуватн, люлятн, 
присиплйти Ц - кать — заколисіти, 
приспілі. (Убаюкали обещаннямн)— 
приспіли обіцйнками. 

Убавлять—зменшувати. 
Убегать (-жать)—тікіти (втектй). (О 
многих) - повтікіти. 

Убедительний (о просьбе)—настйр- 
ннй, гаргічнй; (о доказательствах)— 
довіднйй, пбвний, влучний, незапе¬ 
речний ||-дительность~пЄвність і т.д. 

Убеждать — перекбнувати, впевнйти 
II - днть—персконіти, впбвнити, під- 
рідити || -днться — переконітнсь, 
звіритись; (на опите) — пересвідчи¬ 
тись II - ждение — переконіння II 
- ждения—пбгляди. 

[/•бежище—зіхисток, притулок. 
Уберегать— уберігіти ||-речь—убе- 

регтй. 
Убивать—забивіти, убивіти; (только 

о человеке) — губйти, стрічувати; 
(образно)—збавлйти віку || - бить— 
забйти, убйти, згубити, стріти лі; 
(образно)—збівитн віку, ухбкапі, 
упбрати Ц - вать землю—торувітн, 
бутити, убивіти II - ваться—поби¬ 
ватися за ким. 

Убирать — прибирітн; (украшать)— 
чепурйти;(цветами)-квітчітн || - ться 
—забирітись, тікіти; (убирайся!)-ті- 
кій, забирійся геть! (хлеб)—косйти, 
збиріти. 

ц'бийство—вбйвство, душогубство; за¬ 
битті Ц -ственний-убгійчнй. (После 
убийства Маттеоти)—Післй забиття 
Матебті. 

Убийца—вбйвця, душогуб. 
Ублюдок - пбкруч (ж. р.). 
Убогий—вббгий, злиденний, нуждбн- 
ний Ц - жество — вббгість; злйдні 
(только о жизни). 

Убой—(на убой)—на заріз. 
Убор—убрання. 
Убористий (шрифт) — стйслнй друк. 
Уборка—прибнріння || - тик—прибн— 
рільннк II - щица — прибирільниця; 
(хлеба)—збір (зббру), жниві. 

Уборная—убирільня. 
Убивать—убувіти; (о воле)—спадіти. 
У б м л ь "— змбншення, убуток, 

спад. (Пойти на убиль)—на' спід, 
пітй. 

Убьіток—збгіткн, втріта || - точний— 
стрітний II - ность—стрітність. 

Уважать — поважітн, шанувіти |) 
• емьій — шанбвний, поважіний II 
- жнтельньїй-ПОБІЖНИЙ. 

Уважение—пош’іна. 
Уралець—вайлб, одорббло, незгріба, 
тбвба. 

Уведомление—повідбмлсння II -лять 
—ПОВІДОМЛЙТИ II - мить—повідбмити. 

Увековечить — увікопбмнити; (силь¬ 
неє)—унссмсртбльнити. 

Увеличенне—збільшення || - чивать— 
збільшувати || - чить — збільшити || 
- ться—збільшуватись, збільшитись, 
більшати, побільшати || - чительное- 
стекло-скло, що побільшує, збільшу- 



•Увенчивать — 224 — Ударять 

вач (Подивйтисьу збільшувач);(грам.) 
—згрубілий (напр., прилагательное). 

Увенчивать—вінчати. 
Увертка—викрут, внзворбтка. 
Увертьіваться — вивертітись, викру¬ 

чуватись. 
Уверять—запевнити || - рить — запев¬ 

нити. 
Увеселение — Забава, розвіга ||-ли- 
тельньїй— вєсЄлий. (Увеселитель- 
ное заведение)—весела устанбва. 

-Увеснстьій—замашний, важкйй. 
Увечить—калічити, нівечити || - чье— 

каліцтво. 
Увещевать—умовляти. 
Увиваться (около кого)—лащитися, 

підсипатися до кбго. 
Увидеть—побачити. 
Увиливать—уннкіти. 
Увлекательньїй—захватнйй || - чение 

—захбплення, запал || - маться — 
захбплюватись, заганйтися; (чело- 
веком)—зачарбвуватись. 

Уводить-одвбднти; (скот)-займати, 
забирати. 

Увозить-завбзитн, вивбзити. 
Увольненне — звільнення II - нять— 

звільнити' II - лить—звільнйти; (на- 
сильственно)—скйнути || - нительное 
—пбсвідка про звільнення. 

Увьі—ой лЄлє; гай-гай; (только ирон.)— 
овва! та ба! 

Увядать — см. Вянуть || - диіий— 
зів'йлий. 

Увязьівать — ув'йзуватн || - зка (пе¬ 
реносно)—ув'йзка, узгбдження. 

Угадьівать—угадувати. 
Угар—чад. 
Угасать—згасати, вигасати || - сший— 

загаслий, згасли!!. 
Углекислота—вуглянйй квас || - род— 

вуглець II - глекисльїй — вуглекйс- 
лий. 

Угловой—кутній; (дом) - наріжний. 
Углублять.-ить—заглйблювати (-глгі- 

бнти) II - ться—заглиблюватись (-глгі- 
бнтись) Ц - бление — 1) (процесе)— 
заглиблення; 2) вйдолннок (см. Впа¬ 
дина), ймка, дірка. 

Угнетать-гнітйтн, прнгнбблювати, вти¬ 
скати II-татель—гнобйтель || - те¬ 
мне — затиски, гнії (гніту), ярнгнб- 
блення. 

Уговаривать — намовлйтн || -ться— 
погбджуватисьЦ- вор_умбва, уклад. 

Угодньїй - уподббний; (как угодно)— 
як завгбдно; (сколько угодно) до 
вблі, до схбчу, до звблу. (Когда 
угодно)—коли вбля. 

Угодье—вжйток, грунти. 

Угождать - догоджати; (-дить) —дого¬ 
дити. 

Угол-кут, кутбк; (впешний) - ріг (рб- 
гу), ріжбк; красний угод—пбкуття; і 
(укромньїй) — закапблок, закамарок, 
затишний кутбк. 

Уголовнмй—кйрний, кримінальний. 
Уголь-вугіль; (собир.)—вугілля; (дре- 

весньїй) — деревнб вугілля; (камей- І 
ньій)—земляне вугілля. 

Угбльник — косинець, наріжник, ко- 
сйк. 

Угбльний—см. Угловой. * 
Угольний—вуглянйй. 
Угольщик—вуглйр. 
Угомониться — вгамуватись, ущух¬ 
нути, вгомонйтнсь. 

Угореть -учадіти; (о несколькнх)—по¬ 
чадіти II -.релий — учаділий; (об¬ 
разно)—навіжений і т. д. (Мечется, 
как угорельїй) — метушйться, мов 
навіжений, нембв сказйвся. 

Угорь—угор (-грй). 
Угощать—частувати || - стить — поча¬ 
стувати, уконтентувати II - щение— 

,1) частування, трактування; 2) (то, і 
чем угощают) — частування, почі- І 
сточка. 

Угрожать — загрбжувати || -оза—за- 
грбза Ц - жающнй—загрбзливнй. 

Угризения совести — скруха, гри- 
збта. 

Угрюмий—понурий, хмурний; (образ¬ 
но)—вовкуватий II - мец—тумбі. 

Удаваться-щастити, удаватись, паю¬ 
вати, таланити. 

Удав—удів, пблоз (стенной у.). 
Удавить—задушйти. 
Удаление-(процесс)-ус^нення (напр. 
со служби); віддалення; (=расстоя- 
нне)—відстань (ж. р.). 

Удалой — голінний, відважний; (на 
удалую)—набсліп, павманнй. 

Удаляться — віддалітись; (уступая 
место), відсуватись. 

Удар—удар, стусін (см. Тумак); (апо- 
плексический)—грець (см. Паралич); 
(бить в ударе)—бути в ністрої |] 
-ний кулак — ударний кулан. (В 
ударном порядке)—нагільно, в що¬ 
найпершу чергу Ц - ность-нагаль- 
ність, позачергбвість. 

Ударение—(в слове)—наголос; (в раз- 
говорс, речи)—притиск. 

Ударять (-рить)—ударгіти, бйтн (вда¬ 
рити); (кнутом і т. д. ударить)—опе¬ 
резати (см. Стегать); (в лицо)—зато- 
пйти Ц -ться обо что-н. — забитись 
об; (удариться в спекулящпо)—вда¬ 
тися до спекуляції; (у-ь по рукам)— 



Удача 
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руки перебйти; (не у-ть лином в 
грязь)—не діти собі в кашу наплю¬ 
вати; (на слове)—з притиском вимо- 
влйти. 

Удача—шістя, удача, пай || - чньїй— 
шаслйвий, удатний; (вьістрел)—улуч- 
ний. (Нет удачи)—немй паю, нема 
дблі, не паює. 

Удвоение—подвбення. 
Удел—дбля II - льньїй (князь)—уділь¬ 

ний; (вес) — питбма вага || - лять— 
уділйти. 

Удерж—(без удержу) — без упину, 
нестрймно. (Нет удержу) нема 
впйну. 

Удерживать—1) здержувати, стриму¬ 
вати, спинйти; (кровь) — тамувати; 
2) (вичитать)—см. Вьічитать [| - жа- 
ние—см. Вичет. 

Удесятерить—удесятерйти. 
Удешевлять—здешевлйти II - ление— 

здешевлення. 
Удивительний—дйвний, дивовижний; 

(странньїй)—чуднйй || -влять — диву¬ 
вати II - вить — здивувати II - ться— 
дивуватись, здивуватись, чудуватись 

||-ленньїй — здивбвний, здивови- 
жени Й 

Удивление — здивування, чудування; 
(к удивлению)—на дйво; (на уди- 
вление)—на прбчуд, на вдивовйжу. 

Удилище—вудлише. 
Удирать — тікати; (удрать)—втекти; 

(образнеє) — дременути, чкурнути, 
дмухнути, чбсу дбти, п’ятами наки¬ 
вати. дряпонути. 

Удить -вудйтн. 
Удлинять—здбвшувати || -ться—дбв- 
шати. 

Удобний—зручний, вигідний, спосіб- 
ний; (о времени)—слушний, спосіб- 
ннй; (подходящий по возрасту, силе) 
—слушний, спосібний. 

Удобопонятньїй—зрозумілий. 
У добренне—угнбєння II -рять—угнб- 

юватн. 
Удобство — внгбда, комфбрт; (о ма- 
шнне, ннструменте)—зручність, ви- 
гбда. 

Удовлетворение—задовблення || - ри- 
тельньїй—достатній, заспокбйливий; 
(у-й ответ)—достатня, долйдня від¬ 
повідь; (у-е состояние)—заспокбй¬ 
ливий стан Ц-рять,-ся — задовольни¬ 
ти, вдоволйти.-ся, заспокбюватн,-ся. 

Удовольствие—утіха; (развлечение)— 
розвага. (Сделайте удовольствие) 
зробіть ласку. (С уд-ем)—з охбтою, 
залюбки. 

Удовольствоваться—удовольнйтись. 

Російсько-український словник.—14. 

Удой—удій (-6ю). 
Удостоверение—посвідчення; пбсвід 

ка II - рять—1) свідчити; 2) см. Убе- 
ждать || - рительньїй—вірчий || - ри- 
тель—посвідник. 

Удостоить—1) (ответа)—ласкаво дати 
відповідь; 2) вшанувати ||-ться— 
сподббитися. 

Удосужиться—вибрати час, дозвілля. 
Удочка—вудка. 
Удрать—утекти і т. д. (см. Удирать). 
Удручать—гнітйти Ц - ченний-засму- 

ченнй, труднйй. 
Удушливий — задушливий || - шье— 

задуха „ , 
Уединение—самота || - нность—самбт- 

ність || - ненньїй — відлюдний, са- 
мбтний II - няться—на самоті жйти. 

Уезд—повіт || - ний—повітбвий. 
Уезжать,-хать—від’їжджати (від'їхати, 

поїхати). 
Уж—вуж (змея) 
Ужалить—ужалити. 
Ужас—жах || - ний-жахливий || - но— 

1) жахлйво; 2) (очень)—страх, дуже, 
страшенно |І - саюіций см. Ужас- 
ний. 

Ужаснуться—ужахнутися, 
у 
Ужели—хіба-ж-такй (см. Неужели). 
Ужение—удіння. 
Уживаться—уживатись. 
Ужимки—см. Кривляние, Гримаса. 
Ужин—вечбря || - нать—вечеряти. 
Ужйіі—жень (ж. р.), ужйнок. 
Узаконение — 1) (процесе) — узакб- 

нення, управнення; 2) (закон)—за- 
кбн II - нять—узаконйти. 

Узда-вузда II - дечка—вуздбчка; (без 
удил)—обрбтька. 

Узел-1) в£зол; (петли) — зашморг; 
2) (вешей и т. д.) — клунок II - ок— 
вузлик, клуночок. (Узел железнодо- 
рожньїй)-вузол II -овая-вузлова. 

Узкий — вузькйй; (об одежде, обувн 
и т. д.)—ТІСНЙЙ II - кость—вузькість 
(-ости) II - коватий — пбвузький. 
вузькЄнький. 

Узнавать-1) (кого, что)—пізнавати; 
2) (о чем-л.)—довідуватись, дізна¬ 
ватись II - нать — пізнйти; довіда¬ 
тись, дізнатись. 

Узор - мережка, розвбди; визерунок II 
- ний—мережаний. 

Узи—пута, закбви. 
Указ_укАз. 
Указание -указівка. (Делать по ука- 
заниям)—робйти за вказівкою. 

Указатель — покажчик || - ний — вка- 
збвий. 



Указьівать 
— 226 — 

Умньїй 

Указка..,.33.. _ пкйзуватн, поий- 

Укатьівать (дорогу)—торувати, накб- 
чуватн. 

Укачивать—см. Убаюкивать; (на мо- 

хРЖаТЬСЯ)"3аХВбРІТИ НЯ и°РСЬКУ 
Уклад (жнзнн)—етап,, життьовий лад, 
ЖИТТЯ. 

^ кладка—запакбвуванни. 
Укладьівать— 1) укладати, покладати; 

2) запакбвувати. (Уложила спать) - 
поклала спати. (Уложил вещи)_за- 
пакувдв рЄчі. ' 

У V ~ 1) ,(-!,збегать) ~ Уникбти; 
2) ухилйтись, зббчувати || -он-ухіи 
зббчепня II - нение (проц.)-уникан- 
ня, уникнення; ухил, зббчепня. Укло- 
нениеот работм)—уннкйиня роббти 
Уклонения от линии Комннтерна)— 
зббчепня від Лінії Комінтбрну. 

Уклончнвьій—непрямий, двозначний. 
Уключина (на лодке)—кбчет 

(сТи„ТваГьГ°',<ІШКа™’УХ<>Д'ІИІ“ 

("ере- 

Укор дбкір (-кбру) II - изненньїй — 
докірливий II - рять — дорікати, до¬ 
коряти. ' 

Укорачивать — укорбчуватн || - п0. 
тить—укоротйти. н 

Укореняться—укоренйтись. 
Украдкой крадькома, пбкрадьки 
Украсть—украсти; (образно)-стйрити, 
нуть™’ ЗЦ^ПИТИ* П0цунитн (см. Стя- 

Украшать—оздбблювати, прикрашати; 
(цветамя)— квітчати Ц--шение—при¬ 
краса. оздбба Ц - шенньїй—оздббле- 
ний, уквітчаний, причепурений 

Укреплять - зміцнювати, посильнйти і 
II - плення—форти, шанці. 

Укромньїй—затйшнйй, захисний. 
Укрощать — усмирйти, приббркувати 

II - тить усмирйти, приббркати || 
- щение— усмйрення, приббркаиня З 

II - тнтель—усмиритель. 
Укрьівзть—укривіти || . ться—покри- з 

атися; (прятаться)—ховатися, пере¬ 
ховуватися II - тельство - перехбвн у 

II - тель—передержанець. 
Уксус—бцет (бцту). V 
Укусить—укусйти. 
Укутьівать - загортати, укутувати 
повивати Ц - тать — загорнути, зави¬ 
нути, сповинути. 

У ку шение—укус. У 
Улаживать — лагодити, ладнати || у 

- ДИть—полагодити, поладнати. 

ка- Улей—вулик; колода. 
Улепетнуть-см. Удрать. 

по^1- - 

ло- Улетучнваться-випарюватися; (уле- 
ку петьівать)—см. Уднрать. ° 

Улечься-укластися; (о ветре, буре 

Улй^ ЦІлУГаиУВ*тись- Утухнути 
УлйтІ7 11 ‘ ?ать—доказувати, 

н- &Врт’ (слнзняк)-слимак. 

я- Уловка—см. Увертка. 
Уложение—уклад, статут 

н; Улучить минуту-добрати хвилйну. 
л. Улучшать — поліпшувати || - шить — 
я- поліпшити Я - ться - кращати, по- 

кращати Ц - шение — поліпшення; (о 
Ц. здоровьн только)—покращання. 

> льібаться — усміхатися, посміхатися 
II - Ока—пбсміх, усмішка, бсміх. 

Ум—рбзум, ум. (Прийти на ум) — 
спасти на думку. (Не сходиг с ума 

І ^я'? ~лСт°Юх на ДУМЦІ’ (Схотіть 
с умаї-божевбліти, з ума звбди- 
тись. (Ума не приложу)—Ради не 
дам рбзуму не доберу. (Не в своем 
уме)-не спбвна рбзуму. (Задним 
умом крепок)—мудрий по шкбді 

- мбЛвЧчИкнаТЬ,'ЧаТЬ ~ поминйти 
Умалять—зменшувати. 
УмаеливатЦпереносноУулешати когб- 
Умельїй—умілий. 

І Уменьшать,-ся—зменшувати,-ся, зба- 
влйти Ц - ить—зменшити Ц - шение— 
зменшення П -шительньїй (грам)— 
здрібнілий. 1 н ' 

Умеренность — помірність, поміркб- 

кбванінй. ‘ ННЬІЙ “ П°М/РНИЙ* ,юм,> 
Умерший-умерлий, що вмер. 
Умерщвлять—см. Убивать. 
Умерять—здержувати, спннйти [| - ме- 
ренньїи — поміркбваний. (Умерен- 
ная теплота)—середня теплота. 

Уместньїй — доречний, доладній II 
- тность—доречність. 

Умиление _ умнлЄішість || - лнтель- 
ньій—умилЄншій. 

Умилостивиться—змйлуватись (над)- 
зглйнутнсь (на кбго). 

Умирать-умирати; (о многих)—мЄртіі; 
кона-пі || - реть — вмерти, сконати; 
(образно)—дуба дати; (=бьіть в аго- 
нни)—пасувати. (Все умерли)-Всі 
повмирали. 

Умиротворять — утихомирювати 
Умньїй—розумний II - но—з рбзумом 

розумно II- ник-розумннк, розумець! 



Умножепне — 227 - Урезьівать 

Умножение—мнбження. 
Умнеть—розумнішати. 
Умозаключение—умовивід (-виводу). 
Умозрительньїй—умоглйдний. 
Умолкать — замовкати || - кнуть— 
змбвкнути, занишкнути. 

Умолять—благати. 
Уморительньїй—кумедний. 
Уморить—см. Убить. 
Умствовать — мудрувати || - мствен- 

ний—подуманий; (умственньїе спо- 
собности)—розумбві здібності. 

Умудриться—ухистйтись. 
Умчать—помчати, занести || -ться — 

полинути, помчйтись. 
Умьівать,-ся—умивати,-ся || - льник— 
умивальник || - ная—умивальня. 

Умьісел—замір; (с умислом)—умйсне, 
навмйсне II - мьішленньїй — навмйс- 
ний, умйсний, нарочйтий. 

Унавоживать—угнбювати. 
Унаследовать—одібрати в спадщину. 
У ниверсальньїй—універсальний. 
Унижать—принйжувати, зневажати || 

- ться—гнутися перед ким II - ниже- 
ние — принйження || - ниженншй— 
принйжений, зневажений. (Уни- 
женно проект) — улесливо, підло 
прохає. 

Уничтожаїь—1) нйщити, руйнувати; 
совершенно) — повертати в нівЄць; 
о войске) — висікати в пень; 2) (о 
законах и т. д.)— касувати (| - жить— 
знйшити, повернутії в нівЄць; ска¬ 
сувати. 

Уносить—віднбсити. 
Уньївать—нйдіти, сумувати || -лий— 
смутнйй, суміїйй || • ниє—сумування. 

Уняться — вгамуватись, вгомонйтись. 
Упадок—занепад, звід (звбду). (При¬ 
ходить в упадок)—занепадати. (Прн- 
шедший в упадок) — підупйлий. 
(Прийти в совершенньїй упадок)— 
па ніщб звЄстися, на нівЄць зве¬ 
стися; (образно)—на пей зійтгі. 

Упадочньїй—*занепаднйй. 
Упасть—1) упасти; (с шумом)—гепну¬ 

тися, брязнути; 2) (об упадке чего-л.) 
—підупасти, занепасти, звЄстися. 

Упаси боже—крий (борбнь) ббже. 
Упечь (в тюрьму) — запакувати в 

тюрму. 
Упираться—(переноспо)—огинатися Ц 

- реться — упертися; (переносно)— 
затйтися. 

У письі вать—лигати. 
Упитапньїй—годбваний, ейтий. 
Уплата - заплата, вгіплат (м. р.). 
Уплачнвать,-тить — виплачувати (вй- 

платити), сплачувати (сплатйти). 

Уплотнение — 1) затужавіння: 2) (в 
квартире)—потіснення || -няться— 
потіснюватись. 

Уподобиться—уподібнитися до кбго, 
дорівнйтися кому || - ление—уподіб¬ 
нення, асимілйція. 

Упоение—см. Восторг. 
Уполномоченньїй—уповноважений || 

- мочить—уповноважити. 
Упоминание—згйдка Ц - минуть—зга¬ 
дати Ц - нутьій-згйданий, зазначений. 

Упорний—упбртий; завзйтий;(о бое)- 
запЄклий Ц - ство—запеклість, упер¬ 
тість, завзйття. 

Упорядочить — упорядкувати, дбвід 
діти чому, до лад£ довести що. 

Употребительний—ужйваний. 
Употреблять—уживйти (чогб) Ц - бле- 
ние — 1) ужйток, ужиттй; 2) ужи¬ 
вання (процесе). 

Управа—управа. 
Управиться с чем. л.—упбратись з 
чим, дбвід дйти чому. 

Управлять—керувати; (=заправлять) 
-орудувати, залравлйти || - вление— 
управа, керування || - вляющий — 
керовнйк І| - витель—управйтель. 

Упряжняться -вправлйтнея (в чбму) 
Ц - иение—впрйва. 

Упразднять,-нить— касувати, скасу¬ 
вати || - нение — скасування; (про¬ 
цесе)— касування. 

Упрашивать — припрбхувати, упрб- 
шуватн. 

Упрек—докір (-кбру); (сильнеє) — до¬ 
гана. 

Упрощение — спрбшення || - щать— 
спрбщувати Ц - стить — спростйти. 

Упругий—пружнйй; (о траве и т. д.) 
—дерзкйй. 

Упряжка—запрйг. 
Упрямнться—упирйтися, огинйтися Ц 

• мий—упертий Ц-ство—упертість. 
Упускать—випускати; (из виду)—спу¬ 

скати з бка. 
Упущение—занедбання; (по службе)— 

службова провйна. 
Ура—урй. 
Уравнение — (процесе) — зрівнйння 

(матем.)—рівнгіння; (равенство)—рів¬ 
ність. 

Уравнивать,-ить —вирівнювати, зрів¬ 
нювати, вйрівняти, зрівнйти II - ни- 
тельний—зрівнйльний, зрівнйвчий. 

Уравновешенний—рівновагий, рівно¬ 
важний, урівноважений || - шивать— 
зрівноважувати. 

Ураган—урагін, борвій (-вію). 
Урезивать,-зать—утинати, зменшува¬ 

ти (утйти, зменшити). 

15* 



У ровень - 228 — Уступ 

Уровень—рівень; (ватерпас) — ґрунт- 
вагй. 

Урод —вйродок, потвбра, мацапура || 
- ство—потвбрність. 

Уродливий—брндкгій, потвбрний. 
Урожай—урожай Ц - ность—урожай¬ 
ність II - ньій—урожайний; (уродить¬ 
ся)- родитись. 

Урожденньїй—рбдом, урбджений. 
Уроженец—рбдом; (у-ц Харькова)— 
рбдом з Харкова 

Урок—1) урбк, лбкція; 2) (заданне)— 
завдання; 3) напр. (Уроки Октября) 
—наука (Наука Жбвтня). 

Урон—стрйта Ц - нить—1) упустити; 
2) (достоинство, честь)—зневажити. 

Урядник—урйдник. 
Ус—вус; (мн. ч.)—вуси, вуса. 
Усадьба—садйба, обійстя; (ср. рода),— 

подвір'я. 
Усаживать — 1) (кого) — садовйтн; 

2) (что чем)—засаджувати. 
Усач—прудивус, продйус, уейнь. 
^ сваивать,-своить — засвбювати (за- 
евбїтн), переймати (перейнгіти) Ц 
- ение — засвбєння; (процесе)—за- 
евбювання. 

Усекновение—Головосік. 
Усердньїй — запопадливий, щирий, 
пильний. 

Усеченньїй—зрізаний, стйтий. 
Усидчивьій—посидйчий. 
Усиливать — підейлювати. додавати 
сили Ц - ся—дужчати, сильнішати || 
- лие — зусйлля; (=потуги)—силку¬ 
вання II - ление—підейлення, зміц¬ 
нення. 

Ускользнуть (от виймання)—вйпасти 
з-під уваги, загубйтись. 

Ускорение — прискбрення II - нньїй - 
Іірискброннй II - рять,-ить—приско- 
рйти, нрискбрнти. 

Условие—умбва |[ - вливаться—умо- 
влйтися II - виться — умбвитися II 
-ность—умбвність II -ньій—умбвний. 

Усложнять—ускладнйти. 
Услуга — ослуга, послуга; (оказать 
услугу) —у послузі стати, послу- 
жйти. 

Услужение (поступить в у.)—у най¬ 
ми пітй. 

У служливость—прислужність 
Усльїхать—почути, учути; (через ко- 

го-л.)-перечути. 
Усматривать—убачати || -мотрение— 
пбгляд, рбзсуд; (еделать по своєму 
усмотренню) — зробйти по СВОЇЙ 
уподббі; (на усмотрение)-на рбз- | 
суд, пбгляд; (предоставить на усмо- 
трение)—на вблю дйти. 

^ смехаться—см. Ульїбаться; (усмеш- 
ка)-см. Ульїбка. и 

Усмирять — усмирйти; приббркувати, 
замирйти || - рение—усмйрення, при- 
ббркання. г 

Усовершенствовать — удосконалити 
II - ться — удосконалитися || - ниє— 
удосконалення. 

Усовещевать умовлйти. 
Успевать,-петь — устигати (устигну¬ 
ти, устгігти), управлйтись (управи- 
ТИСЬ1. 

Успеиие — Успіння ІІ-нский пост— 
спасівка. 

Успех -пбспіх. щастя II - шность —ус- 
пішність||- ньій—спірний, успішний, 

аспокаивать, -ся — заспокбювати,-ся, 
втихомирювати,-ся, угамйвувати,-ся || 
- коить — заспокбїти, утихомйрити, 
угамувати Ц - ение — заспокбення, 
утихомирення || - ительньїй—заспо- 
кбйливий. 

Уставать—стбмлюватись, томйтися || 
- тать — стомйтися, притомйтися || 
- лость утбма Ц - льій — стбмленнй, 
знембжений || - таль (без устали)_ 
без угаву, невтбмно. 

У станавливать—1) (конкретно)—уста- 
повлйтн; 2) (напр., правила)—ухвалю¬ 
вати (Ухвалені правила); 3) (точно, 
достоверно доказать) — довбдити, 
констатувати || - повившийся—уста¬ 
лений, станівкййЦ- навливаться— 
устаткбвуватись (Порйдок устатку¬ 
вався) Ц-новление—см.Учреждение 
II - новка—1)(процесе)— устанбвлен- 
ня; 2) (кино-, елекгро-установка и 
т. д.) — кінотеатр, електростанція 
(и т. д.); 3) тендбнція, наїфЯМ, 
лінія. г ’ 

Устареть-перестаріти || - льій—пере- 
старілий. г 

Устой—1) стовп, стойн; 2) (переносно) 
—підвалина. 

Устньїй—усний. 
Устойчивьій — станівкйй, тривкйй Ц 

- вость -сгійкість, сталість. 
Устраивать.-роить—уряджати (-дйти); 
упоряджати (-дйти), упорядкбвувати 
(-кувати); (кого куда)-нристрбювати, 
пристрбїти. 

Устранять,-нить — усувати (усунути) 
|| - нение—усунення. 

Устрашать—страхати. 
Устремлять (взорьі)—повертати бчі || 

- ться—ргінути; (слабеє)—повертати. 
Устройство—устрій ( строю); (приспо- 
собление) — упорйдження, прйстрій 
(прйстрою). 

Уступ (в скале)—пргіскалок. 



Уступать — 229 — Учреждать 

Уступать,-ить-поступ&тнсь, поступи¬ 
тись || - ка—пбступка: (на пене)— 
знйжка, увйжка || - пчйЬьій—поділь- 
ЧНВИЙ, ПОДІЛЮІЦИЙ. 

Устье—гйрло. 
Усугублять—подвбювати. 
Усумниться — усумнйтись. .(Он усу- 
миился)—Сумнів йогб взяв. , 

Усьіновление — прййми II - влять—у 
прйймн бріти ||- вленньій,-ая-прий- 
мЯк, приймачка. 

Усихать—усихати. 
Усиплять,-ить-прнсиплйти, приспЯти 

|| - пление—приспання. 
Утайка—затбєння || - ивать — затаю¬ 

вати. 
Утащить—утягтй, зцупити, поцупити. 
Утварь—нбчнння, спрят. 
Утверждать,-дить — 1) (в должностн 

и т. д.)—затверджувати,-дйти на по¬ 
саду; 2) стверджувати, казЯти || 
- ждение- 1) затвердження; 2) твер¬ 
дження, думка. 

Утвердительньїй ответ — *ствЄрдна 
відповідь. 

Утенок-качЯ (род.—качбти), каченй 
(-нйти). 

Утерять—загубйти || - ря — заселен¬ 
ня, утрЯта. 

Утес—круча, стрімчак, шбвб. 
Утеха — утіха || - шение — розрада || 

- шать — утішати, розважати, роз¬ 
раджувати. 

Утиний—качйний. 
Утихать—стихати, ущухйти, утихоми¬ 

рюватись; (о разговоре ит. д.)—уга¬ 
вати. 

Утка — качка; (кряковая) — крйжень; 
(нирок)—нурбць; (чирок)-чйрка. 

Утконос—дзюбак. 
Утолить (жажду) — напйтися, заспо- 
кбїтн спрагу. 

Утоліцаться—тбвшати, грубшати. 
Утомленнмй — стбмлений (см. Уста- 
льій, Усталость, Уставать). 

Утончать.-ить-тончйти, тонйти (вйтон- 
чити, вйтонити) II - ченннй—вйтон- 
чений II - ться—тбншатн. 

Утопать — потопати || - пленник—по- 
толлбннк; (утопающий) — тонучий. 

Утраивать — потрбювати 1| - енний— 
потроєний. 

Утрата— утрата, страта || - чивать— 
утрачати, губйти || - тнть—згубйти. 

Утренний — ранішній, ранковйй || 
- нняя звезда —світова збря || - ня 
- ^треня II - ро — ранок (ранку); 
(каждое утро)— що-ранку; (с утра) 
—зрання; (доброго утра) — дббри- 
ранок. 

Утром-ураяиі, ранком; (рано утром)- 
рЯно уранці. 

У тру ждать—утруднйти. 
Утюг—залізко, прас. 
Уха—юшка з рйби. 
Ухаб—вйбій (-ою), коломйя. 
Ухаживать—1) ходйти за ким, догля¬ 

дати когб (см. Заботиться); 2) (за 
женщнкой) — упадати (кбло кбго), 
залицйтнся (до кбго), волочйтися 
(за ким) II - вание — залицйння, за- 
льбти, упадання. 

Ухарь—хват || • ский—хвацький. 
Ухитряться.-иться—ухитрйтись, схит¬ 

рувати. 
Ухищрения—хитрощі. 
Ухмиляться—оскалйтись. 
Ухо—вухо; (мн. ч.)—вуха. 
Уход—1) відхід; 2) (забольньїм ит. д.) 

—дбгляд, нагляд. 
Уходить — 1) вихбдити, відхбдити; 
• (уйти)—вййти, відійтй, пітй; 2) (за¬ 
мучить)—замордувати, доконати. 

Ухудшать,-шить—погіршувати ||- ться 
—гіршати, погіршати || - шение—по¬ 
гіршення. 

Уцелеть—уцілішати, цілим зостатись 
Ц - целевшие— недббиткн (образно). 

Уцепиться — почепйтись, ухопйтись 
чогб. 

Участвовать — брЯти участь, мЯти 
участь Ц - стне — участь || - ник— 
учасник; (предприятия) — спільник, 
сябрб. 

Участок — участок, уділ || - новий— 
участкбвий. 

Участь—дбля. 
Учащий—учйтель || - ся—^чень, шко- 
лЯр (-рЯ). (Учащийся в ВУЗ'е)— 
Счень вйшої шкбли. 

Учебник—підручник II - бньїй—шкіль- 
нйй, учббвий. 

Ученик—^чень, школЯр || - чесний— 
ученйцький, школЯрський || - чество 
(фабр.-зав) — ученйцтвоІІ - ница— 
ученгіця. 

Учение — учбння, наука || - ность— 
ученість II - ньій — учений II - нье 
(военное)- муштра. 

Учет -бблік; (векселей) — дискбнто || 
- ньій—облікбвий; дисконтбвий. 

Училище — шкбла || - ньій—шкільнйй. 
Учитель—учйтель, навчйтель |] - ница 

—учйтелька Ц - ство—учйтельство Ц 
- ствовать—учителювати. 

Учить—учйти (чогб), навчЯти (чогб) 
II - ться—учйтнсь (чогб). 

Учредительньїй—устанбвчий. (У-е Со- 
бранне)—Устанбвчі Зббри. 

Учреждать,-дить—закладЯти || - жде- 



У шат 
— 230 — ------ , 

~~~ “—-     Фьіркать 

закладання?™683’ ^ (процесс) ~ Ущелье—межигір'я, розкблина 
У шат—цббер. Ущерб—шкбда. (В ущерб)—на шкблу 
Ушиб — удйр; забите місце. (Полу- ют',ь*й—заТишнгій, захисний || - тно 
чил ушибьі на пукрї і- —затишно. 
Руку. РУке) - Забив соб, Уязвлять,-ить - уражйти, уразйтн- 

Ушко-вушко; (в посуде)-дужка. Уя^етКзУб'вТва?"Ь~УР33^СТЬ* 

Ф 
(Слова на ф в пус язмкр ^ *» ттл * 

1 Т. д. І) - кант—фабрикант II-кат— фЬіояопГчний. 
фабрикбт Ц - ичііьій—фабрйцькнй -фіктивний. 

Фаворит—фаворит, улюблбнень Филин-пугйч. 
Факел—смолоскіп, похідий. ФАі?^ИЯ гФ1Л0с6Фія II -ствовать— 
Фактнческий—фактичний II - ски-ні фувІти І * оф-філбсоф. 
ділі, насправді. 11 ски~на Фінансовий - фінансбвнй II -„си- 

фінанси. СФинптлріт _ 

.. Уи»іпчшш - ски—на 
Ділі, насправді. а 

фнтагиор <ре“сс',°)і 2,ч,ів' 
Фальшивий —фальшйвий. 
(1)пиіі пил 1\_і. 

-фЯЛЬШИВті І тЬ - 
Фамилия—1) прізвище; 2) сім‘й по ^итиль-гніт (гнбгу). 

Й,ьйА'о ’РНО ~ “ ФлаАІ;,АГ^А4.Г|І'Я‘<>“-ф"аЧ'>к- 
.. _ . ГІІІГЛП! -І_* * 

*Т "V фінансбвнй Ц - нси— 

Фирма-фірма. у 
Фитиль—гніт (гнбгу). 
СЬгіЯГ_гЬтіЧг- .. 

мільйрно. чанюрата, фа- Фланг-фланг, криУб “ 

Фанатизм—фанатизм. Флигель—флігель, пргідомок. 
Фантастический — химбпний Флот—флот. 

стичний. Р ’ ф нта' Флюгер—погбдка, фліогер 
Фарватер—стрйжень, фарвбтер Фокус-фбкус. 

Фартун —фбртух; запйсм (часть уко ШоІ! тло’ фон' 
нар костюма). 1 СТЬ у р‘ Фоиарь—лихтйр (-рй). 

(І)яга її ішяХ  / • ФОН/І— 1РТЯ гКлпп 

• ^•зшіш.ла (часть V 
нар костюма). V у 

Фасад - чолб, лнцб, фасбд 
Фасоль—квасбля. 
Фат—ферт, фат. 

Фатализм—фаталізм. 
Фашизм—фашйзм || - ист-фашйст. 
ФСВПЯЛк — пілпііі /_\ .. 
■——увиитаи - ист—фашист гілл г 
Февраль-лютий (лютого) Г-ский Формула 

лготнбвий. } “ ский~ Форс-пихй. 
.1._ тЬаппа..... 

фонд—іста, фонд. 
Фонтан—водогрбй. 
Форель—струг. 

^ о?Ма^Гф6рма N ' нР0вать — форму- 

фбрмулаИР0ВКа~ф6рМула 11 * ула~ 
'пишсвші. " нила. 

Федерация-федерація, спілка II -тни Ф°Р™чка—кватирка, 
ний—федераційний, федератйшшй' & Іф6сфор- 

ф**ьлшер — Лікарський ПОМІЧНИК фп?чтРа,^ИРОВаТЬ фОТОГрафУВЙТИ. 
фбльдшер; (вульг.)-фбршал ’ ^а-рбчення, фрйза. 

Ферма—хутір (-ора), фольвйрок, фбрма фРаййИровать—Франкувйти. 
II - меп-г^лпл..„.Т ._.ар ,к'ФеР“а Франт—ферт, галйнець 

і"ОЯ). (Ьпяут_ фбрмер. ^ > орендар (-Рй), 

Фетиш—фбтиш. 
Фехтовать—фехтувйтш 
Фнаско-невдйча, фійско; (потерпеть 
фиаско)—мйтн /„* ‘ р . 

г рил і -ірралі. 

Тій л4м'(в уч“ь»)-"рі>і 

Фсадоанні°Ч ("' р)' <|,|>1'|<т ф™ « ФРУ- II- ть,- 

Лбашня спіЯміти, облизати Р«ІюА- - Фундаменті, 
на, шилом пйтоки вхопити. і ?’/рунтйвннй II - мент—спід (спб- 

Фиалка -фійлка Д/і- (пепенпгюлї /_ ' — ЦЛИЛКа 
Фига - 1) фіга; 2) ду^ (комбинапка ~ПІДМУР°*, ^-г™, ...АОЛ 

из трех пальцев) чюмоинацня Фунт-фунт. 
Фигляр—фіглйр. Фура-хура. 

Фигура- пбстать, фігура: (геометпи лУраж-фурбж. 
«ска, ф„гура) _ гс„ио)рй,иа фР Ф^Р- 

Фиркать-пирскати, чмихати 

/^«‘овнии п - мент—спід (спб- 

аЧ±ГН0С^ ~засйда; (каменньїй) 
Я? (дерев.)—підвалина. 

Фура—х^ра. 
Фураж —фурйж. 



Халуй — 231 - Холод 

X 
Халуй—лакгіза. 
Хан—хан. 
Хандра — нудь, хандрі || - рить—см. 
Томиться,’ Тосковать. 

Ханжа — очснішник, святоббжник, 
святкб II - ский — святоббжний Ц 
- ство—святоббзство. 

Хаос—хабс. 
Характер—харіктер: (о человеке то- 
же)-вдіча; прирбда. (Характер зтого 
дела)—Прнрбда, стать цібї спріви 
II - терньїй—питбмий, характерний. 

Харкать—хіркати. 
Харчевня—харчбвня. 
Харя—пйка, мармиза, мурлб. 
Хвалить— хвалити || - лебний — по¬ 

хвальний. 
Хвастать,-ся—вихвалйтйсь, хвалитись 

Ц - стун — хвалькб || - стовство — 
хвальбі. 

Хватать,-ся—1) хапіти,-ся; 2) (бить 
достаточньїм)—ставіти, вистачіти || 
- тка—хапіння || - ть!—хап! лап! 

Хватиться—зшукітися. 
Хвойний—чатйнннй, глнцбвий. 
Хворать—слабувіти на щб. 
Хворост—хмиз, хамлб, пбсуш. 
Хвост—хвіст (хвості). 
Хвощ—пестйш, польові сбсонка. 
Хвоя—глйня. 
Хижина—халепа. 
Хилнй—хирінний, квблий, недолуж¬ 

ний г. 
Хнмик—хбмнк || -ия—хімія ||-ический 

—хемічннй. 
Хиреть—хйрнути, марніти. 
Хиромант—ворожбйт, хіромінт. 
Хитрий—хйтрий ||- ость—хйтрощі II 

- осплетения — вйкрутні, хйтрощі. 
Хихикать,-нуть-хихотіти(хихйкнутн), 

кйхкати (кйхнути). 
Хиіцник — хижік || - ний —ХЙЖИЙ II 

- ничество— хижбцтво || - ческий — 
1) хнжіцький; 2) грабіжницький || 
- щение—крадіж (-жи). 

Хладиокровний — холоднокрбвний, 
спокійний, байдужий || - виє—холбд- 
не сбрце, холбдна кров || - вно—хо- 
лбдним сбрцем. 

Хлам—мбтлох, базавлуччя, тандйта. 
Хлеб—хліб; (в зерне)—пашнй, збіжжя, 

хліб Ц - ний—хлібний Ц - ник—хліб¬ 
ник II - бопекарня—хлібня || -пашец 
—хліборбб; (хлеб-соль) —хліб та сіль. 

Хлев — хлів; (без дверей) — повітка; 
(для разного скота)—волівня, корів¬ 
ник, кошіра (для овец), гусйтник. 

Хлебать,-нуть—сьбрбати (сьорбнути); 
(вьіразнтельнее)—сьорбонути. 

Хлестать,-снуть—стьобіти, хвйська- 
ти, шмагіти (стьобнути, хвйснути). 

Хлопать,-пнуть—плескіти (плеснути), 
лйскати (ляснути); (в ладони)—пле- 
скіти в долбні; (глазами) — лупати 
очйма; (дверямн) - грюкати дверйма. 

Хлопок—бівовна || - чатая бумага — 
бівовна || - чатобумажний—бавов¬ 
няний. 

Хлопотать — клопотітися, турбувітн- 
ся Ц - тливьій—клопітнйй (о деле); 
клопотун, потовкучий (О человеке) 
II - ти—клбпіт (-поту). 

Хлопья—клбччя. пластівці. 
Хлор—хлбр (-ру). 
Хлинуть—полинути, порйнутн, поко- 

тйтн, линути. (Вода как хлннет)— 
Воді як не лині. 

Хлист—1) прут, лозйна; 2) (сектант)— 
шалапут. 

Хмель — хміль Ц - ной — 1) п'янкйй; 
2) (о людях)—підпилий, на підпитку, 
під чіркою. 

Хмурить—супити Ц - ться—хмурніти; 
(сильнеє)—як та хміра стіти||-рнй 
похмурий. 

Хнихать - пхйнькати, скімлйти. 
Хобот—хббот. 
Ход—хід (хбду), хіднй, ході; 2) (про- 
ход)—хід, прохід II - кий — бігкйй II 
- дячий—ходйчий II - довой (о то¬ 
варе)—ходовйй. 

Ходатайство — заступництво, клопо- 
тіння Ц - ствовать клопотітися. 

Ходить—1) ходйти; (образньїе вьіра- 
жен.)—чнмчикувітщ (о длинноногом) 

і—дйбати; (вяло)--см. Плестись; (хро- 
мая)—см. там; (мелко) — дріботіти, 
тупцювіти; (почтн бегом)—підбігцем 
ходйти; 2) (ходить за чем) — пбра- 
тись кбло чбго (см. Ухаживать) || 
- дьба—ходіння, хіднгі. 

Ходок—ходік. 
Ходули—дйби. 
Хождение—ходіння, хіднй. 
Хозяин—госпбдар (-ря), хазЯїн, ґізда 

(разнятся по диалектам) || - ка—го- 
сподйня, хазййка, газдиня || - ничать 
—господарювіти, хазяйнувіти, газ- 
дувіти Ц - ева — госпбдарі, хазяї, 
ґіздн. 

Хозяйство — господірство II - ский— 
господірський || - стаєнний -госпо- 
дірний. (Институт Нар. Хозяйства) 
—Інститут НарбдньогоГосподірства. 

Холера—холбра. 
Холить—плекітн. 
Холм— горб, горббк, узгір‘я, згірок. 
Холод — хблод; (сильнеє)—холоднеча. 



Холоп 
— 232 — Цепенеть 

студень || - ньій—холбдний, ЗИМНИЙ 
II - ильник—холбдник. 

Холоп—холбп, хлоп || -ствовать—пла¬ 
зувати перед ким. 

Холостой - нежонатий, парубок; (бьіть 
х-м) — парубкувати, бурлакувати ц 
- стяк-см. Холостой] (Холостой 
заряд)—сліпий набій (-6ю); (холостої» 
ход)-вільний хід. 

Холст — полотнб; (грубий) — ряднб, 
вербта. 

Хомут—хомут. 
Хор—хор. 
Хорек-тхір (тхбра). 
Хоровод—танбк. 
Хоронить -ховати. 
Хорохориться — прйнднтись, пиндю¬ 

читись. 
Хороший—гарний, дббрий, путйщий 

|| - шо-дббре, гарно, гаразд. (Хоро¬ 
шо! ладно!)—дббре, гаразд, сількісь 
II - шеть—крашатн, гарнішати. 

Хоругвь—корогбв. 
Хотеть—хотіти, хтіти II - ться — хоті¬ 

тись^ (сильнеє)—кортіти || - тя—хоч. 

Хохлатий—чубатий. 
Хохол—чуб, чуприна. 
Хохот-рбгіт (-оту) II -тать-реготйтись. 
Храбрьій —хорббрнй, мужній || -рость 

—хорббрість, мужність. 

Храм—цбрква. 
Хранить— ховати; зберігати || - нение 

СХОВ II - НИЛИЩ.Є—схбвище. 
Храпеть—хроптгі. 
Хребет—хреббт, кряж; (горний)—стрі¬ 
лиця, пасмо гір. 

Хрен—хрін (хрбну). 

Хрестоматия — чгітанка, хрестоматія. 
Хрипеть — харчати, хрипіти Н - пльїй 

хриплий ц - пота—хрйпавка. 
Христианин — християнйн || - стос— 
Христбс. 

Хромати — шкандибати, шкутильгати 
II- мой-кульгавий, шкандиба. 

Хрупкий крихкйй І) - кое созданче— 
тендитна істбта. 

Хбуі! (стаРЬІЙЬстаргій хрін, шлр- 

Хрюкать—рбхкати, хрбкати. 
Хрящ-хрящ. 

Худой—1) см. Плохой; 2) худорлй- 
вий, сухорлйвий, худгій II - до-зле, 
кепсько, погано || - дощавьій — ху- 
дорлгівий, сухорлйвий, сухоребрий 
П - деть—худнути. 

Художник — мнстбць; (живопнсец)— 
малйр (-рй) || - жественньїй — ми¬ 
стецький, худбжній. 

Хуже—гірше, поганіше. 
Хутор—хутір (-тору). 

Цап!—хап! 
Цапать — хапати: (красть) — цупиті 

тягтй. 
Цапля—чапля. 
Царапать.-нуть — дрйпати, шкрйбаті 

(дряпонути) Ц - пина—дряпбк. задр; 
дряповйна. г 

Царь — иар (-рй) Ц - ский - цйрськи 
II - ревич-царенко || -евна-царівн 
II -ство царство Л - ствование - 
царювання; (в ц-ие)—за царюванню 

її - изм —цараг, (при царизме) — з; 
царату; (при царе)-за царй Ц - ить, 
ствовать—царювати. 

Цвести—квітнути, цвістй. 
Цвет-1) см. Цветок; 2>-кблір (-льору 

-ліру), барва. г 13 
Цветок - квітка В - ник - квітнйк П 

• тной—колірбвий || - тистьій - бар¬ 
вистий Ц-точний—квітковгій || -ту- 
ШИЙ—КВІтУший. 3 

Цедить—точгіти. 
Целебньїй—с цілющий. 
Цельїй — цілий || - ликом — цілкбм 

II - ина—цілина, обліг (-бгу) || - ОМу 
дренньїй — невйнний, незайманий 

и 
• 

II -ковьій—карббванець || -льньїй— 
суцільний; (молоко) — незбйране || 
- ность—суцільність. 

Целовать,-ся-цілуватися || -вальник 
—шинкар (-рй). 

Цель—мета, завдання, ціль (шли); (с 
целью)—з метбю II -евой - Цілевйй 
II-есообразньїй - доцільний, до¬ 
дільний. (Целесообразное употре- 
бление)— додільний ужйток. 

Цемент—цЄмєнт. 
Цена-ціна; (нарицательная) — іменна 

ціна; (рьіночная)-ринкова; (твердая) 
- поставна ціна Ц - нить — цінйти; 
(человека) — шанувати, цінити || 
- МНЬІЙ — цінний II - ННОСТЬ — ЦІН¬ 

НІСТЬ, вартість; (прибавочная цен- 
ность)—надвартість. 

Цензура—цензура. 
Центр -центр, осередок Ц - альньїй— 
осерЄдніЙ, центральний II - обежньїй 
—відбіжішй, відосерЄдній II - остре- 
мительний— центротйжний, доосе- 
редній II - ализация-централізація. 

Цеп—ціп. 
Цепенеть—дубіти. 



Цеплиться — 233 - Червь 

Цепляться—чіплйтись. (Цепляться за 
последнюю возможность)—хапатися 
за остйнню змбгу. 

Цепний—держкйй, учбпистий. 
Цепь — ланцюг, рбтяз; (горная) — 

пісмо гір. стрілйця II - ной (мост) 
— ланцюгбвий, висйчий || - ная 
собака — на цеп^, сторожевйй со- 
біка, пес II - почка — ланшожбк, 
ретязбк. 

Церемониться — маніжитися, комиай- 
тися II - ния—церембнія. 

Церковь — цбрква || - ковньїй — цер- 
кбвний. 

Цех—цех (цбху). 

Чавкать—плймкати, жвікати. 
Чай—чай Ц - ная—чійна || - ник—'чай- 
нйк. 

Чайка—чійка. 
Чалма—чалмі. 
Чан—кідовб, стойн, шаплйк. 
Чародей—ворожбйт, чарівнгік; (пере¬ 
носно) — чарівнйк Ц - ка — ворбжка, 
чарівнйця. 

Чарующий—чарівнйй. 
Час—годйна; (час от часу)— шо-різ; 

(7 часов) —сьбма годйна; (без 5 
шесть) — за п'ять хвнлйн шбста; 
(половина второго)- пів до другої 

II - овой—годйнний (о времени); (о 
предмете)- годинникбвий; (часовая 
стрелка)—годинникбва стрілка; (ча¬ 
сової мастер)—см. Часовщик. 

Часовня - каплйчка. 
Часовой—вартовйй, 
Часовщик—годинникар (-рй). 
Часьі—годйнник. дзигір (-рй);(на часах 

стоять)—на вірті бути || - совщик— 
годинннкір (-рй). 

Частий — чістий; ряснйй, густйй || 
- сто — чісто, чісто-густо, пбчасту, 
частбм. (Довольно часто) — частбм, 
частбнько. 

Частньїй —1) привітний; 2) (частньїй 
случай)—осібний раз. окрбмнй вйпа- 
док Ц - ность — осібність, дрібнйии 

• ц - ное (арифм.) — чістка || - новла- 
дельческий— приватновлісницькнй, 
вліснииький. 

Частокол—см. Забор. 
Часть-1) частйна, чістка; (о войске) 

—частйна;(Ч„ '/*. ‘/і» */в)—поло- 
вйна, третйна, чвертйна (чверть), 
п'я'тйна, осьмічка; 2) (доля)—чістка, 
£діл, пійка Ц - тица — чістка || 
-тью — почісти Ц -тичньїй — част- 
кбвий. 

Цикорий—(растение)—Петрбві^атогй, 
цнкбрія; (продукт)—шікбрія. 

Цилиндр—цівка, циліндср. 
Цинк—цйн(о)к (цйнку). 
Ципочки (на цнпочках)—на вшпннь- 

кіх, на пільцях, на вспйнячкн. 
Циркуль—циркуль, рбзмірок. 
Циркуляр-обіжник || - ний—обіжний. 
Цистерна - цистбрна. 
Цитировать—цйтувітн. 
Цифра-цйфра. 
Цьігам,-ка—цйган,-ка. 
Цьшга—шкорбут, гнилбць. 
Цьіпленок курчі ( чіти). 
Цирюльник—цилюрник. 

Чахльїй-мйршавнй, чіхлий, плохйй 
(о животном, человеке) II - нуть — 
марніти, сбхти. 

Чахотка— сухбти || - точний — сухіт- 
ний. 

Чаша-чіша. мйса II-ка—чішка. мй- 
сочка; (на весах) — шіля, шілька. 
(Испил полную чашу горя)—Чимілу 
вйлив гіркбї. 

Чаща—хіща, гущавині. 
Чваниться — чвінитися, прйнлитися 

|| -ство- чвань, пихі. 
Чей, чья, чье — чий, чий, чий, чиї; 

(чей-то) — чийсь; (кое-чей)— дб-чий. 
Чек—чек II -овьій—чбковий. 
Чека (в оси)—зігвіздок. 
Чеканить (монету)—бйтн, карбувіти 

Ц - нньїй—карббваний. 
Чемодан—валізка, чемодін. 
Чем—1) ніж, аніж, як; від, над, за. 

(Чем—тем)—що-то. (Зта река глуб- 
же, чем та)—Ця річка глйбша від 
тієї, за ту; (Люблю больше, чем все 
остальное)—Над усб люблю; 2) (твор. 
пад. от что)—чим. (Чем-то)—чимсь. 

Челюсть- шблепа. 
Человеколюбие - гумінність Ц - нена- 

вистничество—мізантропія, відлюд¬ 
ність || - образний—ягодоподібний. 

Человек — людйна || -чество—люд¬ 
ськість, людство || - ность—людяність 

II - ЧНЬІЙ — людяний || - ческий — 
людський; (шесть человек) — шість 
чоловіка, шість душ. 

Челн—чбвсн (чбвна) || - нок—чбвник. 
Чепец,—очіпок. 
Чепуха—брнднй, нісенітниця, незніть- 

що. 
Черва (масть в картах)-чйрва. 
Червонец-червінеиь || -ний-червбний. 
Червь — грооік, червік; (собнр.) — 
черві || - ивий- червйвий. 
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Чердак — 214 

І Что 

Чердаї^- горйіце. 
Чередоваться—чергуватись. 
Через-чбрез, крізь, пбрез, за, у.; (через 
окно, двери/.. — крізь; (через реку 
море...) - чбрез, пбрез; (через год, ме- 
сяц...) за рік, місяць, у тйждень 

II -чур-занйдто, через міру у -поло- 
сица -черсзмбжиця, посмУжність. 

Черемуха—черемха. 
Черенок (ножа) — колбдка; (растения) 

ЖИВЧИК* 

Череп—чбреп. 
Черепаха - черспйха. 
Черепнца -дахівка. 
Черепок—черепбк Ц -пки- чербп'я. 
Черешня -чсрбшня. 
Черкать (Черкни две строчки) — 
Писни два рядбчки. 

Чернец—чернбць; (р.— ченцй, черцй). 
Чернило—атрамент, чорнйло || - ннль- 
ница-каламйр (-рй). 

Черновик чернбтка || - вой-нйчерно 
написаний. у 

Чернозем—чорнбземля. 
Черньїй — чбрний || - норабочий — 
чорнорбб II - нолесье - чбрний ліс. І 

Іернь-чбрнява, простблюд; (пренебре- 
жителько)—чернь. ^ 1 

Черпать черпйтн. 
Черствий —чарствйй, сухйй. 
Черта—риса, см^га; (чертм лица) — 
риси облйччя. 

Чертить - рисувйти у - теж-рисунок, 
зйрис || - ний— рисбвний || - ник — 
рисувальник 

Черти—чортів‘й, нечйста сйла; (нди к 
чертям!)—ідй під трй чорти Ц - тов¬ 
щина-чортівнй, чортовйння -тов- 

“с’снйТйГ"" 11 -Іенок-чортСНй. 

Чесать-чесйтн. 

ЧЄ(СсяУ'2СЛ^л!? ЧуХа™ (;ся)> скРебтй ( ся)> 2) (волоси и т. д.)—чесйтн. 
Чеснок—часнйк 
Чесотка—корбста || - точний — корб- 

стявий. . р 
Чествовать—шанувйти, ушанбвувати 
Честь—1) честь; 2) (честь и слава) — 
шйна, слйва у . тньїй - чбсннй н 
- тность чбсність II * столюбие і 
честолюбність. 

Чета-пйра; (сунружеская)-подружжя 
Четверг—четвбр (четвергй) У 
Четвертий — четвертий || -рть-чверть 
чвйртка Ц| - верка Іконей)-четвет!й: 

(В КЛРТаХ^ЧВ‘рка:на четвереньках) 
- річки, бкарач; (лазить на Ч-х) — 
рачкувйтн. 

Меткий—чіткйй Ц - кость - чіткість II 
- тншй—чітнйй, 11 

по!Д]Цять о -тьфежди—чотйри разРИ 

Чехол—покрівбць. , ' 
Чечевице- сочавйця. 

Чнж-^жУСКЙ 11" чатьій -лускувйтий. 

ЧИчНе7кий1ґ|и?ллИК~Уряд<5вець II -ни- 
Чинить- пУРЯДбпВСЬКИЙ> чинбвничий. чинить 1) см. Делать, довершать* 

2) лйгоднти, напрлвлйти, латйти 
ремонтувйтн. латати, 

Чнрикать- цвірінькати 

™сГМ)_ 

Л'“ннТость"ОЄ сленность — кількість, числб II 

сашмТЬС" ' <*ти піїті 

Чистить — чйстнти II - тка — чйщення- 
(на службе)—перевірка || -тилише- 
чистилище. (Чистить картошку ка- 
;;?сгу) - теребити кар?и°Д' “ 

ЧИС1імнЙп7й- ^ЙСТ.ИЙ; 2) (° золоте и т. д.) 
ческие Йугло«У\ИЙ; (-ЧИСТ0 екон°ми- 
умбви цУ т°В Я) ~ с£то економічні 
>мови || -топлотний — охййний II 
- сердечний—щиросбрднй у - писа- 
ние — краснбпис II -откровний 
чистокрбвний, щйрий Р 

іистота—чистотй, охййність (-пости) 
Читать-чнтйти; (по складам) - слебі- 
зувйти; (лекції) — викладйтн || . тель 
^«-тельский-читаї^ 

Чнхать—чхйтн; чмйхатн. 
лен- член, (спілки)_спілчйнин|Ь ский 

членський || - новреднтельство — 
скалічення 

Чмокать—цмбкати. 

ЧТ;П;ГРТ’ ^Ілько- куций, хбванець, 
безп йтко. (К чорту!)—к бісу; (чорт 

Чревїтьій КпогЧбр‘ 3~а Як; кйзна як- 
Нйсліжи.последствиями—багйтий „а 

ЧРчй3йнийаЙНИЙ -Надзви^«ний, незви- 

Чрезмерний—надмірний. 

<читй)7 11 ‘ Тец ~ чт(аь 
Что-що; (за что) - за-віщо, зй що: 

(ну, и что-ж!)—або щб?; (что-то)— 
шбсь; (нн к чему) —ні до чбго; 

ч,ем говорить) - за віщо, про віщо 
балйкати. (Конструкции см. при от- 
дельних глаголах). 



Чтобьі — 235 — Шест 

Чтобьі—щоб, щбби; (чтобьі только)— 
— ябй; (чтобьі хоть)—бодій щоб. 

Чубук—цибух. 
Чувственность—ПОХІТЛЙВІСТЬ II -ННЬІЙ 

--похітливий || - нтельность-чулість; 
(впечатлитсльность) — дотклйвість, 
уразливість Ц - тельньїй — чулий, 
чутлйвий; уразлйвий, дотклйвий. 

Чувство-почуттй; (лишиться чувств)- 
зомліти, знепрнтбмніти. (ҐІять чувств) 
—змйсел: збру, смаку, дбтику, ніоху, 
слуху || - вовать—почувіти, відчу¬ 
вати, вчувіти; (ч-ігь себя)—міти ся; 
(дать себя поч-ть)—дітися в знакй. 

Чугун—чавун, чугун. 
Чудак—см. Странньїй. 
Чудо—чудо, дйво || - десньїй — чудес¬ 
ний, чудбвий || -довище — марі, 

Шабаш — шабіш; гіді! (Шабаш!) — 
Гбді. 

Шаблон—шаблбн. 
Шаг — ступінь, крок || -ом— ходбю. 

(Убавить шагу) — зменшйти ходи 
|| - ать — ступіти; (делать большие 
шаги) — цибіти. (Неосторожний 
шаг) (переносно) — необережний 
учйнок. (Предпринять дальнейшие 
шаги)—ужйти подільших зіходів 
(не .крбків"). 

Шайба—перстйна, шійба. 
Шайка—бінда. 
Шакал—шакіл. 
Шалаш—курінь (куренй). 
Шалить пустувіти || - ловливьій — 
пустотлйвий II - лун — пустун, сва¬ 
вільник. 

Шаль—шаль. 
Шальной—навіснйй; шаліний. 
Шаман— шамін. 
Шампиньон—печерйня. 
Шапка—шіпка || - почник — шаповіл 

Ц - почньїй (разбор)—шапкобріння. 
Шар — куля; (земной шар) — збмна 

куля; тіло II - ик - гілька || - видний 
—кулйстий, опуклий. 

Шарабан—шарабін. 
Шарахнуться—метнутись. 
Шарить—нйшпорити, міцати. (Шарил 

в кармане),— Полінав, иоміцав у 
кешбні. 
Шаркать—чбвгати. 
Шарлатан—шарлатін, шахрій. 
Шарманка—катерйнка. 
Шарннр—шарнір, звій (звбю). 
Шаровари-см. Штани. 
Шатать,-ся—1) хитіти,-ся; 2) (шляться) 

—швЄндяти, тинйтисьЦ-кий-хисткйй. 

страхіття, потвбра || - внщний — по- 
твбрний. 

Чужой—чужий Ц - даться — цурітися 
||-дьій—1) чужйй; 2) (непричаст- 
нкй) — непричбтний (до чбго) || 
-странец — чужйнець, чужоземець 
Ц - странньїй — чужоземний || - бина 

—чужині, чуженйця. 
Чулан -комірка 
Чулок—панчбха || - ний—панчішний. 
Чума—джумі, чумі. 
Чумазьій -замазура. 
Чурбан—пень, колбда, оцупок. 
Чуть—лЄдвє, трбхи Ц -ткий - чуйний П 

-тко--чуйно; увіжно || -ткость-чуй- 
ність, чутливість || -тье—нюх; чутті. 

Чуять—чути, вчувіти. 
Чучело—опудало, одорббло. 

Шатер—наміт, шатрб; (палатка)- таш 
(тішу). 
Шафер—дружко. 
Шах—шах. 
Шахматьі—шіхи || -тньїй — шаховий; 

(ш-я доска)—шахівниця || - матист— 
шахівнйк, шахматйст. 

Шахта — шіхта || - тер шахтйр (-рй). 
Шашка—1) (игра)—шішка; 2)—шібля. 
Швед—швед Ц - ский—шведський. 
Швейний—швіцький || - ея — швічка, 
швіля. 

Швейцар—швайцір. 
Швьірять,-нуть — шпурлйти (шпур¬ 
нути). 

Шевелить,-ся—ворушити,-ся II * нуть- 
ся—поворухнутись. 

Шейка-шийка. 
Шелестеть—шелестіти, шамотіти. 
Шелк—шовк Ц - ковий — шовкбвий || 

- вица—шовкбвиця || -вичний червь 
— шовковйк II - водство — шовків¬ 
ництво. 

Шелохнуться —сколихнутись. 
Шелуха — лушпйння, лузгі, лускі || 

- шение—лущення || - шить-лускіти, 
лузіти. 
Шепелявий—шенслйвий, сюсюра. 
Шептать — шепотіти || -ться-шу шу¬ 

катись. 
Шеренга—шеріг; (ставить в шеренгу) 

— шерегувіти. 
Шероховатий-шерсткйй, шкарупкйй; 

(переносно чаще) — кострубітий (о 
етиле) 
Шерсть—вбвна, шерсть || -яной—вов- 
нйний Ц - тобит—шаповіл. 

Шершавий -шаршівий. 
Шест—жертйна, тйчка. 



Шествне - 236 — 

Шествне— пбхід (похбду). 
Шесть—шість (шостй й шістьбх) II 

-ой—шбстий; (ш-я часть) — шсстйна 
II -ерка — шестернй (лошадей); 
шостака, шістка (в картах) || - рня— 
шестернй Ц - надцать — шіснйдцять 
II -десят — шістьдесйт ||-тью — 
Шістьма II - тилетний.-дневний — 
ш(е)остнлітній, ш(е)остиденний II 
- угольник—ш(е)ости кутник. 
Шеф—шеф. 

Шея—шия; (задняя часть шеи)—карк, 
в-йзи II -ка-шййка||-ний—шийний, 
в язовйй. (Гнать в шею)—у трйшия 
гнати. 

Шибко—хутко, прудко. 
Шиворот—(за шиворот)—за кбмір. 
Шикарний—шикарний. 
Шило—шйло, швайка. 
Шина—шгіна. 
Шинель—шинбля. 
Шип—1) шгшнь; 2) (на кустарнике)— 

колючка; 3) (в подкове)—гак. 
Шиповник—шнпшгіна. 
Шипеть — сичати, шипіти; (о масло 

и т. д.)— шкварчатн || - пучий — ши- 
п^щий. 

Ширина широчінь, шир; (в ширину) 
—завшйршки, в шир. 

Ширма—параван, шгірма. 
Широкий — ширбкий; (увеличит)_ 
широчбнний, широчезний Іі - КО — 
ширбко II - плечнй — крижастий II 
- ота—широта. 

Ширь—шир (ж. р.). 
Шить—шйти. 

Шитье-1) шиттй, пошитгй; 2) (вьішн- 
тое)-шитвб, гаптування (см. Ви¬ 
шивка). 

Шиш—д^ля; (показать шиш) — д^лю 
дати. 7 

Шишка—1) шйшка; 2) (синяк)-г?ля. 
Шкап-шйхва; (для посудьі)-мйсник; 

(угольньїй)—косйнець. 
Шкатулка—шкатула. 
Шквал—шквал, шквйря. 
Шкворень—свбрінь. 
Шкив—шків. 

Школа—шкбла || - ник—школйр (-рй) 
|| - нический-школарський II - ний 

—шкільнйй. 
Шчура—шкіра, шкура. 
Шлак—шлак. 

Шлем-шолбм (будбнівка, комунйрка). 
Ііілепать—хлбпати; (по грязи)—тьб- 
пати Ц - нуться—гбпнутися, беббхну- 
тися, луснути. 3 

Шлея—шлей, нарйтники. 
Шлифовать—шліхувйти. 
Шлюз—бпуст, шлюз. 

Шлюпка—шлюпка. 
Шляпа бриль; (не соломенная) — ка¬ 

пелюх, капеліош. 
Шляться (см. Шататься)—шалйтись. 

чМмЄ^Ьй)~ ДЖМІЛЬ’ ЧМІЛЬ (джмелй- 

Шмигнуть—майнути, шурхнути. 
Шнурок - шнурбк, швбрка; (в шта¬ 
нах)—очкур. 

Шньїрять—шмиглйти. 
Шов—швб (ср. рода). 
Шоколад—шоколйд. 
Шомпол— ,драч (м. р.). (Бить шомпо¬ 
лами) — шомполйми бйти, драчами 
драти. 

Шопот — шбпіт (-поту) II - том — пб- 
шепки. 

Шорник—лймар ( ря). 
Шорох—шамотнй, шблест. 
Шори—шбрн. 
Шоссе—кйм'янка, шосб. 
Шпага—шпага. 
Шпала—шпала 
Шпик—шпи(і)г, шпібн. 
Шпилька—шпйлька. 
Шпион—шпібн, шпигун. 
Шпори—острогй, шпори. 
Шприц—шприц. 
Шрам — блгізна, шрам; (= ссаднна)— 

саднб. 1 

Шрифт—шрифт. 
Штаб штаб || - ний—штабнйй. 
Штани - штднй || - ннна - холбша, 
штанина. 

Штат штатЦ - ний-штйтний ||- тский 
—цивільний. 

Штемпель—штамп. 
Штиль—безвітря, штиль. 
Штопать—цюрувйтн. 
Штора—штбра. 
Шторм—шторм, борвій (-вію). 
Штраф — штраф || - овать — штрафу¬ 
вати. у 

шГГрехер- страйкбРбхер> стРап- 
Штрнх—штрих. 
ШТУїаТ1) штУка; 2) (матерії)- сувій 

(-вбю), постав. . 
Штукатурка—тннк, шпаруни; (извест- 

ка)—вйпна || - рить—тинкувйтн. 
Штурм—штурм Ц - мовать — штурму¬ 

вати. 1 •’ 

Штьїк-багнбт Ц - овой—багнбтннй. 
Шуба-хутро; (крестьянская)-кожух. 
Шулер-шулер, шахрай. 
Шум—(только о жнвом)—гймір (-ору), 
гармйдер, гйлас, гвалт, лбмент; 
гбмін (-ону), шблесг, (грохот)—см. 
І рохот; (о воде) — бурчання, дзюр¬ 
чання, клбкіт, булькотання || -меть— 



Шурин — 237 — Зфир 

гомоніти, галасувати, лементувати, 
шелестіти; бурчати і т. д. Ц - ньій — 
гучний, бучнйй; (наделать шуму) — 
наробити шелесту. 
Шурин—швйгер. 
Шуршать — шурхати, шарудіти, ше¬ 
лестіти. 

Шустрий—см. Проворний. 
Шут -блазень. 
Шутить — жартувати || - тка — жарт Н 

-тя—жартом, жартома; (обратнть в 
шутку)— на жарт повернути ||-тли 
вий — жартовлйвий Ц -товство — 
блазенство; || - шут—блазень (-зня). 

Щавель—шавій, шавбль. 
Щадить—мйлувати. 
Щебень—груз, жорства. 
Щебетать—щебетати, цвірінькати. 
Щеголь-см. Франт || -лять—чепу- 

рйтися, хизуватися, лишатися. 
Щедрий—гбйний, щбдрий. 
Щека—щокй Ц - ки -лйця. (Щеки рас- 

краснелись)—лиця зачервонілись. 
Щекотать — лоскотати || - тливий — 

1) (вопрос)—дражлйва справа; 2) (че- 
ловек)—лоскотливий. 
Щелкать — (зубами) — клацати, цб- 

кати; лускати, лйскати, клацати: 
(бичом) — хвйськати; (о соловье) — 
тьбхкати. 
Щелок—луг. 
Щель—щілйна, шпара || - лка—шпар' 

ка, щілинка. 

Щепок—щенй, цуценй. 
Щепетильньїй—(мелочний) — дріб'яз- 

кбвий; (обидчивий)- діткливий. 
Щепка—тріска, скіпка, скалка; (раз- 
бить в щ-и)—побгіти на скалкй, на 
гамуз потрошити. 
Щепотка—щіпка. 
Щетина—шітйна || - тка—щітка || - точ¬ 
ний-щіткар (-рй). 
Щипать—щипати; (шерсть, волоси)— 
скубтй. 

і Щипцьі—щйпці, кліщі; (для орехов)— 
тйскавка. 
Щит—щит. 
Щука—щука; (самец)—щупак, 

і Щупать—мацати. 
Щупальцьі—дотикальця; вусики. 
Щуриться—щулитися, примружувати 

бчі. 

(Слова на 3 в р. яз. б. ч. ипостранного происхождения и остаются без церевода 
в большинстве. Ниже дани некоторие слова). 

Зволюция — еволюція, поступування 
|| - цнонншй — еволюційний, посту- 
пбвний || - ционировать—еволюціо¬ 
нувати. 

Зкватор - рівнодЄпник, екватор. 
Зкзамен — іспит, екзамен; (держать 
зкзамен) —складати іспит; (видер¬ 
жать 8-й)—скласти іспит. 

Зкземпляр - примірник. 
Зкнпаж — пбвіз (-вбзу), екіпаж; (на 

корабле)—екіпаж. 
Зкономика — еконбміка || - мія — 

1) — ощадність, еконбмія; 2) (име- 
ние)—еконбмія II - ический— еконо¬ 
мічний || - номний — ощадний || 
- ном—оконбм, клйчник. 

Зксперимент—експеримент. 
Зксплоатировать — 1) визйскувати, 

експлоатувати; 2) (землю и т. п.) — 
експлоатувати || - тация — вйзиск, 
експлоатація || - татор — визйскувач, 
експлоататор || -тируемий — визй- 
скуваний; (о земле) - експлоатбваний. 

Зкстирпатор^-дряпак. 
Зкстренний—нагальний; (8-е заседа- 
дание)—надзвичайні зббри, позачер- 
гбві зббри. 

Злектричество—електрика || - ческий 
—електрйчннй || - трификация — 
електрифікація. 

Злемент—елемент, первісток; частка 
II - тарний - елементарний. 

Змаль—лолйва, склйця, емаль. 
Змигрант—емігрант. 
Знергия — енергія; завзйття || - гиче- 
ский.-ичньїй—енергійний. 

Зпидемия—пбшесть, єпідЄмія. 
Зпизод—епізбд II - дический—епізо- 
дйчний. 

Зпоха—епбха, доба. 
Зскадра—ескадра || - дрилья — ескад¬ 

рилья Ц -дрон—ескадрбн. 
Зсаул—осавул. 
Зстафета—штафЄтз. 
Зстетика—естетика. 
Зтаж—пбверх, етаж. 
Зтика—бтика 
Зтот, ата, 9ТО — Цей, ця, це 

(оцЄй, оий, оцЄ). (При обозначе- 
нии времени так^се)—сей, ся, се 
(СЄЙ рік, сьогб місяця, сьогбрічний). 

Зхо—луна. 
Зшафот—ешафбт, кобйла. 
Зфир—етбр. 



Юбнлсй — 238 — 
Ящур 

Юбнлей—ювілбй. 
Юбка—спідн йця. 
Ювелир —ювелір. 
Юг-півлевь (-ДНЯ) II - го-восток—пів- 

СХІД II - го-запад—південний 
зйхід II- го-восточньїй-південно-схід- 

' Г0'за»адньій - південно-захід¬ 
ній II - ЖНЬІЙ—південний. 
Юла—дзига. 
Юмор—гумор Ц - ристический—гумо¬ 
ристичний; (рассказ)—гумореска 

Юнга—молодик, юнга. 

| Юность-мблодість Ц - ноша —моло¬ 
дик, юнак, парубок Ц - шеский — 
юнйцвкнй II - шество — юнацтво II 
- НЬІЙ—молодйй. 

Юридический-юридйчннй, правнйчий 
Ллкт ~ ЮРЙАТ’ ПРаВИЙК II - рискон- сулвт—юрнскбнсульт. 
Юркий—в'іонкйй. 
Юстиция - юстйція. 

Я’—до* м’ене Є_Я’ МЄНб’ МЄН1’ (ко м,,е) 

Ябеда—наклеп. 
Яблоко-йблуко II - оня—йблуня; (ди¬ 

кая)—кнслйця. ’ ^ 
Явка—йвка || - очньїм порядком — са¬ 
мовільно ц - ньій—набчний, йвннй || 
- ность набчність, очевйдність || 
- вственньїй—яснйй, виразний 

Явление з'йвнще, йвнще; (в театре) 
ява Ц - вляться — явлйтись: (перед 

судом) - ставитися II - ется-є, ста¬ 
новить, складйе. (Партия является 
авангардом рабочего класса)- Пар¬ 
тія є авангард(ом) робітнйчої класи. 
(Кислород является частью воздухаі 
Кисень складає (станбвнть) ча¬ 

стину повітря. ' 
Ягненок—ЯГНЙ (-нйти). 
Ягода-йгода || -дицьі-зад. 
Яд-отрута, трійло, їдь (-ди) ц -0ви- 

ЯзвиГЛГЙ:(’'ЗВ"ТЄЛ'"Ш",-см- 
Ядро—ядрб. 
Язва — болйчка; (сибирская язва)— 
сибірка, гелій || - ительньїй-уіади- 
внй, їдючнй. 3 

Язьік — язйк, мбва || - коведение— 
мово[язико)знавство. II - вед—мово¬ 
знавець; (ломаньїй)—калічена мбва; 
(сукоиньїй)—*повстйна мбва || - чник 
-язйчник. поганин. 

Яйцо — яйцб, крашанка Ц - ичко_ 
яєчко Ц -ичница-ябчня. 

Якорь—йкір, кбтва. 

Я зШкгшСЯ“В0ДЙТИСЯ 3 ким’ вигатися 

Яма-йма; (сорная)-смітнйк); (в реке 
море) ковбаня II -мка—ймка, дірка' 

Ямщик—візнйк, хурман. ' 

йезввй'011 •скип-сі'‘ай"»- 
Яркий - яскравий II - ко-зеленьїй — 
Йрий, прикро-зелбний II -ко-желтьій 
жовтогарйчий || - ко-красньїй—яс¬ 

но червбний. 
Ярльїк—налйчко, ярлйк. 
Ярмарка - йрмарок; (крещенская)- 
йрмарок на Водбхрещу. 

Ярмо—І) ярмб; 2) (переносно) кор¬ 
мига, ярмб. ' р 

Яровой—яровгій; (хлеб)—ярнна 
Ярость—сказ, лютість. 
Ярус—см. Зтаж. 
Ясень—йсень. 
Ясли—йсла. 
Ясньїй—йснгій; (переносно) — йснйй 
виразний; (о погоде)—годйна. 

Ястреб—йструб. 
Ячейка—(в сотах)—комірка, чарунка: 

(переносно)—осербдок. 

ЯЧМй!!^ЯЧМ,ЧЬ (ячмй»ю) II - менньїй —йчний, ячмінний. 

Яй^р^.йщур' лУсков6цьІІ * нца — 

Ящик—скринька: (в столе)-шухлйдка- 
(картонний;—шабатурка 

Ящур (болезнь)— слйнівка. 



В КНИГАРНЯХ ДВУ 
є такі словники української мови 

ВУАН— Анатомічні назви. Стор. 81. Ц. 1 крб. 50 к. 

ВУАН— Російсько-український словник. Том І. (А—Ж). Стор. 290. 

Ц. 2 крб. 50 к. 

Голоскепич—Український правописний словничок. Ц. 40 к. 

Грінченко, Б.—Українсько-російський словник. Стор. 2178. Ц. 6 крб. 

Калинович, Ф.—Словник математичної термінології. Ч. І. Термінологія 
чистої математики. Стор. 240. Ц. 4 крб. 

Калинович, Ф,— Словник математичної термінології. (Проект). Ч. II. Тер¬ 

мінологія теоретичної механіки. Ст. 80. Ц. 1 крб. 

Курило, О.—Словник хемічної термінології. Стор. 143. Ц. 1 крб. 80 к. 

Савченко.А.—Практичний українсько-російський словник. Стор. 270.Ц. 60 к. 

Практичний російсько-український словник. Ц. 40 к. 

Секунда, Тадей—Німецько-російсько-український, словник термінів а обсягу 
механіки з українським та рос. покажчиками. Ц. 45 к. 

Тутковський, П.—Словник геологічної термінології. Стор. 201. Ц. 2 крб. 50 к. 

Уманець, М., і Спілка, А.—Російсько-український словник. Стор. 1149- 

Ц. 4 крб. 

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО 
УКРАЇНСЬКОЮ мовою 

Останні видання 

Бляско Ібаньес— Валенсійські оповідання. Переклад з еспанськоТ В. Са- 

мійленка. Стор. 232. Ц. 50 к. 

Васильченко, С.—Повна збірка творів. Том І. Стор. 312. Ц. 1 крб. ЗО к. 

Вовчок Марко—Твори. За редакцією і з критично-біографічною розвід¬ 

кою О. Дорошкевича. Том І. Стор. 363. Ц. 1 крб. 35 коп. 

Вовчок Марко.—Твори. Том П. Стор. 383. Ц. 1 крб. 40 коп. 

Гете, Иоіан-Вольфіані—Фауст. Трагедія. Переклав з німецької М. Уле,ко. 

Част. І. Стор. 331. Ц. З крб. 

^ ' 1 

г 
ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО УКРАЇНИ 

Харків, Спартаківськнн пров., 3. 



Головко, А,-Можу. Збірник оповідань. Стор. 354. Ц. 2 крб. 25 коп. 

освітній, О. - Тюнгуй. Новели з життя китайського народу- 2 вид. 
Стор. 139. Ц. ЗО к. 

Журлива. О.-Металом горно. Том І. Поезії. Ст. 127. Ц- 90 к. 

вченко. Л/.-Імлистою рікою. Збірка оповідань. Ст. 304. Ц. 1 крб.5к. 

І Копи.кенко, О. СенчинІ пригоди. Ст. 38. Ц. 35 к. 

Коцюбинський, М.—„Гаїа шог^апа". Ст. 221. Ц. 60 КТ 

Косинка. А.—В житах. Збірка оповідань. Ст. 190. Ц. 1 крб. 45 к. 

Котляревський, /.-Твори. 1. Енеїда, 2. Наталка-Полтавка, 3. Москаль- 

арівник. ред. і з переднім словом та примітками акад. 

С. Ьфремова. З портретом Котляревського. Стор. 336. 
Ц. І крб. ЗО коп. 

Микитенко, /.-На сонячних гонах. Збірка оповідань. Ст. 181. Ц. 80 к 

Нечуй-Аевииький 1. С. Твори. Том 1. За редакцією і з критичною роз¬ 

відкою Ю. Мансика. Стор. 380. Ц. 1 крб. 40 коп. 

Осьмачка. Г.-Скитські вогні. Поезії. Ст. 95. Ц. ЗО к. 

Панч, П—Мишачі нори. Збірка оповідань. Ст. 242. Ц. 90 к. 

Панн, П.— Солом'яний дим. Збірка оповідань. Ст. 189. Ц. 65 к. 

*Плуіи Літературний альманах. За редакцією С. Пилипеяка. Збірник 
другий. Ст. 295. Ц. 2 крб. 50 к. 

Поліщук, В. Громохкий слід. Поезії. Ст. 312. Ц. 2 крб. 80 к. 

Рильський, Л/.-Під осінніми зорями. Друга книжка лірики. Вид II, пере- 
роолене. Ст. 103. Ц. 60 к. Р 

Рильський, М.—Тринацята весна. Лірики кн. IV. Ст. 69. Ц. 50 к. 

Сосюра, В.—Сніги. Поезії. Ст. 64. Ц. ЗО к 

Сосюра, С. - Гарас Трясило. Роман. Ст. 80. Ц. 1 крб. 

Франка, І— Отець гуморист. Оповідання. Ст. 54. Ц. 25 к. 

Франко, /.—Як ченці дітей навчали (5сЬоп зсЬгеіЬеп). Ст. 14. Ц. 10 к. 

Франс, А. Повстання анголів. З французької переклав Є. Касянснко 
Вид. II, переглянуте. Ст. 305. Ц. 2 крб. 

Хвильовий, М.—Бараки, що за містом Ст. 23. Ц. 10 к. 

Хвильовий, М — В очереті. Ст. 56 Ц. 25 к. 

Хвильовий, М.—Життя. Ст. 13. Ц. 7 к. 

Хвильовий, М,—Кіт у чоботях. 2 вид. Ст. 35. Ц. ЗО к. 

Хвильовий, М— На глухім шляху. Ст. 16. Ц. 16 к. 

Хвильовий, М.—Синій листопад. Ст. 24. Ц. 10 к. 

Яблдненко, В —Галичина. Поезії. Ст. 159. Ц. 80 к. 
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