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Вступне слово
Предкладаный честованым ужывателям правописный і ґраматічный словник 

творить неоддїлну часть правил русиньского правопису, котры суть обсягнуты в 
публікації Русиньскый язык в зеркалї новых правил про основны і середнї 
школы з навчанём русиньского языка, выданых выдавательством Русин і Народны 
новинкы (Пряшів 2005). Обидві тоты публікації вытваряють якбы єдно цїле, бо єдна 
без другой не можуть дослїдно наповнити цїль, поставленый перед ґрафічнов 
(писанов) комунікачнов кодіфікованов нормов русиньского літературного языка. Ясно, 
же публікація не є призначена лем школярям основных школ, штудентам середнїх і 
высокых школ (як ся то здає з назвы публікації), але і учітелям, журналістам, писателям і 
многым далшым ужывателям, то значіть, вшыткым тым, хто ся хоче справно выражати 
ґрафічнов (писанов) кодіфікованов подобов (нормов) русиньского літературного 
языка. Прічіна є проста: іншого цїлорусиньского орфоґрафічного словника дотеперь 
іщі не є. Зато собі в сучасности не можеме з фінанчных доводів доволити особитны 
правописны словникы про школы, а особитны про остатнїх ужывателїв. З той прічіны 
россяг словника не є приспособленый лем школьскым потребам.

В правописнім і ґраматічнім словнику суть в правописно кодіфікованій подобі 
захоплены найужыванїшы слова словникового складу цїлонародного русиньского 
языка. Хоць в школьскій практіцї, в журналістіцї, в театрї, в умелецькій літературї є 
велике снажіня ужывати што до лексікы лем літературну норму, не все ся то дотеперь 
дарить. Хоць ужываный язык має цїлонародну платность, не все як при офіціалній, 
так і при неофіціалній комунікації ся дотримують літературны нормы. На сучасній етапі 
розвоя русиньского языка є іщі тяжко з істотов твердити, же дана лексема є наісто 
уж літературна а інша – нїт. При офіціалній і неофіціалній комунікації часто ужыєме 
діалектны формы або елементы іншого языка (главно словеньского, але і анґліцького, 
україньского, чеського, руського, мадярьского, нїмецького і ін.). Главно в теперїшнїм 
часї, кідь суть масово росшырены розлічны формы комунікатівных средств, поступно 
ся вытварять окрема форма народного языка, котру поужываме найчастїше, тзв. 
штандартна форма (штандарт). При нїй часто чути і жарґонны выразы, главно з 
области професіоналного жарґону.

Літературна форма языка бы мала быти найдоконалїша. Лемже она ся вытварять 
не десять років (як є то в нашім припадї), але десяткы і стовкы років. Хоць і мы 
ся стараме выдїлёвати в нашім языку языковы (ці обєктівны) штілы (научный, 
публіцістічный, умелецькой літературы і ін.), найросшыренїшым є говоровый (бісїдный) 
штіл, котрый має много сполочного із штандартнов формов языка. Зато бы ся дало 
повісти, же наш русиньскый язык в своїй цїлонародній формі обсягує літературну, 
штандартну і субштандартну лексіку а окраёво тыж областну і діалектну лексіку. Также 
предложеный словник обсягує главно цїлонародну лексіку (літературну, штандартну 
і субштандартну), а в малій мірї тыж областну і діалектну лексіку. До словника суть 
зачленены тыж особны мена і ґеоґрафічны назвы.
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Як поужывати словник
При обробцї словниковых єдиніць суть уваджаны основны ґраматічны даны при 

зачленїню к частям речі. Є вызначеный род субстантівів (назывників) – м, ж, с, і фор-
мы ґенітіва єд. і мн. чісла (часто мають варіатне закінчіня). При часословах є означіня 
їх виду – незав., зав., а при векшинї з них тыж перша особа єднотного чісла (кідь ся з 
лоґічно-семантічного погляду не дасть утворити, бо з формалного погляду є то мож-
не все, – тогды є там третя особа єднотного чісла, або дане вербалне гесло зістає без 
выучіня особных форм) і третя особа множного чісла презенса а тыж форма часопри-
давника (партіціпія). Першу особу єднотного чісла сьме выбрали зато, же ту найчастї-
ше настає алтернація послїднёго согласного основы, а третю особу множного чісла 
зато, же ту ся найсправнїше дасть выдїлити основа презенса. При остатнїх частях речі 
все означуєме адвербій (присловник), препозіцію (приназывник), конъюнкцію (злуч-
ник), партікулу (частку) і інтеръєкцію (чутєслово).

В рамках успорности быв выужытый прінціп гнїздованя, т. зн. споёваня родинных 
слов до сполочного гесла, як напр.: формы женьского роду субстантівів утвореных 
од муж. роду, здрібнїлы субстантівы, односны адъєктівы і т. д. До єдного гесла ся 
вчленяли і слова тіпу хірýрґія, хірýрґ, хірýрґíчка, хірýрґíчный і т. п. К адъєктівам 
ся придають одводжены адвербії главно на о/ї і абстрактны субстантівы на ость,  
ство. К часословам ся придають справила закінчіня субстантівів середнёго роду на 
ня, закінчіня партіціпій (ный, тый і ін.), а выхабляють ся сістемы особных флексій 
при тых часословах, при котрых суть ясны, або аналоґічны з попереднїх прикладів:  
у (ю), м про 1. ос. єд. ч, уть (ють), ать (ять) про 3. ос. мн. ч.; наперек ясности 
і аналоґії з подобныма чаословами, особны флексії або і цїлы слова ся уводять при 
змінї в основі часослова або при змінї акцента, і т. д. Также гесла потім приближно 
вызерають так:
1. áдепт -а -ів м; ка -ы -ток ж
 – адеквáтный; о/ї адв.; ость -и ж
 – парафразовáти -ýю -ýють незав.; ный; ня с
 – парфіновáти незав.; п. ся; ный; ня с
 – писáти пћшу пћшуть незав.; ня с
2. К основному субстантіву ся придає єдно здрібнїле:
 а) мáчка -ы -чок ж; мáча -ати -ат с
 б) дві і веце здрібнїлых субст. ся приводять в самостатнім геслї: хќжка -ы -жок ж;  

хќжча -ати -ат с
 в) звеличены субстантівы ся приводять в геслї, в сполочній гесловій єдиніцї: хќжа -ы 

хыж ж; ный; иско -а -ћск ж і с
3. В єднім сполочнім геслї ся дають назвы научных одборів, смеровань і т. п. і одборників 

тых одборів, представителїв смеровань а тыж односячі ся к ним одповідаючі односны 
адъєктівы і можны адвербії:

 а) кардіолóґія -ії ж; лóґ -а -ів м; лóґічка -ы -чок ж; лоґíчный;
 б) конзерватівíзм -а м; конзерватівíста -ы -ів м; ка -ток ж; ный; -о/-ї адв.; ость -и ж
4. В сполочнім геслї з нерефлексівным вербом (часословом) ся приводять і рефлексівны 

подобы з рефлексівным і реціпрочным значінём нерефлексівных часослов респ. 
паралелны рефлексівны подобы:

а) брáти берý берýть незав.; б. ся; б. собі/сі
б) договорити -рю -рять зав.; д. ся; д. собі/сі
Є знаме, же дакотры рефлексівны формы часослов не можуть з лоґічно-семантічного 
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погляду выступати в формі 1-ой особы єд. чісла. Тогды позначку тіпу в. ся і т. п. треба 
односити лем к 3-й особі множного чісла (напр.: вáрять ся).

5. Економічности служить і уведжіня дакотрых зложеных слов в єднім геслї лем в подобі 
другой части зложеного слова, напр.: лїсожќтель -я -їв м; жќтелька -ы -лёк ж;  
жќтельскый; жќтельство -а с

6. При уваджанї одводженых слов в сполочній гесловій єдиніцї лем в подобі ґраматічного 
або словотворчого суфікса платить, же одводжуючов основов є геслове слово або 
беспосереднё передстояче слово. При тім є основне слово фіксоване з тым суфіксом, 
котрый ся при творїню одводженых форм выхаблять, напр.:

 а) лΐска -ы -сок ж; óвый;
 б) столњрь -њ -ΐв м; скый; ство -а с.
7. При чітаню словника треба мати істы зналости з области словотворїня. Кідь одводженов 

основов не є лем геслове слово, але тыж од нёго утворене слово, напр.:
 а) рóзум -а/-у м; óвый; о адв.; ость -и ж
 б) писмéно -а -мен с; óвый; ко -а -нок с; óвый
8. Кідь при творїню слов в основнім слові настає даяка звукова зміна, так одводжене слово 

ся выписує цїле, напр.: 
 а) жывáн -á -ів м; жывáньскый; ство -а с;
 б) отéць -тцњ -тцΐв м; отцљвскый; (по) ы адв.
 Тот прінціп ся реалізує в припадах, котры бы могли быти проблематічны або 

неєднозначны, напр.: а) прéмія -ії -ій ж; преміóвый; б) пастќрь -њ -ΐв м; пастќрик -а  
-ів м; в) пацкáнь -њ -ΐв м; пацкáник -а -ів м; г) лос -а -ів м; лóсїй.

Правописный і ґраматічный словник русиньского языка зложыли: Василь Ябур – 
слова на буквы А, Б, В, Г, Ґ, Д, Е, Є, Ё, Ж, З, І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, 
Я. Анна Плїшкова – слова на букву П; Кветослава Копорова – слова на буквы: Р, С, 
Т, У.

 

При укладаню даного словника были выужыты:
1. Панько Ю. і кол.: Орфоґрафічный словник русиньского языка, Русиньска оброда, 

Пряшів 1994.
2. Латта, В.: Атлас україньскых говорів Східної Словаччини. Братислава – Пряшів, СПВ, 

Відділ української літератури, 1994.
3. Панько, Ю.: Русиньско-русько-україньско-словеньско-польскый словник лінґвістічных 

термінів. Русиньска оброда, Пряшів 1994.
4. Алмашій, М., Поп, Д., Сидор, Д.: Русинсько-украйинсько-руськый словарь. Удавательство 

В. Падяка, Ужгород 2001.
5.  Hnát, A.: Krátky rusínsky slovník. Trebišov 2003.
6.  Сірка, Й., Муличак, Ю., Баушенко, А.: Короткий словник говірки села Ублі. Зіґен, Пряшів 

1999.
7.  Rieger, J.: Słownictwo i nazewnictwo lemkowskie. Semper, Warszawa 1995.
8.  Horoszczak, J.: Словник лемківско-польскій і польско-лемківскій. Rutenika, Warszawa 

2004.
9.  Білецький-Носенко, П.: Словник україньскої мови. Вид. „Наукова думка“, Київ 1966.
10. Горбач, О.: Південнолемківска говірка й діялектний словник села Красний Брід бл. 

Меджилаборець. Мюнхен 1973.
11.  Бескід, Н. А.: Мадьярско-русскій словарь. Пряшов 1920.
12.  Бокшай, Е., Ревай, Ю., Бращайко, М.: Мадярсько-руський словарь. Ужгород 1928.
13.  Годинка, А.: Русинсько-мадярськый словарь глаголув. Nyiregyháza 1991.
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14.  Митрак, А.: Мадьярско-русскій словарь. Ужгородъ 1922 – 28.
15.  Чопей, Л.: Русько-мадярский словарь. Будапештъ 1883.
16. Ганудель, З.: Лінгвістичний атлас українських говорів Східної Словаччини. СПН,  

Братислава – Пряшів 1981 – 89; Prešov, Exco 2001.
17. Дзендзелівський, Й.: Лінгвістічний атлас українських народних говорів Закарп. області 

УРСР (лексика) ч. ІІ, Ужгород 1960.
18. Rieger, Y.: Slowniczek gwary łemkowskiej z okolic Gribowa. In: Slavia orientalis, t. XXXVII, 

NR. 2, 1988.
19. Кириченко, І.: Орфографічний словник для школи. Київ 1954.
20. Орфографический словарь русского языка. Ред. С. Г. Бархударов. „Русский язык“, 

Москва 1987.
21. Pravidlá slovenského pravopisu. Red. J. Kačala. SAV, Bratislava 1991.
22. Русиньска проза і поезія главно сучасных авторів (М. Мальцовска, Ш. Сухый, М. Ксеняк, 

Ю. Харитун і іншы).

Список поужытых скорочінь і значок
Части речі:
суб. – субстантів (назывник)
ад. – адъєктів (придавник)
нум. – нумерáлії (чісловник)
прон. – прономіна (містоназывник)
верб. – вербум (часослово)
адв. – адвербій (присловник)
преп. – препозíція (приназывник)
кон. – конъюнкція (злучник)
парт. – партікула (частка)
інт. /інтеръєк. – інтеръєкція (чутєслово)
предік. – предікатів

Пады:
Н. – номінатів
Ґ. – ґенітів
Д. – датів
А. – акузатів
Л. – локатів
І. – інштрументал
В. – вокатів

Номіналны (менны) і вербалны (часословны) формы:
м – субстантів мужского роду
ж – субстантів женьского роду
с – субстантів середнёго роду
спол. р. – субстантíв сполочного (мужского або женьского) роду
мн. – множне чісло
єд. – єднотне чісло
лем мн. – субст. лем множ. чісла (т. зв. помножны)
гром. – громадны субстантівы
незм. – незмінный (несклонный) выраз
нежыв. – форма нежывого субстантіва
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жыв. – форма жывого субстантіва
інф. – невызначена форма часослова (інфінітів)
індік. – ознамовый способ (індікатів)
імпер. – розказовый способ (імператів)
конд. – условный способ (кондіціонал)
през. – теперїшнїй час (презенс)
прет. – минулый час (претеріт)
фут. – будучій час (футурум)
незав. – незавершеный вид
зав. – завершеный вид
ос. – особа
особ. – особный
неос. – неособный
трансґр. – часоприсловник (трансґресівум)
партіц. – часопридавник (партіціпій)
поз. – позітів
компар. – компаратів
суперл. – суперлатів
вызнач. – вызначена форма часослова
прир. – прирядный
підряд. – підрядный
указ. – указуючій

Іншы скорочіня і значкы:

арх. – архаізм (застарїле слово)
демон. – демонолоґічный твор
діал. – діалектізм
гов. – слово говорового штілу
жыв. – жывотне
нежыв – нежывотне
слов. – словакізм
чех. – чехізм
рус. – русізм
укр. – українізм
русинь. – русиньске (звычайно забыте) слово
в зн. /в знач. – в значіню
і ін. – і інше
і под. – і подобно/-ї
і т. д. – і так далше
напр. – наприклад
звыч. – звычайно/-ї
оф. – офіална назва
поз. – позерай
пис. – писаный, писомный
порів. – порівнай
пром. – промысловый
росл. – рослина
скор. – скорочіня
т. зн. – то значіть
т. є. – то є
фраз. – фразеолоґізм
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A
а кон і парт.
а ба
а та
а так
а то так!
абáт -а м; іша -ы ж;  

тьскый; ство с
абдікáція -її ж;  

абдікачный
абдіковáти незав. і зав.; 

абдікованый
абзáц -а м; овый
абітурьџнт -а м; ка -ы -ток 

ж; тьскый
áбы кон. і парт.
áбо кон.
абнормáлный; о/ї адв.;  

ость -и ж
абонéнт -а м; ка -ы -ток ж;  

ный, -тьскый
абóрт -а м; абортíвный
абревіатýра -ы, -тур ж
абсéнція -ії ж; абсéнчный
абсентéр -а м; ка -ы -рок ж; 

абсентерьскый
а(б)сентíрка -ы ж
абсолвéнт -а м; ка -ы  

-ток ж
абсолвовáти зав.
абсолутізáція -ії ж
абсолутíзм -а м; 

абсолутíста -ы м;  
ка -ы -ток ж

абсолутізовáти зав. і незав.
абсолутный; о/ї адв.;  

ость -и ж
абсолутóрій -ія м
абсорбовáти зав. і незав.; 

а. ся
абсорбовáный; ость -и ж
абстінéнція -ії ж;  

абстінéнт -а м;  
ка -ы -ток ж;  
тьскый

абстіновáти зав. і незав.
абстраговáти незав. і зав.
абстраговáный; ваня с.
абстрáкт -а м
абстрáктный; о/ї адв.;  

ость -и ж

абстракціонíзм -а м; ніста 
-ы м; ка -ы -ток ж;  
ністічный

абстрáкція -ії ж; 
абстрáкчный

абсýрдный; о/ї адв.;  
ость -и ж

абсцéс -а м
абшлáґ -а м (арх.)
áбшток -а м (арх.)
авантґáрда -ы ж; ный
авантýра -ы -тур ж; іста -ы  

м; íстка -ы ж; ічный;  
о адв.

Авáр -а м; ка -ы -рок ж; 
аварьскый

áвґуст -а м; авґустóвый
авдіџнція -ії ж;авдіџнчный
авдíтор -а м; ка -ы -ок ж;  

торьскый
авдітóрія -ії -ій ж
авéрзія -ії ж; авéрзный
авіáція -ії ж; авіачный
авіапóшта -ы ж; поштовый
авíзо -а -із с
авізовáти незав. і зав.;  

ваня -я с
áвкція -ії ж; áвкчный
áвла -ы авл ж; (авла максіма)
авокáдо -a -aд с.; 

авокáдовый
Авраам -а м
Австрáлія -ії ж; Австралчáн 

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
австрáльскый

Áвстрія -ії ж (оф.); 
Австрíєць я їв м; йка  
-ы -ёк ж; Австріњк -а -ів  
м (арх.); ячка -ы -чок ж;

 австрійскый
авт -у м; овый
автентічный; о адв.;  

ость -и ж
автíст -у м.; íчный
áвто -а авт с; овый; очко  

-а -чок с
автоантéна -ы -ен ж
автобіоґрáфія -ії ж; 

біоґрафíчный; о адв.  
-ость -и ж

автобýс -а м; óвый;  
бýсик -а м

автоґéн -а м; óвый
автоґрáм -а/-у м
автоґраміáда -ы -іад ж
автоґрáф -а -ів м; ічный;  

ость -и ж
автокáр -а -ів м; овый
автоколóна -ы -лон ж
автокрáція -ії ж; автокрáт  

-а м; íчный; о адв.;  
ость -и ж

автомáпа -ы -мап ж
автомáт -а/-у м; іка -ы ж
автоматíчный; о адв.;  

ость -и ж
автоматізáція -ії ж
автоматізовáный; ость  

-и ж
автоматізовáти незав. і зав.
автомехáник -а м; ічка -ы 

ж; ічный
автомобíл -а м; óвый
автомобілíзм -а/-у м;  

мобілíста -ы м;  
ка -ы -ток ж; íчный

автомобíлка -ы -лок ж;  
бíлный

автомотоклýб -а/-у м
автонóмія -ії ж; нóмный;  

о/ї адв.; ость -и ж
автономíста -ы м; íчный
автопортрéт -а м
áвтор -а м; ка -ы -рок 

ж; рьскый; ы адв; 
áвторство -а -ств с

автореферáт -а м
авторізáція -ії ж; овáный;  

овáность -и ж
авторізовáти зав. і незав.
авторíта -ы ж; авторітéт  

-а м; татíвный/тáрный;  
о/ї адв.; ость -и ж

автосалóн -а м
автостóп -а м
автострáда -ы -рад ж; ный
автохтóнный; ость -и ж
агá інт.
агóй інт. (неол.)
Аґáта -ы ж

а Аґáта
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аґáц -а м; аґáцик -а м; 
аґацóвый

аґéнда -ы аґéнд ж
áґенс -а м; óвый
áґент -а м; ка -ы -ток ж;  

тьскый
аґентýра -ы -тур ж; ный
аґітáтор -а м; ка -ы -рок ж;  

рьскый
аґітáція -ії ж; аґітáчный
аґітовáти незав.; ваня с
аґломерáт -а м
аґломерáція -ії ж; 

аґломерáчный
аґлутінáція -ії ж; 

аґлутінáчный
Аґнéса -ы ж
аґностіцíзм -а/-у м; аґнóстік 

-а м; íчный
аґóнія -ії ж; аґонічный
аґрáрник -а м; ічка -ы  

-чок ж
аґрáрный
аґреґáт -а м; ный
аґрéсія -ії ж; аґресíвный;  

о/ї адв.; ость -и ж
аґрéсор -а м; ка -ы -ок ж;  

рьскый
аґрокóмплекс -а м
аґронóмія -ії ж; аґронóм -а 

м; ка -ы -мок ж; ічный
ад áкта, скор. а. а.
адáджіо -ія с; ададжіовый
Áдам -а м
адаптабíлный; ость -и ж
адаптáція -ії ж; адаптачный
адаптéр -а м
адаптовáти незав. і зав.; 

а. ся
áдвент -а/-у м; іста -ы м;  

істка -ы ж; ный
адвéрбій -ія м; 

адвербіалный
адвокáт -а м; ка -ы -ток ж;  

тьскый
адвокáція -ії ж; 

адвокачный
áде, áдека адв.
адеквáтный; о/ї адв.;  

ость -и ж
адепт -а м; ка -ы -ток ж
ад гóк адв.
адьџ інт.
адъєктíв -а м; адъєктíвный
адъюнкт -а м; ка -ы -ток ж

адміністратíва -ы ж; ный;  
о/ї адв.

адміністрáтор -а м; ка -ы  
-рок ж; рьскый

адміністрáція -ії ж; ачный
адміністровати незав.;  

ня с
адмірáл -а м; льскый
адоптíвный
адоптовáти зав.; ня с
адóпція -ії ж; адóпчный
адреналíн -а-/у м; овый
адрéса -ы -рес ж
адресáрь -я м
адресáт -а м; ка -ы -ток ж
адресный; о/ї адв.; ость 

-и ж
адресовáти зав. і незав.;  

ный; ность -и ж
Адріáн -а м
Адріáна -ы ж
аербéк -а -ів м
аеробíк -а/-у м
аеродром -а/-у м
аеродінáміка -ы ж; ічный;  

о адв.; ость -и ж
аж парт. і кон.
ажаж адв.
áжбы парт.
áжур -а/-у м; ка -ы -рок 

(вышывка); овый
ажуріта -ы ж
аз -а м (назва буквы, 

зачаток дачого)
áзбест -у м; овый
áзбука -ы ж;  

áзбучный/азбукóвый
Азербайджáн -у м; 

Азербайджáнець  
-нця -їв м; ка -ы -нок ж; 
азербайджáньскый

Áзія -ії м; Азіáт/Азíєць -а  
-ів/-я -їв м; Азіáтка/
Азíйка -ы -ток/-ы -ёк ж; 
азіáтьскый/азíйскый

áзіл -а м
азімýт -а/-у м
аідс -у м
ай кон. і парт., інт.
аяй інт.
айно парт. (обл.)
айбо кон. (обл.)
айнцвай адв. (діал.)
академік -а м; ічка -ы  

-чок ж

акадéмія -ії ж; ічный;  
о адв.; -ічность -и ж

акафíст -а м
акварéл -а м; овый
акварелíста -ы м;  

ка -ы -ток ж
аквáрій -ія м; íйный
аквізíтор -а м; 

аквізíторьскый
аквізíція -ії ж;  

аквізíчный
áкер акра м; акрóвый
акламáція -ії ж; 

акламачный; о/ї адв.
акліматізáція -ії ж; затор -а 

м; ованый; ованость  
-и ж; ачный; ованя с

акліматізовáти незав. і зав.; 
а. ся

акомодáція -ії ж; ачный
акомодовáти зав. і незав.; 

а. ся
áкне с, нескл.; акнóзный
áкорд -а/-у м; ный, -овый
акордеóн -а м; овый
акордеоніста -ы м; ка -ы  

-ток ж
акредітáція -ії ж;
акредітовáный; ость -и ж; 

ня с
акредітовáти зав.; а. ся
акробáт -а м; ка -ы -ток ж
акробáція -ії ж;  

тічный; о адв.;  
ость -и ж

акропóла -ы -ол ж
аксіолóґія -ії ж; ічный
аксіóма -ы ж
акт -у м; акты -ів (мн.)
актéр -а м; ка -ы -рок ж
актíв -у м
актівíста -ы м; ка -ы -ток ж
актíвный; о/ї адв.; ость 

-и ж
актівізáція -ії ж; ачный
актівізовáти незав. і зав.; 

а. ся
актівовáти незав. і зав.
актóвка -ы -вок ж
актуалізáція -ії ж;  

зачный; 
актуалізовáный;  
ость -и ж; аня с

актуалізовáти незав. і зав.
актуалíта -ы -літ ж

аґáц актуалíта
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актуáлный; о/ї адв.;  
ость -и ж

акумулáтор -а м; овый
акумулáція -ії ж; ачный
акумуловáти незав. і зав.; 

а. ся
акумуловáный; аня с;  

ость -и ж
акýрат адв. і парт.
акурáтный; о/ї адв.;  

ость -и ж
акýстіка -ы ж;  

акустічный; о адв.
акýт -а м; óвый
акýтный; о/ї адв.;  

ость -и ж
акузатíв -а м; ный
акцелерáтор -а м
акцелерáція -ії ж; 

акцелерачный
акцелеровáти зав. і незав.
акцéнт -а м
акцентовáти незав.
акцентолóґія -ії ж; íчный
акцептáція -ії ж; áчный
акцептовáный; ость -и ж
акцептовáти зав. і незав.;  

ня с
акціонáрь -я м; скый
áкція -ії ж; акчный;  

ость -и ж
áкція -ії (учáстина) звыч. мн. 

ж; акціовый
алабáстер -тра м; 

алабастрóвый; о адв.
Алáг -а м
алáрм -а/-у м
алармовáти незав.
Албáнія (оф.) -ії/Албáньско 

(гов.) -а; Албáнець -я -їв  
м; ка -ы -нок ж; 
албáньскый

албатрóс -а м;  
албатрóсїй

Áлберт -а м
албíн -а; мн. ы м; ізм
áлбум -у; м; óвый
áлґебра -ы ж; 

алґебраíчный; о адв.
алґорíтм -а м; ічный; о 

адв.; ость -и ж
алдегíд -у м
áле кон., парт., інт.
алеґорíзм -а м
алеґорізовáти незав.

алеґорія -ії ж; íчный; о 
адв.; ость -и ж

алеґрéтто -а с
алéґро -а с
алерґéн -а м
алéрґія -ії ж; ічный;  

ость -и ж
алéя -еї ж
Алексáндер -дра м
Алексáндра -ы ж
Алексéй -я м
Алжбéта -ы ж
Алжíр -а/-у м;  

Алжíрець -рця м; 
Алжíрка -ы -рок ж; 
алжíрьскый

аліанція -ії ж; аліанчный
алíбі, незм. с
алібізм -а м; алібіста -ы м;  

ка -ы -ток ж; ічный
аліґáтор -а м
аліквóтный; ї адв.
алілýя незм. с і інт.
аліментáція -ії ж; 

аліментачный
алімéнты -ів мн.
Алíця -ї ж
алкáлії -ій ж мн; ічный;  

ость -и ж
алкалоíд -а/-у м; ный;  

ость -и ж
алкогóл -у м;  

ічный, овый
алкоголíзм -а/-у м
алкогóлік -а мн. -ци;  

ічка -ы -чок ж
алманáх -а м; овый
алмýжна -ы ж
алобáл -у м; óвый
алоґíчный; о адв.;  

ость -и ж
алоґíзм -а м
áлпа -ы ж; алпóвый
алпáка -ы ж; овый
алпінíзм -а м
алпінíста -ы м; ка -ы -ток ж
Áлпы Алп ж мн.; áлпскый
алт -у м; óвый
алтернатíва -ы ж; ный;  

о/ї адв.; ость -и ж
алтернáтор -а м; овый
алтернація -ії ж; 

алтерначный
алтерновáти незав.
алтíстка -ы -ток ж

алтруíзм -а/-у м; іста  
-ы м; істка -ы -ток ж;  
íстьскый

алумíній -ія м; алумініóвый
áлфа -ы ж
алфавíт -а м; алфавíтный
алњ інт.
Аляшка -ы ж; аляшскый
Амазóнка -ы ж; 

амазóньскый
амалґáм -у м; 

амалґамóвый
амалґамовáти незав.
аматéр -а м; ка -ы -рок ж; 

аматерьскый;  
ство -а -терств с

аматерíзм -а м
Амазóн -а м і Амазóнка -ы 

ж; амазóньскый
амазóнка -ы -нок ж  

(воёвна жена)
амбасáда -ы ж;  

амбасáдор -а м
амбівалéнція -ії ж; 

амбівалéнтый; о/ї  
адв; ость -и ж

амбíція -ії ж; амбіціóзный;  
о/ї адв.; ость -и ж

áмбра -ы амбр ж; 
амбрóвый

амбрéла -ы ж;  
амбрéлка -ы ж;  
амбрéля с

амбулáнтный; о/ї адв.
амбулáнція -ії ж; 

амбулáнчный
Амерћка -ы ж
Америкáн -а -ів м; ка -ы  

-нок ж
американізáція -ії ж;  

зачный
американíзм -у м
американізовáти зав. і 

незав.; а. ся
американíста -ы м;  

ка -ы -ток ж; тіка -ы ж
Америчáн -а -áн/-ів мн. -е м; 

 ка -ы -нок ж; америцькый
амінокіселћна -ы ж
амінь, незм. м і інт.
аміньцма адв. (діал.)
амнéзія -ії ж
амнéстія -ії ж
амнестовáти зав.; áный
áмок -у м; óвый

актуáлный áмок



11

амоніáк -а м; áчный
áмор -а м (сíмвол любви)
аморáлный; о/ї адв.;  

ость -и ж
амортізáція -ії ж; 

амортізáчный
амортізовáти незав. і зав.; 

áный
аморфный; ость -и ж
Амос -а м
áмпер -а м; óвый;  

мéтер -тра м
ампліóн -а/-у м; овый
амплітýда -ы ж
ампýла -ы -пул ж;  

ка -ы -лок ж
ампутáція -ії ж; 

ампутáчный
ампутовáти зав. і незав.;  

áный
Амстердáм -у м; 

Амстердáмець -я -їв м; 
Амстердáмка -ы -мок ж; 
амстердамскый

амулéт -а/-у м; óвый/ный
Амýр -а/-у м; амýрьскый
амфітеáтер -тра м;  

театрóвый
амфóра -ы -фор ж;  

ный/овый
анабáза -ы -баз ж
Анабéла -ы ж
анаболíзм -у м; 

анаболітíчный
анакóнда -ы -конд ж
аналґéтікум -кума м; 

аналґетíчный
аналíза -ы -лíз ж; 

аналітíчный; о/ї адв.;  
ость -и ж

аналізáтор -а м
аналізовáти незав.
аналізовáный
аналíтік -а м; аналітічка  

-ы -чок ж
анáлы -ів м мн.
аналóґія -ії ж; аналоґíчный; 

о адв.; ость -и ж
аналфабéт -а м;  

ка -ы -ток ж
аналфабетíзм -а м; 

аналфабетíчный
анамнéза -ы -нез ж; 

анамнестíчный; о адв.
ананáс -а/-у м; óвый

анáпест -у м; анапестíчный
анархíзм -а м; анархíста 

-ы м; ка -ы -ток ж; 
анархістíчный; о адв.

анáрхія -ії ж; анархíчный;  
о адв. ость -и ж

Анастáзія -ії ж
анатóмія -ії ж; анатóм  

-а м; ка -ы -мок ж; 
анатомíчный; о адв.

анафéма -ы ж; 
анафéмскый

áнгел -а м; ик -а м; ятко -а 
с; áнгельскый

анґажмáн -а м і анґажмá 
незм. с

анґажовáный; о/ї адв.;  
ость -и ж

анґажовáти зав. і незав.; 
а. ся

Анґéла -ы ж
Анґелíка -ы ж
анґíна -ы ж; анґíнóвый
Анґлíцько -а с; Анґлічáн -а 

-áн/-ів мн. -е м; ка -ы  
-нок ж; анґлíцькый; по 
анґлíцькы адв.

анґлічтїна -ы ж
анґликáн -а м; ка -ы -нок ж; 

ньскый; ство -а с
анґлíстіка -ы ж; анґлíста 

-ы м; ка -ы -ток ж; 
анґлíцькый (язќк)

Áнґлія -ії ж. (оф.)
Анґлосáс -а -ів м; ка -ы  

-сок ж; скый
Анґóла -ы ж; анґóльскый
анґóра -ы ж (вовна); 

анґóрьскый
Андалýзія -ії ж; 

андалýзьскый
андáнте незм. с і адв.
андазíт -у м; овый
áнде, адв.
Áнды, Анд мн. ж; андьскый
андраґóтік -ы ж; -íчный
Андріљва -ы ж; Андріёвчáн 

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж;  
скый

Андрíй -íя м
Андрíя (свњто)
анекдóт -а м; 

анекдотíчный; о адв.
анéксія -ії ж
анектовáти зав. і незав.

анектованый
анéмія -ії ж; ічный; ость 

-и ж
анестéзія -ії ж; 

анестетíчный
анестезіолóґія -ії ж; лоґ -а 

м; лоґічка -ы -чок ж;  
лоґíчный

анестéтікум -кума м мн. 
анестетікы

анімовáный
ани кон.
анизанíч адв.
аникýс адв.
анињк адв.
аниякќй
Анкáра -ы ж; анкáрьскый
анкéта -ы -ет ж;  

éтный/óвый
Áнна -ы Анн ж; Áня -ї ж; 

Áнця -ї ж
анóда -ы анóд ж; óвый
аномáлія -ії ж; ный; ость 

-и ж
анонíм -а м; анонíмный;  

о/ї адв.; ость -и ж
анорéксія -ії ж; тічка -ы  

-чок; аноректíчный
анопірíн -у м
анотáція -ії ж; анотáчный
ансáмбель -я м; 

ансамблљвый
антаґонíзм -а/-у м; 

антаґонíста -ы м; 
антаґоністíчный; о адв.; 
ость -и ж

антáлок -лка м
Антарктíда -ы ж; 

антарктíчный
антéна -ы -тен ж; óвый
антіалкогóлный
антібактеріáлный
антібіóтікум -ума м мн. 

антібіóтікы;  
антібіотíчный

антівірусóвый
антівойнóвый
антіґéн -у м;  

óвый, éнный
антідемократíчный;  

ость -и ж
антідержáвный; ость -и ж
антіісторíчный; ость -и ж
áнтіка -ы ж; антíчный;  

ость -и ж

амоніáк áнтіка
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антікаталізáтор а м;  
каталізáторьскый

антікваріáт -а/-у м
антіквáрный; о/ї адв.
антіклерікалíзм -а м;  

клерікáлный; о/ї адв.; 
ость -и ж

антіколоніалíзм -а м;  
колоніáлный; о адв.;  
ость -и ж

антікомунíзм -у/-а м;  
комунíста -ы м; а -ы  
-ток ж; ічный; о адв.

антіконцéпція -ії ж;  
концéпчный

антікорóзный; ость -и ж
Антíлы -тíл ж мн.; 

антíльскый
антілóпа -ы -лоп ж; 

антілóпій,  
антілопóвый

антіматеріалістíчный; о 
адв.; ость -и ж

антімілітарíзм -у м;  
мілітарíста -ы м; ка -ы  
-ток ж; íчный; о адв.;  
ость -и ж

антімóн -у м; óвый
антімонархíчный; о адв.;  

ость -и ж
антіморáлный; о адв.;  

ость -и ж
антінарóдный; о адв.;  

ость -и ж
антінаýчный;  

научно адв.;  
научность -и ж

антінаціонáлный;  
націонално адв.;  
ость -и ж

антіпáтія -ії ж;  
патíчный;  
патíчность -и ж

антіпедаґоґíчный;  
педаґоґíчно адв.;  
ость -и ж

антіреліґíйный; реліґíйно 
адв.; ость -и ж

антісанітáрный;  
санітáрно адв.;  
ость -и ж

антісемітíзм -у м; 
антісемíта -ы м;  
ка -ы -ток ж;  
семíтьскый; ость -и ж

антісептíчный; септíчно 
адв.; ость -и ж

антітáлент -а м
антітéза -ы -тез ж
антітоксíн -у м; óвый,  

-íчный; токсíчность -и ж
антіурњдный; урњдно адв.; 

ость -и ж
антіфашíзм -у м;  

фашíста -ы м; ка -ы  
-ток ж; фашíстьскый/ 
фашістíчный

антіфеодáлный;  
феодáлно адв.;  
ость -и ж

антіціпáція -ії ж; 
антіціпáчный

антіціповáти незав. і зав.
антіціклóн -а/-у м;  

ціклонóвый
антолóґія -ії ж; 

антолоґíчный
Антóн -а м
Антóній -ія м
Антóнія -ії ж
антонíм -а м; 

антонімíчный;  
ость -и ж

антрацíт -а/-у м;  
цíтный/цітóвый

антрополóґія -ії ж;  
лоґíчный; ость -и ж

антýка -ы ж; óвый
Антвéрпы -верп ж мн.; 

антвéрпскый
ануíта -ы -уíт ж; ануíтный
анулáція -ії ж; ануловáный; 

ость -и ж
ануловáти незав. і зав.;  

ня с
Антіхрíст -а м (дябол)
анцікрíст -а м  

(пейор., зле створіня)
анціáш -а м (пейор., говор.)
áнцуґ -а м; анцуґóвый
áншлаґ -а м
áншлус -а/-у м
аóрта -ы аорт ж; óвый,  

áлный
апарáт -а м; óвый
апарáтчік -а і апарáтник -а 

мн. -ци м
апаратýра -ы -тур ж; ный
апартеíд -а/-у м
апартмáн -а м; óвый

апасіонáта -ы ж
апáтія -ії ж; íчный; о адв.; 

ость -и ж
апатќка (і патќка)  

-ы ж; апатыкáрь  
(і патыкáрь) -я м; ка -ы  
-рёк ж; апатыкáрьскый, 
апатќчный

áпел -а/-у м; óвый
апелатíв -а м;  

апелатíвный
апелáція -ії ж; апелачный
апеловáти незав.; ня с
апендíкс -а м
Апенћны Апенћн лем мн.
аперітíв -а/-у м; 

аперітíвный
аперцéпція -ії ж; 

аперцéпчный
апетíт -а/-у м;  

апетíтный; о адв.;  
ость -и ж

аплавдовáти незав. і зав.; 
ня с

áплавз -а/-у м
аплікáція -ії ж;  

аплікáчный
апліковáти незав. і зав.;  

ный
áпо -а мн. -ове м; áпко -а м
апозíція -ії ж; апозíчный
апоґéй -я м
апокалíпса -ы ж; 

апокаліптíчный
апокрíф -а м; 

апокріфíчный, 
апокрíфный

аполітíчный; о адв.; ость 
-и ж

аполоґéтіка -ы ж; 
аполоґетíчный; о адв.

аполóґія -ії ж; аполоґíчный
Аполóн -а м; аполóньскый
апортовáти -тýю -тýють 

незав.
апостáза -ы ж
апóстол -а м; 

апостольскый
апóстроф -а м 

(надстрочный знак)
апострóфа -ы ж (реторічна 

фіґура)
апофéма -ы ж
апофеóза -ы -еоз ж
апретáція -ії ж; ачный

антікаталізáтор апретáція
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апрéтор, апретáтор  
-а м; ка -ы -рок ж; 
апретáторьскый

апретовáти незав.; ня с
апретýра -ы -тур ж
áпріль -я м; апрілёвый
апріóрі адв.
апріóрный; о/ї адв.;  

ость -и ж
апробáція -ії ж; 

апробáчный
апроксімáція -ії ж; 

апроксімáчный
апрóпо адв.
апсíда -ы -сíд ж
апчí інт.
ар -а м; аровый
Арáб -а м; ка -ы -бок ж; 

арáбскый; по арáбскы 
адв.

арабéска -ы -сок ж
арабíстіка -ы ж; арабíста 

-ы м; ка -ы -ток ж; 
арабíстьскый

Арáбія -ії ж
араґонíт -а м; óвый
Араґóнія -ії ж; 

араґóньскый
аранжéр -а м; ка -ы -рок ж; 

аранжéрьскый; ство  
-а с

аранжовáный
аранжовáти -жýю -жýють 

незав.; аранжованя с
Арарáт -у м; араратьскый
арашíд -а м; óвый
арбíтер -тра м; ка -ы -рок ж
арбітрáж -а м; ный
арбітрáный; о адв.;  

ость -и ж
Арґентћна ж; Арґентћнець 

-нця -їв і Арґентинчáн  
-a -áн/-ів м; Арґентћнка  
-ы і Арґентинчáнка -ы  
-нок ж; арґентћньскый

арґóн -у м; арґонóвый
арґóт -а/-у м; óвый, íчный
арґотíзм -а м
арґумéнт -а м
арґументáція -ії ж; 

арґументáчный
арґументовáный;  

ость -и ж
арґументовáти -тýю -тýють 

незав.

арджá -і ж; арджáвый і 
гарджá -і ж; гарджáвый

арджавíти -вíє -вíють незав.
ареáл -у м; овый
арéна -ы -рен ж
арéнда -ы ж
арендáтор -а м; ка -ы -рок 

ж; рьскый
арендáш -а м
арéшт -у м; арештáнт  

-а м; ка -ы -ток ж; 
арештáнтьскый

арештовáный; ность -и ж
арештовáти -тýю -тýють 

незав.; ня с
арзéн -у м; óвый
арзенáл -а/-у м; óвый
арíєць -я м; арíйка -ы -ёк ж; 

арíйскый
арізáція -ії ж
Арізóна -ы ж;  

арізóньскый
арістокрáція -ії ж; 

арістокрáт -а м; ка -ы  
-ток ж; íчный; о адв.

Арістóтел -а м; 
арістóтельскый

арíтмія -ії ж; íчный;  
ость -и ж

аріфмéтіка -ы ж; 
аріфметíчный; о адв.

áрія -ії ж; аріóвый
аркáда -ы -кад ж; овый
аркáн -а м
Áрктіка -ы ж; арктíчный
армáда -ы і áрмія -ії ж;  

ный/скый
арматýра -ы -тур ж; 

арматýрный
Армéнія -ії (оф.) ж; 

Армéньско -а (гов.) с; 
Армéн -а -ів м; ка -ы  
-нок ж; армéньскый,  
по армéньскы адв.

армовáч -а м
ароґáнція -ії ж; 

ароґáнтный; о/ї адв.;  
ость -и ж

аромáт -а/-у м; 
ароматíчный

ароматізáція -ії ж; 
ароматізовáный;  
ованость -и ж

ароматізовáти незав.; ня с
Áрпад -а м

артеріосклерóза -ы ж;  
склеротíчный;  
склеротíчность -и ж

артéрія -ії ж; артеріáлный, 
óвый

артефáкт -а м
артíкел -кла м
артíкул -а м (тіп товару); 

артікулáрный
артікулáція -ії ж; 

артікулáчный
артікуловáти -лýю -лýють 

незав.
артілéрія -ії ж;  

артілерíста  
-ы м; артілерійскый

артíста -ы м; ка -ы -ток ж; 
артістíчный; ость -и ж

áрха -ы арх ж
архаізáція -ії ж; 

архаізовáный;  
ость -и ж

архаíзм -а м; áрхаічный;  
о адв.; ость -и ж

архаізовáти незав.
архáнґел -а м; 

архáнґельскый
археоґрáфія -ії ж;  

ґрáф -а м; íчный
археолóґія -ії ж;  

лóґ -а м; ґíчка -ы -чок ж; 
лоґíчный

архíв -а м; архíвный
архівíста -ы м; ка -ы -ток ж
архівíстіка -ы ж
архівовáти незав. і зав.
архідіáкон -а м; 

архідіáконьскый
архієпíскоп -а м; 

архієпíскопскый
архієрéй -я м; 

архієрéйскый
архімандрíт -а м; 

архімандрíтьскый
Архімéд -а м; Архімéдів 

зáкон; архімéдовскый
архіпастќрь -я м; 

архіпастќрьскый
архіпелáґ -а м; 

архіпелáґскый
архітектóніка -ы ж;  

техтонíчный; ость -и ж
архітéктор -а і архітéкт -а 

м; ка -ы ж
архітектýра -ы ж; ный

апрéтор архітектýра
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аршóв -а м (арх.)
асанáція -ії ж; асанáчный
асановáти -нýю -нýють 

незав. і зав.
асексуáлный; 

асексуáлность -и ж
асекурáція -ії ж; 

асекурáчный
асекуровáти -рýю -рýють 

незав. і зав.
асептíчный; асептíчно адв.
асертівíта -ы ж; 

асертíвный
асéсор -а м; ка -ы -рок ж
áсі парт. (неол. і слов.) в 

знач: дас, коло...
асібілáція -ії ж; 

асібілáчный
асіґнáція -ії ж
асіґновáти зав. і незав.
асімéтрія -ії ж; 

асіметрíчный
асімілáтор -а м
асімілáція -ії ж; 

асімілáчный
асіміловáти -лýю -лýють 

зав. і незав.; а. ся
асістéнт -а м; ка -ы -ток ж; 

асістéнтьскый
асістéнція -ії ж
асістовáти -тýю -тýють 

незав.
аскетíзм -а м; аскéт -а м; 

аскетíчный 
аскорбóвый
асоціáл -а м;  

асоціáлный; о/ї адв.
асоціатíвный; о адв.;  

ость -и ж
асоціáція -ії ж;  

асоціáчный
асоціовáти незав. і зав.; 

а. ся
аспарáґус -а м; óвый
аспéкт -а/-у м; аспéктный
аспірáтор -а м; 

аспіратóрный
аспірáція -ії ж; аспірáчный
аспірíн -а/-у м; óвый
аспонь (неол., слов.); в 

знач.: холем...
астероíд -а м
астіґматíзм -а м;  

астіґмáтік -а м; 
астіґматíчный

áстма -ы ж; астмáтік -а 
м; астматічка -ы -чок ж; 
астматíчный

áстра -ы -тер ж; óвый
Áстрахань -и ж; 

áстраханьскый
астролóґія -ії ж; лóґ -а м;  

лоґíчка, -ы ж;  
лоґíчный

астронáвтіка -ы ж; 
астронáвт -а м;  
ка -ы -ток ж; íчный

астронóмія -ії ж;  
астронóм -а м; ка -ы -
мок ж;  
номíчный

áсфалт -у м; óвый
асфáлтка -ы -ток ж
асфалтовáти -тýю -тýють 

незав.
а так парт.
атáка -ы ж
атаковáный; ость -и ж
атаковáти -кýю -кýють 

незав. і зав.
атамáн -а м; атамáньскый
аташé незм. м
атеíзм -а м; атеíста -ы м;  

ка -ы -ток ж; атеістíчный
ательџр -а м;  

ательєрóвый
атематíчный; о адв.; ость 

-и ж
Атéны Атен і Афíны Афíн 

лем мн.
атентáт -а/-у м
атентáтник -а  

і атентáтчік -а м
атестáція -ії ж;  

атестáчный
атестовáный; ость -и ж
атестовáти -тýю -тýють 

незав. і зав.
Атлáнтіка -ы ж; 

атлантíчный
áтлас -а/-у м; атласóвый, 

áтласный
атлéтіка -ы ж; атлéт -а м;  

ка -ы -ток ж; атлетíчный; 
о адв.; ость -и ж

атмосфéра -ы -фер ж; 
атмосфéрный

áтом а/-у м; óвый
атомізáція -ії ж; 

атомізáчный

атомíзм -а м; атомíст -а м;  
ка -ы -ток ж; íчный;  
íчно адв.

атомізовáти незав.
атрáкція -ії ж; атрактíвный; 

о/ї адв.; ость -и ж
атрáпа -ы ж
атрібýт -а/-у м; óвый, 

атрібутíвный
атрібутíвность -и ж
атрібýція -ії ж
áтріум, áтріума м; атріóвый
атропíн -а м; атропінóвый
атрóфія -ії ж; атрофíчный
атрофовáти незав. і зав.
афéкт -а/-у м; афектíвный
афектáція -ії ж
афектовáный; о/ї адв.;  

ость -и ж
афектовáти незав.
афéра -ы афéр ж
áфікс -а м; афіксáлный
афіксáція -ії ж
афірмáція -ії ж; 

афірматíвный
афíша -ы ж; афíшный
афішовáти незав.
афорíзм -а м; афорíст  

-а м; ка -ы -ток ж; 
афорістíчный, 
афорíчный; о адв.;  
ость -и ж

афрікáта -ы ж; афрікáтный, 
афрікатíвный

Áфрика -ы ж; Афрічáн -а  
áн/-ів м; ка -ы -нок ж;  
африкáньскый

ах! інт.
áханя с
ахáт -а/-у м; óвый
áхати áхам/áхаю -ють незав.
áхнути -хну -нуть зав.
ахроматíчный
ацетілéн -а м; óвый
ацетóн -а/-у м; óвый
ацідофíлный
ацілпірíн -а/-у м
ачéй парт.
ашпірáнт -а м; ка -ы -ток ж; 

ашпірáнтьскый
ашпірантýра -ы ж
ашпіровáти -рýю -рýють 

незав.
аяк парт.
аякже парт.

аршóв аякже
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Б
ба парт.
бáба -ы ж; скый, (по) 

бáбскы адв.; бабћско  
-а -биск с; бабћще -а 
бабћщ с

бабéй -я м
бабíзня -ї -зень ж
Бабілóн -а і Вавілóн  

-а м; бабілóньскый  
і вавілóньскый

бабíнець -нця ж
бабíчка -ы ж (і в знач. 

породна асістентка)
бáбин пес (хробáк)
бáбка -ы -бок ж; бабця -ї ж
бабóвка -ы -вок ж; овый
бабонΐти незав.
бáбочка -ы -чок ж
бáбонька -ы -нёк ж
бáбравый; о адв.
бáбрак -а м; бабрáчка -ќ  

-чок ж
бабрáцькый, бабрáцтво  

-а с
бабранћна -ы ж
бáбраня -я ж
бáбрати незав.; б. ся
бáброш -а м
бабушќти незав.; б. ся
Бавáрія -ії ж;  

бавáрьскый
бáвити -влю -влять незав.; 

б. ся
бáвкати ся незав. (дїт.)
бавóвна -ы ж;  

бавовнњный;  
бавовнњнка -ы ж

бавóвник -а м; óвый
бавýсы -вус і баЂсы -Ђс 

лем мн.
бавусáтый і баюсáтый
багнΐтка -ы -ток ж;  

багнíчка -ы -чок ж;  
багнњтко -а -ят с  
(і мќнька -ы -ёк ж (діал.))

багнћско -а і багнћще -а с
багнћстый; о адв.
багнó -а с; багéнный
бáгнути (за дачíм) незав.
бáгро -а с; багрéный
баґáтель -я м

баґателізовáти -зýю -зýють 
незав.

Баґдáд -у м; баґдáдьскый
бáґер -ґра м
баґéта -ы ж
бáґов -а м; баґовчáк -а м; 

баґовњник -а
баґрíста -ы м; ка -ы -ток ж
баґровáти -рýю -рýють 

незав.
бáдати (позоровáти) незав.
бадóґа -ы ж; бадоґáрь -я м; 

(діал.)
Баєрíвцї -óвець мн.; 

Баєрівчáн -а áн/-ів м; ка  
-ы -нок ж; скый

бажáнт -а м
бажантнíця -ї -іць ж
бáжыти -жу -жуть незав.; 

б. ся
бáза -ы баз ж; óвый, 

базáлный
базáлка -ы -лок ж; óвый 

(бот.)
базáрь -а м; љвый, 

базáрьный
базéн -а/-у м; óвый
Базілéй -я м; базілéйскый
базћліка -ы -лік ж; óвый
базіровáти -рýю -рýють 

незав.
базýка -ы -ук ж
бай -я м; (богач в Серед. Азії)
байка -ы -ёк ж; óвый
Байкáл -а м; байкáльскый
байкáрь -я м; 

байкáрьскый; ство -а с
бáйкы (то ніч, то байкы) 

незм., лем мн.
байонéт -а м; óвый
бáйпас -а м; овый
Байрóн -а м; байронíзм -а 

м; óвскый
бáка -ы ж;  

(дїт., штось нечісте)
бакалáрь -я м; ка -ы -ёк ж; 

бакалáрьскый; ство  
-а с

бакалíя -ії ж; бакелíйный, 
бакеліóвый

бакелíт -а м; бакелітóвый

бакенбáрда -ы бард ж
баклажáн -а м; óвый
бáкса -ы бакс ж
бактéрія -ії ж; бактеріóвый, 

бактеріáлный
бактеріолóґія; ії ж; лóґ -а 

-ы м; лоґíчка -ы -чок ж;  
лоґíчный

Бакý незм. с; бакуськый
бакýля -ї -куль ж і кривýля  

-ї -вуль ж
бáкшіш -а м
бал -у м; óвый
балáда -ы -лад ж; íчный;  

о адв.; ость -и ж
балаканћна -ы ж;  

балáканя с
балáкати незав.
балаклћвый; ость -и ж
балалáйка -ы -ёк ж; óвый
баламýта -ы -мут ж
баламутћти -мýчу -мýтять 

незав.; б. ся
баламучéный; ость -и ж; 
 íня с
баланґовáти незав.  

(в зн.: балонґовáти  
і лонґовáти незав.)

балáнс -а/-у м; 
балансóвый

балансовáти -сýю -сýють 
незав.

балáст -у м; óвый
Балатóн -а/-у м; 

балатóньскый
балдахíн -а м; óвый
балерíна -ы -рíн ж
балéт -а м; балéтный
балéтка -ы -ток ж
балетмáйстер -стра м;  

ка -ы -рок ж
балéтник -а мн. -ци м
балзáм -у м; овый
балзамовáти -мýють незав.
Бáлі незм. м; балíйскый
балíстіка -ы ж; балістΐчный
бáлик -а м; óвый; бáличок 

-чка м; баличкóвый
балћти -лю -лять незав.; 

б. ся
Балкáн -а м; балкáньскый

ба Балкáн
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балкóн -а м; óвый
баловáти незав.
балоґáрь -я м; ка -ы -рёк ж
балóн -а м; óвый; ик -а м
балонњк -а м
бáлта -ы ж
Бáлтік -а / Балт -у м
бáлцї -їв (в зн. вéно -а с і 

зáстря -ї ж)
балшáґ -а (діал.)
балњрня -ї -рень ж
бамбíтка -ы -ток ж
бáмбус -а/-у м; óвый
бамбýх -а м; бамбухáтый 

(діал.)
банáлность -и ж; 

банáлный; о/ї адв.
банáн -а м; óвый; ник -а м
бананóвник -а м
Бандґладéш -а м; 

банґладéськый
бáнда -ы банд ж; (злодїйска 

і музикантьска ґрупа)
бандáж -ы ж; óвый
бандáска -ы -сок ж; óвый
бандітíзм -а м; бандíта  

-ы м; ка -ы -ток ж; 
бандíтьскый

Бандунґ -у м;  
бандуськый

бандýра -ы -дур ж; íста -ы 
м; íстка -ы -ток ж

бандýрка -ы -рок ж;  
ча -чати с; ћско -а с

бандурчáный;  
чáнка -ы -нок ж

бандурчíня -я с;  
бандурњнка -ы -нок ж

бáник -а мн -ы м; ича -ти с 
(тіп колачá)

бáник -а мн -ци м (неол. 
роб. в шахтї); банћцькый; 
цтво -а с

банк -у м (напр. в картах)
бáнка -ы банк ж (грошова 

інштітýція); банкóвый
банкáрь -я м; ка -ы -рок ж; 

банкáрьскый
банкéт -а/-у м; óвый
банкóвка -ы -вок ж
банковнћцтво -а с; 

банковнћцькый
банкрóт -а м
банкротовáти -тýю -тýють 

незав.

бановáти -нýю -нýють 
незав.

бант -а мн. бáнты -ів м
бантовáти незав.
банЂра -ы -нЂр ж і 

колобáня -ї ж
бáня -ї бань ж; бáньскый; 

бáнька -ы -нёк ж; 
бáнькáстый

бáпка -ы ж
баптíзм -а м;  

баптíста -ы м; ка -ы -ток 
ж; баптíстьскый

бар -у м і бáра -ы (арх.) ж; 
барóвый

барáба -ы м (арх.)
барáк -а/-у м; баракóвый
барáн -á м; барáнїй; 

баранóк -нка м;  
барáнчік -а м;  
барáнча -чати с.

баранíця -ї -іць ж
баранћна -ы ж; óвый
барáцка -ы -цок ж; 

барацкóвый; барацкóвка 
-ы ж; барацковíця -ї ж

барахлó -а с
барбітýрáт -а м
барвінóк -нка м; 

барвінкóвый;  
барвíнчік -а м

бард -а м; óвый
Бардéёв -ам; Бардеёвчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
бардељвскый

бáрел -а/-у м
барéтка -ы -ток ж; 

бареткóвый
бáрз, барзΐ, бáрзкы адв. (в 

знач.: дýже, міцно, фест)
бáрій -я м
барікáда -ы -кад ж;  

ный, óвый
барікадник -а мн. -ци м
барікадовáти незав.; б. ся
баріт -а м; óвый
барітóн -а м; óвый;  

íста -ы м
бáрышня -ї -шень ж (арх.)
бáрка -ы -рок ж
баркарóла -ы -рол ж
бáрла -ы -рел ж  

(неол., слов.)
барлΐг -óга м; барлогóвый
Бáрма -ы ж; бáрмскый

бармáн -а м; ка -ы -нок ж
барнáстый; о адв.
барóко -а с; барокóвый
баромéтер -тра м;  

метрíчный
барóн -а м; ка -ы -нок ж; 

барóньскый;
баронéса -ы -нес ж
Барцелóна -ы ж; 

барцелóньскый
бáршан -у м; баршановый і 

бáрхет -у м; бархетóвый
барьџра -ы -рьєр ж;  

ный, óвый
бас -у м; óвый
бáса -ы ж (часто лем мн. 

бáсы, бас)
басíста -ы м; ка -ы -ток ж
басовáти (грати на 

контрабасї) незав.
бáссам інт., експр.
бáста інт.
баталіóн -а м; óвый
батерíя -ії ж; батеріóвый
батéрка -ы -рок ж; кóвый
батíг -огá м; батіжóк -жкá м
бáтік -у м; овый
бáтіст -у м; óвый
батожћна -ы ж (неол.)
батóжник (росл.) -а м
Бáтя -ї і бáтя -ї (склеп) м; 

батљвый;  
батљвка -ы -вок ж

баф! інт.
бáфнути -ну -нуть зав.
бах! інт.
баха! інт.
бáхати незав.
бáхнути -ну -нуть зав.; б. ся
бáхор -хра м; бахрáтый
бахрáч -а м;  

бахрáня -ї -рань ж
бахтарћти -рю -рять незав. 

(арх.)
бахтáрь -я м; бахтáрня -ї/

бахтáрень -ї ж (арх.)
бац інт.
бáцати незав. (дїт.)
бацíл -а м; овый
бацілонóсіч -а м; ка -ы -чок 

ж; ство -а с
бáцнути зав.; б. ся
бáча -і м; áня/óвка ж;  

óвскый; ство -а с
бáчі -я м (діал.)

балкóн бáчі
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бачовáти -чýю -чýють 
незав.

бáчу і якбáчу адв.
башáвел -а м (діал., експр.)
Башкíрія -ії ж;  

башкíрьскый
баюсáч -а і бавусáч -а м
баЂсы і бавýсы мн.; 

баюсáтый/бавусáтый
бањк адв.
бањн -а м; íста -ы м;  

íстка -ы -ток ж
бе! інт. (дїт., штось брыдке)
бéбо -а с (дїт.)
беґóнія -ії ж; беґоніóвый
бéдекер -а м
бедля -ї ж (вид гриба)
бедмінтóн -а м; óвый
бéдро -а бéдер с; 

бедрóвый
бедуíн -а м; ка -ы -нок ж;  

íньскый
бежóвый
без, безо преп.
безалкоголóвый
безатомóвый
безбарьєрóвый
безбаЂсый
безбрéжный; ость -и ж
безбóжный; ник -а м;  

ніця -ї ж; ость -и ж
безболéстный; о/ї адв.;  

ость -и ж
безборóдый
безбрáнный; о/ї адв.;  

ость -и ж
безвагóвый; о адв.;  

ость -и ж
безвíрець -я і безвíрник -а 

м; безвíрничка -ы -чок ж; 
безвíрный; безвíріє -я; 
безвíрство -а с

безвíтря -я с
безвќходный; ость -и ж
безвлáдный; о/ї адв.;  

ость -и ж
безвлáдя -я с
безвóдный; ость -и ж
безволóсый
безвóльный; о/ї адв.;  

ость -и ж
безголóвый; о адв.;  

ость -и ж
безголóсый; о адв.;  

ость -и ж

безгранíчный; о адв.;  
ость -и ж

безґрáмотный; о адв.;  
ость -и ж

бездΐтный; о адв.; ость -и ж
бездоказóвый; о адв.;  

ость -и ж
бездóмник -а м; іця -ї ж; 

бездóмный; ость -и ж
бездýшный (без душќ);  

о адв.; ость -и ж
безжáлостный; о/ї адв.;  

ость -и ж
беззакóнный; о адв.;  

ость -и ж
беззвíздный; о адв.;  

ость -и ж
беззвýчный; о адв.;  

ость -и ж
беззýбый; о адв.;  

ость -и ж
безідéйный; о адв.;  

ость -и ж
безкрќлый
безкрóвный; о адв.;  

ость -и ж
безлЂдный; о адв.;  

ость -и ж
безмаџтный; о адв.;  

ость -и ж
бéзмаль адв.
безмéнный; о адв.;  

ость -и ж
безмоторóвый
безм(н)њсный, 

безм(н)ясóвый
безнадΐя -її ж; йный;  

о адв.; ость и ж
безнóгый
безоглњдный; о/ї адв.;  

ость -и
безóкый
безочлћвый; о адв.;  

ость -и
безрáдный; о/ї адв.;  

ость -и ж
безродóвый; о адв.;  

ость -и ж
безрóгый; о адв.;  

ость -и ж
безрýкый; о адв.;  

ость -и ж
безутΐшный; о; ость -и ж
безуслóвный; о адв.;  

ость -и ж

безуспíшный; о адв.;  
ость -и ж

безустáнный; о адв.;  
ость -и ж

безýхый
безучáстный; о адв.;  

ость -и ж
безъядрóвый; ость -и ж
безъязќчный; о адв.;  

ость -и ж
бей -я м
бéйзбол -а м; óвый; íста  

-ы м; íстка -ы -ток ж
Бéйрут -а м; бéйрутьскый
бéкати незав. -ня с
бéкенд -у м; óвый
бéкнути зав.
белавíти -вíє (3. ос.) -вíють 

незав.; б. ся
белавћна -ы ж
белавћти -влю -влять 

незав.
белáвый; о адв.
белведéр -а м
Бéлґія -ії ж; белґíцькый
Белегрáд -а м; 

белегрáдьскый
белéнґати незав. (обл.)
белетрізáція -ії ж.
белетрізовáти  

-зýю -зýють незав.
белéтрія -ії ж;  

белетрíста -ы м; ка  
-ы -ток ж; белетрíчный, 
белетрíйный; о адв.

бемóл -у м; бемолóвый
бéнґал -у м (діал.)
бенґáльскый
бéнджо -а с
беневолéнція -ії ж; 

беневолéнтный; о/ї 
адв.; ость -и ж

Бенедíкт -а
бенедіктíн -а м; ка -ы -нок 

ж; бенедіктíньскый
бенефíція -ії ж; 

бенефíчный
бéнзен -у м; óвый
бéнзин -у м; óвый
бензћнка -ы -нок ж (арх.)  

і млатњчка -ы -чок  
(неол., слов.)

Бенядикíвцї -óвець мн.; 
Бенядиківчáн -а -ів м;  
-áн/ка -ы -нок ж; скый

бачовáти Бенюдиківцї
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Бенятина -ы ж; Бенятинњн 
-а -њн/-ів м; ка -ы -нок ж;  
ьскый

бензóл -у м; óвый
бéрдо -а берд с
бéрег -а м; берéжный, 

берегóвый; бéрежок  
-жка -жків м

берéза -ы ж; óвый; ка  
-ы -зок ж

березíвка -ы -вок ж
березинá -ы ж
березнњк -а м
бéрест -а м; берестóвый
берестћна -ы ж
бéрібéрі незм. ж
Берлíн -а м; берлíньскый
Бермýды -муд ж лем мн.; 

бермýдьскый
Берн -а м; бéрньскый
бернардíн -а м
Бескíд -а м; Бескíды -ів м 

мн.; бескíдьскый
бескíд -а м; бескíдьскый
беспéчный; о/ї адв.;  

ость -и ж
бесплáтный; о/ї адв.;  

ость -и ж
беспрестáнный;  

нно/ї адв.
бессмéртный; о адв.;  

ость -и ж
бесфарéбный; о/ї адв.;  

ость -и ж
бесфóрмный; о/ї адв.;  

ость -и ж
бесхарактéрный; о/ї адв.; 

ость -и ж
бесцíльный; о/ї адв.;  

ость -и ж
бесчéстити -щу -стять 

незав.
бесчéстный; о/ї адв.;  

ость -и ж
бéта -ы ж
бетéга -ы ж
бетíжный
Бетлегéм -а м; 

бетлегéмскый
бетлегéм -а м (њслї); 

бетлегéмскый
бетлегéмець -мця -мцїв м
бéтон -у м; óвый
бетонáрь –њ м; ка -ы -рёк 

ж; скый; ство -а с

бетонáрня -ї ж
бетóнія -ії ж і петýнія -ії ж 

(бот.)
бетоновáти -нýю -нýють 

незав.
бетономішáчка -ы -чок ж
бетњрь -я м; ка -ы -рёк ж; 

бетњрьскый; (по) -ы адв.; 
ство -а с; ћско -а м

бéфель -феля м (арх.)
Бехéрів -ова м; Бехерівчáн 

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж;  
скый

бечáти незав.
бечелёвáный; ость -и ж
бечелёвáти -лЂю -лЂють 

незав.
бештелёвáти незав. (арх.)
бештíя -ії ж; бештіáлный;  

о/ї адв.; ость -и ж
бздΐти незав.
бздЂх -а м
бзик -а м і бзћна -ы ж
бзучáти -чіть (3. ос.)  

-чать незав.
біатлóн -а м; óвый
біб -у м; бобóвый
бібліоґрáфія -ії ж; ґраф -а 

м; ка -ы -фок ж; íчный
бібліотéка -ы -тек ж; 

бібліотéчный
бібліотéкарь -я м; ка -ы  

-рёк ж; бібліотéкарьскый
бібліофíлія -ії ж; фíл -а м; 

фíльскый; фíлство -а с
бíблія -ії ж; біблíйскый, 

біблíчный; о адв.;  
ость -и

бівнќй; бíвно адв.
бíвшый компар. од велћкый
біг -у м
біганћна -ы ж
бíгати незав.
бíгати ся незав.
бíгом адв.
біґáмія -ії ж; біґамíста -ы м; 

біґáмный
біґбіт -у м; біґбітóвый
біґáрь -я м
біґлёвáти незав.
бíґляйз -а м
біґóтный; о/ї адв.;  

ость -и ж
бíґош -а м  

і бíнґош (діал.)

бідá -ы ж; біднќй; бідонькá 
-ы ж

бідáк -а м; чка -ы -чок ж
біднћна -ы ж; бíдность -и 

ж; біднотá -ы ж
біднњк -а м; біднњчка -ы  

-чок ж; нњтко -а с;  
чћско -а м

бідовáти -дýю -дýють незав.
бідовáня с.
біжáлма -ы ж; овый
біжáти і біжтћ -жý -жáть 

незав.
біжéць -я м; біжкќня -ї  

-кынь ж; біжкќ,  
біжкóм адв.

біжутéрія -ії ж;  
óвый, éрный

бíзніс -у м; бізнісóвый
бізнісмéн -а м
бізовáти ся -зýю ся -зýють 

ся незав.
бізóвный; бізóвно/ї адв.
бізóн -а м; бізóнїй
бік бóку м; бокóвый;  

бóчок -чка м
білáнція -ії ж; білáнчный
біланцовáти -ýю -ють незв.
Бíла субóта (свњто) -ой -ы
бíла шашќна (росл.) -ой -ы
білатерáлный; о адв.;  

ость -и ж
білéный
бíлень -я м
біліáрд -а м; óвый
білінґвíстіка -ы ж; íчный
біліóн -а нум.; біліонóвый
білїти ся незав.
білило -а с
білћти -лю -лять незав.
бíлый; о адв.;  

білéнькый; о адв.
білковћна -ы ж; 

білковинóвый
білóба -ы ж
білобóкый; о адв.
біловáтый; о адв.
Біловéжа -ы ж; Біловежáн 

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
біловéзькый

біловолóсый
білоголóвый
білогрћвый
білозýбый
білóк -лкá м; білкóвый

бесчéстный білóк
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білолћцый
білонóгый
Білорýсія -ії ж; 

білорýськый
білостΐнный
бíлость -и ж
білотΐлый
білњвый; о адв.; ость -и ж; 

éнькый
біль бóли ж
більмó -а більм с
бімбам інт.
бíмбов -а м (діал.)
бінáрный; бінáрность -и ж
бінóм -у м
біоґенéза -ы ж; 

біоґенетíчный; 
біоґéнный

біоґрáфія -ії ж; ґрáф -а м;  
ка -ы -фок ж; íчный

біодінáміка -ы ж;  
дінамíчный

біолíт -у м
біолóґія -ії ж; лóґ -а м;  

лоґíчка -ы -чок ж;  
лоґíчный;  
лоґíчно/ї адв.

біомéтрія -ії ж; метрíчный
біомехáніка -ы ж;  

механíчный
біóніка -ы ж
біопалћво -а с
біоплáзма -ы -зм ж
біоплíн -у м; плінóвый
біопрепарáт -а м;  

препарáтный
біóпсія -ії ж
біорíтм -а м
біосíнтеза -ы м;  

сінтетíчный
біоскóп -а м; скопíчный
біосфéра -ы ж; сфéрный,  

сферíчный
біотелемéтрія -ії ж
біотерáпія -ії ж
біотехнолóґія -ії ж;  

лоґíчный
біотíчный
біотóк -а м
біотóп -а м
біофíзіка -ы ж; фíзік -а м;  

фізікáлный, фізíчный
біохíмія -ії ж; хíмік -а м;  

хíмічка -ы -чок ч;  
хімíчный

біполáрный; о адв.;  
ость -и ж

бíр бóру м; борóвый 
(боровый лїс)

бíреш -а м; ка -ы -шок ж;  
скый (арх.)

бірмóвка -ы -вок ж
бірмовáти незав.
бірмóвный
біровáти -рýю -рýють незав.
бірýчный (нож)
бћров -а м; ка -ы -вок (арх.)
біс -а м (чорт); бісóвый,  

бісњчій
бісексуáлный; о/ї адв.;  

ость -и ж
бісїда -ы ж; бісїдливый; 

бісїдливость -ости ж
бісїдник -а м; іця -ї -іць ж
бісїдовáти -дýю -дýють 

незав.
бісћти ся незав.
бісквíт -а м; óвый
бíсярї -їв лем мн.  

(і пáциркы); бісярљвый
біт -у м; бітóвый; бітóвка 

-ы ж (квáртель, місто 
бываня) (неол., слов.)

біфлёвáти ся -лЂю ся  
-лЂють ся незав.

бíфтек -а м
бíцепс -у м; óвый
біцíґель -я м; біціґлљвый;  

íста -ы м; íстка -ы -ток ж
біціґлёвати -люю ся -люють 

ся незав.; б. ся
біч -а м; бічíско -а м; бíчік 

-а м
бічовáти -чýю -чýють незав.
бћлень -лня м
бћлник -а м
бћло -а с
бћскуп -а м; скый;  

ство -а с
битáнґа -ы м; битáньскый; 

ство -а с
битанґовати -ґýю -ґýють 

незав.
бћти, бю, бєме, бий!; б. ся
бћтый
бћтка -ы -ток ж
биткáрь –њ м; ка -ы -рёк ж; 

скый; (по) -скы адв.;  
ство -а с

битњ -њ с

бињк -á м
бы парт.
бываня -я с
бывáти незав.
бќдло -а -дел с;  

бќдля -ти с
бќжа -ы ж (дїт.)
бык -á м; бќчій, бычáчій; 

бычóк бычкá м;  
бычá -ти с

былћна -ы ж;  
былћнка -ы ж; óвый

былинкáрь –њ м;  
ка -ы -рёк ж

бќлo -а с;
быль -и ж; мн. бќля; 

бќлька -ы -лёк ж
бќльце (арх.) -я с
бынчáти незав.
бќнька -ы ж
бќрко -а с
бырнΐти -нить (3. ос.)  

-нять незав.
бырька -ы -рёк ж
быстріця -ї ж (сливка)
быстринá -ы -ин ж
быстрќй; ость -и ж;  

отá -ќ ж
быстронóгый
быстроóкый; окость -и ж
бќти єм єсь є; сьме сьте 

суть; буду, будеш, буде, 
будуть; быв -ла -ло -ли; 
будь незав.

бытњ -я с
бычáти незав.
бычáня -я с
бйо! інт.
благáти незав.
благáня -я с
блáго -а с
блáгый; блáго адв.
благовíрный; о адв.;  

ость -и ж
благовíстити незав.
благовíстник -а м; ный;  

о адв.
Благовíщіня (свњто) с
благодáть -и ж; тный;  

о адв.; ость -и ж
благодýшный; о адв.;  

ость -и ж
благорóдїє -їя с
благорóдный; о адв.;  

ость -и ж

білолћцый благорóдный
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благорóдство -а с
благословéный; ость -и ж
благословíня с
благослóвити -влю -влять 

незав.; б. ся
блáгость -и ж
блажéный;  

блажéнство -а с
блажéнствовати незав.
блáйбок (арх.) м
блажќти незав.
блáйвас -а м (і церуза)
блáйшток -а м (одб., арх.)
блáмаж -а/-у м
блáна -ы ж; блáнка -ы -нок 

ж; блановћтый; о адв.
бланáрь -њ м
блáтник -а м; óвый
блáтфус -а м (арх.)
блíнкер -а м (діал.)
блінт, адв. (діал.)
блїдéнькый; о адв.
блΐдый; о адв.; ость -и ж
блїднΐти -нΐю -нΐють незав.
блΐднути -дну -днуть незав.
блїдовáтый; о адв.;  

ость -и ж
блћже, блћжше адв.
ближќти ся незав.
блћжнїй
близéнькый; о адв.
близкќй; о адв.;  

ость -и ж
близнњ -яти мн. -ята с; тко
близь адв. і суб. ж
блиск -у м
блискавíця -ї ж; 

блискавíчный
блћскати незав.; б. ся
блћснути зав.; б. ся
блискáчій; о адв.
блищáня -я с
блищáти ся незав.
блќха -ы ж; блышáчій; 

блќшка -ы -шок ж; 
блќшочка -ы -чок ж

блыщΐця -ї ж; цљвый;  
щΐчка -ы -чок ж

блок -а м; óвый; о адв.
блокáда -ы ж; ный
блоковáный; ость -и ж
блоковáти -кýю -кýють 

незав.
блóмба -ы ж
бломбовáный

бломбовáти -бýю -бýють 
незав.

блонд незм. ад.
блондíн -а м; блондíна -ы 

ж; блондíнка -ы -нок ж
блондњк -а м; блондњчка  

-ы -чок ж
блондњвый; о адв.; ость -и
блуд -у м
блудћти -джу -дять незав.
блýдник -а -ів м і блударь  

-я -їв; іця -ї -іць ж
блýдный; о адв.; ость -и ж
блýза -ы ж; óвый
блýзка -ы -зок ж;  

блузочка -ы -чок ж
блузнћти -ню -нять незав.
блýканя -я с
блýкати ся незав.
блюванћна -ы ж
блювáти незав.
блЂзнути зав.
блњкати незав. і блячáти 

незав.
блњклый; блякло адв.
блякнути зав.
блњти блњє (3. ос.) бляють 

незав.
блњха -ы ж; бляшанќй
бляшáнка -ы ж; 

бляшáночка -ы -чок ж; 
бляшáнча -ти с

блњшка -ы ж; блњшча -ти с
бо парт.
бобáк -а м
бобáлька -ы лёк ж
бóбик -а м
бобќрька -ы -рёк ж
бобкóвый (лист)
бóбо -а с; бóбко -а с (дїт.)
бобóк бобкá -ів м
бóбер бóбра м; бобрóвый
бобрýнка -ы -нок ж
бовт -а м
бóвтати незав.
бóвтнути зав.
Бог -а Бóже (вок.) м; Бóжый 
бог -а -ови мн. -óве м; 

бóжый
богапýстый; о адв.
богатΐти і богáтнути -тΐю/ 

-тну -тΐють/-тнуть незав.
богáтый; о адв.; ство -а с
богатќрь -я м; ка -ы -рёк 

ж; скый; ство -а с

богáч -á м; ка -ы -чок ж;  
скый

богéм -а м; ка -ы -мок ж;  
скый; ство -а с

богéма -ы ж; богемíзм -а м
богемíстіка -ы ж; богемíста 

-ы м; ка -ы -ток ж;  
істíчный

богзнає/богзнать адв. 
і парт.

богзнає/тьде проп. і адв.
богзнає/тьдóкы адв.
богзнає/тькадќ проп.  

і адв.
богзнає/тькíлько проп., 

нум.
богзнає/тьколћ проп. і адв.
богзнає/тькотрќй проп.
богзнає/тьхто проп.
богзнає/тьчíй проп.
богзнає/тьштó проп.
богзнає/тьњк проп. і адв.
богзнає/тьякќй проп.
богќня -ї -гќнь ж
богобóйный; о/ї адв.;  

ость -и ж
боговáти незав.  

(експр. – грїшыти)
богóвый; о адв.
богомóл -а м
богомóлець -лця м; лка -ы 

-лок ж; богомóлный
богоненавћстник -а м;  

ця -ї ж
богоотстýпник -а м;  

іця -ї ж
богоподóбный; о адв.;  

ость -и ж
богорóвный; о/ї адв.;  

ость -и ж
Богорóдіця -ї -іць ж
богослóвіє -я с; богослóв  

-а м; богослóвскый
богослужíня с і богослýжбá 

-ы ж; богослужéбный
боготворћтель -я м; ство 

-а с
боготворћти незав.
Богоявлéніє/Богоявлΐня с
богумћлый; о адв.
богуприсΐгам (богупрћсам); 

експр. парт.
Боґлњрка -ы ж; Боґлярчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж;  
ьскый

благорóдство Боґлњрка
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бодáй парт.
бодайбќло адв.
бодайњк адв.
бодайякќй проп.
бодáк -а м; óвый; бóдачок 

-чка м; гром. бодáча с
бóденка -ы -нок ж; óвый; 

бóденча -ти с; бóденя –
ти с

Бoдружáль -я м; 
Бoдружальчáн -а -ів м;  
ка -ы -нoк ж

боднáрь -њ м; ка -ы -рёк ж
божествó -а с; енный; о 

адв.; бóжескый
божќканя
божќкати ся незав.
бóжыти ся незав.
бóзё -я (дїт.)
бољвиско -а с і бољвище -а с
бой -я м; љвый; љво адв.;  

љвность -и ж
боΐско -а с; óвый
Бóйко -а м; ка -ы -ёк ж; 

бóйківскый
бóйкот -а м; овáный;  

ость -и ж
бойкотовáти -тýю -тýють 

незав.
бóйлер -а м; óвый
бойтáрь -њ м (арх.)
бокáнча -і ж
бóком адв.
бóкор -а м; бокорáш  

(обл. – plť)
бокс -у м; óвый
бóксер -а м; ка -ы -рок ж; 

боксéрьскый
боксовáти -сýю -сýють 

незав.; б. ся
болéро -а -лер с; óвый; 

болéрко -а -рок ж
Болеслáв -а м
Болеслáва -ы ж
бóлесть (в зн. біль) -и ж 

(слов.); болéстный, 
болестћвый; о адв.;  
ость -и ж

Болíвія -ії ж; болівíйскый
болΐти незав.
Болóня -ї ж; болóньскый
болóто -а с; ный, нњный, 

болотћстый; но, нњно,  
тћсто адв.; ћско -а;  
íще -а с

болњк -á м; болњчій; о 
адв.; болњчка -ы -чок ж;  
чік -а м

болячкóвe зíля (рoсл.)
больвáн -а м; ћско -а м;  

íще -а м; чік -а м
большáґ -á -íв м
большевізáція -ії ж
большевíзм -а/-у м
большевізовáти незав. і 

зав.; б. ся
большевíк -а м; íчка -ы  

-чок ж; большевíцькый
бóмба -ы бомб ж; óвый; 

бóмбочка -ы -чок ж
Бомбáй -я м; бомбáйскый
бомбáль -я м
бомбардéр -а м; 

бомбардéрьскый
бомбардовáти незав.
бомбардовáня -я с
бомбардњкы лем мн. (діал.)
бомбóн -а м; óвый;  

ник -а м
бомбоньџра -ы ж; ка -ы  

-рок ж
бомбýля -ї -бýль ж; лька  

-ы -лёк ж
бомбулњк -а м; лњчка -ы  

-чок ж
бон -а м; бонóвый
бонíта -ы ж; бонíтный
Бонн -у м; боньскый
бонсáй -я м; љвый
бонсаΐстіка -ы ж; бонсаΐста
бонтóн -а/-у м; óвый
бонвівáн -а м; ньскый;  

ство -а с
бор -у м; óвый  

(тіп зерна забќтый)
борґ -у м
борґовáти незав.
борґондíя -ії -ій ж і рїпа -ы ж
Бордó незм. с; бордовскый
бордóвый; о ад.
борець борця м
Бóріс -а м
бормашќна -ы ж
бормотáти незав.
бормотїти -мóчу -мотњть 

незав.
Бóров -а м; Бoрівчáн -а  

-áн/-ів м; ка -ы -нoк ж; 
борíвскый

боровíчка -ы ж; óвый

борóвка -ы ж; óвый
бóрода -ы ж; очка -ы -чок 

ж; иско -а -иск с
бородáвка -ы ж; очка -ы  

-очок ж; бородавкóвый; 
бородáвочный

бородáтый
бородáч
борóжный (кінь при орáнї)
борóзда -ы ж; очка -ы -чок 

ж; óвый
бороздћти -зджу -дять 

незав.
боронá -ы ж; овый
боронћти -ню -нять незав.
боронњк -а м
бóрсeс -а -ів м
борсýк -а м; ýчік -а м; 

борсýчій
бортáк -а м; чік -а м;  

чíско -а м; бортáцькый; 
бортáцтво -а с

бортнíця -ї -íць ж
борщ -а/-у м; борщóвый
борьбá -ы ж
борóти ся -рю ся -рять ся 

незав.
бос -а м
бóсый; (на) -о адв.;  

енькый; о адв.
Бóснія -ії ж; Боснњк -а -ів м;  

чка -ы -чoк ж;  
боснњцькый

босонóгый; о адв.
босорћти і босоровáти 

незав.
босорáк -а і босорáш -а м; 

босорáцькый; ство -а с
босóрка -ы -рок ж
бостћ (корóва бодé) незав.
Бóстон -а; бостóньскый
Бóсфор -а;  

босфóрьскый
босњк -а м; босњцькый
ботáніка -ы ж; ботáнік  

-а м; ботáнічка -ы -чок; 
ботанíчный

бóтел -а м
Ботсвáна -ы ж; 

ботсвáньскый
боцáн -а і боцáк -цка м
бóцман -а м;  

бóцманьскый
бóчік -а м; бочіковый
бóчіти -чу -чать незав.

бодáй бóчіти
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бóчка -ы -чок ж; бóчічка  
-ы -чок ж

бочкóра -ы -ор ж; 
бочкорóвый

бочнíця -ї -іць ж; ёвый
бóчник -а м
бóчный; о/ї адв.
боягýз -ам; ик -а м; гýзка  

-ы -зок ж; боягýзный  
-ство -а с

боязкќй; о адв.; ость -и ж
боязлћвый; о адв.; ость 

-и ж
боњрин -а м; ыня -ї ж;  

боњрьскый; ство -а с
боњти ся боЂ ся боять ся 

незав.
брáво інт.
бравýрный; о адв.;  

ость -и ж
брáдла -дел лем мн.
брáдло -а с; елко -а с;  

иско -а с
Бразíлія -ії ж; Бразілчáн -а 

-áн/-ів м; ка -ы -нoк ж; 
бразíльскый

брак -а м; бракóвый
брáна -ы ж; ка -ы -нок ж;  

óвый
Бранденбýрґ -а м; 

бранденбýрьскый
брáнджа -і ж
брáнець -нця  

(неол., слов. = рéґрут) м
брандзóль -и ж (арх.)
бранкáрь -я м; ка -ы -рёк 

ж; скый
брант -а м (арх.)
брат -а мн. -óве і -я м; 

брáтик -а -чік -а м; 
брáтьскый; (по) -ы адв.

брáтати ся незав.
братéрьскый; ство -а с
Братїслáва -ы ж; 

Братїславчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нoк ж; 
братїслáвскый

брáти бéру бéруть незав.;  
б. ся; б. сі

братнњк -а мн. ци м
братрáнець -нця м;  

нчік -а м
брáтство -а с
брáшня -ї -шень ж (неол.)
брéзлї -зель ж мн.

брéзлый
бренді незм. с
брехáти (в зн. гáвкати, пес 

брéше) незав.
брехáч -а м; ка -ы -чок ж
брехлћвый; о адв.;  

ость -и ж
брéхнути зав.
брљшка -ы -шок ж
брeщáнка (oбл.) -ы ж
бріґáда -ы -ґад ж; ный
бріґáдíр -а м; ка -ы -рок ж
бріґáдíрка -ы -рок ж (шапка)
бріґáдник -а м; ічка -ы -чок 

ж; іцькый, бріґáдный, 
бріґадóвый

бріґáдовáти -дýю -дýють 
незав.

брідж -у м; бріджóвый
брізолíт -у м; брізолітóвый
брікéта -ы ж; óвый
брікетовáти незав.
брілáнтный; о адв.;  

ость -и ж
бріліáнт -а м; óвый
Брітáнія -ії ж; Бріт -а -ів м;  

ка -ы -oк ж; брітáньскый
брíфінґ -а м; бріфінґóвый
брíх -а м; брíшок -шка м; 

бріхáтый, брíшный
бріхáч -а м
брíчка -ы ж
бринΐти незав.  

(в зн. – терьпнути)
брћнькати незав.
брћнькнути зав.
бринчóк -чка м
бринчáти -чý -чáть незав.
брыдћти брыджý -дњть 

незав.; б. ся
брыдкќй; о адв.; ость -и ж
брќдник -а і брќдош -а м
брыдóта -ы і брќдь -и ж
брќзкати незав.
брќзнути зав.
брќла -ы ж; брќлка -ы -

лок ж; брылћско -а -лћск; 
брылóвый

брќндза -ы ж; брындзóвый
брќтвити -влю -влять 

незав.; б. ся; б. сі
брќтов -тви ж; брытвóвый
брóвза -ы ж; бровзóвый
брод -у м; бродóк -дка м; 

бродóвый

бродћти -джу -дять незав.; 
б. ся

брожовáный
брожовáти незав.
брожýра -ы -ýр ж; ка -ы  

-рок ж; брожурóвый
брóїти незав.
брóйлер -а м; 

бройлерóвый
брок -а м; брокóвый
брокáт -у м; брокатóвый
броковнíця -ї ж; љвый
броколíця -ї ж; 

броколіцљвый
бром -у м; бромóвый
бронз -у м; óвый;  

óво адв.
бронзовáный
бронзовáти -зýю -зýють 

незав.
бронзóля -ї ж (арх.)
бронхіáлный
бронхітíда -ы ж; 

бронхітíчный
брóнхы бронх лем мн.
броскќня -ї ж  

(в зн. – барáцка)
брóшка -ы ж; брóшча -ти с
брýд -у м; бруднќй; 

бруднéнькый; о, -éнько 
адв.; ость -и ж

брудáрь -я м; ка -ы -рёк ж
брудћти -джу -дять незав.
бруднїти -нΐю -нΐють незав.
бруднћк -а м; бруднíця -ї  

-іць ж
бруднћти -дню -днять 

незав.
бруднотá -ы ж
брýдош -а м; брудóта -ы ж
брýков -кви ж
брунéт -а м; ка -ы -ток ж
брус -а м; брýсный
Брýсел -у м; брýсельскый
брусћти незав.
брýска -ы -сок ж; 

брускóвый
бруснíця  -ї -ніць ж;  

цљвый
Бруснíця -ї ж;  

бруснíцькый
брусóк -скá м
брутáлный; о адв.;  

ость -и ж
брýтто незм. ад. і адв.

бóчка брýтто



2�

брýчный (стoлéць)
бýба -ы ж (дїт.)
бýбати незав. (дїт.)
бýбен -бнá м; бубнóвый
бублћна -ы ж;  

ћнка -ы -нок ж
бубнáрь -њ м; ка -ы -рёк ж
бубновáти -нýю -нýють 

незав.
бубонїти незав.
буґелњрь -я м; 

буґелярљвый
бýда -ы ж; бýдка -ы ж;  

очка -ы ж; будковќй
Будапéшт -у м; 

будапéськый
будáрь -њ м; будáрик  

-а м; бударћско -а м; 
бударљвый

Бýдга -ы м; будгíзм -а/-у м; 
будгíста -ы м; ка -ы -ток 
ж; будгíстьскый

будёґóвы -ов ж лем мн. 
(діал.) і будюґóвы -ов 
лем мн. ж

бýдїк -а м; óвый
будћнок -нка м;  

ночок -чка м; 
будинкóвый

будћтель -я м; 
будћтельскый

будћти незав.
будзбáнок -нка м
будóва -ы ж; ћско -а с
будовáный
будовáтель -я м;  

ка -ы -лёк ж; скый
будовáти -дýю -дýють 

незав.; б. ся; б. сі
бýдучі трансґр.; бýдучій 

парт.; ость ж
будьдé адв.
будьколћ адв.
будькотрќй прон.
будьхтó прон.
будьчíй прон.
будьштó прон.
будьњк адв.
будьякќ й прон.
бýжня -ї -жень ж
бузерáнт -а м; тьскый
буйненькый; ко адв.
буйнїти -нїє (3. ос.) -ють 

незав.
буйный; о адв.; ость -и ж

буйон -а м; чік -а м; 
буйоновый

бук -а м; букóвый 
бýква -ы ж; очка -ы -чок ж; 

буквóвый, буквáлный; 
буквáлно -адв.;  
ость -и ж

буквáрь -я м; ик -а м;  
áрный

буквíця -ї -іць ж; цљвый
буквоΐд -а м
букéта -ы ж; тка -ы –ток ж; 

букетный, букетóвый
Букíвцї -овець мн. ж; 

Буківчáн -а -áн/-ів м; ка  
-ы -нок ж; букíвскый

буклé нескл. с
букмéйкeр -кра -крів м;  

ка -ы -oк ж
бýков -кви ж
Букóвець -вця м; 

буковецькый
Буковћна; Буковћнець  

-я -їв м; нка -ы -нок ж; 
буковћньскый

бýчок -чка м; бучінá -ы ж; 
бучінóвый

букóвчік -а м і букóвый гриб
бýкса -ы букс ж
булвáр -а м; ный; о адв.;  

ость -и ж
Булгáрія -ії ж;  

булгáрьскый
булдóґ -а м; булдóджій
булдозéр -а м; óвый
булдозерíста -ы м; тка  

-ы -ток ж
булíмія -ії ж
бýлка -ы -лок ж (обл.)
бýлла -ы булл ж
бульк інт.
бýлькати незав.
бýлькнути зав.
булькот -а/-у м
булькотáти -тать (3. ос.)  

-тають незав.
булькотїти -коче (3. ос.)  

-чуть незав.
бульфас -а м (пейор., діал.)
бум, інт.
бумерáнґ -а м; óвый
бунґалóв -а м
бýнда -ы ж; очка -ы -чок ж; 

óвый
бундáтый; о адв.

бýндаш -а м
Бундестáґ -а м; óвый
бýнджа -і бундж ж; óвый
бýнка -ы -нoк ж; бункóвый
бýнкер бýнкра м; 

бункрóвый
бýнков -а м (діал.)
бункровáти незав.
бунт -а м; бýнтовскый
бунтáрь -я м; ка -ы  

-рёк ж; бунтáрьскый; 
бунтáрьство -а с

бунтовáти незав.; б. ся
бунтошќти незав.
буржуáзія -ії ж; 

буржуáзный
буржýй -я м; ка -ы -ёк ж; 

буржýйскый
бýрза -ы -ж; óвый
бурізóн -а м; óвый
бурΐня -я с
бýрый; о адв.
буринá -ќ ж; ћнка -ы ж;  

óвый
бýрити незав.; б. ся бýрю 

ся бýрять ся
бурковчáк -á м
буркотáти незав.
буркотΐти незав.
буркотлћвый; ость -и ж
бурлáк -а м; бурлáцькый
бурлаковáти незав.
бурлáцтво -а с
бурлéска -ы ж
бурлћвый; о адв. -ость -и ж
бурлќкати незав.
бýрный; о адв.
бýрчак -а м
бурчáти незав.
буря -ї і бурька -ы ж
бурёвый і бурькóвый
бурњн -а м; ець -нця м;  

бурянћско -а м; 
бурянћнка -ы ж; 
бурянóвый

бýряти (неол., слов. в зн. 
валятћ) незав.

бусурмáн -а м; ка -ы -нок 
ж; бусурмáньскый

бýтан -у м; бутанóвый
бýтор -а м
буфéт -у м; óвый
буфетáрь -я м; ка -ы -рёк ж
бух інт.
бýханець -нця м; бýханый

брýчный бýханець
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буханћна -ы ж
бýхати незав.; б. ся
бухнáт -а м
бýхнути -ну -нуть зав.; б. ся
бýхта -ы ж; иско -а с; 

бухтóвый
бухтолћти незав. (арх.)

бýхточка -ы ж; óвый
буц інт.
бýцати незав.
бýцнути зав.
бучáти -чíть (3. ос.) -чáть 

незав.
бучáчій парт.

буњк -а м; буњча -ти с;  
буњчік -а м; буячíско -а 
м; буњчій

бюлетéн -а м; чік -а м;  
óвый

бюрó незм. с
бюрокрáт -а м

буханћна варгáн

В
в преп.
вабћвый; о адв.
вáбити -блю -блять незав.
вáбник -а м; чка -чкы  

-чок ж
вáбный; о/ї адв.
ваврíн -а м; óвый (слов.)
Ваг -у м; вáзькый
вáга -ы ж; óвый;  

вáжка -ы ж
вагáвый; о адв.; ость -и ж 

(слов.)
вáгати незав. (слов.)
вагóвня -ї ж
ваґабýнд -а м
ваґíна -ы -ґíн ж; ваґінáлный
ваґóн -а м; óвый; ик  -а м
вáда -ы ж
вáдити ся -джу ся -дять ся 

незав.
вáженый
вáжыти -жу -жать незав.; в. 

ся; в. сі
важнїти -нΐю -нΐють незав.
вáжный; о/ї адв.;  

ость -и ж
вáза -ы ваз ж;  

очка -ы -чок ж
вазáл -а м; вазáльскый;  

ство -а с
вазелћна -ы ж; óвый
вáйда -ы мн. -óве м
вáйкати незав. (діал.)
вайцáк -á мн. -ци м
вак -а м
вакáнтный
вакáції -ій лем мн.
вакáчный
вакелíя -ї -ій ж
ваковáти -кýю -кýють незав.
вакóвка -ы ж; óвый
вакуóвый; о адв.

вáкуум -ум -а/-у м
вакцíна -ы ж; óвый
вакцінáція -ії ж; 

вакцінáчный, 
вакцінáлный

вакцінотерáпія -ії ж
вал -а м; óвый; вáлом адв.
валáл -у м; валáльскый;  

ик -а м
валáльске с суб.
валалчáн -а м і селянћн м
валáлщіна -ы ж
валáх -а м
валáшка -ы -шок ж; óвый
валéнда -ы -енд ж; óвый
вáленкы -нок мн. ж
Валентíн -а м
Валентíна -ы 
валéнтный;  

валéнтность -и ж
Валентíвцї -óвець; 

Валентівчáн -а -áн/-ів м; 
 ка -ы -нoк ж; валентíвскый

валéнція -ії ж; валéнчный
Валéнція -ії ж; 

валенцíйскый
Валéрій -ія м
Валéрія -ії ж
вáлець -лця м; валцёвый
валёк -лька м; валькóвый
валибýк -а м (слов.)
вáлик -лка м
валћти незав.; в. ся
валковáти -кýю -кýють 

незав.
вáлов -а м; чік -а м;  

ча -ти с
валóк -лка м; валкóвый
валýта -ы -лут ж;  

óвый, -ный
валýшник -а м; ніця -ї -іць 

ж; валýшный

валцовáный; ость -и ж
валцовáти -цýю -цýють 

незав.
вáлчік -а м; óвый
валЂх -á м
валюховáти незав.
валњти незав.; в. ся
вáлькати (в зн. розганяти) 

незав.
вáна -ы ж; ћско -а с;  

очка -ы ж; óвый
вандáл -а м; вандáльскый; 

ство -а с
вандалíзм -а/-у м
вáндер -дру мн. вáндры м
вандрáк -а м; чка -ы -чок ж; 

вандрáцькый
вандровáти -рýю -рýють 

незав.
вандрóвка -ы -вок ж
вандрóвник -а мн.  

-ци м; чка -ы -чок ж; 
вандровнћцькый, 
вандрóвный; цтво -а

ванíлка -ы ж; ванілкóвый
вапéнець -я м; 

вапенцёвый
вапéнка -ы ж
Вапéник -а м; Вапeничáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нoк ж; 
вапеницькый

вапнћти -пню -пнять незав.
вапнó -á с; вапéнный, 

вапнянќй
вар -у м; óвый
Варáдка -ы ж; Варадчáн -а 

-áн/-ів м; ка -ы -нoк ж; 
варадьскый

вáрвар -а м; варвáрьскый; 
ство -а с

варгáн -á мн. варгáны м; 
варганóвый
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варенћна -ы ж
варіабíлный; ость -и ж
варіáнт -а м; ный;  

ость -и ж
варіáтор -а м
варіáція -ії ж; варіáчный
вáрікс -а -ів м; óвый
варíня -я с
варіовáти незав.
варіóла -ы ж
вáріч -а м
варΐха -ы ж; шка -ы; óвый
варћти незав.; варéный; 

в. ся
вáрка -ы -рок ж
варкóч -а м; óвый; 

варкóчік -а м
вáровати незав.; в. ся
варовкќня -ї -кынь ж
варóвный; о/ї адв.
вáрош -а м (арх.)
вáрта -ы варт ж
вáрта адв.
вартáш -а м; ка -ы -шок ж
вáртoсть -тости ж
вартовáти -тýю -тýють 

незав.
вартовáный; ость -и ж
варýнок -нка м; 

варункóвый
Варшáва -ы ж; 

варшáвскый
варштáк -а м
варњнка -ы -нок ж
варьџте незм. с; 

варьџтный
васервáга -ы ж (арх.)
василéць -лця м (квíтка)
Васћль -њ м
ват -а м; зн. W
вáта -ы ж; ватóвый
вателíн -у м; вателінóвый
Ватерлó незм. с
Ватікáн -а/-у;  

ватікáньскый
ватнњк -а м; ватянќй
ватовáный
ватовáти незав.
вáтра -ы -тер ж; ватрóвый, 

ватрянќй; ћско -а с
ватрáль -њ м (лїнивый, 

пецух)
ватрáлька -ы -лёк 

(деревяна лопатка) (арх.)
вáфля -ї -фель ж

ваш м (муж); ваша ж (жена); 
вашќ (близкы, фамелія)

Вашінґтóн -а м; 
вашінґтóньскый

вáшпор -у м; вашпорóвый 
(арх.)

вашпоровáти незав. (арх.)
вбáвити -влю -влять зав.
вбáвленый
вбагрћти і обагрћти зав. 

(арх.)
вберáти незав.; в. ся
вбігáти незав.
вбíгнути зав.
вбивáти незав. (клин); 

вбивáный
вбћти вóбю вóбють (клин)  

зав.; вбћтый
вбрáти зав.; в. ся вбéру ся 

вбéруть ся
вбувáти незав.; в. ся
вбýти зав.; в. ся вбýю ся 

вбýють ся
вбýтый
вваджáти незав.
вважáти незав.
ввéзти -зу -зуть зав.; 

ввéзеный
ввéсти -ду -дуть зав.; 

ввéдженый
вводћти -джу -дять незав.
ввозћти -жу -зять незав.
вганњти незав.; в. ся
вгатћти вгáчу вгáтять зав.
вгачéный
вгóдный; о адв.; ость -и ж
вгодовáный; ость -и ж
вгодовáти -дýю -дýють зав.
вгóдити і угóдити (oбл.) 

нeзав.; іня с
вдавáти вдаЂ вдаЂть 

незав.; в. ся
вдáлый; вдáло адв.
вдáреный
вдáрити -рю -рять зав.;  

в. ся
вдатћ ся і удатћ ся вдам/

удáм ся вдадýть ся/
удадýть ся зав.

вдерти вдру вдруть зав.; 
в. ся

вдївáти незав.
вдΐти -ю -ють зав.; вдΐтый
вдых -у м; óвый
вдќхнути -хну -нуть зав.

вдќхнутый
вдќхованый
вдќховати -ую -ують незав.
вдóва -ы вдов ж і вдовíця -ї 

-іць ж; вдовíчка -ы -чок ж
вдовець -вця м
вдóвскый; ство -а с
вдоїти зав.
вдóлину адв.
вдувáный
вдувáти незав.
вдњка -ы ж і преп. з Д
вдњчіти -чу -чать незав.
вдячный; о/ї адв.;  

ость -и ж
веб -у м; óвый
вебсайт -у м; óвый
веґéта -ы ж
веґетаріáн -а м; ка -ы -нок 

ж; веґетаріаньскый;  
ство -а с

веґетатíвный; о/ї адв.
веґетáція -ії ж;  

веґетáчный
веґетовáти -тýю -тýють 

незав.
веджéный
веджíня -я с
вéдля адв. і преп. з Ґ (слов.)
вéдро -а і вíдро -а м
ведýчій суб. і парт.
вéжа -ы ж; óвый;  

очка -ы -чок ж
везéный
вéзти -зу -зуть незав.; в. ся
вéкати незав.
вéксель -сля м;  

векслљвый
вéктор -а м; óвый
векшáти незав.; в. ся
вéкшый
велебћти -блю -блять 

незав. (слов.)
велéбный; о адв.;  

ость -и ж
велíня -я с (слов.)
велíтель -я м; ка -ы лёк ж;  

скый; ство -а с
Велћка Брітáнія ж; 

великобрітáньскый
Велћка Пóляна ж; 

Великополянчáн  
і Полянчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж;  
великополњньскый

варенћна Велћка Пóляна
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Велћкдень -кодня м; 
великóдный; Великóдна 
недíля (свњто) -ой -ї; 
 Велћкый понедíлок 
(свњто) ого -а; Велћка 
пњтніця (свњто) -ой -ї

велћкый; велћкость -и ж
Велћкый Лћпник; 

Великолипничáн  
і Липничáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; 
великолипнњньскый

великодýшный; о/ї адв.;  
ость -и ж

великомýченик -а м;  
мýченицькый

Великорýс -а м; ка -ы -сок 
ж; великорýськый

великосвíтьскый;  
ость -и ж

велћкость -и ж
великотірáжный;  

ость -и ж
вéлич -і ж
величáва -ы ж
величáти незав.
величéзный; о/ї адв.;  

ость -и ж
величéнство -а с
величінá -ы ж
велькомóжный
велькопáньскый
Венезуéла -ы ж; 

Венезуелчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; 
венезуéльскый

Венéра -ы і Венýша -ы ж
Венéція -ії ж; 

венеціáньскый
вéно -а с  

(слов. в зн. зáстря, бáлцї)
вéнтіл -а м; óвый
вентілáтор -а м
вентілація -ії ж; 

вентілачный
вентіловáти -лýю -лýють 

незав.
вепéрь -пря м; вéприк а м; 

ћско -а м
вéра, вéру парт.
верабóже парт.
верáнда -ы -ранд ж; óвый; 

очка -ы ж
вéрати ся незав.
вербалізáція -ії ж

вербалíзм -у м;  
вербалíста ы м

вербáлный
вербíня -я с
вербинá -ќ ж; нóвый
верблЂд -а м; ик -а м; 

верблЂджій
вéрбник -а м
вербовáня -я с
вербовáти -бую -бують 

незав.
вербовáч -а м
вербовáчка -ы -чок  

і вербóвка -ы -вок ж  
і вербýнок -нка м (в зн. 
лапáчка, абсентΐрка)

вербономінáлный
вéргнути зав. (слов. діал.  

в знач. верéчі, шмáрити)
вéрдікт -у м
вéред -а м
вередћти -джу -дять незав.
вереджíня -я с
вéрес -а м (ростлина)
вéреск -а м
верéскати незав.
вересклћвый; о адв.;  

ость -и ж
верéкснути зав.
верéскот -а м
веретéльніця -ї -ніць ж
веретéно -а с; óвый;  

тéнко -а с; тéня -ти с
верéчі -жу -жуть зав.; в. ся
верещáти незав. і вірщáти 

незав.
вéрзти (діал. в знач. верéчі, 

шмáрити)
веріфікáція -ії ж; 

веріфікáчный
веріфіковáти -кýю -кýють 

незав. і зав.
вéрклик -а м; овый
веркликовáти -кýю -кýють  

незав.
вéрмахт -у м
вéрмут -у м; óвый
вернісáж -а м
вернýти -ну -нуть зав.; в. ся
вернýтый
Верóна -ы ж; верóньскый
Версáй -я м; версáйскый
верстá -ќ вéрст ж
вéрства -ы -ств ж
вертáти незав.; в. ся

вертáчка -ы -чок ж
вертéп -а м; вертéпный
вертéпник -а м
вертікáла -ы ж; ный;  

о адв.; ость -и ж
вертΐти -рчу -ртять незав.; 

в. ся
верткќй; о адв.; ость -и ж
верхнинá -ы ж (обл. в знач. 

– сметáнка)
верховћна -ы ж; 

верховћньскый
Верховћна -ы ж; 

Верховћнець -нця -їв м;  
нка -ы -нок ж; 
верховћньскый

вéрцайґ -а м (арх.)
вершќна -ы ж; óвый
вершќтель -я м;  

ка -ы -лёк ж
вéршник -а м;  

чок -чка м; ча -ти с
вершóк -шкá м;  

вершкóвый
вéрьба -ы ж; óвый;  

очка -ы -чок ж
верьбовáти -ую -ють незав.
верьпцї -їв і бочкóры -кор 

мн. ж
верьх -á м; верщá -ти с
верьхівка -ы -вок ж
верьхнáк -á м; óвый;  

чік -а м; ча -ти с
вéрьхнїй
верьхнинá -ы ж  

(обл. в зн. сметáнка)
вéрьхность -и ж; 

верьхностéньскый
верьховáти -ую -ють незав.
верьховáтый; о адв.
верьхóм адв.
веселéнькый; о адв.
веселíця -ї -іць ж (слов.)
веселΐти -лїю -лїють незав.
веселΐшати незав.
веселћти -лю -лять незав.; 

в. ся
весéлый; о адв.; ость -и ж
весΐля -я с (і свáдьба); 

весΐльный
вéсло -а -сел с; óвый; 

весéлко -а -лок с
весловáня -я с
весловáти -лýю -лýють 

незав.

Велћкдень весловáти
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веслярь -я м; ка -ы -рёк ж; 
веслярьскый;  
ство -а с (слов.)

веснá -ќ ж; веснянќй
веснянка -ы ж
Вéсна -ы ж
вéста -ы ж; óвый;  

їчка -ы -чок ж
вестібýл -а м
вéсти вéду ведуть незав.; 

в. ся
ветерáн -а м; ка -ы -нок ж; 

ветерáньскый
ветерінáрь -њ м; ка -ы -рёк 

ж; скый, ветерінáрный;  
ство -а с

вéто -а с; ветовáный
ветовáти -тýю -тýють незав. 

і зав.
вец -и ж
веце адв.
вецегóлосный; о адв.
вецедéнный, вецеднљвый
вецеметрóвый
вецемíстный
вецемíсячный
вéцераз адв.
вецеразóвый; о адв.
вецерóчный
вецеслóвный
вецефазóвый
вецефарéбный
вецештокóвый
вецеязќчный
вечерΐти незав.
вечернΐця -ї -íць ж
вечéря -ї -черь ж
вечéряти незав.
вéчур -чера м; вечéрнїй, 

вечерóвый
вечýрня і вечíрня -ї -рень ж
вечýркы -рок лем мн. ж
вџдно адв.
Вєтнáм -у м; вєтнáмскый
вжывáный
вжáти (травќ) вжнý -нýть 

зав.
вжывáти незав.
взаџмины -ин лем мн. ж
взаџмный; о адв.;  

ость -и ж
взамíну адв.
взгляд -у м
вздóвж адв. і преп. з Ґ
вздќх -у м

вздыхáти незав.
вздќхнути зав.
вздувáти -ть -ють незав.; 

в. ся
вздýти -є -ють зав.; в. ся
вздух -у і вóздух -а м; 

вздухóвый, воздýшный
вздухотéхніка -ы ж;  

технíчный
вздухотїснќй;  

о адв.; ость -и ж
вздухóвка -ы -вок ж
вздуховóд -у м
вздýшный і воздýшный;  

о адв.; ость -и ж
взћмі адв.
взóр -у м
взóрка -ы -рок ж (слов.)
взрїти -рїю -рїють зав.
взятћ вóзьму -уть зав.; 

взятќй
віадýкт -а м
вібрáмка -ы -мок ж (слов.)
вібрáтор -а м
вібрáція -ії ж; вібрáчный
вібровáти -рýє (3. ос.)  

-рують незав.
вíват інт.
вівсњнка -ы ж; вівсянќй
вівцњ -ї овець ж; вíвчій
вівчáрь -я м; вівчáрьскый
вівчáрня -ї -рень ж
віґáн -а
Вíдень -дня м; вíденьскый
вíдео -а с
відеоказéта -ы -ет ж
відеокамéра -ы ж
відеомаґнетофóн -а м
відеотелефóн -а м
відеотéхніка -ы ж
вíдїти -джу -дять незав.; 

в. ся
вíдик -а м; вíдицькый 

(обл.)
віз вóза возів м; возóвый
Візáнтія -ії ж; Візантíєць -я 

-їв м; ка -ы -ёк ж; 
візантíйскый

вінзатолóґ -а м
візіонáрь -я м; ка -ы -рёк ж; 

візіонáрьскый
візíта -ы -зíт ж
візíтка -ы -ток ж
вíзія -ії -ій ж
вíзо -а віз с

візуáлный; о адв.;  
ость -и ж

вік -а -ів м; вікóвый
вíкенд -а м; вікендóвый
вíко -а с; вíчко -а с
Вíктор -а м
вікторіáньскый
Віктóрія -ії ж
віл вóла м; волњчій, 

волóвый; вóлик -а м
вíла -ы віл ж; óвый;  

вілка -ы -лок ж
вíла -ы віл ж;  

(в зн. нíмфа, русáлка)
вíлань -и ж; вíланька -ы ж 

(обл.)
вілíця -ї ж
Вілíя -ї ж (діал.)
Вíлнюс -а м;  

вíлнюськый
вíльха -ы ж; óвый; очка  

-ы -чок ж; ћско -а с
Вільшинкíв -ова м; 

Вільшиківчáн -а -áн/-ів м; 
ка -ы -нок ж; скый

вільшынá -ќ ж
він нљго (ёгó)
вінéта -ы -нет ж; вінéтка  

-ы -ток ж
вінéць вінцњ м; вíнчік -а м
вíнічка -ы -чок ж; 

вінічкóвый
вíнкель -кля м; вінклљвый; 

вíнклик -а м
вінклљвка (арх.) -ы -вок ж
вíнцер -а м і мíнцер -а м  

(тіп вáгы)
вінч -а м
вінчáнкы -нок лем мн. ж
вінчáня -я с
вінчовáня -я с
вінчовáти -чýю -чýють 

незав.
вінчовáч -á м;  

чка -ы -чок ж
вíра  -ы ж; вíрный; о адв.;  

ость -и ж
вíрґати незав. (кінь вíрґать)
вірґнути зав.
вíрити -рю -рять незав.
вірлћна (обл.) -ы ж
вíрник -а м;  

вірничка -ы -чок ж
вíрный; о/ї адв.; ость -и ж
вíровати -рую -рують незав.

веслярь вíровати
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вірóза -ы -роз ж;  
óвый, -ный

вíроісповідáня -я с
віролóґія -ії ж; лóґ -а м;  

лóґічка -ы -чок ж;  
лоґíчный

віртуóз -а м; ка -ы -зок ж
віртуóзный; о адв.;  

ость -и ж
вíрус -а м; óвый
вíруючій
вірщáти -щу -щать незав.
вісéлець -лця м
вíсем нум.; восьмый
вíсемдесят нум.
вісемнáдцять нум.
вíсемсто нум.
вісΐти -шý -сњть незав.
вíск вóску м; воскóвый
вíскі незм. ж
віскóза -ы -коз ж;  

óвый, ный
Вíсла -ы ж
Віслáнка -ы ж;  

Вісланчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; ьскый

вíста! інт.  
(покрик на конї – долїва!)

вíстря -яти с
вíстя -я с
вíсьпа -ы ж; óвый
вітáлный; о/ї адв.;  

ость -и ж
вітамíн -у м; óвый
вітамінізовáти -зýю -зýють 

незав.
вітамінотерáпія -ії ж
вітáный
вітáти незав.
вíтор -тра м; вітрóвый; 

вíтрик -а м; вітрћско -а с
вíторніця і вíхтелніця -ї ж
вітóрок -рка м; віторкóвый
вітрíна -ы -рíн ж; ка -ы -нок 

ж; вітрінóвый
вíтрити незав. (дашто, 

зáпах – пес вíтрить)
вітроенéрґія -ії ж
вітролóм -а м; 

вітролóмный
вітронóс -а м
вітроплáвець -вця м
вітрњный
вíтряня -я с
вíтряти незав.

вітњзство -а с (слов.)
вíтязь (слов. і арх.)
віфлеџм -а м; віфлеџмець 

-я м; віфлеџмскый
Віфлеџм -а м; Віфлеємчáн 

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
віфлеџмскый

вíхорь -хря м;  
віхрљвый

віцеадмірáл -а м;  
адмірáльскый

віцеґубернáтор -а м;  
ґубернáторьскый

віцедрíн -у м
віцекóнзул -а м;  

кóнзульскый
віцепрезідéнт -а м;  

презідентьскый
віцтњнка -ы ж
вíчко -а -чок с
вíчный; о адв.; ость -и ж
вішáк -а м; вішáчік -а м
вíшати незав.; в. ся
віщáти -щу -щать незав.
вíщій суб.
вíщіня -я с
вíщіти незав.
віщýн -á і віщýх -а м; 

віщýнка -ы -нок ж; 
віщýньскый

віњлкы -лок мн.
вíяти вíє вíють незав.  

(зéрно од полóвы)
віњчка -ы -чок ж  

(на вíяна зерна)
вїдáти незав.; в. ся
вΐсти зав.; в. ся
вид -а м; óвый
виднΐти незав.; в. ся
вћдно предік.; вћдно ся
Вилáґы (Свéтлицї) мн.
вилáґош -а м (діал.)
вилíця -ї -ць ж
вћлы вил лем мн. ж
вћлка -ы -лок ж; óвый
вћна -ы ж
винáрь -я м; ка -ы  

-рёк ж; винáрьскый; 
винáрьство -а с

винáрня -ї -рень ж; 
винарнљвый

винћти незав.
вћнник -а м;  

вћнничка -ы -чок ж;
вћнный; о адв.

вћно -а вин с; óвый,  
-ный; вћнко -а с

винобрáня -я с
виновáтый; о адв.;  

ость -и ж
виновíця -ї -íць ж
виногрáд -у м; 

виногрáдный
виногрáдник -а мн. -ци м;  

граднћцькый;  
цтво -а с

вћнути незав.; в. ся
виск -у м
вћскати незав.
витáный
витáти незав.; в. ся
вћти вию виють незав.
вћтый
вињчка -ы -чок ж
вы вас вам вáми прон.
вќабстраговати зав.; ный
вќарендовати сі/собí -дую 

сі -дують сі зав.; ный
вќасфалтовати -тую  

-тують зав.; ный
вќбабрати зав.
вќбава -ы ж; ічка -ы -чок ж
вќбавеный
вќбавити -влю -влять зав. 

в. ся
выбáвлёваня -я с
выбáвлёвати -люю -люють 

незав.; в. ся
вќбаґровати -рую -рують 

зав.
вќбадати зав.; вќбаданый
вќбаїти сі/собі -баю собі  

-ять сі зав.
вќбалити -лю -лять зав.
выбáлёвати незав.
выбачáти незав.
вќбачіти -чу -чать зав.
вќбер-у м; óвый;  

ость -и ж
выберáвый
выберáный; о/ї адв.;  

ость -и ж
выберáти незав.; в. ся
выберáти вóлос (фраз.)
вќбіг -у м
вќбігати зав.; в. ся
выбігáти ся -ють ся незав.
вќбігнути -ну -нуть зав.
вќбіґлёвати -люю -люють  

зав.; ный

вірóза вќбіґлёвати
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вќбідованый
вќбідовати зав.;  

в. ся -дую ся -дують ся
выбíлёвати -люю -люють 

незав.
вќбілити -лю -лять зав.
вќбіленый
выбивáнка -ы -нок ж
выбивáти незав.; в. ся
вќбити -бю -бють зав.; в. 

ся
вќбитый
вќблїднути -ну -нуть зав.
вќблїднутый
вќблисканый
вќблискати зав.
вќблиснути зав.
вќблювати зав.; в. ся
вќбоёвати -боюю -юють 

зав.
вќбой -оя м
вќбойка -ы -ёк ж
вќбойный; о/ї адв.;  

ость -и ж
вќбоксованый
вќбоксовати -сую -сують  

зав.
вќбор -а/-у м; выборóвый
вќбороненый
вќборонити -ню -нять зав.
вќбочіти -чу -чать зав.
выбóчовати -чую -чують 

незав.
вќбракованый
вќбраковати -кую -кують 

зав.
вќбраный і вќбратый зав.
вќбрати -беру -беруть зав.; 

в. ся
вќбрехати зав.; в. ся
вќбрызкати зав.
вќбрызканый
вќбрызкнути і 

вќбрызнути зав.
вќбродженый
вќбродити -джу -дять  зав.
вќбрус -у м
вќбрусити -шу -сять зав.
вќбрушеный
выбрýшовати -шую -шують 

незав.
вќбудованый
вќбудовати -дую -дують 

зав.
вќбуряти зав. (слов.)

вќбух -а/-у м
вќбухнути зав.
вќбухнутый
выбýховати незав.
выбухóвый; ость -и ж
вќвадити ся -джу ся -дять 

ся зав.
выважáти незав.; в. ся
вќважыти -жу -жать зав.
вќваженый; о адв.; ость 

-и ж
вывáжовати незав.
вќваленый
вывáлёвати незав.; в. ся
вќвалити -лю -лять зав.; 

в. ся
вќвалцовати -цую -цують 

зав.
вќваляный
вќваляти незав.; в. ся
вќвалькати зав.
вќвар -у м (слов.)
вќвареный
вывáрёвати -рюю -рюють 

незав.; в. ся
вќварити -рю -рять зав.; 

в. ся
вќвезти -зу -зуть зав.; в. ся
вќвернути -ну -нуть зав.; 

в. ся
вќвернутый
вывертáти незав.
вќвести -ду -дуть зав.
вывідáти незав.; в. ся
вывíдовати ся -дую ся -ють 

ся незав.
вќвінути зав.; в. ся
вќвірка -ы -рок ж
вќвісити -шу -сять зав.
вќвітрїлый
вќвітрїти зав.
вќвітряти зав.; в. ся
вќвіхнути -ну -нуть зав.;  

тый
вќвішати зав.
вќвішеный
вывíшовати -шую -шують 

незав.
вќвіщіти -щу -щать зав.
вывћвати незав.; ный
вќвинути зав.; тый
вывышáти незав.; в. ся
вывлїкáти незав.
вќвначіти ся зав.
вќвод -а м; овый, ный

выводћти -джу -дять незав.
вќводкы лем мн.
вќвоз -у м; ный
вывозћти -жу -зять незав. 

(за граніцї)
вќвозити зав.  

(докінчіти возїня)
вќвозный (артікел)
вќволеный
вќволити -лю -лять зав.
вќволочі -чу -чать зав.
вќволочіти зав.
вќвязати -жу -жуть зав.
вќвязнути зав. (слов.)
вывњзовати -зую -ють 

незав.
вќгандлёвати -люю -ють 

зав.
выганњти незав.
вќганьбити -блю  

-лять зав.
выгартáти незав.
вќгасити -шу -сять зав.
вќгаснути -е -нуть вќгас 

зав.
вќгаснутый
вќгатити -чу -тять зав.
вќгачковати зав.
выгвáрёвати -юю -ють 

незав.
вќгварити -рю -рять зав.; 

вќгвареный
выгварњти незав.; в. ся
вќгварька -ы -рёк ж
вќгеклёвати -юю -ють зав.
выгќбка -ы -бок ж; 

выгыбкáрь -я м (слов.)
выгынáти незав.
вќгынути зав.
вќгынутый
вќгладженый
вќгладити -джу -дять зав.
вќглушыти -шу -шать зав.
выглýшовати -шую -ють 

незав.
вќгляд -а м (окно); чік -а 

м; ча -ти с
вќглядати зав.; ный
вќгнанець -нця -нцї м;  

ка -ы -нок ж
вќгнаный;  

выгнáнство -а с
вќгнати вќжену -нуть зав.
выгнивáти выгнћвать 

незав.

вќбідованый выгнивáти



30

вќгнити вќгниє зав.
вќгнитый
вќгноєный
вќгноїти -гною -гноять зав.
вќгнути -гну -нуть зав.
вќгнутый
вќгоблёваный
вќгоблёвати -люю  

-люють зав.
выговóрёвати -рюю -рюють 

незав.
вќговорити -рю -рять зав.; 

в. ся
вќгода -ы -год ж
вќгодный; о/ї адв.;  

ость -и ж
вќгодованый
вќгодовати -ую -ують зав.
вќгоєный
вќгоїти зав.; в. ся
вќголеный
вќголити -лю -лять зав.; 

в. ся
вќголоднїти -нїю -нїють зав.
вќголоднїтый
вќголосити -шу -сять зав.; 

в. ся
вќголошеный
вќголошіня
выголóшовати  

-шую -шують незав.
вќгон -а м
вќгорїти -ю -ять зав.;  

тый, -еный зав.
вќгорнути -ну -нуть зав.;  

тый
вќгородити -джу -дять 

зав.; дженый
выгортáти незав.
выгорњти незав.
вќготовити -влю -влять 

зав.; вленый
выготовлёвати незав.;  

аный
выготовлїня -я с
вќгра -ы -гер ж;  

выгéрный (слов.)
вќграбати зав.; в. ся; 

вќграбаный
вќграбкы -бок мн. ж
выгрáбовати незав.;  

в. ся; ованый
выгравáти незав.
вќгранити -ню -нять зав.; 

в. ся

вќграти зав.; ный, -тый
вќгребсти вќгребу зав.
выгрїбáти незав.; 

выгрїбáный
выгрївáня -я с
выгрївáти незав.; ный
вќгрїти -їю зав.; вќгрїтый
выгрызáти незав.
выгрќзовати -зую -зують 

незав.; ный
вќгрызок -зка мн. 

вќгрызкы м
вќгрызти зав.; еный
вќгубити -блю -ять зав.;  

еный
выгублњти незав.
вќґаздовати -дую -дують 

зав., -ный
выґланцовати -цую -цують 

зав.; ный
вќґравіровати -рую -рують 

зав.; ный
вќґумовати -ую -ують зав.; 

ный
выдавáня -я с
выдавáтель -я м; скый;  

ство -а с
выдавáти -даЂ -даЂть 

незав.; ный; в. ся
вќдавити -влю -влять зав.
выдáвлёвати -люю -ють 

незав.
вќдай -я м (слов.)
вќдайкати зав.
вќданя -я с
вќдати -дам -дадуть зав.; 

вќданый; в. ся
вќдаток -тка м
выдерáти незав.; ный
вќдерти -дру -друть зав.;  

тый
вќдзвон -а м
выдзвонёвати -нюю -ють 

незав.
вќдзвонити -ню -нять зав.
выдзвонњти незав.
выдзéньковати незав.
вќдзёбати зав.; ный
выдзљбовати незав.
вќдївчіти ся зав.
выдїлёвати -люю -люють 

незав.; ный
вќдїлити -лю -лять зав.; 

вќдїленый
выдїлњти незав.

вќдых -а м; óвый
вќдыхати; ный; в. ся зав.
вќдыхнути -ну -нуть зав.;  

тый; в. сі
выдќховати -хую -хують 

незав.; ный
вќдкы/óдкы;  

вќдтам/óдтам;  
вќдты/óдты адв.

вќдобати зав.; ный
выдобивáти незав.
вќдобити -добю -бють зав.; 

тый
вќдобиток -тка м
вќдобыти зав.; тый
выдóбовати -бую -бують 

незав.; ный
вќдоїти зав.; вќдоєна 

(корова)
вќдра -ы ж; вќдрїй
вќдранкати зав.; ный і 

вќдранчіти зав.; ченый
Вќдрань -и ж; Выдранчáн 

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок;  
скый

вќдрапати зав.; ный; в. ся
выдрáповати незав.
вќдрати -дру -друть зав.;  

тый
вќдратковати -кую -кують 

зав.; ный (слов.)
выдрізнњти ся незав. (діал.)
вќдрылити -лю -лять зав.; 

леный
вќдрыляти зав.; ляный
вќдрукованя -я с
вќдруковати -кую -кують 

зав.; ный
выдувáти незав. ; ный
вќдудлити зав.; леный
вќдумати зав.; ный
вќдумка -ы -мок ж
выдýмованя -я с
выдýмовати -мую -мують 

незав.; ный
вќдурити -рю -рять зав.;  

реный
вќдусити -шу -сять зав.; 

вќдушеный
вќдути -ую -ють зав.;  

тый; в. ся
вќжадати (сі/собі) зав.
выжáрёваня -я с (слов.)
выжáрёвати незав.;  

ный (слов.)

вќгнити выжáрёвати
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вќжарити зав.;  
реный (слов.)

вќжати -жну -жнуть зав.;  
тый

выжерáти незав.
вќжерти -жру -жруть зав.; 

в. ся
выжќва -ы ж;  

вóвый (слов.)
вќжывити зав.; в. ся 

(слов.)
выжќвне с (слов.)
выжќвный; ость -и ж 

(слов.)
вќжыти -ыю -ють зав.
вќжмыкати зав.; ный
вќжобрати зав.; ный
вќжовклый і 

вќжовкнутый
вќжовтїти вќжовтїє зав.
вќзберати зав.; ный
вызвідáти/вызвíдовати 

незав.; в. ся
вќздыхати выздыхать зав.; 

(в. ся)
вќздоровіти -ію -ють зав.
вызерáти незав.; ный
вќзимовати -мую -мують 

зав.; ный
вќзнам -у м; óвый; о адв.
вызнамнќй; о/ї адв.;  

ость -и ж
вќзнати ся зав. (слов.)
вызначáти незав.
вќзначіти -чу -чать зав.;  

ченый
вызначнќй; о/ї адв.;  

ость -и ж
вызнáчовати -чую -чують 

незав.; ный
вќзолотити -лочу -лотять 

зав.; золоченый
вызолóчованя -я с
вызолóчовати незав.
вќзрїти зав.; тый;  

ость -и ж
вќзубити -блю зав.
вызувáти незав.; в. ся
вќзути -ю -ють зав.; 

вќзутый; в. ся
выїдáти незав.; ный
вќїднати зав.; ный
вќїсти вќїм выїдять зав.; 

вќїдженый
вќйти -ду -дуть зав.

вќказ -у м; овый (слов.)
вќказати зав.; ный
вќканя -я с
вќкапати зав.; ный
вќкати незав.
вќкасати -шу -шуть; 

вќкасаный; в. сі
вќкатулити -лю -лять зав.
вќкачати зав.; ный
вќкашлати зав.; ный
выкáшлёвати незав.; ный
выквітáти незав
вќквітнути зав.; тый
вќкельтовати -тую -тують 

зав.; ный
вќкірити зав. (діал.)
вќкыпіти зав.
выкысáти незав.
вќкыснути зав.; тый
вќклад -у м; ный  

(в обходї) (слов.)
вќклад -у м; овый 

(высвітлёваня)
выкладáти незав.; ный
выкладáч -а м; ка -ы -чок ж
вќкладка -ы -док ж (слов.)
вќкласти -ду -дуть зав; 

вќкладженый
вќклеїти зав.; вќклеєный
вќклепати -плю зав.; ный
вќклёпкати зав.; ный
вќкликати -личу -чуть зав.; 

вќкликаный
выклћковати -кую -кують 

незав.; ный
вќклубити -блю -блять 

зав.; беный
вќклювати -ать зав.; ный  

в. ся
выклювáти -ать незав.; 

в. ся
вќключіти зав.; ченый
вќклянчіти зав.; ченый
вќковати вќкую -ють зав.; 

вќкованый
вќковтати зав.; ный
вќколысати -шу -шуть зав.; 

ный
вќколоти -лю -лять зав.;  

тый
вќколотити -чу -тять зав.; 

вќколоченый
выконавáтель -я м;  

ка -ы -лёк ж (слов.)
вќконати зав.; ный

вќконаня -я с
выкóнованя -я с
выкóновати -ую -ють незав.
выкóнуючій
вќкоп -а м; овый (слов.)
вќкопати -плю -плють зав.; 

вќкопаный
вќкорїнити -ню, нять зав.; 

вќкорїненый
выкорїнњти незав.
вќкорчовати -ую -ують 

зав.; ный
вќкосити -шу -сять зав.; 

вќкошеный
вќкотити ся зав.; 

вќкочена
выкóшовати -шую -шують 

незав.
выкрадáти незав.
выкрадáч -а м; ка -ы -чок ж
вќкрасити -шу -сять зав; 

вќкрашеный
вќкрасти -ду -дуть зав.; 

вќкрадженый
вќкресати -шу -шуть зав.; 

вќкресаный
вќкреслити -лю -лять зав.; 

вќкресленый
вќкрішталізовати -зую  

-зують зав.; ный
вќкривити -влю -ять зав.; 

вќкривеный
выкривлњти незав.
вќкрик -у м
вќкрикнути зав.; тый
выкрћковати -кую -кують 

незав.
вќкричати -чу -чать зав.; 

в. ся
выкроёвати -кроюю -юють 

незав.
вќкроїти -ою -ять зав.; 

вќкроєный
вќкруглити -лю -ять зав.
выкруглњти незав.
вќкрутити -чу -тять зав.; 

вќкрученый; в. ся
выкрýчовати -чую -чують 

незав.; в. ся
вќкуляти зав.; в. ся
вќкуп -у м; ный, óвый 

(слов.)
вќкупати -плю -плять зав.; 

вќкупаный; в. ся
выкупíня -я с

вќжарити выкупíня
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выкупћтель -я м; скый
вќкупити -плю -плять зав.; 

еный; в. ся
вќкупне с
вќкупня -ї ж
выкýповати -пую -пують 

незав.
вќкурити -ю -ять зав.; 

вќкуреный
вќкусити -шу -сять зав.;  

еный
вќлагодити -джу -дять зав.
вќламати -млю -млють 

зав.; вќламаный
вылáмовати -мую -мують 

незав.; вылáмованый
вќлати -лаю -лають зав.
вќлежати -жу -жать зав.;  

ный; в. ся
вќлетїти -чу -тять зав.
вылїзáти незав.
вылїзнути зав.; 

вќлїзнутый, вќлїзлый
вќлїзти -лїзу -зуть зав.; 

вќлїзеный
вќлїняти зав.
вќлїпити -плю -плять зав.; 

еный
вылїплёвати -люю -люють 

незав.
вќлісовати -ую -ують зав.; 

вќлісованый
вќлїт -у м
вылїтáти і вылїтовати 

незав.
вќлїчіти -чу -чать зав.; 

вќлїченый
выливáти незав.; 

выливáный
вќлизати -жу -жуть зав.; 

вќлизаный
вылћзовати -зую -зують 

незав.
вќлысїти -їю -іють зав. ; 

вќлысеный
вќлляти -їю -їють зав.; 

вќллятый
вќловити -влю -влять зав.
вылóвлёвати -люю -люють 

незав.
вќлога -ы ж; вылогóвый
вќложыти -жу -жать зав.; 

вќложеный
вќложка -ы -жок звыч. мн. 

ж (слов.)

вќломити -млю -млять 
зав.; еный

Вылтáва -ы ж; вылтавскый
вќлуговати зав.; ный; 

в. ся
вќлудити -джу -дять зав.; 

вќлудженый
вќлупити -плю -плять зав.; 

вќлупеный
вылýплёвати -люю -люють 

незав.
вќлупок -пка м
вќлускати зав.; ный
вылучáти і вылýчовати 

незав.
вќлучіти зав.; вќлученый
вќлущіти -щу -щать зав.; 

вќлущеный
вылЂднёваня -я с
вылюднёвати незав.; 

вылюднёваный
вќлягнути вќлягне -нуть 

зав.; тый; в. ся
вымагáти незав.; ный
вымагáч -а м; ка -ы -чок ж
вќмазати -жу -жуть зав.; 

вќмазаный
вќмайстровати зав.; ный
вќмалёвати -люю -люють 

зав.; вќмалёваный
вќманити -ню -нять зав.; 

вќманеный
вќмастити -щу -стять зав.; 

вќмащеный
вќмахнути ся зав.
вымáховати ся незав.
вымáщовати -щую -щують 

незав.
вымерáти вымéрать -ють 

незав.
вымерзáти незав.
вќмерзнути зав.; 

вќмерзнутый, 
вќмерзлый

вќмерти вќмре -уть зав.; 
вќмертый

вќмести -мету -туть зав.; 
вќметеный

вќметати -чу -чуть зав.; 
вќметаный

вќміна -ы ж
вымíнёвати -нюю -ють 

незав.; ваный
вќмінити -ню -нять зав.; 

вќміненый

вымінњти незав.;  
вымінњный

вымірёвати незав.; ный
вќміряти зав.; ный
вќмісити -шу -сять зав.; 

вќмішеный
вымітáти незав.; ный
вымíтовати -тую -ють 

незав.; ный
вќмішати зав.; ный
вќмішковати зав.; ный
вымывáти незав.; ный
вќмыдлити -длю -длять 

зав.; вќмыдленый
вымыкáти незав.; в. ся
вќмысел -а м
вымыселник -а мн. -ци м; 

вымыселничка -ы -чок ж
вќмыслити зав.; 

вќмысленый
вќмыти зав.;  

вќмытый
вымышлњти незав.; 

вымышлњный
вќмкнути зав.;  

тый; в. ся
вќм(н)я -ти с; чко -а -чок с
вќможеность -и ж
вќмокнути зав.; тый
вќмолити -лю -лять зав.; 

вќмоленый
вќмолоти зав.; тый
вќмолот -у єд. м; њй -ю м
вќмолотити -чу -тять зав.; 

вќмолоченый
вќмордовати -дую -дують 

зав.; вќмордованый; 
в. ся

вќморити -рю -рять зав.; 
вќмореный

выморóжовати незав.;  
ный

вќморозити -жу -зять зав.; 
вќмороженый

вќмотати зав.; 
вќмотаный; в. ся

вќмочі -жу -жуть зав.; 
вќможеный

вќмочіти -чу -чать зав.; 
вќмоченый

вќмудровати -рую -рують 
зав.; вќмудрованый

вќмул -а м
вќмулити зав.; 

вќмуленый

выкупћтель вќмулити



��

вќмуровати -рую -рують 
зав.; вќмурованый

вќмучіти -чу -чать зав.; 
вќмученый

вќмусїти -шу -сять зав.; 
вќмушеный

вќмуштровати зав.;  
ный; ность -и ж

вќнагорода -ы ж
вќнагородити -джу -дять 

зав.; вќнагородженый
вќнайти -ду -дуть зав.; 

вќнайдженый
вынакладáти незав.; 

вынакладáный
вќналожыти -жу -жать зав.; 

вќналоженый
вќнахвалћти -лю -лять 

зав.; вќнахваленый
вынаходћти -джу -дять 

зав.; вынахóджованый; 
в. ся

вынаходлћвый; о адв.;  
ость -и ж

вќначудовати ся -дую ся  
-дують ся зав.

вќнести -су -суть зав.; 
вќнесеный

выникáти незав.
вќникнути зав.; тый
вынимáти незав.
вќничіти -чу -чать зав.; 

вќниченый
вќнос -а м; ный; о/ї адв.; 

ость -и ж (слов.)
вќносити -шу -сять зав.; 

вќношеный
вќнюхати зав.; 

вќнюханый
вќняти вќйму -муть зав.; 

вќнятый
вќняток -тка/-тку м; 

вќняткóвый
вќоблїкати зав.; 

вќоблїканый; в. ся
выображáти незав.
вќобразити -жу -зять зав.; 

вќображеный
вќоначіти (діал.)
вќорати -рю -рять зав.; 

вќораный
выóрёвати -рюю  

-рюють незав.; 
выóрёваный

выóрёвач -а м (слов.)

вќортовати -тую -ють зав; 
вќортованый

выóстрёвати -рюю -рюють 
незав.; в. ся

вќострити -рю рять зав.; 
вќостреный; ость -и ж; 
в. ся

вќпад -а м; óвый
вќпадати зав. 

(повыпáдовати)
выпáдовати выпáдує  

-дують незав.
выпадóвка -ы -вок ж (слов.)
вќпадок -дку м
вќпаковати -кую -кують 

зав.; вќпакованый
выпáлёвати -люю -ють 

незав.; выпáлёваный
вќпалити -лю -лять зав.; 

вќпаленый
выпáлне с (слов.)
вќпар -у м
вќпарадити -джу -дять 

зав.; вќпарадженый; 
в. ся

выпáрёвати -рюю -рюють 
незав.; в. ся

вќпарити -рю -рять зав.; 
вќпареный; в. ся

выпáрник -а м
вќпаробчіти ся зав.; 

вќпаробченый
выпасáня -я с
вќпасати -ашу -шуть зав.
выпасáти выпáсать -ають 

незав.
вќпаскудити -джу -дять 

зав; вќпаскудженый; 
в. ся

вќпасовати -сую -сують 
зав; вќпасованый

вќпасти вќпасе -суть зав.; 
вќпасеный

вќпасти вќпаду -дуть зав.
выперáти незав.
вќпердок -дка -м (діал.)
вќперти -пру -пруть зав.; 

вќпертый
вќпестити -щу -тять зав.; 

вќпещеный
вќпестовати -стую -стують 

зав.; вќпестованый 
(слов.)

вќпечі -у -уть зав.; 
вќпеченый; в. ся

выпікáти незав.; 
выпікáный; выпікáня с

вќпірити ся -рить ся -рять 
ся зав.; вќпіреный

выпивáти незав.
выпинáти незав.; 

выпинáный; в. ся
выпинáня -я с
выпинáч -а м
вќпис -у м
вќписати вќпишу -шуть 

зав.; вќписаный
вќписка -ы -сок ж
вќпискати -кам -кають зав.; 

ный
выпћсковати -кую -ують 

незав.
выпћсовати -ую -ують 

незав.; ный
вќпити вќпю -ють зав.; 

вќпитый
вќпырскнути зав.; нутый
выпыхáти незав.
вќплавати -ам -ають зав.
вќплавити -влю -влять 

зав.; вќплав(л)еный
выплáвлёвати  

-люю -люють незав.
вќплакати -чу -чуть зав.; 

вќплаканый; в. ся
вќплата -ы ж;  

вќплатный
вќплатити -чу -тять зав.; 

вќплаченый; в. ся
выплáчовати і выплачáти 

незав.
вќплашыти зав.; 

вќлашеный; в.ся
вќплекати зав.; 

вќплеканый
вќплескати зав.; 

вќплесканый
вќплеснути зав.; 

вќплеснута (вода)
вќплести -ту -туть зав.; 

вќплетеный
выплїтáти незав.; 

выплїтаный
вќплод -а м
вќплодити -джу -дять зав.
вќплодок -дка м
выплювáти незав.
вќплюнути зав.; 

вќплюнутый
вќпнути зав.; вќпнутый

вќмуровати вќпнути
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выповідáти незав.; 
выповідáный

выповіджíня -я с
вќповідь -ї ж
вќповісти -вім -дять зав.; 

вќповідженый
выпóвнёвати  

і выповнњти незав.;  
в. ся

вќповнити зав.; 
вќповненый; в. ся

выпóёвати -поюю -юють 
незав.; ный

вќпозерати зав.
вќпоїти -ою -ять зав.; 

вќпоєный
вќполіровати -рую -рують 

зав.; ный
вќполокати зав.; ный
вќполоскати зав.; ный
вќполоти -лю -ють зав.; 

вќполотый
выпорóжнёвати незав.;  

ный
вќпорожнити -ню -нять 

зав.; неный
вќпороти -рю -рять зав.; 

вќпоротый
вќпотити -чу -тять зав.; 

вќпоченый; в. ся (слов.)
вќпочінути -ну -нуть зав.; 

тый
вќправа -ы ж
вќправдати зав.;  

ный; в. ся
выпрáвдовати незав.;  

ный; в. ся
вќправити -влю -влять 

зав.; вќправ(л)еный
вќправотити -чу -тять зав.
вќпрати -перу -уть зав.; 

вќпраный
вќпрїти зав.; вќпрїтый
вќпробовати -бую -бують 

зав.; вќпробованый
выпроваджáти і 

выпровóджовати незав.
вќпроводити -джу -дять 

зав.; вќпровадженый
вќпродати зав.; 

вќпроданый
вќпродуковати зав.;  

ный
вќпросити -шу -сять зав.; 

вќпрошеный

вќпростити -щу -стять зав.; 
вќпрощеный

выпрóшовати незав.; в. ся
выпрóщовати незав.; 

выпрóщованый
выпрягáти незав.; 

выпрягáный
вќпрягнути зав.; 

вќпрягнутый і вќпрячі  
-жу; вќпряженый

выпрядáти незав.
вќпрямити -млю -млять; 

вќпрямленый
вќпрясти -ду -дуть зав; 

вќпрядженый
вќпрячі -жу -жуть зав.; 

вќпряженый
вќпсовати -сую -сують зав.
вќпудити -джу -дять зав.; 

вќпудженый
вќпуклый; о адв.;  

ость -и ж
вќпуст (пром.) -у -ів м
вќпустити -щу -тять зав.; 

вќпущеный
вќпуцовати -цую -ують 

зав.; ный
вќпучіти -чу -чать зав.; 

вќпученый
вќпхати зав.; вќпхатый, 

вќпханый
вќпяти -пну -пнуть зав.; 

вќпнутый, вќпятый
вќр -у м; вырóвый
выраблњти незав.;  

выраблњный
Вќрава -ы ж; Выравчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
вќравскый

выражáти незав.
выражíня -я с
вырáжка -ы -жок ж; 

выражкóвый (слов.)
вќраз -у м
вќразити -ражу -зять зав.; 

вќраженый
вќразный; о адв.;  

ость -и ж
вќрайбати зав.; 

вќрайбаный
вырастáти незав.
вќратовати -тую -тують 

зав.; вќратованый
вќраховати -ую -ують зав.; 

вќрахованый

вќрвати -ву -вуть зав.; 
вќрваный

вќречі -у -уть зав.; 
вќреченый

вќречный; о/ї адв.;  
ость -и ж

вырíвнёвати незав.; ный
вќрівнати зав.; 

вќрівнаный
вќріз -а/-у м
вќрізати -жу -жуть зав.; 

вќрізаный
вырíзовати -зую -зують 

незав.; вырíзованый
вќрїзок -зка м
вырїкáти незав.
вќрісовати -сую -сують 

зав.; вќрісованый
вќріхтовати -тую -тують 

зав.; вќріхтованый
вќрішыти -шу -шать зав.; 

вќрішеный
вќригнути зав.; 

вќригнутый
вќрихтовати -тую -тують 

зав; вќрихтованый
вырывáти незав.
вќрыти -ыю -ыють зав.; 

вќрытый
вќроба -ы ж; вќробный;  

ость -и ж
вќробити -блю -блять зав.; 

вќроб(л)еный
вќробня -ї ж
вќробок -бка м
вырóджовати ся незав.
вќродити ся зав.; 

вќродженый
вќродок -дка м
вќроїти ся зав.;  

вќроєный
вќрок -у м; вырокóвый
вќросити ся зав.; 

вќрошеный
вќроснути -ну -нуть зав.; 

вќроснутый
выростáти незав.
вќрости -ту -туть зав.
вќросток -тка м; 

выросткóвый
вќруб -у м; вырубóвый
вќрубати зав.; вќрубаный
вќрубити -блю -лять зав.
вырýбовати -бую -бують 

незав.

выповідáти вырýбовати
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вќрушыти -шу -шать зав.; 
вќрушеный

вырýшовати -шую -шують 
незав.; ованый

вырчáти -чу -чать незав.
вќсада -ы -сад ж; 

вќсадный
высáджовати незав.; 

высáджованый
вќсадити -джу -дять зав.; 

вќсадженый
вќсватати зав.;  

вќсватана
вќсвітити -чу -тять зав.; 

вќсвіченый
высвíтлёвати  

-люю -люють незав.; 
высвíтлёваный

высвíтлёваня -я с
высвітлΐня -я с
вќсвітлити -тлю -тлять 

зав.; тленый
высвíчовати незав.
вќсвистати зав.; 

вќсвистаный
высвћстовати незав.
вќсвятити -чу -тять зав.; 

вќсвяченый
вќселенець -нця м; 

вќселенка -ы -нок ж
вќселњти незав.
вќсерьбати зав.; 

вќсерьбаный
вќсїв -а м; вќсївный
высївáти незав.; 

высївáный; в. ся
высїдáти незав.
высїкáти незав.; 

высїканый
вќсїстћ вќсяду -дуть зав.
вќсїчі -у -чуть зав.; 

вќсїченый
высћджовати незав.
вќсидїти -джу -дять зав.; 

вќсїдженый
вќсикати зав.;  

вќсиканый; в. ся
высћлёвати -люю -люють 

незав.; в. ся
вќсилити -лю -лять зав.; 

вќсиленый; в. ся
высылáти незав.; 

высылáный
высылáня -я с
высылáч -а м (слов.)

вќсыпати -плю -плять; 
вќсыпаный; в. ся

вќсыпка -ы -пок ж
высќповати -пую -пують 

незав.; в. ся
высыхáти незав.
выскáковати -кую -кують 

незав.
вќскок -у м (слов.)
вќскочіти -чу -чать зав.; 

вќскоченый
вќскум -у м;  

вќскýмный (слов.)
вќскумати зав.; 

вќскуманый
вќскумник -а мн. -ци 

м; ничка -ы -чок ж; 
вќскумницькый;  
цтво -а с (слов.)

вќскушати зав.; 
вќскушаный (слов.)

вќславити -влю -влять 
зав.; вќславленый

выславлњти незав.; 
выславлњный

выслáнець -нця м; 
высланкќня -ї -кынь 
ж; высланéцькый; 
высланéцтво -а с

Выслáнка -ы ж; Высланчáн 
-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
выслáньскый

вќслати вќшлю -ють зав.; 
вќсланый

вќслїдити -джу -дять зав.; 
вќслϊдженый

вќслїпкати зав.
вќслизнути зав.; в. ся
вќслободити -джу -дять 

зав.; вќслободженый
вќслов -у м
вќсловити -лю -лять зав.; 

вќсловленый; в. ся
высловный; о адв.
выслóвлёваня -я с
выслóвлёвати -люю -юють 

незав.; ный; в. ся
вќсловлїня -я с
выслóвный; о/ї адв.;  

ость -и ж
выслýговати -гую -гують 

незав.
вќслужыти -жу -жать зав.; 

вќслуженый; в. сі
вќслужка -ы -жок ж

вќслух -а/-у м (слов.)
вќслухати зав.; 

вќслуханый
высмажáти незав.; 

высмажáный
вќсмажыти зав.; 

вќсмаженый
вќсмаковати -кую -кують 

зав.; вќсмакованый
вќсмаркати зав.; ный; 

в. ся
высмівáти незав.; 

высмівáный; в. ся
вќсміяти -мію -ють зав.; 

вќсміяный; в. ся
вќсмыкати зав.; 

вќсмыканый
вќсмолити -лю -лять зав.; 

вќсмоленый
вќсновати -ную -нують 

зав.; вќснованый
вќсновок -вка м
высóкый; о адв.; 

высочéзный
высóкоактíвный
высóкогóрьскый
высóкоефектíвный
высóкоідéйный
высóкокалорíчный
высóкокваліфіковáный
высóкоконцентровáный
высóкоорґанізовáный
высóкопреосвящéный
высóкопродуктíвный
высóкорозвћтый
высокóстный
высóкость -и ж
высóкотехнічный
высокоурóдный
высокочéлый
высóкошколáк -а мн -ци 

м; школáчка -ы -чок -ж 
(слов.)

высóкошкольскый (слов.)
вќсолити -лю -лять зав.; 

вќсоленый
вќсохнути  

і вќсхнути зав.; тый
высочáва -ы ж
высочінá -ы ж
высóчінь -и ж
вќспати ся -плю ся -плять 

ся зав.; вќспатый
вќспівати зав.; 

вќспіваный; в. ся

вќрушыти вќспівати
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выспíвовати  
выспíвую -ують незав.

вќспіти вќспіє -ють зав.; 
вќспілый

вќсповідати зав.; 
вќсповіданый; в. ся

выссавáти незав.; 
выссавáный

вќссати зáв.; вќссаный
вќстава -ы -тав ж; 

вќставный
вќставити -влю -влять зав.; 

вќстав(л)еный
вќставка -ы -вок ж
выставлњти незав.
выставовáтель -я м;  

скый
вќстати (дакого) -ну -нуть 

зав.
выстачáти незав.
вќстачіти -чу -чать зав.
вќстелити -лю -лять зав.; 

вќстеленый
вќстигнути -ну -нуть зав.; 

вќстигнутый
вќстынути -ну -нуть 

і вќстыти зав.; 
вќстынутый

вќстояти -ю -ять зав.; 
вќстояный; в. ся

вќстрашыти зав.; 
вќстрашеный

вќстрїл -у м
выстрΐлёвати незав; 

выстрϊлёваный
вќстрїлити зав.; 

вќстрїленый
вќстрїляти зав.; 

вќстрїляный
выстрћковати -кую -кують 

незав.; ный
вќстругати зав.; 

вќструганый
выстрýговати незав.; 

выстрýгованый
вќстружыти зав.; 

вќструженый
вќступ -у м;  

выступóвый
выступáти незав.
вќступити -плю -плять зав.
выступлΐня -я с
вќступный
вќсудити -джу -дять зав.; 

вќсудженый

вќсукати зав.;  
вќсуканый; в. ся

вќсунути -ну -нуть зав.; 
вќсунутый

вќсунутя -я с
вќсушыти зав.; 

вќсушеный; в. ся
вќсхнути зав.; вќсхнутый
вќсхлый
вќсше адв.
вќсшезазначéный
вќсшеменовáный
вќсшеназвáный
вќсшеописáный
вќсшеповíдженый
вќсшеспом(н)янýтый
вќсшеуведжéный
вќсшеуказáный
вќсшый
вќсяти -сію -сіють зав.; 

вќсятый
вќтанцёвати -цюю -цюють 

зав.; ный
вытаплњти незав.
вытвáрник -а мн. -ци 

м; ничка -ы -чок ж; 
вытварнћцькый;  
цтво -а с (слов.)

вытвáрный; о/ї адв.
вытварњти незав.;  

вытварњный
вќтвор -а м
вќтворити -рю -рять зав.; 

вќтвореный
вытерáти незав.
вќтерезвіти зав.; 

вќтерезвеный
вќтерпіти -плю -плять зав.
вќтерти -тру- труть зав.; 

вќтертый
вќтетовати -тую -тують 

зав.; ный
вќтечі зав.; вќтечена 

(вода)
вытїгáти незав.; вытїгáный
вытїкáти вытΐкать -ють 

незав.
вќтіповати зав.; 

вќтіпованый
вќтїснити зав.; 

вќтїсненый
вытїснњти незав.
вќтїшыти ся зав.; 

вќтїшеный
вќти выє -ють зав.; вќючій

вытинáти незав.; 
вытинáный

вќтискати зав.; 
вќтисканый

вытћсковати -кую -кують 
незав.; ный

вќтиснути зав.; 
вќтиснутый

вытыкáти незав.; 
вытыкáный

вытырвáлый;  
о адв.; ость -и ж; 
вытырвáлостный

вќтырвати зав.
вќтычіти -чу -чать зав.; 

вќтыченый
вытќчовати незав.; 

вытќчованый
вќткати -ам/-тчу зав.; 

вќтканый
вќткнути зав.; вќткнутый
вќтлїти вытлїє -ють зав.; 

вќтлїтый
вќтнути зав.;  

вќтнутый (слов.)
вќтовчі зав.;  

вќтовченый
вќток -у м; вытокóвый
вќтолочіти зав.; 

вќтолоченый
вќтопити -плю -плять зав.; 

вќтоп(л)еный
вытóплёвати незав.; 

вытóплёваный
вќтоптати зав.; 

вќтоптаный
вќторгати зав.; 

вќторганый
вќторгнути зав.; 

вќторгнутый
вќторговати зав.; 

вќторгованый
вќтормосити -шу -сять 

зав.; вќтормошеный
вќторочіти зав.; 

вќтороченый
вќточіти зав.;  

вќточеный (слов.)
вытрáвлёвати  

і вытравлњти незав.
вќтратити -чу -тять зав.; 

в. ся
вытрачáти незав. в. ся
вќтреновати -ную -нують 

зав.; ный

выспíвовати вќтреновати
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вќтрепати -плю -плють 
зав.; вќтрепаный

вќтрїскати зав.; 
вќтрїсканый

вќтрїснути зав.; 
вќтрїснутый

вытрїщáти незав.
вќтріщіти -щу -щать зав.; 

вќтріщеный
вќтримати -млю -млють 

зав.; вќтриманый
вќтровити -влю -лять зав.; 

вќтровленый
вќтрубіти -блю -блять зав.; 

вќтруб(л)еный
вытрýблёвати незав.; 

вытрýблёваный
вытрясáти незав.; 

вытрясáный
вќтрясти -су -суть зав.; 

вќтрясеный
вќтупити -плю -плять зав.; 

вќтуп(л)еный
вытњ -я с
вќтяг -у м;  

овый (слов.)
вќтягнути зав.; 

вќтягнутый; в. ся
вытњговати -гую -ють 

незав.; вытњгованый
вытяговáч -а м (слов.)
вќтяти -тну -тнуть зав.; 

вќтятый
вќудити -джу -дяти зав.; 

вќудженый
вќучіти зав.;  

вќученый; в. ся
вќфасовати -сую -сують 

зав.; ный (діал.)
вќфыркнути зав.
вќформовати -мую -ють 

зав.; ный
вќфраїрчіти ся зав.
вќфунїти зав.;  

вќфунїтый (діал.)
вќхабити -блю -блять зав.; 

вќхаб(л)еный
выхаблњти незав.;  

выхаблњный
выхáповати -пую -пують 

незав.
вќхаркати зав.; 

вќхарканый
вќхаркнути зав.; 

вќхаркнутый

выхáрковати -кую -ють 
незав.; ный

выхвáлёвати незав.;  
ваный; в. ся

вќхвалити -лю -лять зав.; 
вќхваленый; в. ся

выхвалњти незав.;  
ляный; в. ся

вќхватити -вачу -тять зав.; 
вќхваченый

выхќлёвати -люю -ють 
незав.; ный; в. ся

вќхылити -лю -лять зав.; 
вќхыленый; в. ся

выхылњти незав.; в. ся
выхырéный (слов.)
вќхлептати -чу -чуть зав.; 

вќхлептаный
вќхлипати зав.; 

вќхлипаный
вќхова -ы ж;  

выхóвный; о/ї адв.
выховáнець -нця м;  

нка -ы -нок ж
выховáный; ость -и ж
выховáня -я с
выховáтель -я м; лька -ы  

-лёк ж; выховáтельскый;  
ство а с

вќховати зав.
вќход -у м; óвый;  

ный; о/ї адв.
вќходець -дця м
выходжáти незав.
вќходити -джу -дять зав.; 

вќходженый; в. ся
выходћти выхóджу 

выхóдять незав.
вќходословéньскый і 

вќходословáцькый
выхолóджовати незав.;  

ный; в. ся
вќхолодити -джу -дять 

зав.; вќхолодженый; 
в. ся

вќхопити -плю -плять зав.; 
вќхоп(л)еный; в. ся

вќхосновáти -ную -нують 
зав.; вќхоснованый

выцíджовати -дужю  
-джують незав.

вќцідити -джу -дять зав.; 
вќцідженый

вќціловати -лую -лують 
зав.; вќцілованый; в. ся

вќціфровати -рую -рують 
зав.; вќціфрованый

вќцудити (зéрно) -джу  
-дять зав.; дженый

вќциґанити -ню -нять зав.; 
вќциґаненый; в. ся

вќцофати зав.
вќчаптати зав.; 

вќчаптаный
вќчаровати -рую -ють зав.; 

ный
вќчахровати -рую -рують 

зав.; вычахрованый 
(діал.)

вќчачкати зав.; 
вќчачканый

вќчекати зав.; вќчеканый
вычéковати -кую -кують 

незав.; вычéкованый
вќчеряти зав.; вќчеряный
вќчерькати зав.; 

вќчерьканый
вќчерьпати зав.; 

вќчерьпаный
вќчесати -шу -шуть зав.; 

вќчесаный
вќчістити -щу -стять зав.; 

вќчіщеный; в. ся
вќчітати зав.; вќчітаный
вќчітка -ы ж (слов.)
вычіщáти незав.
вќчорнити -ню -нять зав.; 

вќчорненый
вќчудачіти -чу -чать зав.; 

вќчудаченый; в. ся
вќчухати зав.; 

вќчуханый; в. ся
вышáва -ы ж
вќшалїти ся -лíю ся -лїють 

ся зав.
вќшалити -лю -лять зав.; 

вќшаленый; в. ся
вќшарпнути зав.; 

вќшарпнутый
вќшаховати зав.; 

вќшахованый
вќшептати зав.; 

вќшептаный
вќшіковати -кую -кують 

зав.; вќшікованый
вышывáнка -ы -нок ж
вышывáня -я с
вышывáти зав.; 

вышывáный
вышывáчка -ы -чок ж

вќтрепати вышывáчка
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вќшывка -ы -вок ж
вышывкáрька -ы -рёк ж;  

скый; ство -а с
вќшыти -ю -ють зав.; 

вќшытый
вќшка -ы -шок ж; 

вышкóвый (слов.)
вышкáрь -я м;  

ка -ы -рёк ж;  
скый (слов.)

вышквáрёвати -рюю  
-рюють незав.

вќшкварити -рю -рять зав.; 
вќшквареный

вышкíрёвати ся незав. 
(діал.)

вќшкірити -рю -рять зав.;  
реный; в. ся (діал.)

вышкірњти незав.; в. ся 
(діал.)

вќшколити -лю -лять зав.;  
леный; в. ся

вќшкребтати -чу -чуть зав.; 
ный

вќшкрябати зав.; 
вќшкрябаный; в. ся

вќшмарити -рю -рять зав.; 
вќшмареный

вќшмыкати зав.; 
вќшмыканый

вќшмыкнýти зав.; 
вќшмыкнутый; в. ся

вышмќковати -кую -ують 
незав.; в. ся

вышмолќґати ся зав.
вышнёвíця -ї ж
вќшнїй
Вќшнїй Мирóшів -ёго -а м; 

Вышнёмирошівчáн (але і 
Мирошівчáн) -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; ьскый

Вќшнїй Óрлик -ёго -а м; 
Вышнёорличáн (але і 
Орличáн) -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; ьскый

Вќшнїй Тварóжець -ёго  
-я м; Вышнётваріжчáн 
(але і Тваріжчáн) -а -áн/-ів  
м; ка -ы -нок ж; ьскый

вќшник -а м (в картах)
вќшня -ї ж; вышнљвый;  

енька -ы -нёк ж
вышнњн -а -áн/-ів м; ьскый
вќшпеговати -гую -гують 

зав.; ный

вќшпекуловати -лую  
-лують зав.; ный

вќшперковати -кую -кують 
зав.; ный (слов.)

вќшпортати зав.; 
вќшпортаный

вышпортовати -тую -тують 
зав.; ный

вќштафіровати -рую  
-рують зав.; ный (діал.)

вќшпріцовати -цую -цують 
зав.; ный (діал.)

вќштудовати -дую -дують 
зав.; ный

вќшуміти вќшумить -млять 
зав.

вќшуровати -рую -рують 
зав.; ный (діал.)

вќщербити -блю -блять 
зав.; вќщерб(л)еный

вќщіпати зав.; вќщіпаный
вќщіпнути -ну -нуть зав.; 

выщіпнутый
выщíповати -пую -пують 

незав.; выщíпованый
вќщірити -рю -рять зав.; 

вќщіреный; в. ся
вќяв -у м
вќяв(л)еный; о адв.
вќявити -влю -влять зав.; 

в. ся
выявлњти незав.; в. ся
вќязд -у м; выяздóвый, 

вќяздный (слов.)
выњснёвати -нюю -нюють 

незав.; в. ся
вќяснити зав.; вы

њсненый; в. ся
выяснњти незав.; в. ся
взњбсти -бну -бнуть зав.; 

взњбнутый; в. ся  
(взяб ся)

вкáзати -жу -жуть зав.; ный
вкáзовати -зую -ють незав.; 

ный
вкалýп адв.
вкачáти зав.; вкачáный
вклад -а/-у м; вкладóвый
вкладáти незав.; ный в. ся
вкладáтель -я м;  

ка -ы -лёк ж
вклéёвати вклéюю -юють 

незав.; ный
вклéїти вклéю -ять зав.; 

вклéєный

вклћнёвати -нюю -ють 
незав.; ный; в. ся

вклинћти -ню -нять зав.; 
вклинéный; в. ся

вколысáти -шу -шуть зав.; 
вколысáный

вколóти -лю -лять зав.; 
вколóтый

вкопáти -плю -лять зав.; 
вкопáный

вкóпі, вкóпцї, вкóпочцї адв.
вкорїнћти -ню -нять зав.; 

вкорїнéный
вкорїнњти і вкорїнёвати 

незав.
вкосћти -шу -сять зав.; 

вкошеный
вкотћти ся і окотћти ся  

-тить ся -тять ся зав.
вкрадáти ся і вкрáдовати 

ся незав.
вкрéслёвати -люю -ють 

незав.; ный
вклеслћти -лю -лять зав.; 

вкреслéный
вкрывáти незав.; ный
вкрќти -ю -ють зав.; тќй
вкрóїти -ю -ять зав.; 

вкрóєный
вкрóчіти -чу -чать зав.; 

вкрóченый
вкрутћти -чу -тять зав.; 

вкручéный
вкрýчовати -чую -чують 

незав.; ный
вкýсити -шу -сять  

і укýсити -шý -сять зав.;  
вкýшеный

влáга -ы ж; влагóвый 
(слов.)

влагоΐти -ю -ять зав.; 
влагóєный

влáда -ы ж; влáдный;  
ость -и ж

владарёвáти і владарћти 
незав.

владáрь -њ м; ка -ы -рёк ж
влáдати незав.
владќка -ы м
влак -у м; óвый (слов.)
вламáти -млю -лють зав.; 

в. ся
влáмовати ся незав.
влáпити -плю -плять зав. 

(діал.)

вќшывка влáпити
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влáстник -а м; чка -ы  
-чок ж; властницькый; 
властництво -а с (слов.)

влáстный; о адв.
властнорýчный; о/ї адв.
влáстность -и ж
влек -у м (слов.)
влетΐти -чу -тять зав.
влéчка -ы -чок ж (слов.) 

влΐво адв.
влїзáти незав.
влΐзти -у -уть зав.; 

влΐзеный
влїпћти -плю -плять зав.; 

влΐп(л)еный
влΐплёвати -люю -ють 

незав.; ный 
влїтáти незав.
вливáти незав.
вллњти вллΐю -ють зав.;  

вллњтый
вложќти -жу -ать зав.; 

вложéный
влонћ адв.
вмерлéць -ця м (небíжчік)
вмістћти -щу -стять зав.; 

вміщéный
вмішáти зав.; вмішáный; 

в. ся
вмíшовати -шую -ють 

незав.; ный; в. ся
вміщáти і вмíщовати 

незав.; в. ся
вмќти і умќти -ю -ють зав.; 

тый
вмлївáти незав.
вмлїти -лїю -лїють зав.; 

вмлΐтый
вмолóти вмéлю -ють зав.; 

вмолóтый
вмонтовáти -тую -ють зав.; 

вмонтовáный
вмочíти -чу -чать зав.; 

вмочéный
вмóчовати -чую -ють 

незав.; вмóчованый
вмуровáти -рую -ють зав.; 

вмуровáный
внéсти -су -суть зав.; 

внéсеный
вникáти незав.
внћкнути -ну -нуть зав.; 

внћкнутый
внóгы адв.
вносћти -шу -сять незав.

внук -а м; внýча -ти с; 
внучáтко -а с; чік -а м; 
внучінњ -ти с;  
внýчка -ы -чок ж

внурћти (голову) -рю -рять 
зав.

внутóрности -ти лем мн. ж 
(слов.)

внýтрїшнїй;  
внýтрїшность и ж

внњтный; внятно адв.
внять -и ж
вóбыстя -я/вбќстя -я і 

обќстя -я с
воблáк -а і облáк м; 

вóблачік -а м;  
вóблача -ти с

вóборог -а і óборог -а м
вóборок -а м
вовгќрь -я м (обл.)
вовíкы, вовíкы вікóв адв.
вóвірка -ы -рок ж
вовк -а мн. -ци м;  

вовчíця -ї -íць ж; вóвчій
вовковáтый
вóвна -ы ж; вовнянќй
вовнњнка -ы ж
вóвтарь -я м (діал.)
вóвча -ти с; вовченњ -ти с; 

вовченњтко -а с;  
вóвчік -а м;  
вовчóк -чка м;  
вовчíско -а м

вогкќй; о адв.; ость -и ж
вогковáтый; о адв.;  

ость -и ж
вóглавець -вця  

і óглавець -вця м
воглћны -ћн мн.
вогнáти вжéну -нуть зав.; 

вогнáтый
вогнянíця  -ї -нíць ж
вóгурка -ы -рок і óгурка -ы  

-рок ж; вогуркóвый/
огуркóвый

вóда -ы вод ж; óвый;  
íчка -ы -чок ж; íця -ї ж

водáрня -ї -ень ж
водáрь –њ м;  

водáрьскый (слов.)
вóджіня -я с
водћло -а с
водћти джу -дять незав.; 

воджéный
вóдка -ы -док ж

вóдни адв.
вóдник -а м  

(в приповідках і птах)
вóдный; вóдность -и ж
водовáга -ы -ваг ж; 

водовáжный
водовóд -а м; водовóдный
водогосподáрство -а с
водогосподáрьскый
водоџм -а м; водоџмный; 

водоємность -и ж
водозабезпéченость -и ж
водомíр -а м (слов.)
водомíрник -а м
водомíрный
водонóсный -ость -и ж
водопáд -а м; водопадный
водоспáд -а м
водостóк -а м; 

водостóчный
водочістярня -ї ж (слов.)
водянΐти водянїє незав.
водянќй
водњнка -ы -нок ж (квітка)
воєвóда -ы м; 

воєводьскый; 
воєвóдство -а с

воєдћно адв.
воєначáлник -а м
воєнчíна -ы ж (слов.)
воєнчíти -у -чать незав. 

(слов.)
воџньскый
воёвáти -Ђю -ють незав.; 

воЂючій
вождь -я м
вожéн адв.; вожынóвый
вóжоледь -и (обл.)
возвеличíти зав.; 

возвелћченый
возвеселити -лю -лять зав.; 

в. ся
возгордћти -джу -дять зав.; 

в. ся
вóздух -а і вздух м; 

воздýшный
воззвáти воззовý -уть зав.; 

воззвáный
вóзик -а м; вóзича -ти с; 

возћско -а м
возћти -жу -зять незав.; 

вожéный
Вознесéніє -я с 

(церькóвнослав.)
Вознесíня -я с

влáстник Вознесíня
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вознéсти -у -уть зав.; 
вознесéный; в. ся

возненавћдїти -джу -дять 
зав.; возненавћдженый

вознíця -ї ж
возносћти -шу -сять незав.; 

в. ся
возóвня -ї -вень ж (слов.)
возроджíня -я с
возрóджовати -ую -ують 

незав.; в. ся
возродћти -джу -дять зав.; 

возроджéный; в. ся
воíстину адв.
вóїн -а м (арх.)
Войводћна -ы ж; 

Войводћнець -я -їв м;  
ка -ы -нок ж; 
войводћньскый

вóйна -ы -єн ж; войнóвый
вóйско -а войск с; 

войскóвый
войтћ вóйду вóйдуть войдћ! 

зав.
вóкал -а м; вокалíчный; 

вокалíчно адв.
вокалізáція -ї ж; 

вокалізáчный
вокалíзм -а м
вокалíста -ы м; ка -ы -ток ж
вокáлный; ость -и ж
вокатíв -а м; вокатíвный
вóко -а мн. вóчі і око -а мн. 

óчі с; óчный
вóкраєць -йця і óкраєць  

-йця м
вóлант -а/-у м; óвый
Вóлґа -ы ж
воле -я воль і волей с
вóлей -я м
волейбáл -у м; óвый
волейбалíста -ы м;  

ка -ы -ток ж
волёвáтый
вóлінь -я м і óлінь -я м
волїти -лїю -лїють 

(неповнознач. модал. 
верб.)

волћти -лю -лють незав.
вóлна -ы волн ж
воловáрь -я м (обл.)
воловћна -ы ж
вóлокы і влáкы (на санках) 

-ів лем мн. м
волокнó -а с

волонтќря -ї -тырь ж
вóлос -а мн. волóся м; 

волосянќй;  
вóлосок -ска м; 
волосћско -а м

волосáтый
волосáч -а м
вóлох -а м і Вóлох -а м
волóцькы і волóцнї -ёк/

їв мн.
волочí -ý -чуть незав. 

(і влечí)
волóчка -ы -чок ж
волоцЂга -ы м
волочíти -чу -чать незав.; 

волочéный; в. ся
волт -а м; зн. V
волтáмпер -а м
волтмéтер -тра мн. -тры м
волунтарíзм -а м; 

волунтарíста -ы м; 
волунтарíстьскый

вóлфрам -у м; овый
вóля -ї ж; волёвый
волярћти -рю -рять незав.
волњрь -њ м
вóльба -ы мн. вóльбы ж; 

волебный (слов.)
вольный; о/ї адв.;  

ость -и ж
вольнодýмный; о/ї адв.
вольнодýмство -а с
вон, вонка адв.
вонкáшнїй, вонкóвый
вóполох -а м
вопхáти зав.; вопхáтый
вóрга -ы ж; воргóвый
воргáтый
воргáч -а м
воркотáти незав.
воркотΐти -чу -тять незав.
воробéль -бля мн. -блї м; 

вороблњчій
ворожќля -ї -жыль ж;  

лник -а м
ворожќлство -а с
ворожќти -жу -жать незав.
ворóжка -ы -жок ж
ворóна -ы ж; воронњчій; 

ворóня -ти с; ворóниско 
-а с

ворóта ворóт лем мн.
воротћло -а с
вортíвка -ы ж
восá -ќ і осá -ќ ж; вóсїй

вóсыпкы -пок  
і óсыпкы -пок мн. ж

вóсклепы мн. (арх.)
восковáти -кýю -кýють 

незав.; ный
восковáтый
воскресáти незав.
Воскресéніє (свњто, 

церькóвнослав.)
воскресéніє 

(церькóвнослав.)
воскресíня -я
воскресћти -чу -сять 

зав.; воскресéный, 
воскрéсшый

воскрéснути -ну -нуть зав.; 
воскрéснутый

вослá -ы і ослá -ы ж
востóк -а (обл. і 

церькóвнослав.) м; 
востóчный

вострóвка -ы  
і острóвка -ы -вок ж

восьмеро нум.
восьмикласник -а м
восьмћна -ы ж нум.; óвый; 

ка -ы -нок ж
восьмирíчный
вóтік -а м і вќток -а
вочáп і вощáп -у м
вóчередь -ди ж і вóчерядь 

-ди ж
вош вшы мн. вýшы ж; 

вошóвый
вóшка -ы -шок ж
вощíна -ы ж; вощінóвый
воњк -а мн. -ци м; воњчка -ы 

-чок ж; воњчік -а м
впалáти незав.
впасовáти -сую -ють зав.;  

ный; в. ся
впáсти -ду -дуть і упáсти -ду 

-дуть зав.
впéред адв. (перед тым)
впéредї адв.
впéрти впру -уть і опéрти 

зав.; впертый; в. ся
впечí -чу -чуть і упечí -чу  

-чуть зав.;  
впечéный/упечéный

вписáти -шу -шуть зав.; 
вписáный; в. ся

впћсовати -сую -сують 
незав.; впћсованый;  
в. ся

вознéсти впћсовати



41впћти вњнути

впћти впю впють зав.; 
впћтый; в. ся

впыхáти незав.; в. ся
вплéсти -ту -туть зав.; 

вплéтеный; в. ся
вплив -у м
впливáти незав.
вплћвный
впоходовáти -дую -дують 

зав.; ный
впрáво адв.
впровáдити -джу -дять зав.; 

впровáдженый
впустћти -щу -стять зав.; 

впущéный
впущáти незав.
враг -а м; гќня -ї -гќнь ж
врáзити -жу -зять зав. 

(діал.)
врак -у м (слов.)
врастáти незав.
вреґуловáти -лую -лують 

зав.; ный
вречí і уречí -чу -чуть зав.; 

вречéный
врíзати і урíзати -жу -жуть 

зав.; ный; в. ся
врíзовати -зую -ють незав.; 

ный
вриск -а м
врћскати незав.
врывáти незав.; в. ся
врќти -ю -ють зав.; 

врќтый
врóдити -джу -дять зав.; 

вроджéный; в. ся
вроснýти зав.; тый
врýб -а м; врубóвый
врубáти зав.; ный; в. ся
вручáти незав.
вручíти -у -чать зав.; 

вручéный
всадћти -джу -дять зав.; 

всаджéный
все адв. і фурт адв.
вселіњкый і вшеліњкый;  

о адв.
вселіњчіна і вшеліњчіна -ы ж
вселћти -лю -лять зав.; 

вселéный
вселњти незав.
всемогýщій м суб.
всередћнї адв.
всїдáти ся і усїдáти ся 

незав.

всΐсти ся всњду ся, всњдуть 
ся зав.

всќпати -плю -плють зав.; 
всќпаный

вслýхати ся зав.
вставáти незав.
встáвити -влю -лять зав.; 

встáвленый
встáти -ну -нуть зав.
встеклинá -ќ ж
встéклый
встеречí -жу -жуть зав.; в. ся
встечí ся -чу ся -чуть ся зав.
встигáти незав.
встћгнути -ну -нуть зав.
встричí -жу -жуть зав.; 

встрћженый
вступ -у м
вступћти -плю -плять зав.
встýпный; встýпне с суб.
встяж адв.
всувáти незав.; ный
всýкати -чу -чать зав.
всýнути зав.; всýнутый
всњгды адв.
всякáти всњкать незав.
всњкый прон.
всњкнути зав.; всњкнута
всњчіна -ы ж
втерáти і утерáти незав.
втéрти і утéрти -тру -труть 

зав.; тый
втечí і утечí -чу -чуть зав.
втїкáти і утїкáти незав.
втїкќ адв.
втΐлёвати ся -люю ся  

-люють ся незав.
втїлћти ся зав.; втїленый
втΐха -ы ж
втїшќти і утїшќти -шу  

-шать зав.; втїшéный
втинáти незав.
втћхнути зав.; втћхнутый
втихомћрёвати незав.;  

в. ся
втихомћрити зав.; 

втихомћреный; в. ся
втопћти -плю -плять зав.; 

втоплéный
втрепáти -плю -плять зав.; 

втрепáный
втóргнути -ну -нуть зав.
втњгнути зав.; втњгнутый
втњговати незав.;  

втњгованый

втятћ втну втнуть зав.; 
втятќй

вýгор і ýгор -а м
вудженћна -ы ж
вуджéный і уджéный
вудћти і удћти -джу -дять 

незав.
вýйко -а і ýйко -а м
вуйчíна -ы ж
вулґарíзм -а/-у м
вулґарізовáти -зую -зують 

незав.; вулґарізовáный
вулґáрный; о/ї адв.; ость 

-и ж
вулкáн -а м; вулканíчный
вулканізáція -ї ж
вулканізовáти незав.; ный
вýхо -а с; вýшко -а с і ýхо -а 

с; ýшко -а с; ýшный
вхабћти -блю -блять зав.; 

вхаб(л)еный
вхаблњти незав.
вхлњнути зав.;  

вхлњнутый
вхлњти -ну -нуть зав.; 

вхлянутый
вход -у м; входóвый
входћти -джу -дять незав.
вхóпити -плю -плять зав.; 

вхóп(л)еный
вчас адв.
вчáсный; о/ї адв.;  

ость -и ж
вчéра адв.
вчерáшнїй
вчінћти -ню -нять зав.; 

вчінéный
вчíнок -нка м
вчувáти ся незав.
вчýти і учýти -ю -ють зав.;  

тый; в/у. ся
вшалїти -лїю -лїють зав.
вшывáти незав.; ный
вшќвка -ы -вок ж
вшќти -ю -ють зав.; 

вшќтый
вшќток -вшќтка, вшќтко, 

вшќткы прон.
вшолавíти -íю -íють незав.
вшóлавый
вњзанка -ы -нок ж  

(солóмы)
вязáти -жу -жуть незав.;  

ный; в. ся
вњнути -ну -нуть незав.
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га?! інт.
габáй нум. і адв.
гáбати незав.
габілітáція -ії ж; 

габілітáчный ад.
габілітовáти -тую -тують 

зав. і незав.; ный; г. ся
гáбіт -у м (облечіня)
гáбы габ ж і -ів м лем мн.
Габýра -ы ж; Габурчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
габýрьскый

гав, гав-гав інт.
Гавáй -я м; Гавайчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
гавáйскый

Гавáйскы óстровы
Гавáна -ы ж; Гаванчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
гавáньскый

гавáрія -ії ж; гаварíйный
гаваровáти -рую -ють зав.  

і незав.; ный
гáвел -а м
гáвз -у м (арх.)
гáвк -а/-у м
гáвканя -я с
гáвкати незав.
гавкáч -а м
гáвкнути -ну -нуть зав.
гáво -а м; гáвко -а мн.  

-ове м
гáвра -ы ж (обл.)
гáвран -а м; гаврáнїй
гад -а мн. -ы м; гáдїй,  

гадњчїй, гадóвый;  
гáдик -а м;  
гадћско -а м

гадáвый; о адв.; 
гадáвость -и ж

гáданка -ы -нок ж
гаданкáрь -њ м;  

ка -ы -рёк ж
гáдати незав.
гáдати ся незав. (слов.)
гáдач -а м; ка -ы -чок ж. 

(слов.)
гáдваб -у м; гадвáбный
гадзáна -ы ж (слов.)
гадзанáрь -я м;  

ка -ы -рёк ж

гадзанáрьскый (слов.)
гадΐця -ї ж; гадїцљвый 

(слов.)
гáдина -ы ж; гáдиня -яти с
гáдка -ы -док ж (слов.)
гадовћтый; о адв.
гáдя -яти -ат с;  

гáдятко -а с
гаљвня -ї ж
гáзард -а м; ный; о адв. 

(слов.)
гаΐти -ю -ять незав.;  

гаџный (слов.)
гай -я м; гаїк -а м;  

гаљвый
гáйка -ы ж (обл.)
гáйкати і гáяти незав.
гайник -а м; гáйничка -ы  

-чок ж; гайнћцькый;  
цтво -а с

гáйтман -а м; 
гайтмáньскый;  
нство -а с

гайтáш -а м (наганњч, обл.)
гайтóв -а м (арх.)
гáйцер -а м (арх.)
гайцовáти -цую -ють незав.; 

ный
гак -а м; овый
гаклћвый; о адв.;  

ость -и ж
гаковáти -кую -ють незав.;  

ный (слов.)
гаковћтый; о адв.
гáкош -а м (діал.)
гáла -ы гал ж; галóвый 

(слов.)
галабáла адв. (слов.)
галáйканя -я і гóйканя -я с
галáйкати і гóйкати незав. 

(діал.)
галайклћвый
галапáртня -ї ж (слов.)
гáлер -а м; галерóвый;  

ик -а м
Галич -а м; галичскый
Галичінá -ы ж і Ґалíція  

-ії ж; галичаньскый  
і ґалíцькый

галó інт. і незм. суб.
галоґéн -у м; óвый

галýза -ы ж; галýзка -ы ж; 
галузкóвый; галузћнка  
-ы ж; галýзочка -ы ж

галýзя -я с
галуцінáція -ії ж; 

галуцінáчный
галýшка -ы -шок ж; óвый
гам інт.
гам -а і гамóв -а м (арх. – 

прилáдя на гамованя)
гáмати незав.
Гáмбурґ -а м; гамбурґскый
гáмер -а м
гáмішник -а м
гáмішный; о/ї адв.
гáмкати незав.
Гáмлет -а м
гамóв -а і гамóвник -а м 

(арх.)
гамовáти -мую -ють незав.; 

ный; ня с
Гана -ы (часть Моравы); 

ганацькый
гáна -ы ган ж
ганґáр -у м
гáндель -для м; гандлёвый
гандлёвáти -люю -лють 

незав.; г. ся
гандлњрь -њ м; ка -ы -рёк ж; 

скый; ство -а с
ганéбный; о/ї адв.; ость 

-и ж
ганћти -ню -нять незав.
ганлћвый; о адв.
ганобћтель -я м;  

ка -ы -лёк ж
ганобћти -блю -блять 

незав.; ганоб(л)еный
ганóпис -у м
гантлаґéр -а (арх.)
Гáня -ї ж
гáньба -ы ж і предік.
ганьбћти -блю -блять 

незав.; г. ся
ганьблћвый; о адв.; ость 

-и ж
гапровáти -рує -ють незав. 

(діал.)
гаптáк -у м (арх.)
гапчí інт.
гарабýрда -ы -бурд ж

га?! гарабýрда

Г
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гарабýрдя -я с
гаракíрі незм. с
гаравáра -ы ж
гáрдвер -а м
гарджá -і ж; гарджáвый
гарджавíти -віє -ють незав.
гардќй; о адв.
гáрем -у м; гаремóвый
гáрінґ -а м; гарінґóвый
гáркати ся незав.
гармонізáція -ії ж; 

гармонізáчный
гармонізовáти -зую -ють 

незав.; ный
гармонíйка -ы ж (устна)
гармонíка -ы ж  

і гармонíя -ії ж
гармонікáрь -я м;  

ка -ы -рёк ж
гармонікóвый
гармóнія -ії ж; 

гармонíчный;  
о адв.; ость -и ж

гармонíя -ї ж (тягáча)
гарнáдля -ї -дель ж
гáрок -рка м; гаркóвый; 

гарчік (слов.) 
гарпíя -ії ж

гарпýна -ы -пун ж; óвый
гарпуновáти -ную -ють 

незав.
гартáнка -ы ж;  

гартанкóвый
гартовáти -тую -тують 

незав.; ный
гартунћти і гартусћти 

незав.
гáрфа -ы ж; óвый
гарцовћско -а с
гарцóвник -а м
гáсак -а м (слов.)
гáсіч -а м; чка -ы -чок ж;  

скый; ство -а с
гасћти -шу -сять незав.; 

гасéнный і гашéный
гáснути -не -нуть незав.
гáспра -ы -пер ж; óвый;  

очка -ы -чок ж
гатіжáк -á м
гатћти -чу -тять незав.; 

гачéный
гать -и ж; гатљвый
гáча -ти с; гáчатко -а с
гáчати, гáчкати незав.
гáчік -а м; óвый

гáчнути зав.; г. сі
гачковáти -кую -ють незав.; 

ный 
гачкóвка -ы -вок ж
гáчник -а м
гáчок -чка м
гачýр -а м; рик -а м; я -ти с
гáшіш -а м; овый
гашлéрка -ы м
гáяти, гáйкати незав.
гвáрити -рю -рять незав.
гвіздá -ќ ж; гвíздный і 

звіздá -ќ ж; звíздный
гвоздь -я м; гвоздик -а м
гебрейскый; (по) -ы адв.
гев адв. і гéвка адв.
гев і там адв.
гев ся адв.
гéвер -а м
гéвкати незав.
гéвтот прон.
геге, геге інт.
гéґати незав.
Гéґел -а
геґеліáнство -а с
геґемóн -а м
геґемóнія -ії ж; геґемóнный
гéґнути -е -нуть зав.
гей інт. і парт.
гéйже парт.
гéйкати незав.
гéйта/гéтьта інт.  

(покрик на конї)
гéкати незав.
гéкнути зав.
геклёвати -люю -ють незав.; 

ный
гексаґóн -а м; 

гексаґонáлный
гексамéтер -тра м;  

метровый
гектáр -а л-ї мн. -ы м; óвый
гектолíтер -тра м;  

літрóвый
гéле, гéлеге, гéле го, геле 

но, гевтеле парт. (діал.)
Гелéна -ы ж
геліґóн -а м
геліґóнка -ы ж
гéлій -я м; геліóвый
гелікоптéра ы -тер ж
геліомéтер -тра м
геліоскóп -а м
геліоцентрíзм -а/-у;  

центрíчный

гéлма -ы гелм ж;  
очка -ы -чок ж

гелмінтолóґія -ії ж;  
лóґ -а м; лóґічка -ы  
-чок ж; лоґíчный

Гелсíнкы -нок ж лем мн.;  
Гелсінчáн -а -áн/-ів м; ка  
-ы -нок ж; гелсíньскый

Гелцманíвцї -óвець ж;  
Гелцманівчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; 
гелцманíвскый

гематолóґія -ії ж; лóґ -а м; 
лоґíчка -ы -чок ж;  
лоґíчный

гематóм -у м
гемісфéра -ы -фéр ж;  

сферíчный
гемоґлобíн -а/-у м; óвый
гемороíды -ів м лем мн.;  

óвый
гемотоксíн -а/-у м; óвый
гемофíлія -ії ж
ген, гéнтакый, гéнтам, 

гéнтады адв. (діал.)
гéнтеш -а м (арх.)
гéнто адв.
гепатітíда -ы ж
геракліт -у м; óвый
герáлдіка -ы ж; герáлдік -а 

м; гералдíчный
гербáрь -я м; гербáрный
гербіцíд -у м; ный
гéрець -рця м; герéчка  

-ы -чок ж; герéцькый; 
герéцтво -а с (слов.)

Геркулéс -а м /Гéркул -а м
геркулéс -а м; 

геркулéсовскый і гéркул 
-а м; геркулóвскый

гéрлічка -ы -чок ж; гéрлічій
гермафродíт -а м
гермелíн -а/-у м; óвый
герметізáція -ії ж; 

герметíчный; о адв.;  
ость -и ж

гéрня -ї ж (слов.)
героíн -у м; óвый
гéрпес -а м
герц -а м
герцóґ -а м
гéсло -а -сел с; геслóвый
гесловћтый; о адв.;  

ость -и ж
гет адв.

гарабýрдя гет
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гéтьтá і гéття! інт.
геш інт.
гі парт. (обл.)
гібќ парт. (обл.)
гібрíд -а м; гібрíдный;  

ость -и ж
гíвер і гéвер -а м
гíвкати незав.
гігí, гігí інт.
гіґџна -ы ж; гіґџник -а мн.  

-ци м; гіґџнічка -ы -чок ж; 
гіґєнíчный; о адв.;  
ость -и ж

гíдра -ы -дер ж
гíдрáвліка -ы ж; 

гідравлíчный
гідрáнт -а/-у м; óвый
гідрáт -а/-у м; óвый
гідратáція -ії ж; 

гідратáчный
гідрáтор -а м
гідроавіáція -ії ж;  

авіáчный
гідроаґреґáт -а м
гідроакýстіка -ы ж;  

акустíчный
гідробіолóґія -ії ж; біолóґ  

-а м; біолоґíчный
гідроґéн -а/-у м; óвый
гідроґенерáтор -а м
гідроґенізáція -ії ж;  

ґенізáчный
гідроґрáфія -ії ж;  

графíчный
гідроґеолóґія -ії ж; 

ґеолоґíчный
гідродінáміка -ы ж;  

дінамíчный
гідроелектрáрня -ї -рень ж
гідроксíд -у м
гідролíза -ы ж
гідролóґія -ії ж; лоґ -а м;  

лоґічка -ы -чок ж;  
лоґíчный

гідрометеоролóґія -ії ж;  
метеоролоґíчный

гідромехáніка -ы ж;  
механíчный

гідроплáн -а м
гідростáт -у м
гідросфéра -ы м;  

сферíчный
гідротéхніка -ы м;  

технíчный
гіџна -ы ж; гіџнный

гієнíзм -а м
Гімалáї -їв ж лем мн.; 

гімалáйскый
гíмна -ы ж; гімнíчный
гінджібáба -ы ж
гíнзля -ї -зель ж (арх.)
гíнтов -а м (арх.)
гіпербóла -ы -бол ж;  

íчный; о адв.
гіперболізáція -ії ж;  

зáчный
гіперболíзм -у м
гіперболізовáти -зýю  

-зýють незав. і зав.; ный
гіперманґáн -у м; óвый
гіпермодéрный; о/ї адв.
гіперсíнтаксіс -а м
гіпертéнзія -ії ж
гіпертóнія -ії ж; тонíчный
гіпертрóфія -ії ж;  

трофíчный
гіпнóза -ы ж; гіпнотíчный
гіпнолóґія -ії ж
гіпнотізáція -ії ж; тізáчный
гіпнотізéр -а м; ка -ы -рок ж
гіпнотізовáти -зую -ють 

незав.; ный
гімпотíчный; ость -и ж
гіполóґія -ії ж
гіпостáза -ы ж
гіпотáксіс -а м; 

гіпотактíчный
гіпоталáм -ý м
гіпотéза -ы ж; гіпотетíчный
гіпотéнзія -ії ж
гіпотéрмія -ії ж
гіпотóнія -ії ж; 

гіпотонíчный
гіпотрóфія -ії ж
гіпофíза -ы ж
гіпофýнкція -ії ж
гіпоцéнтер -тра м
гíрешный/гéрешный; о 

адв.
гірчáва -ы ж
гіршáти незав.; г. ся
гíршый; гíрше адв.
гíршыти -у -ать незав.
гíршость -шости ж
гірькќй; о адв.; горéнько 

адв.; ость -и ж
гірькќня -ї ж
гíрькнути гíрькне незав.
гірьковáтый; о адв.;  

ость -и ж

гірькотá -ќ ж
гірьчáва -ы ж
гістамíн -а м; óвый
гістéрія -ії ж; гістерíчный; о 

адв.; ость -и м
гістолóґія -ії ж; лоґ -а м;  

лоґíчка -ы -чок ж;  
лоґíчный

гіт -у м (слов.)
гіц -у м (діал.)
гы парт.
гќбати незав.
гыдћти -джу -дять незав.
гыдь -и ж
гќкати незав.
гќкнути зав.
гќнути -ну -нуть незав.
гырбýля -ї -буль ж
гырёвáтый; о адв.
гыркáлка -ы ж (слов.) (поз. 

русинь. – чéркотка -ы ж)
гырмíти гырмћть незав.
гырмотáня -я с
гырмоты -мот лем мн. ж
гырмотΐти -мочу -тять 

незав.
гырмотлћвый; о адв.
гќря -ї гырь ж
гыч інт.
гычá -а с гром.
гќчаль -и ж
гќчка -ы -чок ж
главá -ќ -áв ж
главáтка -ы ж (рыба) (слов.)
глáвень -ї ж (на пушцї, 

слов. арх. – лавф)
главíця -ї ж (слов.)
главíчка -ы  

(в фóтбалї – слов.)
главічковáти -кую -ють 

незав.; ный (слов.)
глáвный; глáвно/ї адв.
главолáм -а  

і головолáм -а м
Главосΐкы -сїк лем мн.
глаголáти (ц-слав., арх.)
глагóліця -ї ж;  

глаголíчный і 
глагóльскый

гладћлніця -ї ж
глáдити -джу -дять незав.; 

глáдженый
глáдкати незав.; ный
гладкќй; о адв.; ость -и ж; 

гладéнькый

гéтьтá гладкќй
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гласáтель -я м; ка -ы -лёк 
ж; скый

гласáтельня -ї ж
гласáти незав.
гласíня -я с
глáсіч -а м (слов.)
глáсити -шу -сять незав.; 

глáшеный; г. ся  
(і повноголосне – 
голосћти)

глáсный, гласность -и ж
глен -у м
глћва -ы ж; óвый
глћна -ы ж; глинянќй
глиніця -ї ж
глћнка -ы ж; óвый
глистá -ы глист ж; óвый
глобћти -блю -блять незав.; 

глобéный
глог -а м; óвый
глóдавець -я м (слов.)
глóдавый
глóдати незав.
глубинá -ќ ж; глубћнный
глýбинь -и ж
глýбка -ы ж
глубóк -бкá м
глубóкый; о адв.
глýбоч -і ж
глубочáва -ы ж
глубочéзный; о адв.
глýбшый; е адв.
глумћти ся -млю ся  

-лять ся незав.
глупáк -а мн. -ци м;  

глупáня -ї ж
глупéнькый; о адв.
глупинá -ы ж
глýпый; о адв.; ость -и ж
глупотá -ќ і глупотћна -ы ж
глýпство -а с
глуптáк -á м; глуптáчка  

-ы -чок ж; глуптáцькый;  
цтво -а с

глýха жалћва (росл.)
глýхый; о адв.; ость -и ж
глýхнути незав.
глухонΐмый; ость -и ж
глухотá -ы ж
глýчный; о/ї адв. -ость -и 

ж (слов.)
глушќти -шу -шать незав.
глýшка -ы -шок ж; ня -ї ж
глњдати незав.; ный; ня с
глњдач -а м

глядћло -а с; глядћльце -я 
с; глядћля -яти с

гмлá -ы і мóлга -ы ж
гмлћстый ; о адв. і 

молгáвый; о адв.
гмлћти незав.; г. ся
гнáти жéну -нуть незав.; 

гнáный; г. ся
гнáчка -ы ж
гнедь (тáкой) адв.
гній -óю м; гнóйный, 

гнољвый
гнійнíця -ї ж
гнїв -у м
гнΐвати незав.; гнївáчій; 

г. ся
гнΐвник -а м; чка -ы -чок ж
гнїздΐня -я с
гнїздћти гнїздить -дять 

незав.; г. ся
гнїздó -а с; óвый;  

óчко -а с
гнїс -у м (слов.)
гнћда -ы ж
гнилóба -ы ж; гнћлость -и 

 ж і гниль -и ж; 
гнилóбный

гнћти гнћє -ють незав.; 
гнћтый, гнћлый

гнитњ -њ с
гноΐвка -ы ж; óвый
гноΐво -а -їв с; ївóвый 

(слов.)
гноΐня -я с
гноΐско -а -ΐск с
гноΐти -óю -ять незав.; 

гноџный
гнойнíця -ї мн. -цї ж; љвый, 

гнойнíчный
гноњрь -њ м; ка -ы -рёк ж 

(діал.)
гнус -у м (слов.)
гнусáк -á мн. -ци м (слов.)
гнусћти ся незав. (слов.)
гнýсный; о/ї адв. (слов.)
гнýти гну -уть зав.;  

гнýтый; г. ся
го! інт. (покрик на конњ)  

і прр!
го-го інт.
гóбель -я м
гóбі незм. с
гоблёвáня -я с
гоблёвáти -люю -ють 

незав.; гоблёвáный

гоблёвáчка -ы -чок ж
гоблёвћна -ы ж; звыч. лем 

гром. гоблёвћня -я с
гóблик -а м; óвый; 

гóбличок -чка м; гóблича 
-ти с

гóбля од суб. гобель, звыч. 
лем в споїню: датћ гóбля 
дакому, дістáти гóбля і т. 
д. м

гóбой -я м; љвый
гобоΐста -ы м;ка -ы -ток ж
гóбра -ы ж; óвый  

(вид матеріалу)
гов інт.
говћрь -њ (діал.)
говéдо -а с; говéджій 

(говедже мнясо)
говедзћна -ы ж (мнњсо); 

говедзћнка -ы -нок ж
гóвор -а м; óвый; о адв.;  

ость -и ж
говорћти -ю -рять незав.; 

говорéный
говорлћвый
говóрня -ї ж (слов.)
говóрця -ю м; говоркќня  

-ї -кынь ж (слов.)
говорњчій  

(в зн. бісідýючій, бісíдник)
гóден предік.; мн. гóдны
годћна -ы -дин ж; óвый
годинáрь -њ м; ка -ы -рёк ж; 

скый; ство -а с
годћнка -ы ж і годћнкы -нок 

мн. ж; óвый
годинóвка -ы ж
гóдити -джу -дять зав.; г. ся
гóдный; гóдно (бќти) адв.
гóдность -и ж;  

гóдностный (слов.)
годностáрь -њ м; ка -ы -рёк 

ж (слов.)
годнóта -ы -нот ж; óвый 

(слов.)
годнотћти -чу -тять незав.; 

годночéный (слов.)
годнóтный; о/ї адв.;  

ость -и ж (слов.)
годновíрный; о/ї адв.;  

ость -и ж (слов.)
годовáнець -нця м
годовáти -дую -дують 

незав.; годовáный
годованя -я с

гласáтель годованя
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гóїти гóю -ять незав.; 
гоџный; г. ся

гóйдáти незав.; ный; г. ся 
(слов.) – позерай русинь. 
– гóмбати; г. ся

гойк -у м і гóйканя -я с
гóйкати (в зн. кричáти) 

незав.
гойклћвый; о адв.
гóйный; о/ї адв.;  

гóйность -и ж
гойновáти -ную -нують 

незав.
гокеΐста -ы м; ка -ы -ток ж
гóкей -я м; гокељвый
гокéйка -ы -ёк ж
гóкерлик -а м; лича -ти с
Голáндія -ії ж і Голáндьско  

-а с; Голандњн -а њн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; ьскый

голд -у м
гóлдінґ -у м; óвый
голдовáти -дую -ють незав. 

(слов.)
гóліч -а м; ка -ы -чок ж;  

скый; ство -а с
голћти -лю -лять незав.; 

голéный; г. ся
гóлый; о адв.; голéнькый, 

голéсенькый
Голівýд -у м; голівýдьскый
голоборóдый
голобрíхый
гóлова -ы голов ж; 

головнќй;  
головћско -а ж

головáтый; о адв.;  
ость -и ж

головáч -á м
гóловка -ы -вок ж;  

óвый; гóловочка -ы ж; 
гóловонька -ы -нёк ж

голóвня -ї ж
гологолóвый; ость -и ж
гóлод -а м; голоднќй; 

голодéн
голодовáти -дую -ють 

незав.
голодóвка -ы -вок ж
голодрáнець -нця м
голопýпкош -а м
голорýч адв.
гóлос -а м; óвый; гóлосок 

-ска м; гóлосочок -чка м; 
голосћско -а м

голосíвка -ы/ голосíвкы  
-вок ж; óвый

голосћти -шу -сять незав.; 
голошéный; г. ся

голоснќй; о адв.; 
гóлосность -и ж/ 
голосћтость -и ж

голосовáня -я с
голосовáти -сую -ють 

незав.
голосýючій
голóта -ы ж
голофóйтош -а (гов.)
гóлуб -а м; голубњчій; 

гóлубок -а м;  
гóлубчік -а м;  
гóлубя -ти с;  
гóлубятко -а с

голубíнка -ы ж;  
голубíнча -ати с

голубћти -блю -лять незав.; 
голублéный

голýбка -ы -ок ж; 
голýбонька -ы ж

гóлубкы -ів (їдло) м; 
голубкóвый

голубнћк -á м; óвый;  
ничóк -чкá м

голубњрь -њ м; ка -ы -рёк ж
голубњтина -ы ж
голњк -á м; чка -чкы -ок ж
гóлька -ы -лёк ж
гóмбалка -ы -лок ж; óвый
гóмбати незав.; ный; г. ся
гомеопáтія -ії ж; пáт -а м;  

пáтка -ы -ток ж;  
патíчный; о адв.

Гóмер -а м; гóмеровскый, 
гóмерьскый

гомоґенізáція -ії ж;  
ґенізáчный

гомоґéнный; о адв.; ость 
-и ж

гомолóґія -ії ж; лоґíчный
гомолоґізáція -ії ж; 

гомолоґізáчный
гомосексуáл -а м
гомосексуáлность -и ж;  

сексуáлный
гон -а м; гонóвый
гонець -нця м
гонћтва -ы м 
гонћтель -я м; ка -ы -лёк ж
гонћти -ню -нять незав.; 

гонéный; г. ся

Гóнконґ -а/-у м; 
гонконґскый

гóнор -а/-у м; гонóрный
гонорáр -а м; óвый
гонорáрник -а м
гонорáрный
гоноровáти -рую -ють 

незав.; ный
гоносћти ся -сить ся -сять 

ся незав. (слов.)
гонóсный; о адв.; ость -и 

ж (слов.)
гончáрь -њ м і горчáрь -њ м; 

ка -ы -рёк ж
гоп, гопгоп і гоп, гоп інт. 
гопігоп інт.
гопáк -а м; гопакóвый
гóпати незав.
гóпкати незав.
гóпкавый; о адв.
гóпкош -а м
гóпла інт.
гóпнути зав.
гопса, гопсаса інт.
гóра -ы гор ж; гóрьскый; 

гóрка -ы -рок ж; гóрочка  
-ы ж; горћско -ы ж

горáзд -у м (в зн. хосéн)
Горáцій -я м
гóрак -а м (слов.)
горáрня -ї -рень ж
горáрь -њ м; ка -ы -рёк ж;  

скый; ство -а с (слов.)
горб -а м; гóрбик -а м; 

горбóк -бкá м
горбáль -њ м і горбáч -á м
горбáтый; о адв.
горбчћстый; о адв.
горбћти -блю -ять незав.; 

горблéный; г. ся
горбковáтый; о адв.; ость 

-и ж
гордћти ся -джу ся -дять ся 

незав.
гóрдый; о адв.; ость -и ж
гордóв -а м (пћва)
гóрець гірцњ м; гірцљвый
горізóнт -а м
горізонтáла -ы -тал ж
горізонтáлный; о адв.;  

ость -и ж
горΐ адв.
горΐдолóв адв.
горїзнáч(кы) адв.
горΐня -я с

гóїти горΐня
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горΐти -рЂ рњть незав.
горћстый; о адв.;  

ость -и ж
горлíця -ї ж
гóрло -а с; горлóвый; 

гóрлочко -а с
гормóн -а м; óвый, 

гормонáлный
гормонотерáпія -ії ж
Гóрнад -а м; горнáдьскый
горнáтый; горнáтость -и ж
горнéць горцњ мн. гóрцї м
горнýти -ну -нуть незав.;  

тый; г. ся
горнњ -њти -нят с;  

тко -а -ток с
горнњк -а м
городћти -джу -дять незав.; 

городжéный
гóрор -а м; горорóвый
гороскóп -а/-у м
горотвóрный; ость -и ж
гóрох -у м; óвый
гороховћня -я с
гороховћско -а с
горохоподóбный;  

ость -и ж
горошáнка -ы ж
горошовћско -а с
гóрошок -шка м; шкóвый
горсть -и ж; гóрсточка -ы  

-чок ж; госторкóвый  
(в зн. жменя)

горчíця -ї ж; горчіцљвый, 
горчíчный;  
горчíчка -ы -чок ж

гóряч -і ж  
і горњчость -чости ж

горњчій і горéчій; о адв.  
 -ость -и ж

горњчка -ы ж і горéчка -ы ж
господарћти -рю -ять 

незав.
господарíня -я с
господáрный; о/ї адв.;  

ость -и ж
господáрство -а с
господáрь -я м; ка -ы -рёк 

ж; господарьскый
Господћн -а м
господћн -а м;  

господќня -ї ж; 
господќнька -ы -нёк ж

госпóднїй
Гóсподь -а м

гостéска -ы -сок ж
гостéць -тця м (арх.)
гостёвáня -я с
гостёвáти -тюю -ють незав.
гостљвскый
гостћна -ы ж; нный;  

о адв.; ость -и ж; 
гостћночка -ы -чок ж

гостћтель -я м; ка -ы -лёк 
ж; скый

гостћти -щу -стять незав.; 
гощéный; г. ся

Гостóвицї -иць лем мн.;  
Гостовичáн -а -áн/-ів м; ка  
-ы -нок ж; гостовицькый

гость -я м
готéл -а м; готелóвый; 

готéлчік -а м
готельџр -а м; ка -ы -рок ж; 

готельџрьскый
готентóт -а м; 

готентóтьскый
готóвити -влю -лять незав.; 

г. ся
готóвый; о адв. і інт.
готóвость -и ж
гóття (пóкрик на конњ – 

напрáво)
гоя інт.
гра -ы гер ж; гéрный, 

грóвый
граб -а м; грабóвый
грáбанка -ы -нок ж; óвый
грáбати незав.; грáбаный; 

г. ся
грабáч -а м; ка -ы -чок ж
грабинá -ќ -бин ж
грáблї -бель ж лем мн.; 

граблљвый; грáбелькы  
-лёк ж лем мн.;  
грáбликы лем мн.; 
граблћска с лем мн.

Грáбова Рóзтока ж; 
Грáбоворозточáн (але і  
Розточáн) -а -áн/-ів м; ка -ы  
-нок ж; грáбоворозтóцькый 
(але і розтóцькый) 

грабóвиско -а с і грáблиско 
-а с

грабóк -бкá м
грáвый; о адв.; ость -и 

(слов.)
град -у м; ный; градóк  

-дка м; градћско -а м; 
градћще -а м

грáдьска (і грáцька) -ской ж
грана -ы гран ж;  

ка -ы -нок ж
граніця -ї -іць ж; гранічный; 

гранічка -ы -чок ж
гранíчіти -чу -чать незав.
гранћти -ню -нять незав.; 

гранéный
грáнный; ость -и ж
гранóвый
грáнол -а м; óвый;  

чік -а м
гранчáстый
грáня -я с
грань -и ж
грáти незав.; грáный/

грáтый; г. ся
грач -а м (г. на ґітарї); ка -ы 

-чок ж; грáцькый
грáчка -ы -чок (про дїти) ж; 

грáчочка -ы ж
грачкáрь -я м; ка -ы -рёк ж; 

скый; ство -а с
грéбінок -нка м; 

гребінкóвый; грéбінчік 
-а м

грéбінь -я м; гребінљвый
гребінљвка -ы ж (слов.)
грéбліця -ї ж
грéбля -ї ж
грéбсти -бу -уть незав.; 

грéбеный
грéзенка -ы ж (обл.)
грíско -а с і грíще -а с
грїти -ію -іють незав.; 

грїтый; г. ся
грїх -á м; грїшок -шка м
грїшыти -шу -шать незав.
грїшник -а м; ніця -ї ж
грїшнќй; о адв.; ость -и ж
гриб -а м; óвый; ик -а м
грибáрь -њ м; ка -ы -рёк ж
грћва -ы грив ж; грћвка -ы 

-вок ж
грћвна -ы -вен ж
грћмнути -мну -уть зав.
грызΐня -я с
грызóта -ы -от ж
грызотнњ -ΐ ж
грќзти -зу -зуть зав.; г. ся
грызýчій; грызýчость -и ж
грымотá -ќ ж
гроб -а м;óвый, -ный; 

гробик -а м
гробáрик -а м

горΐти гробáрик
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гробáрь -њ м; скый; ство 
-а с

грóбка -ы -бок ж
грóбля -ї -бель ж
грозéнка -нок мн. с
грозíня -я с
грозћти -жу -зять незав.
грóзный; ї адв.
грóзно -а с; óвый
грóзьба -ы ж
гром -а м; óвый; о адв.
громáда -ы ж;  

громáдка -ы ж
громаджíня -я с
громáдиско -а ж
громáдити -джу -дять 

незав.; громаджéный; 
г. ся

громáдный; о/ї адв.;  
ость -и ж

Громнíцї -іць мн. ж
громнíчка -ы -чок ж
громовáти -мую -ють незав.
громозвóд -а м
Грон -а м; грóньскый
грот -а м; гротóвый
грох -а -ів м; грóшый
грóшы -ей (і пінязї) мн; 

грошóвый
грошолЂб -а м; ка -ы -бок 

ж; грошолЂбный;  
ство -а с

грубá -ой суб. ж (жена 
чекаюча дїтину, рус. 
– беременная, укр. – 
вагітна, слов. – tehotná)

грубіáн -а м; ка -ы -нок ж;  
ство -а с;  
грубіаньскый

грубíти незав.
грýбый; грубезный;  

енькый; о адв.;  
ость -и ж

грýбнути незав.
грýда -ы ж; овый
грýди лем мн. ж.; грýдный
грýдка -ы -док ж; óвый
грудковáтый; о адв.;  

ость -и ж
грудњ -њ с
грудь -и ж; грýдный
грýн -а м; грунóк -нкá м
грýшка -ы -шок ж; óвый;  

очка -ы -чок ж
грушковíця -ї ж

грушкоподóбный
грњда -ы ж; дка -ы -док ж;  

óвый
грњдїль -я м; љвый
грядýщій
гýба (вид гриба); óвый;  

ка -ы бок ж
губертýс -а (ґéрок); óвый
губћтель -я м; ка -ы -лёк ж
губћти -блю -лять незав.; 

г. ся
губнќй; ость -и ж
гýгнавый; о адв.; ость -и ж
гýгнати незав.
гуґенóт -а м; тьскый
гудáк -á мн. -ци м
гýдати незав.
гудзíця -ї ж
гудΐня -я с
гудлћкати (арх.)
гýдьба -ы ж
гýжва -ы ж і гýжов гýжвы ж; 

óвый
гýжвавый; о адв.
гýжвати незав.; гýжваный
гýзер (і гýзеря) -а м
гýк -у м
гýканя -я с
гýкати ся гýкать ся незав.
гýкнути зав
гулЂкати незав.
гулЂканя -я с
гулњк -а м
гулњнка -ы -нок ж; óвый
гулњня -я с
гулњти незав.
гýляти ся незав.
гýлькати незав.; ный
гуманíзм -а /-у м;  

гуманíста -ы м; ка -ы  
-ток ж; гуманíстьскый, 
гуманістíчный; о адв.

гуманітáрный; ость -о ж
гумáнный; о/ї адв.;  

ость -и ж
гýмбуґ -у м
Гумéнне -ого с; Гуменчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
гумéньскый

гýмнó -а с (зéмля за хќжов)
гýмор -у м; ный; ї адв.;  

ость -и ж
гуморéска -ы -сок ж
гуморíста -ы м; ка -ы -ток 

ж; íчный; íчно адв.

гýмус -а/-у м; óвый, -ный
гумусовáти незав.
гýндрати -ам -ють незав.
Гýнківцї -овець лем мн.; 

Гунківчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; скый

гýнцут -а м; гунцýтьскый
гýня -ї ж; нча -ати с;  

нька -ы -нёк ж
гунњнка -ы -нок ж; óвый
гуп, гупс інт.
гýпкати незав.; ный
гýрка -ы -рок ж
гýркати незав. гýркнути 

зав.; г. сі
гуркотайло -а с
гуркотáти і гуркотΐти незав.
гуркотлћвый; о адв.;  

ость -и ж
гурчáня -я с
гурчáти -чý -чáть незав.
гурьмá -ы  

(овець, худóбы; обл.)
Гус -а м
гýсар -а м; ик -а м; 

гусáрьскый
гусáрь -њ м; ка -ы -рёк ж;  

љвый
гусéніця -ї -іць ж; ёвый; 

гусéнічный;  
гусéнічка -ы -чок ж

гусíта -ы м; тьскый;  
тство -а с

гýска -ы -сок ж; гýсочка -ы 
-чок ж

гуслíста -ы м; ка -ы -ток ж
гýслї -сель ж лем мн.; 

гуслљвый
гуслњрь -я м; ка -ы -рёк ж;  

ство -а с
густΐти густне -нуть незав.
густћ -дý -дýть незав. (арх.)
густћти -щу -стять незав.; 

гущéный
густќй -о адв.;  

густéнькый
гýстнути -не -нуть незав.
густоволóсый
густомíр -а м (слов.)
густонаселéный;  

ость -и ж
густотá -ы ж
гýся -яти с; гýсятко -а -ток с
гусятћна -ы ж
гусњчій

гробáрь гусњчій
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гусњчка -ы -чок ж
гусьгусь інт.
гýта -ы  

(скларьскый зáвод) ж
гýтник -а м (слов.); ічка  

-ы -чок ж; гутницькый  
і гýтный (слов.)

гутонћти -ню -нять незав.
гýцкати (пса) незав.;  

ный
Гуцýл -а -ів м;  

ка -ы -лок ж;  
гуцýльскый

гуцýлка (пром.) -ы -лок ж

гуцýл -а м (порóда конњ)
гучáти -чý -чáть незав.
гýщава -ы ж  

і гущáвина -ы ж
гущавóвый
гýщавка -ы ж  

 гущáвинка -ы ж

гусњчка ґвінт

Ґ
ґа, ґаґа, ґаґа інт.
ґавалΐр -а м; рьскый; ы 

адв.; скость -и ж;  
ство -а с

ґáвнер -а; рьскый; ы адв.; 
ґавнéрство -а с

ґáвч -а м; óвый
Ґавріΐл -а м
ґáґати ґáґать незав.
ґáґор -а м
ґáґот -а м
ґаґотáти ґаґóтать незав.
ґаґотΐти ґаґóче
ґаґотлћвый; ость -и ж
ґáджо -а мн. ове м; 

ґáджóвскый (діал.)
ґаз -а м; óвый
Ґáза -ы ж; ґáзьскый
ґáза -ы ж; óвый (слов.)
ґадзінá -ы ж  

(обл. в зн. дріб, дробизґ)
ґáзда -ы м; ґаздíвскый
ґаздíвство -а -ств с
ґаздынћти незав.
ґаздќня -ї ж;  

нька -ы -нёк ж
ґаздовáня -я с
ґаздовáти -дýю -ють незав.
ґаздовлћвый  

і ґаздóвный; о адв.;  
ость -и ж

ґазéла -ы ж; ґазелњчій, 
ґазéлїй

ґáзик -а м
ґáйда -ы ж
ґáйды ґайд лем мн. ж
ґайдовáти незав.
ґáйдош -а м
ґáла незм. с і ад.
ґалакóнцерт -а м
ґалáксія -ї ж
ґалáктіка -ы ж; ічный
ґалантéрія -ії ж; ный

ґалáнтный; о/ї адв.;  
ость -и ж

Ґалапáґы -паґ лем мн.; 
ґалапáґскый

ґалапрóґрам -у м
ґалванізáція -ії ж
ґалванізовáти -ýю -ють 

незав.; ный
ґалванíчный
ґалванотерáпія -ії ж
ґалéрія -ії ж; ґалерíста  

-ы -ів м; ка -ы -ток ж; 
ґалерíйный; іцтво с

ґáлій -я м 
ґаліматіáш -у м
Ґалíція -ії ж; Ґалíцієць -я -їв 

м; ійка -ы -ёк ж; 
ґаліцíйскый

ґаліцíзм -а м
ґалΐр -а м; ик -а м; óвый
ґалћба -ы ж
ґалóша -ы ж  

і ґалóшня -ї -шень ж
ґалýска -ы -сок ж;  

óвый (слов.)
ґáма -ы ж
ґамаґлобулíн -у м
ґáмба -ы ж;  

óвый; очка -ы ж
ґамбáтый
ґамбáч -а м;  

ґамбáня -ї -ань ж
Ґáмбія -ії ж; ґамбíйскый
ґáмбіт -у м
ґанґ -у м
ґанґрéна -ы ж;  

óвый, -óзный
ґáнґстер -тра м;  

рьскый; ство -а с
ґáнок -нку м; óвый;  

очок -чка м
ґанч -а м; ґанчáвый;  

ость -и ж

ґанчовáти -чýю -ють незав.; 
ный

ґáнчовћтый; ость -и ж
ґáпер -а м (обл.)
ґараґýля -ї ж
ґарáдіча -і мн. ґарáдічі ж
ґарáж -а м; óвый
ґаражовáти -жýю -ють 

незав.; ный
ґáрант -а м
ґарантовáти -ýю -ють 

незав.; ный -ость -и ж
ґарáнція -ії ж; ґарáнчный
ґáрбáрь -я м; ґарбáрьскый
ґарґáла -ы ж; ка -ы -ло ж
ґáрда -ы ґáрд ж; óвый
ґáрде незм. с
ґардерáма -ы дам ж
ґардерóба -ы -роб ж; ный
ґардíста -ы м; 

ґардíстьскый і 
ґардістíчный

ґарзóнка -ы -нок ж; óвый
ґáрніж -а м; óвый
ґарнітýра -ы -ýр ж; óвый
ґастрітíда -ы ж
ґастролóґія -ії ж; íчный
ґастронóмія -ії ж; ном -а м; 

ка -ы -мок ж; íчный
ґастроскóпія -ії ж
ґáтер -тра м; ґатрóвый
ґáчі ґáч ж лем мн.;  

ґáчкы -чок ж лем мн.
ґáчош -а м (гов.)
ґаштáн -а м; óвый
ґвалт -у м
ґвалтовáти -ýю -ýють незав.
Ґватемáла -ы ж; 

ґватемáльскый
Ґвањна -ы ж; ґвањньскый
ґвер -а м; óвый (арх.)
Ґвінéя -ї ж; ґвінéйскый
ґвінт -а м; óвый; тик -а м
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ґвінтовáти -тую -ють незав.; 
ный

Ґдáньск -а м; Ґданчáн -а  
-áн/-ів м; ка -ы -нок ж;  
ґдáньскый

Ґдќня -ї ж; Ґдынњн (але і 
Ґдынчáн) -а -ів -њн/-áн м; 
ка -ы -нок ж; ґдќньскый

ґéбнути -ну -нуть незав.
ґебузћна -ы -ин ж
ґебýля -ї -буль ж;  

ка -ы -лёк ж
ґеґ -у м
ґéйзір -а м; óвый
ґéйша -ы ґейш ж
ґел -у м; óвый
ґелáйза -ы ж (обл.)
ґелевáтый; о адв.
ґелевáч -á м; íско -а м
ґéлево -а с
ґелéтка -ы -ток ж; óвый; 

ґелéточка -ы -чок ж; 
ґелéтя -тяти с

ґелетњрь -њ м; скый;  
ство -а с

ґем -у м (в тенісї)
Ґéмер -а м; Ґемерчáн а  

-áн/-ів м; ка -ы -нок ж;  
ґемéрьскый

ґемінáта -ы -нат ж
ґен -а/-у м; ґенóвый
ґенґлњвый; о адв.;  

ость -и ж
ґенеалóґія -ії ж;  

лоґ -а м; лоґíчный
ґенéза -ы ґенéз ж
ґенерáл -а м; 

ґенерáльскый
ґенералізáція -ії ж; 

ґенералізáчный
ґенералізовáти -зýю -ють 

незав.; ный
ґенералíта -ы ж
ґенерáлка -ы -лок ж
ґенерáлный; ї/о адв.
ґенерáтор -а м; óвый
ґенерáція -ії ж; 

ґенерáчный; о/ї адв.;  
ость -и ж

ґенеровáти -рýю -ють 
незав. і зав.; ный

ґенéтіка -ы ж; ґенéтік -а мн. 
ци м; ґенéтічка -ы -чок ж; 
ґенетічный; о адв.;  
ость -и ж

ґеніáлный; о/ї адв.;  
ость -и ж

ґéній -я м
ґенітáлії -ій ж лем мн.; 

ґенітáлный
ґенітíв -а м; ґенітíвный
ґенотíп -а м; íчный
ґеноцíд -а/-у м; ный
ґеоґрáфія -ії ж; ґрáф -а м;  

ка -ы -фок ж; íчный
ґеодéзія -ії ж; дет -а м; ка  

-ы -ток ж; ґеодетíчный
ґеолóґія -ії ж; лоґ -а м;  

лоґíчка -ы -чок ж;  
лоґíчный

ґеомаґнетíзм -а м;  
маґнетíчный

ґеомéтрія -ії ж; мéтер -тра 
м; метрíчка -ы -чок ж;  
метрíчный

ґеорґíна -ы -ін ж; óвый
Ґеóрґій -я м
ґеофíзіка -ы ж; фíзік -а м;  

фізічка -ы -чок ж;  
фізікáлный

ґеоцентрíзм -а/-у м; 
ґеоцентрíчный

ґéпард -а м; ик -а м; дїй
Ґерáлтів -ова м; 

Ґералтівчáн а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; ґералтíвскый

ґербéра -ы -бер ж
ґерéнда -ы ж (ґрњда)
ґеріáтрія -ії ж; ґеріáтер -тра 

м; ґеріáтрічка -ы -чок ж; 
ґеріатрíчный

ґерíла -ы -рíл ж; óвый
Ґéрлах -а м;  

ґерлахóвскый
Ґерлáхів -ова м; 

Ґерлахівчáн а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; ґерлахíвскый

ґерманізáція -ії ж; зáчный
ґерманíзм -а м
ґерманізовáти -зýю -зýють 

незав.; ный
ґермáній -я м
ґерманíстіка -ы ж; 

ґерманíста -ы м;  
ка -ы -ток ж; íчный

Ґермáнія -ї ж; Ґермáн -а  
-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
ґермáньскый

ґерóй -я  
і герóй -я м (гов.)

ґéрок -а м; ґéрочок -чка м; 
ґéроча -ати с

ґеронтолóґія -ії ж;  
лóґ -а м; лоґíчка -ы  
-чок ж; лоґíчный

ґéршля -ї ж; ґершлљвый
ґестапáк -а мн. -ци м; 

ґестапáчка -ы -чок ж; 
ґестапáцькый

ґестáпо -а с
ґестікулáція -ії ж; 

ґестікулáчный
ґестікуловáти -лýю -ють 

незав.; ный
ґéсто -а ґест с
ґéстор -а м; ґéсторьскый
ґéто -а ґет с
ґібóн -а мн. -ы м
ґіґáнт -а м; íчный; о адв.;  

ость -и ж і ґіґáнтьскый; 
ґіґáнтскость -и ж  
і ґіґáнтный; о адв.;  
ость -и ж

ґіґантíзм -у м
ґіґантомáнія -ії ж
ґід -а м
ґілотíна -ы ж
ґімнáзія -ії -ій ж; зіáлный;  

зíста -ы м; тка -ы -ток ж
ґімнáстіка -ы ж; ґімнáста 

-ы м; тка -ы ж; 
ґімнастíчный

ґінеколóґія -ії ж; лóґ -а м;  
лоґíчка -ы -чок ж;  
лоґíчный; о адв.

ґіпс -у м; óвый
ґіпсовáти -сýю -сýють 

незав.; ґіпсовáный
ґірлáнда -ы -лáнд ж;; -óвый
ґіроскóп -а м; íчный
ґіт -у м; óвый
ґітáра -ы -ар ж; óвый
ґітарíста -ы м; ка -ы -ток ж
ґітовáти -тую -ють незав.;  

ный
ґіч -а м; óвый
ґічовћтый; о адв.;  

ость -и ж
ґќба -ы ж (обл.)
ґќґати незав.
ґќґнути -ну -нуть зав.
ґќнґлявый; о адв.
ґќрґати незав. (слов.)
ґќрґнути -ну -нуть зав. 

(слов.)
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ґќцкати незав.; ный (в зн. 
ласкотáти)

ґладіáтор -а м;  
рьскый; ство -а с

ґладіóла -ы -діол ж; óвый
ґлазýра -ы -зур ж; óвый
ґлáйха -ы ж (арх.)
ґланц -у м
ґланцовáти -цýю -ýють 

незав.; ный
ґланцпáпірь -я м (арх.)
ґлеёвћтый
ґлéїти незав.; ґлéєный
ґлей -ю м; ґлеёвый
ґлéйта -ы ж; óвый
ґлейтовáный
ґлікоґéн -а м; óвый  

і éнный
ґліцерíн -у м; óвый
ґлобáл -у м; ґлобáлный;  

ї/о адв.; ость -и ж
ґлобулíн -у м; óвый
ґлóбус -а м; óвый і 

ґлóбусный
ґлоґлó, ґлоґлоґлó інт.
ґлоріфікáція -ії ж
ґлоріфіковáти -кýю -ють 

незав.; ный
ґлоріóла -ы -ол ж
ґлóса -ы ж
ґлосовáти -сýю -ють незав.
ґлукóза -ы ж; ґлукóзный
ґніт/ґнот -у м; óвый; 

ґнóтик -а м
ґнозеолóґія -ії ж;  

лоґíчный; о адв.
ґобелíн -у м; óвый
ґовдовáти -дýю -ють незав.
ґóвдош -а м
ґол -а/-у м; óвый
Ґолґóта -ы ж; ґолґотьскый
ґолф -у м (зáлив); 

ґолфскый
ґолф -у (гра) м; ґолфóвый
ґóлфкы -фок ж лем мн.
ґóмбічка -ы -чок ж; óвый
ґомбóвцї -ець м лем мн.
ґонґ -у м
ґондóла -ы -дол ж
ґондольєр -а м
ґоніомéтрія -ії ж;  

метрíчный
Ґорáл -а м; ґорáльскый
ґордіїв (ýзел) і ґордíцькый 

(ýзел)

ґорíла -ы -рїл ж; ґорілїй
ґóтіка -ы ж; ґотíчный
ґравíдна; ґравíдность -и ж
ґравімéтрія -ії ж; íчный
ґравіровáти -рýю -ють 

незав.; ный
ґравітáція -ії ж; 

ґравітáчный
ґравітовáти -тýю -тýють 

незав.
ґравчáти -чý -чáть незав.
ґрáгам -у м; óвый
ґрад -у м; óвый
ґрадáція -ії ж;  

ґрадáчный
ґрадовáти -дýє; -дýють 

незав.
ґрадуовáный; ость -и ж
ґрáдус -а/-у м; ґрáдусный
ґрайцáрь -њ м; љвый;  

ик -а м
ґрам -у/-у м; óвый
ґрамáтіка -ы ж; 

ґраматíчный; о адв.
ґрамéма -ы ж
ґраморáдіо -я с
ґрáмота -ы -от ж
ґрáмотный; ї/о адв.;  

ость -и ж
ґрамофóн -а м; óвый
ґранáт -а м; óвый
ґранд -а м; ґрандьскый
ґрандіóзный; ї/о адв.;  

ость -и ж
ґранíт -у м; ґранíтный
ґранýла -ы -нул
ґранулáція -ії ж; 

ґранулáчный
ґрануловáти незав.; 

ґрануловáный
ґрáта -ы ж
ґрáтя -я с горм.
ґрáтіс адв
ґратулáнт -а м; ка -ы -ток ж
ґратулáція -ії ж; 

ґратулáчный
ґратуловáти -лýю -лýють 

незав.
ґраф -а м
ґрафéма -ы -фем ж
ґрáфіка -ы ж; ґрáфік -а м; 

ґрáфічка -ы -чок ж
ґрафікóн -а м
ґрáфіт -у м; óвый
ґрафíчный; о адв.

ґрафолóґія -ії ж; лóґ -а м;  
лóґічка -ы -чок ж;  
лоґíчный

ґрáція -ії ж;  
ґраціóзный; о адв.;  
ость -и ж

Ґрéґор -а м
ґреґоріáньскый
ґрекокатóлик -а мн. -ци м;  

катóличка -ы -чок ж;  
католћцькый

ґреміáлка -ы -лок ж (слов.)
ґрéмія -ії ж;  

ґреміáлный
Ґренáда -ы ж;  

ґренадьскый
ґрепфруйт -а м; óвый
ґрецíзм -а м
Ґрéція -ії ж і Ґрéцько -а с; 

Ґрек -а -ів м; ыня -нї -нь 
ж; ґрéцькый

ґріз -у м; ґрізóвый
ґріл -у м; óвый
ґріловáти -лýю -ють незав.; 

ный
ґрім -а м; óвый
ґрімáса -ы -мас ж
ґрімовáти -мýю -ють незав.; 

ный
ґріф -у м
ґрíфлик -а м
ґро незм. с
ґробіáн -а м; ка -ы -нок ж; 

ґробіáньскый;  
скы адв.;  
ство -а -ств с

ґробіанћти -ню -нять незав.
ґроґ -у м
ґрóмбух -у і ґрунтбух -у ж;  

óвый (арх.)
Ґрóньско -а с;  

Ґрончáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж;  
ґрóньскый

ґротéска -ы -сок ж
ґротéскный; ї/о адв.;  

ость -и ж
ґроф -а м; ка -ы -фок ж;  

скый; скы адв.;  
ство -а -ств с

ґрош -а м; óвый; ик -а м
ґрошовáный (кінь)
Ґрýзія -ії ж; Ґрузíєць -я -їв  

м; ка -ы -нок ж; 
ґрузíньскый
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да (префікс)
дáбінґ -а/-у м;  

óвый
дабовáти -ýю -ýють  

незав. і зав.; ный
дав -у м; óвый
давáти даЂ даЂть; 

давáный; д. ся;  
д. сі/собí

Дáвід -а м
давћти -влю -влять незав.; 

давéный; д. ся
дáвка -ы -вок ж;  

óвый (слов.)
давковáти -кýю -кýють 

незав.; ный
давковáч -á (слов.)
давлячка -ы; давлњчій
Дáвній сíндром м
давнинá -ќ ж
дáвный
дáвнó адв. і суб. -а с; 

давнéнько
давновíк -у м; вíкый;  

вíкость -и ж
давноминýлый
даґдé адв.
дайбóже парт.
дáйже, дáйле

дáйкати незав. (гов.)
дáйкош м (гов.)
дакадќ адв.
даколћ адв.
дакóтрый прон.
дактíл -у м
дактілоскóпія -ії ж; íчный
дакýс нум.
далайлáма -ы м
дáле адв. і парт.
далéкый -о адв.
далекоглњд -а м (слов. – 

русинь. кýкер – арх.)
далекозрáкый; ости -и ж 

(слов.)
далеконóсный
далекопћс -у м; ный 

(слов.)
далекосњглый; ость -и ж 

(слов.)
далéкошырóко адв.
дáлеч -і; далечінá -ќ; 

далéчінь -и ж
Далмáція -ії ж; 

далматьскый
далтонíзм -у м
дáлшый; дáлше адв.
дáма -ы дам ж; скый;  

очка -ы -чок ж

дáмашк -у м; óвый
Дáмокл -кла м; дáмоклів меч
Дана -ы ж; Данка -ы ж
Дáнія -ії ж і Даньско -а с; 

Дан -а -ів м; ка -ы -нок ж; 
дáньскый

даный
дань -и ж; данљвый; 

данљвник -а м
даньџл -а м; даньџлїй; 

даньџлик -а м
Даньџл -а м
дар -у м
Дáра -ы ж; Дарњн -а -њн/-ів  

м; ка -ы -нок ж; 
дарњньскый

дáраб -а м (обл.)
дáраз адв.
дарвінíзм -а/-у м; 

дарвінíста -ы м;  
ністíчный

дáрвіновскый
Дарданéлы -нел ж лем мн.; 

дарданéльскый
даребáк -á мн. -ци м; 

даребáчка -ы -чок 
ж; даребацькый; 
даребáцтво -а с (слов.)

Дáрекс -у м (арх.)

ґрýля Дáрекс

ґрýля -ї ґруль ж;  
ґрулёвый (діал.)

ґрун -а; ик -а м
ґрунт -у м; ґрунтóвый
ґрунтовáти -тýю -тýють 

незав.; ный
ґрупа -ы ж; óвый
ґруповáти -пýю -ють незав.; 

ґ. ся
ґруповáня -я с
ґрявк -а м
ґрявкнути -ну -нуть зав.
ґрявчáти -чý -чáть незав.
ґýба -ы ґуб ж
Ґýба -ы м (слов. – Кубо)
ґубáня -ї -бань ж; нча -ати 

с; иско -а ж
ґубернáтор -а м;  

рьскый;  
ство -а с

ґубéрнія -ії -ій ж; 
ґубéрньскый

ґувернáнтка -ы -ток ж
ґувернéр -а м; 

ґувернéрьскый
ґýґель -ґля м (арх.)
ґýз -а м (діал. в зн. сук і 

узел)
ґуля -ї ж; ґýлька  

(діал. в зн. кýля, кýлька)
ґулятћна -ы ж (слов.)
ґýляш -а м; óвый; ик -а м
ґýма -ы ґум ж; ґумóвый
ґумáк -а мн -кы м (слов. в 

зн. ґум. чіжмы)
ґумáрня -ї ж; 

ґумареньскый (слов.)
ґумáрь -њ м; ка -ы -рёк ж;  

скый; ство -а с
ґуміпýшка -ы -шок ж

ґýмка -ы -мок ж;  
ґумћско -а ж

ґумовáти -мýю -мýють 
незав.; ный

ґумовћтый
ґумолíт -у м; óвый (слов.)
ґунáрь -њ м; рик -а м;  

ћско -а м
ґурáж -а м;  

ґурáжный (слов.)
ґурмáн -а м;  

ґурманьскый;  
ство -а с

Ґýстав -а м
ґýсто -а с (слов.)
ґýта -ы ж
ґутапéрча -і ж; óвый
ґутовáти -тýю -ють незав.
ґутурáла -ы ж;  

ґутурáлный

Д
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дарексóвка -ы ж (арх.)
дарéмный; о адв.;  

ость -и ж
дарћтель -я м; скый
дарћти дáрю дáрять незав.; 

дарéный; д. ся
даровáти -рýю -рýють 

незав.; ный
дарýнок -нка м
дарýючій
дáрця -ї м (слов.)
дарьмо адв.
дарможрач -а м;  

скый (слов.)
дарьмоΐд -а м;  

ка -ы -док ж; ство -а с; 
дарьмоΐдьскый; ный

дас парт.
дасраз нум.
датíв -у м; ный
датћ дам дадýть зав.; д. ся
дáтля -ї -тель ж;  

датлљвый
датовáти -тýю -тýють 

незав.; ный
дáтум -а/-у м; óвый
дах -у м; óвый;  

дашóк -шка м
дахтó прон.
дачíй прон.
даштó прон.
дањк адв.
даякќй прон.
дбайлћвый; о адв.
дбáти незав.
два -ох нум. м
двадцятéро -ых нум.
двацятћна -ы -ин ж нум.
двадцњтый
двадцњтка -ы -ток ж
двáдцять
двадцятьгодинóвый
двадцятьдéнный
двадцятькорунóвый
двадцятьрíчный
дваџ (обл.)
дванáдцять;  

дванáдцятый нум.
двáраз і двыч нум.
двáсто; двáстый нум.
двáсторíчный
двастотíсяч; ный нум.
двацолёвка -ы ж
двдмахáніка -ы ж  

(але і двд) с

двéрї -ей ж лем мн., 
дверљвый, двéрный

двéрцї -цят с лем мн.
двíр двóра м; дворóвый, 

двóрный
двћгати незав.; ный; д. ся
двћгнути -ну -нуть зав.;  

тый; д. ся
двобíчный
двоблóк -у м
двобóй -я м
двобóкый
двовалéнтный; ость -и ж
двовалцóвый
двоглáска -ы ж; óвый
двоголóсный; о адв.
двогóрбый
двогрá -ы ж
дводéнный
дводїлный
двóє нум.
двознáчный
двоізбóвый (слов.)
двóї нум. мн.
двоΐня -я с
двоΐти -óю -ять незав.
двоΐтый нум.; о нум. адв.;  

ость -и ж
двоΐця -ї ж
двóїчко нум.
двóйка -ы -ёк ж
двóйник -а м
двойнћстый
двóйный
двойнњк -á м
двойнњта мн. с
двойнњтко -а с
двоклáсный
двоколњйка -ы ж; óвый
двоколњйный; ость -и ж
двокоморóвый
двокрќлый і 

двокрылóвый
двометрóвый
двомíстный
двомісњчный
двóми нум. м
двомоторóвый
двонóсый
двоплатнíчка -ы -чок ж 

(слов.)
двопостелљвый
дворамéнный
дворéць -я м; дворцёвый
дворíчный

дворóгый
дворýчный
двóряд -у м
двоседадлóвый
двосíчный
двоскладóвый
двосмќсел -сла м; 

двосмысéлный
двóспів -у м
двострáнный
двóступ -у м
двоступнљвый
двотáктный
двотактóвый
двотыждéнник -а м
двотыжднёвый
двотóмник -а м; 

двотóмный
двотóчка -ы -чок ж
двотретинóвый
двофарéбный
двочлéн -а м; члéнный
двоштокóвый
двоязќчный
двоњкый
д΄гóрї (тáнець)
де прон. і адв.
деаґéнтный; о адв.
деадъєктíв -а м; 

деадъєктíвный
дебáкел -кла м
дебáта -ы -бат ж; ный
дебатовáти -тýю тýють 

незав.
дéбет -у м; ный
дéбіл -а м; ный; о адв.;  

ость -и ж
дéбы парт.
дéбря -ї -берь ж; дебрљвый
дебýт -у м
дебутáнт -а м; ка -ы -ток ж; 

тьскый
дебутовáти -тýю -тýють 

незав. і зав.
девалвáція -ії ж; 

девалвáчный
девалвовáти -вýю -ють 

незав. і зав.; ный
девастáція -ії ж; 

девастáчный
девастовáти -тýю -ють 

незав. і зав.; ный
девербатíв -а м; 

девербатíвный
девіáція -ії ж; девіáчный

дарексóвка девіáція
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девíза -ы -вíз ж;  
девізóвый

девятерáкый
девњтый
девњтка -ы -ток ж
девятнáдцять; тый нум.
дéвять нум.
девятьдесњт; тый нум.
девятьдесњтка -ы -ток ж
дéвятьсто нум.
дегідратáція -ії ж; 

дегітратáчный
дегідровáти -дрýю -ють зав. 

і незав.; ный
дегонестовáти незав. і зав.; 

ный
деґенеровáти -рýю -ють 

незав. і зав.; ный; д. ся
деґенерáція -ії ж; 

деґенерáчный; о адв.
деґрадáція -ії ж; 

деґрадáчный; о адв.
деґрадовáти -дýю -ють 

незав. і зав.; ный
деґустáція -ії ж; 

деґустáчный
деґустовáти -стýю -ють 

незав. і зав.
дедерóн -у м; óвый
дедерóнка -ы -нок ж
дéже, дéжебы парт.
дезéн -у м; óвый
дéзерт -у м; ный
дезертéр -а м; рьскый;  

ство -а с
дезертовáти -тýю -ють зав. 

і незав.
дезéрція -ії ж
дезіґновáти зав.; 

дезіґновáный
дезілýзіяії ж
дезінтеґрáція -ії ж;  

інтеґрáчный
дезінфéкція -ії ж;  

інфéкчный
дезінфіковáти зав. і незав.; 

ный
дезінформáція -ії ж;  

інформáчный
дезінформовáти  

-мýю -ють незав. і зав.;  
ный

дезодорáнт -а/-у м
дезодорáція -ії ж; 

дезодорáчный

дезолáтный; о адв.;  
ость -и ж

дезорґанізáція -ії ж;  
орґанізáчный

дезорґанізовáти -зýю -ють 
незав. і зав.; ный

дезорьєнтáція -ії ж; 
дезорьєнтовáный; о/ї 
адв.; ость -и ж

дезорьєнтовáти -тýю -ють 
незав. і зав.

деíзм -у м; деíста -ы м
деíнде адв.
дейонізáція -ії ж
дéка -ы дек ж (слов.)
декабрíста -ы м; 

декабрíстьскый
декаґрáм -у м; óвый
декáда -ы -кад ж; ный,  

óвый
декадéнція -ії ж;  

декадéнт -а м
декадéнтный; о адв.;  

ость -и ж
дéкадќ адв,
декамерóн -а/-у м
дéкан -а м; ка -ы -нок ж; 

декáньскый; ство -а с
деканáт -у м
дéкель -кля м (гов.)
декламáтор -а м;  

ка -ы -ток ж
декламáція -ії ж; 

декламáчный; о адв.;  
ость -и ж

декламовáня -я с
декламовáти -мýю -ють 

незав.
декларатíвный; о адв.;  

ость -и ж
декларáція -ії ж; 

декларáчный
декларовáти -рую -ють 

незав. і зав.
декласовáный;  

ость -и ж
декласовáти -сýю -ють зав. 

і незав.; д. ся
деклінáція -ії ж; 

деклінáчный
дéко -а м; óвый
декóвка -ы -вок ж; óва 

(вага)
декодовáти -дýю -ють зав.; 

незав.; ный; д. ся

деколонізáція -ії ж; 
деколонізáчный

деколонізовáти  
незав. і зав.; ный

дéколт -у м
декомпензáція -ії ж; 

декомпензáчный
декомпозíція -ії ж
декоратíвный; о/ї адв.;  

ость -и ж
декорáція -ії ж; 

декорáчный
декоровáти -рýю -ють 

незав. і зав.; ный
декóрум -ма/-му м
декрéт -а м; óвый -ный
дéкунґ -а м (арх.)  

і декýнок -нка м
делеґáт -а м; ка -ы -ток ж
делеґáція -ії ж; делеґáчный
делеґáчка -ы -чок ж (слов.)
делеґовáти -ґую -ють незав. 

і зав.; ный
делéнка -ы ж (арх.)
делікатéса -ы -тес ж; ный
делікáтный; о/ї адв.;  

ость -и ж
деліквент -а м; ка -ы -ток 

ж; ный
деліквéнція -ії ж
делíкт -а/-у м
делімітáція -ії ж; 

делімітáчный
делімітовáти -тýю -ють 

незав. і зав.; ный
делíрій -ія м
деложáція -ії ж
деложовáти -жýю -ють зав.  

і незав.; ный
дéлта -ы делт ж; óвый
делтовћтый
дéлфін -а -ів м
демаґóґія -ії ж;  

демаґóґ -а м; 
демаґоґíчный; о адв.

демаркáція -ії ж; 
демаркáчный

демасковáти -кýю -ють зав. 
і незав.; д. ся

демéнті незм. с
дементовáти -тýю -ють 

незав. і зав.; ный
деміжóн -а м; óвый; ик -а м
демілітарізовáти  

незав. і зав.; ный

девíза демілітарізовáти
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демілітарізáція -ії ж; 
демілітарізáчный

демінутíв -а м; 
демінутíвный

демíсія -ії ж
демобілізáція -ії ж; 

демобілізáчный
демобілізовáти  

незав. і зав.; ный
демоґрáфія -ії ж; демоґрáф 

-а м; демоґрафíчный
демокрáт -а м; ка -ы -ток ж; 

демократíчный; о адв.;  
ость -и ж

демократізáція -ії ж;  
тізáчный

демократíзм -у м
демократізовáти  

незав. і зав.; ный
демокрáція -ії ж (слов.)
демолáція -ії ж; 

демолáчный
демоловáти незав. і зав.;  

ный
дéмон -а м; íчный; о адв.; 

ость -и ж
демонíзм -у м
демонтáж -а м
демонтовáти незав. і зав.; 

ный
демонштрáнт -а м;  

ка -ы -ток ж
демонштратíвный; о адв.; 

ость -и ж
демонштрáція -ії ж; 

демонштрáчный;  
о/ї адв.

демонштровáти  
незав. і зав.; ный

деморалізáція -ії ж; чный; 
о адв.

деморалізовáти -зýю -ють 
незав. і зав.; ный

демотівáція -ії ж; 
демотівáчный

денатурáт -а м
денатуровáти -рýю -ють 

незав. і зав.; ный
денаціоналізáція -ії ж; 

денаціоналізáчный
денаціоналізовáти -зýю  

-ють незав. і зав.; ный
дендролóґія -ії ж; лóґ -а м; 

лоґíчка -ы -чок ж;  
лоґíчный

дендњва (росл.) -ы ж
дéнко -а с, дéнце -я с,  

дéнча -ати с
денник -а м; óвый
денноденный; ї адв.
деномінатíв -а м; 

деномінатíвный
денотáт -у м
дентáлный
дентíста -ы м; ка -ы -ток ж
денудáція -ії ж; 

денудáчный
денунціáція -ії ж; 

денунціáчный
денунціáнт -а м; тьскый;  

ство -а с
день дня мн. днї/дны 

м; дéнный, днљвый; 
дéнно/ї адв.

депалаталізáція -ії ж
департамéнт -а м
депéша -ы ж
депілáція -ії ж;  

депілáчный
дéпо -а с
депозíт -у м; ный
депозітáрь -њ м
деполарізáція -ії ж; 

деполарізáчный
депоновáти зав. і незав.;  

ный
депортáція -ії ж; 

депортачный
депортовáти зав. і незав.; 

депортовáный
депрéсія -ії ж; 

депресíвный; о адв.
депрівáція -ії ж; 

депрівáчный
депрімовáти -мýю  

-ють незав. і зав.; 
депрімовáный;  
ї/о адв.; ость -и ж

депутáт -у м; ный
депутáтник -а мн.  

-ци м; чка -ы -чок ж; 
депутáтницькый

депутáція -ії ж; 
депутáчный

дератізáція -ії ж; 
дератізáчный

дербáнкы -нок мн. ж 
(свербегýзкы) (обл.)

дéрбі незм. с
дéрвіш -а м

дéрево -а дерев с; дéревко 
-а с; дéревце -я с

деревоказ -а м; ный
деревокомбінáт
дéревообробный
деревопрóмысел -сла м
дéреворýб -а  

і дéреворýбач -а м  
(слов. в зн. – лїсорýб)

деревянΐти -ΐє -ΐють незав.
деревњник -а мн. 

деревянћкы м
деревњный; ость -и ж
деревњнка -ы ж
дéреш -а м
держáва -ы ж; держáвный; 

о адв.; ость -и ж
держáк -а м
держáти -жу -жать незав.;  

д. ся (обл.)  
(в зн. трћмати; т. ся)

дерівáт -у м
дерівáція -ії ж; дерівáчный
дерівовáти зав. і незав.; 

дерівовáный
деркáч -á м (обл.)
дерматолóґія -ії ж;  

лóґ -а м; лоґíчка -ы  
-чок ж; лоґíчный

дéрти дру друть незав.; 
дéртый; д. ся

дéртя -я с
дескріптíва -ы ж; ный;  

о адв.; ость -и ж
деспотíзм -у м; деспóта -ы 

м; ка -ы -ток ж; тíчный;  
о адв.; ость -и ж

дестілáт -у м; 
дестілатóвый

дестілáтор -а м
дестілáція -ії ж; 

дестілáчный
дестіловáти -лýю -ють 

незав.; ный
десњта -ой ж; десятóвый 

(слов.)
десятéро -ых нум.
десятћна -ы ж; кa; 

десятћнный
десњтый нум. пор.
десњтка -ы -ток ж; óвый
десњтник -а мн. -ци м; 

десњтнічка -ы -чок ж
десятовáти -тýю -ють 

незав. (слов.)

демілітарізáція десятовáти
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десяторáкый нум.; о нум. 
адв.

дéсять нум.
десятьбóй -я м
десятьбоњрь -я м; скый
десятьгодинóвый
десятьднљвый
десятькорунáчка -ы -чок ж
десятькорунóвый
дéсятьраз і дéсять раз
десятьрíчный
десятьтíсяч
десь, деська адв.
детáйл -у м; ный; о адв.;  

ость -и ж
детайлíста -ы м;  

ка -ы -ток ж
деташовáти зав. і незав.; 

деташовáный
детектíв -а м; ный
детектíвка -ы -вок
детéктор -а м
детéкція -ії ж;  

детéкчный
детермінáнт -а м
детермінáтор -а м
детермінáція -ії ж; 

детермінáчный, 
детермінатíвный

детермінíзм -у м
детерміновáти -нýю  

-ють незав. і зав.; 
детерміновáный;  
ость -и ж

детонáтор -а м
детонáція -ії ж; 

детонáчный
детоновáти
детронізáція -ії ж
дéтто адв.
дету адв.
де фáкто адв. і парт.
дéфект -у м; ный; о адв.;  

ость -и ж
дефектолóґія -ії ж; лóґ  

-а м; лоґíчка -ы -чок ж;  
лоґíчный

дефектоскóп -а м
дефенестрáція -ії ж
дефензíва -ы ж;  

ный; ї/о адв.;  
ость -и ж

дефілé незм. с
дефіловáти -лýю -ють 

незав.

дефінітíва -ы ж; 
дефінітíвный, -о адв.;  
ость -и ж

дефіновáти -нýю -ють 
незав. і зав.

дефінíція -ії ж; дефінíчный
дефіцíт -у м; дефіцíтный;  

ость -и ж
дефлáція -ії ж; дефлáчный
дефлорáція -ії ж
деформáція -ії ж; 

деформáчный
деформовáня -я с
деформовати -мую, -ють 

незав. і зав.; ный; д. ся
дефравдáція -ії ж; 

дефравдáчный
дефравдовáти незав. і зав.; 

ный
дефраґментáція -ії ж
дéхто дéкого прон.
дехть -я м; дехтёвый
децéмбер -бра м; 

децембрóвый
децéнтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
децентралізáція -ії ж;  

зáчный
децентралізовáти  

незав. і зав.; ный
дéці -а і дéцо -а с; децóвый
децібел -а м; óвый
децілíтер -тра м; літрóвый
децімáлка -ы -лок ж
децімáлный
децімéтер -тра м;  

метрóвый
децімовáти -мую -ють зав. і 

незав.; ный
децóвка -ы -вок ж
дéчка -ы -чок ж
дéчко -а -чок с (гов.)
дешіфровáти -рýю -ють 

зав. і незав.; ный
дештó прон.
дештрýкція -ії ж; 

дештрýкчный, 
дештруктíвный; о адв.;  
ость -и ж

дештруовáти -рую -ють 
незав. і зав.; ный

дéякый прон.
Дџтва -ы ж; Девњнець -я -їв 

м; ка -ы -нок ж; ьскый
джáвкати незав.

джáвот -а м
джад -а м і жобрáк -á м
джадовћна -ы ж
джáмкати і чáмкати незав.
джбáн -у м; джбáнок -нка м 

і здбан -а м;  
дзбáнок -нка м

джбырь -я м
джвáкнути -ну -нуть зав.
джверéдло -а с
джез -у м; джезóвый
джем -у м
джентылмéн -а м; 

джентылмéньскый;  
ство -а с

джіґíт -а м; джіґíтьскый
джíн -а м (дух)
джíн -у (алкогол) м; 

джінóвый
Джакáрта -ы ж
Джінґісхáн -а м
джíнсы джінс лем мн.
джíп -а м
джíу-джíтсу незм. с
джоб -у/-а м
джóкей -я м; джокейскый
джудо -а с
джудíста -ы м; ка -ы -ток ж
джмýрькати незав.
джмýрькнути зав.
джýнґля -ї ж; джунґлљвый
джус -у м; джусóвый
дзбáти незав.
дзвенΐти дзвенћть незав.
дзвін дзвóна м;  

дзвóник -а м
дзвінкќй; о адв.
дзвíнкость -ости ж
дзвінóк -нка м;  

дзвінкóвый
дзвонáрь -њ м  

і дзвíнник -а м
дзвонíця -ї ж
дзвонити -ню -нять незав.
дзвóнка -ы ж (кáрта)
дзвонóвый
дзвончáстый
дзелéнькати незав.
дзеленчáти -чу -чать незав.
дзéндз(л)ик -а м
дзéнькати незав.
дзéнькнути -ну -нуть зав.
дзéнькот -у м
дзенькотїти -кóчу -котњть 

незав.

десяторáкый дзенькотїти
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дзёб -а м
дзёбáк -á м
дзљбати незав.;  

дзљбаный
дзљбик -а м
дзљбнути -ну -нуть зав.;  

тый
дзњвкати незав.
діабéт -а і діабéтес  

діабéту м
діабéтік -а мн. -ци м; 

діабетíчка -ы -чок ж; 
діабетíчный

діавќробок -бка м
діаґнóза -ы -ноз ж
діаґнóстіка -ы ж; діаґнóстік 

-а м; діаґностíчка -ы -чок 
ж; діаґностíчный; о адв.

діаґностіковáти -кую -кують 
зав. і незав.

діаґонáла -ы -нал ж; ный
діаґрáм -у м; óвый
діадéм -а м; óвый
діáкон -а м; діáконьскый;  

ство -а с
діаконíса -ы ж  

і діáконка -ы ж
діакрітíчный
діалéкт -у м; діалéктный
діалектíзм -а м
діалéктіка -ы ж; діалéктік -а 

м; діалектíчный; о адв.
діалектолóґія -ії ж; лоґ -а 

м; лоґíчка -ы -чок ж;  
лоґíчный

діалíза -ы ж; діалітíчный
діалóґ -а м; óвый;  

лоґíчный;  
лоґíчность -и ж

діалоґізовáти -зýю -зýють 
незав. і зав.

діамáнт -у м; óвый
діамéтер -а м; óвый
діаметрáлный; ї/о адв.
Діáна -ы ж
діапазóн -а м
діапозітíв -а м; ный
діапроџктор -а м
діáр -а мн. -ы м
діаскóп -а м; íчный
діаспóра -ы -пор ж
діастáза -ы ж
діастóла -ы ж; íчный
діатéза -ы ж
діатéрмія -ії ж; íчный

діафíлм -у м
діафóн -а м
діафрáґма -ы ж
діахрóнія -ії ж; хрóнный;  

ї/о адв.; хронíчный;  
о адв.

дíван -а м; óвый; нчік -а м
діверґéнція -ії ж; 

діверґéнтный
діверзáнт -а м; тьскый
дівéрзія -ії ж; дівéрзный
дівідéнда -ы ж; óвый
дівíзія -ї ж; дівíзный
дíга -ы ж; óвый
діговáти -гýю -гýють незав.
діґéстор -а м; óвый
діґітáлный; о адв.
діґрéсія -ії ж
дідáктіка -ы ж; дідáктік -а 

мн. -ци м; дідактíчный;  
о адв.

діéта -ы ж; ный; ї/о адв.
діетéтіка -ы ж;  

діететíчный; о адв.
дізáйн -а/-у м
дізайнéр -а м; 

дізайнéрьскый; 
дізайнéрство -а с

дíзел -зла м; дізлóвый
дізентéрія -ії ж
дізертáція -ії ж; 

дізертáчный
дізнавáти ся -наЂ ся  

-наЂть ся незав.
дізнáти ся зав.
дійнћк -а м і дінћк -á м
дійтћ -ду -дуть зав.
дíка -ы ж (слов.)
дікобрáз -а м
дікт -у м
діктáт -у м
діктáтор -а м; ка -ы -рок ж; 

рьскый; ство -а с
діктатýра -ы ж
діктафóн -а м
діктовáти -тýю -тýють 

незав.; ный
дíктор -а м;  

дíкторьскый
дíкція -ії ж
ділéма -ы ж; ділéмный
ділетáнт -а м; ка -ы -ток ж; 

тьскый;  
ділетáнтство -а с

ділíно незм. м (гов.)

ділёвáти -люю -ють незав.; 
ный

ділóґія -ії ж; ділоґíчный
дíля -я с і дќлї лем мн.
дім дóма м; домóвый; 

дóмик -а м;  
домћско -а м

дімéнзія -ії ж; 
дімензіонáлный

дімензовáти незав. і зав.;  
ный

діморфíзм -а м; 
дімóрфный

дінамíзм -а м
дінáміка -ы ж; дінамíчный; 

о адв.; ость -и ж
дінамíт -у м; дінамітóвый
дінáмо -а с; óвый; ко -а с
дінáрь -њ м; дінарљвый
дінáстія -ії; дінастíчный
дінéрка -ы -рок ж
дíнґо -а м
дíном-дáном адв. і інт.
діносáвр -а м
діóда -ы -óд ж
діолéн -а м; óвый
діóптрія -ії ж; діоптрíчный
діорáма -ы -рам ж
дíплом -а м; óвый
діпломáтка -ы ж
діпломатізовáти -зýю -ють 

незав.
діпломáція -ії ж; діпломáт  

-а м; діпломатíчный; о 
адв.; ость -и ж

діпломовáный
діпломóвка -ы -вок ж
діпóл -а м
дíрект -у м; адв. і парт.
діректíва -ы -тíв ж; ный;  

ї/о адв.; ость -и ж
дірéктор -а м; ка -ы -рок ж; 

рьскый; ство -а с
діректóрій -я м
діректоровáти -рýю -ють 

незав.
діріґéнт -а м; ка -ы -ток ж;  

тьскый
діріґовáти -ґýю -ґýють 

незав.; ный
дісгармóнія -ії ж;  

гармонíчный; о адв.
дісґрáфія -ії ж
дісідéнт -а м; ка -ы -ток ж; 

дісідéнтьскый

дзёб дісідéнт
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дісімілáція -ії ж; 
десімілáчный

діск -а м; óвый
діскалкулáція -ії ж;
діскáрь -њ м; ка -ы -рёк ж;  

скый
діскваліфікáція -ії ж;  

кваліфікáчный
діскваліфіковáти -кýю -ють 

зав. і незав.; ный; д. ся
діскéта -ы -кет ж; óвый
діскóнт -у/-а м; ный
дісконтінуíта -ы ж; ный
діскотéка -ы -тек ж; óвый
діскотекáрь -я м;  

ка -ы -рёк ж
діскредітовáти -тýю -ють 

незав. і зав.; ный; д. ся
діскрéтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
діскрімінáція -ії ж; 

діскрімінáчный
діскріміновáти -нýю -ють 

незав. і зав.; ный
діскýзія -ії ж; ный
діскутабíлный
діскутéр -а м; ка -ы -рок ж
діскутовáти -тýю -ють 

незав.; ный
діскутýючій м
діслéксія -ії ж;  

діслектíчный
діслокáція -ії ж;  

локáчный
діслоковáти -кýю -ють зав.  

і незав.; ный
дісонáнція -ії; нанчный/ 

нантный; о адв.
діспарáтный; о адв.;  

ость -и ж
діспечéр -а м; ка -ы -рок ж; 

діспечерьскый
діспечíнґ -у м;  

óвый (слов.)
діспозíція -ії ж; 

діспозíчный; о адв.
діспонéнт -а м
діспоновáный; ость -и ж
діспоновáти -нýю -ють 

незав.
діспропóрція -ії ж; 

діспропóрчный
діставáти -таЂ -таЂть 

незав.; д. ся
дістáти -ну -нуть зав.; д. ся

дістрібовáти -бýю -ють 
незав. і зав.; ный

дістрібýція -ії ж; 
дістрібýчный

дісціплíна -ы ж; 
дісціплінáрный; о адв.

дісціплінáрька -ы -рёк ж 
(слов.)

дісціпліновáный; ї/о адв.; 
ость -и ж

дісъЂнкція -ії ж
дісъюнктíвный; о адв.
діференціáція -ії ж; 

діференціáчный; о адв.
діференціáл -а м; óвый, -

ный
діферéнція -ії ж; 

діферéнчный; о адв.
діференцовáный; ї/о адв.; 

ость -и ж
діференцовáти -цýю -ють 

незав. і зав.; д. ся
діфтéрія -ії ж; діфтерíчный
дíфтін -у м; óвый
діфтóнґ -а м; íчный, óвый
діфýзія -ії ж; ный; о адв.
діхотóмія -ії ж; томíчный
дішкрéція -ії ж
дішкуровáти -рýю -ють 

незав.
дíшкурс -у м; дíшпут -у м
дíштанц -у м/ діштáнція -ії 

ж; діштáнчный
діштанцовáти незав. і зав.; 

д. ся
діштíнкція -ії ж; 

діштінктíвный
дíштрікт -у м
дїв -а м
дїва -ы ж
дївадéлник -а мн. -ци м; 

дївадéлнічка -ы -чок ж; 
дїваделнћцькый; цтво -
а с (слов.)

дївадло -а с; дївадéлный;  
ї/о адв.; ость -и ж; лко 
-а с (слов.)

дΐверь -я м (обл.)
дївћти ся -влю ся -влять ся 

незав.
дΐвка -ы ж;  

дївóчій і дївóцькый
дївóцьтво -а с
дΐвочка -ы ж; дΐвча -ати с; 

дївчћско -а с

дΐвчіти -чу -чать незав.
дΐдо -а м; дΐдко -а м; 

дΐдочко -а м; дїдћско -а 
м; дїдћще -а м

дїдовћзна -ы ж/ дїдовинá  
-ы ж/ дїдíвщіна -ы ж

дїдíвске -ого с
дїљвый
дΐйсность -и ж (укр.)
дїл -á/-у м; óвый
дїлéць -лця м; дїлцёвый
дїлїня -я с
дїлћтель -я м; 

ділћтельный
дїлћти -ю -ять незав.; 

дїленый; дїлити ся
дїлковáти -кýю -ють незав.; 

ный
дїлня -ї ж; дїлнёвый
дїло -а с
дїльба -ы ж
дΐнути -ну -нуть зав.;  

тый; д. ся
дїрá -ќ ж; дїрáвый
дїравћти -влю -влять незав.
дїркá -ќ -рóк ж;  

дїркáвый
дїрковáти -кýю -ють незав.; 

ный
дїрковáч -á м (слов.)
дїтвáк -á м; дїтвáча -ати с
дΐти дїтéй суб. мн.;  

дΐточкы -чок мн.
дΐти дΐну дΐнуть зав.; д. ся
дїтћна -ы ж; дїтћня -ти с; 

дїтћньскый і дíтьскый
дїтћнство -а с  

і дΐтство -а с
дїтњ -њти с; дїтњчій
дΐя -ї ж; дїóвый; о адв.;  

ость -и ж
дїњня -я с
дΐятель -я і дїњч -а м
дΐятелька -ы -лёк ж  

і дїњчка ж
дΐятельство -а с
дΐяти дΐю дΐють незав.
дћвный; ї/о адв.
дћво -а с
дћкый; дћко адв.;  

ость -и ж
дикýн -á м; ка -ы -нок ж; 

дикýньскый;  
дикýнство -а с

дичáти незав.

дісімілáція дичáти
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дичінá -ы ж
дћчка -ы ж (обл.)
дќбати незав.
дќбы адв.
дым -у м; дымóвый
дымáрь -њ м; ник -а (арх.)
дымћти -млю -лять незав.; 

д. ся
дымнњнка -ы і дќмка -ы ж 

(арх.)
дќня -ї ж; дынёвый
дынњнка -ы ж
дќрвити -влю -влять незав.
дќрдол -а м
дќржкы -жок мн. ж; 

дыржкóвый (слов.)
дќркати незав.
дыркотáти -кочу -тять 

незав.
дыркотΐти -кóчу -тять незав.
дырчáти -чíть -чáть незав.
дых -у м; дыхóвый
дыхавíця -ї ж;  

дыхавíчный
дќханя -я с
дќхати незав.
дќхаючій м
дќхнути -ну -нуть зав.;  

тый
дыхтΐти -чý -тњть незав.
дыхчáти -чý -тњть незав.
дќшель -шля м; 

дышлљвый;  
дќшлик -а м

дзбáти -ам -ють незав.
днесь, днéська адв.
днéшнїй
днёвáти днюю -ють незав.
днёвка -ы ж
днΐти днїє незав.
днћти (вставлњти дно) 

незав.
дно -а с; днóвый
дну, днýка адв.
днњми адв.
до преп.
дóба -ы доб ж;  

óвый; добóво адв.; 
добóвость -и ж

добáбрати -ать -ають зав.;  
ный; д. ся

дóбати незав.;  
дóбаный

доберáти незав.; 
доберáный

добігáти, добíговати 
незав.; ный

добíгнути -ну -нуть зав.;  
тый

добіжáти -жý -жáть зав.
добíрка -ы -рок ж; óвый 

(слов.)
добивáти незав.;  

ный; д. ся
добивáчный (слов.)
добћти -бю -бють зав.;  

тый; д. ся
добывáти незав.; ный; 

д. сі
добќти добуду -дуть зав.;  

тый; д. сі
добќток -тка м
добќтча -ти с
доблýду нум. і адв.
добóга адв. і інт.
добоёвáти -боЂю -ють зав.; 

ный
добóка адв.
добрáк -á мн. -ци м; 

добрачка -ы -чок ж; 
добрáцькый; ость -и ж; 
добрачћско -а м

добрáти -бéру -бéруть зав.; 
тый

дóбрї адв. і парт.
добрΐти -рΐю -ють незав.
добрћти -брю -ять незав.; 

добрéнный
дóбрый; добрéнькый, 

добрΐцькый
дóбро -а суб. с
добровóлець -лця м;  

вольницькый
добровóльный; ї/о адв.;  

ость -и ж
добродћтель -я м;  

ка -ы -лёк ж
добродительскый;  

ство -а с
добродћти -джу -дять зав.
добродрýг -а м;  

дружный; о адв.;  
ость -и ж;  
дружство -а с (слов.)

добродýмный; о адв.;  
ость -и ж

доброжелáтель -я м;  
ный; ность -и ж

добросердéчный; ї/о 
адв.; ость -и ж

Доброслава -ы ж; 
Доброславчáн -а -áн/-ів  
м; ка -ы -нок; скый

добротá -ы -рóт ж; 
добрóтка -ы -ток ж

добротћвый; о адв.;  
ость -и ж

доброчíнный; о адв.;  
ость -и ж (слов.)

Добряньскый -ого м
добудћти -джу -дять зав.; 

д. ся
добудовáти -дýю -ють зав.; 

ный
доважáти незав.;  

ный (слов.)
довáжыти -жу -жать зав.;  

ный
довáжовати -жую -ють 

незав.; ный
довáрёвати -рюю -ють 

незав.; ный; д. ся
доварћти -рю -рять зав.; 

доварéный; д. ся 
дóвбня -ї -бень ж
довг -ý м
довгáль -њ м
дóвгый; о адв.;  

ость -и ж; довгáстый
довгоборóдый
довговáстый; о адв.
довговáти -гýю -ють незав.
довговíчный; о адв.;  

ость -и ж
довговолóсый
довговолнóвый (слов.)
довгогрћвый
довгодóбый; о адв.
довгонóгый
довгонóсый
довгóпис -у м (слов.)
довгорíчный
довгорýкый
довготырвáлый
довгочéканый
довéзти -зу -зуть зав.; 

довéзеный
довершќти -шý -шать зав.; 

довершéный
довесловáти -лýю -ють 

зав.; ный
довéсти довéду -дуть зав.; 

довéдженый
довечéряти зав.
довџдна адв.

дичінá довџдна
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довжáнка -ы -нок ж; 
довжáнча -ти с

довжéзный; довжéньскый
дóвжен, дóвжный предік.
дóвжень -жня м (слов.)
дóвжыти ся
дóвжка -ы ж; óвый
дóвжник -а мн. -ци м; 

дóвжнічка -ы -чок ж
довжóба -ы ж; ный
довінчовáти -чýю -ють зав.; 

ный
довíрёвати, довірњти 

незав.
довíрник -а м;  

нічка -ы -чок ж
довíрный; о адв.;  

ость -и ж
довíря -я с
довíшати зав.; довíшаный
довћдїти -джу -дять зав.
довћти -ћю -ють зав.; 

довћтый
довќти -ыє -ють зав.; 

довќтый
довкóла і доокóла адв.
дóвод -у м; óвый
доводћти -джу -дять зав.
дóвоз -у м; óвый, -ный
довозћти -жу -зять незав.
довóзне суб. с
довóзця -ю м
доволéна -ы ж  

і доволéнка -ы ж; 
доволенкóвый (слов.)

доволенкáрь -њ м (слов.)
доволенковáти незав.
довóлёвати -люю -ють 

незав.; д. сі
доволΐня -я с
доволћти -лю -лять зав.; 

доволéный
доволочí -чý -чать зав.;  

д. ся
дóвшый ад. комп.;  

довше адв. комп.
дóгад -у м; догадлћвый
догáдовати -дую -ють 

незав.; д. ся
догáн -у і дугáн -у м;  

óвый; ник -а м
доганњти незав.
догасинáти незав.
догасћти -шу -сять зав.; 

догашéный

догáснути -не -нуть зав.;  
тый

догвáрити -рю -рять зав. 
(дакóму)

догварњти незав.; д. ся
догырмíти -ћть -лњть зав.
дóгляд -у м
доглядáти незав.
догнáти дожéну -нуть зав.
догнивáти незав.
догнћти -иє -ють зав.; 

догнћтый
дóговор -у м
договорћти -рю -рять зав.; 

договорéный; д. ся
догóда -ы ж; догодóвый
догóднути -ну -нуть зав.;  

тый; д. ся
дóгола адв.
догорΐти -рить -рять зав.; 

догорΐтый
догóры адв.
доготовћти -влю -влять 

зав.; доготовлéный
доготовлњти незав.; ный
дóгра -ы ж
догрáбати зав.; 

догрáбаный; д. ся
догравáти незав.; ный
догрáти -грáю -грáють зав.; 

догрáный, догрáтый
догрївáти незав.; 

догрївáный
догрїти -їю -їють зав.; 

догрїтый
догрызáти незав.; ный
догрќзти -ý -ýть зав.; 

догрызéный
догромáды адв. і парт.
догýжвати зав.; 

догýжваный
догýста адв.
дóґа -ы доґ ж; дóджій
доґаздовáти -дýю, -ють 

зав.; ный
дóґма -ы доґм ж; 

доґматíчный; о адв.;  
ость -и ж

доґматíзм -у м;  
доґмáтік -а мн. -ци м; 
доґматíчка -ы -чок ж

доґýты адв. і інт.
додавáтель -я м;  

ка -ы -лёк ж; скый;  
ство -а -ств с

додавáти -даЂ -даЂть 
незав.; ный

додáвка -ы -вок ж; óвый
додалéка адв.
додатћ -дáм -дадýть зав.; 

доданќй
дотáток -тка м; 

додаткóвый
додатóчный; ї/о адв.
додерáти незав.; ный
додéрти -дру -друть зав.; 

додéртый
додж -у м; доджóвый, 

доджанќй
доджáник -а м
доджíвка -ы ж;  

дожівкóва (вóда)
доджíвный; доджíвно адв.
дóджік -а м; доджíско -а м
додзвонћти -ню -нять зав.; 

додзвонéный
додзљбати зав.; 

додзљбаный
додќхати зав.
доднéсь адв.
доднњ, до днњ адв.
додóбати зав.; додóбаный
додоΐти -óю -óять зав.; 

додоџна
додрáти -дру -друть зав.; 

додрáтый
додруковáти -кýю -кýють 

зав.; ный
додýмати зав.; 

додýманый; д. сі
додýмовати -мую -ють 

незав.; ный
додýркати ся зав.
доєдéн -днóго проп. і парт.
дожáдовати ся -дую ся  

-дують ся незав.
дожáти -жну -жнуть зав.; 

дожáтый
дожерáти ся незав.
дожíнкы -нок лем мн.; 

дожінкóвый
дожывáти незав.;  

ный; д. ся
дожывóтный; о адв.
дожынáти незав.; 

дожынáный
дожќти -ќю -ќють зав.; 

дожќтый; д. ся
дожќчіти -чу -чать зав.; 

дожќченый; д. сі

довжáнка дожќчіти
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дожрáти -жру -жéруть зав.;  
тый; д. ся

дожýвати зав.;  
дожýваный

дóза -ы доз ж
дозáду адв.
дозáвтра адв.
дóзвук -у м
дозелéна  

і до зелéна адв.
дозерáти незав.; 

дозерáный
дозімéтер -тра м
дозімéтрія -ії ж; 

дозіметрíчный
дозимовáти -мýю -мýють 

зав.; ный
дозлáта, до злáта адв.
дóзор -а/-у м
дозóрный
дозóрця -ї м;  

дозоркќня -ї ж
дозрївáти незав.
дозрΐти -їю -їють зав.; 

дозрΐтый
доíста парт. і адв.
доїдáти незав.
доїднáти зав.;  

доїднáный; д. ся
доїмáти зав.; доїмáны
доΐсти -їм -їдять зав.; 

доїджéный
доΐти доЂ -ять незав.; 

доџна
дóїч -а м; ка -ы -чок ж;  

скый
дойджéный
дóйка -ы ж 
дóйна (корóва)
дóйный (апарáт)
дóйность -и ж
док -а м; óвый
дóказ -у м; óвый;  

ость -и ж
доказáти -жу -жуть зав.;  

ный
докáзовати -зую -ють 

незав.; ный
докалΐчіти зав.; 

докалΐченый; д. ся
докарбулњти зав.; ный; 

д. ся
докатовáти зав.;  

ный; д. ся
докачáти зав.; ный; д. ся

доквасћти -шу -сять;  
доквашéный і 
доквасéный; д. ся

доквáшовати -шую -ють 
незав.; ный; д. ся

дóкер -а м; дóкерьскый
дóкы адв.
докќвати зав.; ный; д. ся
докыпíти докыпћть  

-плять зав.
докырвавћти -влю -влять 

зав.; докырвавлéный; 
д. ся

докќснути -сне -нуть зав.; 
докќснутый

дóклад -у м;  
докладóвый

докладáти незав.;  
ный; д. ся

доклáдный; ї/о адв.;  
ость -и ж

доклáсти -адý -дýть зав.; 
доклáдженый

доклћкати ся -чу ся -чуть 
ся зав.

доклћковати ся -ую ся  
-ують ся незав.

дóкля адв.
доколћ проп. і адв.
доколóти -лю -лять зав.; 

доколóтый
доконáлый; о адв.;  

ость -и ж
доконáти зав.;  

доконáный
докóнчіти -чу -чать зав.; 

докóнченый
докóнчовати -чую -чують 

незав.; ный
докóпати (дакóго або 

перестати кóпати) зав.;  
ный

докопáти (напр. бандýркы) 
зав.; ный

докóпнути -ну -нуть зав.;  
тый

докóпы (і докýпы) адв. і 
парт.

докормћти -лю -лять зав.; 
докормлéный

докóрмлёвати -люю -ють 
незав.; ный

докóрчіти -чу -чать зав.;  
ный; д. ся

докорњти незав.

докосћти -шу -сять зав.; 
докошéный, докосéный

докотулњти -ять -лњють 
зав.; ный; д. ся

докрéслёвати -люю -ють 
незав.; ный

докреслћти -лю -лять зав.; 
докреслéный

докрічáти -чý -чáть зав.; 
д. ся

докрћвати зав.
докривћти -влю -лять зав.; 

докривлéный
докрутћти -чу -тять зав.; 

докручéный
докручáти незав.; 

докручáный
дóктор -а м; ка -ы -рок ж; 

доктóрьскый
докторáнд -а м; 

докторáндьскый
докторáт -у м
доктрíна -ы -рíн ж
доктрінáрь -я м;  

скый; ство -а с
докумéнт -а м
документарíста -ы м
документáрный; о адв.;  

ость -и ж
документáція -ії ж; 

документáчный
документовáти -тýю -ють 

незав. і зав.; ный
докупћти -лю -ять зав.; 

докуп(л)éный
докýплёвати незав.; 

докýплёваный
докýрёвати -рюю -ють 

незав.; ный
докýрити -рю -рять зав.; 

докýреный
долагодћти -джу -дять зав.; 

долагоджéный
долагóджовати незав.; 

долагóджованый
доламáти -млю -лють зав.; 

доламáный; д. ся
долáмовати незав.; 

долáмованый
дóлар -а -ї м; óвый;  

талњрь -њ м (арх.)
долетΐти -чý -тњть зав.
долΐва адв.
долїгáти незав.
долїзáти незав.

дожрáти долїзáти
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долїзти -зу -зуть зав.
долїпћти -плю -плњть зав.; 

долїплéный
долΐплёвати незав.; 

долΐплёваный
дóлїсный; о адв.;  

ость -и ж
долїтáти зав.
доливáти незав.; 

доливáный
дóливка -ы -вок ж
дóлик -а м
долћна -ы -лћн ж;  

óвый, нный
долћнка -ы -нок ж; 

долћночка -ы -чок ж
долинњн і Долинњн -а  

-њн/-ів м; ка -ы -нок ж;  
долинњньскый

дóлы (гóры-дóлы) мн. м
дóлка -ы -лок ж; óвый
долковáти -кýю -ють незав.
доллњти -лїю -ють зав.;  

тый
долнњкы -ів мн.
долóв, долóвка адв.
доловáти -лýю -ють незав.; 

ный
доложќти -жу -жать зав.; 

долóженый; д. ся
долóжка -ы -жок ж (слов.)
долознáч, долознáчкы адв.
долóк -лкá м
доломíт -у м; óвый
дóлонь -и ж; дóлонька -ы  

-нёк ж; дóлониско -а ж
дóлото -а с; óвый;  

тко -а с; тце -я с
дóля -ї ж
дóма адв.
домагáти ся незав.
домалёвáти -лЂю -ють зав.; 

ный; д. ся
домастћти -áщу -áстять 

зав.; домащéный; д. ся
домáшнїй
домáщовати -щую -ють 

незав.; ный
домéлёвати -мéлюю  

-мéлюють незав.; ный
домéна -ы -мен ж
домéсти -ту -туть зав.; 

домéтеный
дометáти -чу -чуть зав.; 

дометáный

домíв адв.
домінáнта -ы -нант ж; ный; 

ї/о адв.; ность -и ж
домінікáн -а м; ка -ы -нок 

ж; ньскый
домініóн -а м
дóміно -а с; óвый
доміновáти -нýю -ють незав.
домінýючій; о адв.
домітáти незав.; домітáный
домíтовати -тую -ють 

незав.; ный
домішáти зав.; домішáный
домывáти незав.; ный
дóмысел -сла м
домысéлный; о адв.;  

ость -и ж
домќти -ќю -ќють зав.;  

тый
домкáрь -я м; ка -ы -рёк 

ж; скый (слов.) і барáба 
(русинь. арх.)

домобрáна -ы ж (слов.)
домобрáнець -нця м;  

бранецькый (слов.)
домовáти -мýю -ють незав.
домовћна -ы ж (слов.)
домовлáстник -а м
домóвник -а мн. -ци м; чка 

-ы -чок ж; ницькый;  
цтво -а с (слов.)

домóвскый
домолћти ся -лю ся -лять 

ся зав.
домолóти -мéлю -ють зав.; 

домолóтый
домолотћти -чу -тять зав.; 

домолочéный
доморóдець -я м;  

кќня -ї ж (слов.)
доморóдый
домотáти зав.;  

домотáный; д. ся
домочí ся -мóжу ся -жуть 

ся зав.
домуровáти -рýю -рýють 

зав.; ный
домýчіти -чу -чать зав.; 

домýченый
дон -а мн. -ове м;  

дóна -ы дон ж
Дон -у/-а м; дóньскый
донашáти незав.
донашáч -á м;  

чка -ы -чок ж (слов.)

донáшка -ы -шок ж;  
óвый (слов.)

донедáвна адв.
донеконéчна адв.
донéсти -у -суть зав.; д. ся
донíчіти -чу -чать зав.; 

донíченый
донкіхóт і Дон Кіхóт -а м;  

тьскый, -овскый; ство -а с
доносћти -шу -сять зав.; 

доношéный
донóшовати -шує -ють 

незав.; ный
донутћти -чу- тять зав.; 

донучéный
донýчовати -ую -ють 

незав.; ный
дообíда адв.; дообíднїй
дообíдя -я с
дообíдовати -дую -ють зав.
дообїднавáти незав.; ный
дообїднáти зав.; ный
дооблїкáти зав.; ный
доокóла адв.
доопалáти зав.; ный
доорáти -рю -ють зав.; 

доорáный
доóстра адв.
доошалΐня адв.
дóпад -у м; óвый
допадáти незав.
допáдовати незав.
допалћти -лю -лять зав.; 

допалéный; д.  ся
допаробчíти -чу -чать зав.
допаровáти -рýю -ють зав.; 

ный
допасовáти -сýю -ють зав.; 

ный
допáсти -ду -дуть зав.
доперáти незав.; 

доперáный
допéреду адв.
допéрти -пру -пруть зав.; 

допéртый
допéкла, до пéкла адв. і інт.
допéруна, до пéруна адв. 

і інт.
допестовáти -тую -ють зав.; 

ный
допечí -чý -чýть зав.; 

допечéный
допíзна, до пíзна адв.
допікáти незав.;  

допікáный

долїзти допікáти
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дóпінґ -у м; óвый
допивáти незав.; 

допивáный
дописáти -шу -шуть зав.;  

ный
допћсовaтель -я м;  

ка -ы -лёк ж;  
льскый; ство -а с

допћсовати -сую -ють 
незав.; ный

допћти -пю -пють зав.; 
допћтый

доплáвати зав.; 
доплáваный

доплáта -ы -ат ж;  
доплáтне с

доплатћти -чу -тять зав.; 
доплачéный

доплáток -тка м
доплачáти незав.; ный
доплáчовати -чýю -ють 

незав.; ный
доплéсти -ту -туть зав.; 

доплéтеный
доплїтáти незав.; ный
доплњнтати зав.;  

ный; д. ся
доповáти -пую -ють незав.; 

ный
доповíсти -вíм -дять зав.; 

доповíдженый
допóвна адв.
допóвнёвати -нюю -ють 

незав.; ный; д. ся
допóвнити -ню -нять зав.; 

доповнéный; д. ся
допóвнюючій
доповнњти незав.
допóлїдне  

і допóлудне -я с; 
дополýднїй

допóлы, до пóлы адв.
дополовћны, до 

половћны адв.
дополóти -лю -лять зав.; 

дополóтый
допóлудня адв.
допомыгáти незав.
допомочí -жу -жуть зав.
допопрћти -рю -рять зав.; 

допопрéный
допоручéный; е (писмо) 

адв.
допотóпный; о адв.
допрáва -ы ж; ный (слов.)

допрáва адв.
доправáрь -њ м; ка -ы -рёк 

ж; скый (слов.)
допрáвити -влю -влять зав.; 

допрáвленый; д. ся
допрáвлёвати -люю -ють 

незав.; ный (слов.)
допрáвне -ого с. (слов.)
допрáвник -а м;  

овый (слов.)
допрáти -пéру -руть зав.;  

тый, -ный
допрóдай -я м; љвый 

(слов.)
допрóста адв.
допросћти ся -шу ся -сять 

ся зав.
допрóшовати ся -шую ся  

-ють ся незав.
допрядáти незав.; ный
допрњсти -прядý -дýть зав.; 

допрњдженый
допýкати зав.;  

допýканый; д. ся
допустћти -щу -стять зав.; 

допущéный; д. ся
допущáти незав.; д. ся
допущíня -я с
допњна адв.
дораблњти незав.; 

дораблњный; д. ся
дóраз адв.
дорáзити -жу -зять зав. 

(слов.)
дорастáти незав.
дорвáти -рву -рвуть зав.; 

дорвáный
дораховáти -ýю -ють зав.;  

ный; д. ся
доречí -чý -чýть зав.; 

доречéный
дорíвнати зав.; 

дорíвнаный
доріхтовáти -тýю -ють зав.; 

ный
дорΐзати -жу -жуть;  

ный; д. ся
дорΐзовати -зую -ють 

незав.; ный
дорїшќти -шу -шать зав.; 

дорїшéный
дорћпати зав.
дорќти -рыю -ють зав.;  

тый; д. ся
дóрник -а м

доробћти -блю -блять зав.; 
дороблéный

дóробок -бка м
дорóга -ы ж і дрáга -ы ж;  

óжный, óвый
дорогќй; дóрого адв.
дороготá -ы ж  

і дорожáва -ы ж
дорогоцїнный; ость -и ж
дорозумівáня -я с
дорозумівáти ся незав.
дорозумíня -я с
дорозумíти ся -млю ся  

-лять ся зав.
дорóслый -ого м
дороснýти -ну -нуть зав.;  

тый
дóрост -у м; доростóвый
доростáти незав.
доростéнець -нця м;  

нéцькый
доростћ -тý -туть зав.; 

дороснýтый
дорошáти -шать -шають 

незав.
дорубáти зав.;  

дорубáный
дорýбовати -бую -ють 

незав.; ный
доруйновáти -нýю -нýють 

зав.; ный
доручéнка -ы ж (слов.)
доручíти -чу -чать зав.; 

доручéный
доручовáтель -я м;  

ка -ы -лёк ж (слов.)
доружóва, до ружóва адв.
досáджовати -джую -ють 

незав.; ный
досадћти -джу -дять зав.; 

досаджéный
досвíта, до свíта адв.
досїдáти незав.
досїкáти незав.; досїкáный
досΐсти -сњду -сњдуть зав.
досїчí -чý -чýть зав.; 

досїчéный
досќпати -плю -плять зав.; 

досќпаный; д. ся
досќповати -пую -пують 

незав.; ный
досќта адв.
досытћти -чу -тять зав.; 

досычéный; д. ся
досыхáти незав.

дóпінґ досыхáти
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доскакáти -чу -чуть зав.
доскáковати -кую -ють 

незав.
дóскок -у м; óвый
доскочíско -а с (слов.)
доскóчіти -чу -чать зав.; 

доскóченый
дослΐдный; о адв.; 

дослΐдность -и ж
дóслїдок -у м; 

дослїдкóвый;  
в дóслїдку преп.

дóслов -а м
дослóва адв. і парт.
дослóвный; ї/о адв.;  

ость -и ж
дослýговати -гую -ють 

незав.
дослужќти -жу -жать зав.; 

дослужéный
досмáжыти -жу -жать зав.; 

досмáженый
досмíяти ся -íю ся -ють ся 

зав.
досмолћти -лю -ять зав.; 

досмолéный
досновáти -сную -ють зав.; 

досновáный
досóлёвати -люю -ють 

незав.; досóлёваный
досолћти -лю -лять зав.; 

досолéный
доспáти -плю -плять зав.; 

доспáтый; д. ся
доспавáти незав.; 

доспавáный
доспівáти зав.; доспівáный
доспíлый; о адв.;  

ость -и ж (слов.)
доспíти -íю -íють зав. 

(слов.)
доспóду адв.
доспрáвды адв.
достáвити -влю -влять зав.; 

достáвленый; д. ся
достáвляти (хыжу) зав.; 

достáвляный; д. ся
доставлњти (товар) незав.; 

доставлњный; д. ся 
(приходити напр. на 
полíцію)

достáток -тка м
достатóчный; ї/о адв.;  

ость -и ж
достачáти незав.; ный

достáчіти -чу -чать зав.
достáчовати -чую -ють 

незав.; ный
достћгнути -ну -нуть зав.;  

тый
достћговати -гую -ють 

незав.; ный
достóйник -а м; нічка -ы  

-чок ж; достойнћцькый
достóйный; ї/о адв.;  

ость -и ж
дóстрїл -у м
дострΐлити -лю -лять зав.; 

дострΐленый
дострΐляти зав.; 

дострΐляный
достричí -жу -жуть зав.; 

дострћженый
достругáти зав.; 

достругáный
доступћти -плю -плять зав.; 

доступлéный
достýпный; ї/о адв.;  

ость -и ж
достýповати -пую -ють 

незав.
дость, доста адв. і нум.
досукáти -ýчу -чать зав.; 

досучéный
досýковати -кую -ють 

незав.; ный
досýха, до сýха адв.
досушќти -шу -шать зав.; 

досушéный
досýшовати -шую -ють 

незав.; ный
досхнýти -ну -нуть зав.;  

тый
дóсяг -у м
досягáти незав.; ный
досягнýти -ну -нуть зав.;  

тый
досњговати -гую -ють 

незав.; ный
досњжный
дотáзник -а м; óвый 

(слов.)
дотанцёвати -цюю -ють 

зав.; ный
дотáція -ії ж; дотáчный
дотварњти незав.; ный
дотвердћти -джу -дять зав.; 

дотверджéный
дотверджовати -джую -ють 

незав.; ный

дотворћти -рю -рять зав.; 
дотворéный

дотеперΐшнїй
дотепéрь адв.
дотеріґáти ся зав.
дотерпíти -плю -плять зав.
дотесáти -шу -шуть зав.;  

ный
дотечí -чé -чýть зав.; 

дотечéный
дотїгáти незав.; ный
дотїкáти незав.
дотинáти незав.; ный
дотћснути -ну -нуть зав.;  

тый; д. ся
дóты адв.
дóтык -у м; óвый
дотыкáти незав.;  

ный (полотнó);  
д. ся (дакóго)

дотычíти -чу -чать зав. і 
дотычéна (фасóля)

доткáти -чу -чуть зав.; 
доткáный

доткнути ся -ну ся -нуть ся 
зав.; доткнутый

дотлївáти -ать -ають незав.
дотлΐти -їє -їють зав.; тый
дóтля адв.
дотовáти -тýю -ють незав.; 

ный
дотовчí -чу -чуть зав.; 

дотовчéный
дотогдќ адв.
дотоґдќшнїй
дотóргати зав.; ный
доторговáти -гýю -ють зав.; 

ный
дотрáпити -плю -плять зав.; 

пленый; д. ся
дотрепáти -плю -плять зав.; 

дотрепáный; д. ся
дострíскати зав.; 

дотрíсканый
дотрћмати зав.; 

дотрћманый
дотрћмовати -мую -ють 

незав.; ный
дотýга, до тýга адв.
дотулћти -лю -лять зав.; 

дотулéный; д. ся
дотягнýти -ну -нуть зав.;  

тый; д. ся
дотњговати -гую -ють 

незав.; ный; д. ся

доскакáти дотњговати
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дотятћ дóтну -нуть зав.; 
дотятќй

доучáти/доýчовати незав.; 
ный; д. ся

доучíти -чу -чать зав.; 
доучéный; д. ся

доýчованя -я с
дофарбћти -блю -блять 

зав.; дофарб(л)еный
дофеодáлный
дофіалóва,  

до фіалóва адв.
дофрáса, до фрáса адв.
дохвíльный; о адв.;  

ость -и ж
дóхнути -е -нуть незав.
доховáти зав.;  

доховáный; д. ся
доходћти -джу -дять зав.
дóходок -а м;  

доходкóвый  
(слов. в зн. пéнзія)

дóходця -ї м; доходкќня  
-ї -кќнь ж; доходцёвскый  
(слов. в зн. пензíйный)

дохóпити -плю -плять зав.; 
дохóпленый

дохрáмати зав.; 
дохрáманый; д. ся

доцвíчіти -чу -чать зав.; 
доцвíченый

доцвíчовати -чую -ють 
незав.; ный

доцéнт -а м; ка -ы -ток ж; 
доцéнтьскый

доцентýра -ы -тýр ж
доцΐджовати -джую -ють 

незав.; ный
доцїдћти -джу -дять зав.; 

доцїджéный
доцїлћти -лю -лять зав.; 

доцїлéный
доцΐнёвати -нюю -ють 

незав.; ный
доцїнћти -ню -нять зав.; 

доцїнéный
дочáсный; ї/о адв.;  

ость -и ж
дочáсу адв.
дочéкати зав.;  

дочéканый; д. ся
дочервéна, до червéна адв.
дочесáти -шу -шуть зав.;  

ный; д. ся
дочíста адв. і парт.

дочістћти -щу -стять зав.; 
дочіщéный

дочітáти зав.; ный; д. ся
дочíтовати -тую -ють 

незав.; ный
дочíщовати -щую -ють 

незав.; ный
дочка -ы -чок ж;  

дóчічка -ы ж
дочóрна, до чорна адв.
дочорнћти -ню -нять зав.;  

нéный
дочóрта, до чорта адв. і інт.
дочувáти незав.
дочýти -чýю -чýють зав.;  

тый; д. ся
дошывáти незав.; 

дошывáный
дошыковáти -кýю -ють зав.; 

дошыковáный
дошырóка адв.
дошќти -ќю -ють зав.; 

дошќтый
дошкќнтати зав.
дошкóлёвати -люю -люють 

незав.; ный; д. ся
дошколћти -лю -лять зав.; 

дошколéный; д. ся
дошкóлюючій
дошкрњбати зав.; 

дошкрњбаный; д. ся
дошмáрити -рю -рять зав.; 

дошмáреный
дошорћти -рю -рять зав.; 

дошорéный
доштудовáти -дýю -ють 

зав.; ный
дошуповáти -пýю -ють зав.; 

дошуповáный
дощíпати зав.;  

дощíпаный; д. ся
др., Др. (скорочíня про 

дóктор)
драбћна -ы -ћн ж;  

драбћнка -ы -нок ж
драбинњк -á м  

(віз з драбћнами)
дрáга -ы -áг  

і дорóга -ы -óг ж
драгокáм -а м; óвый (слов.)
драгоцíнный; ость -и ж
драгóта -ы і дороготá -ќ ж
дрáжба -ы ж;  

дражбóвый,  
дражóбный (слов.)

дрáже незм. с
дрáжка -ы -жок ж; óвый
дрáжник -а м
дражóба -ы ж
дразнћвый; о адв.;  

ость -и ж
дразнћти -ню -нять незав.; 

дразнéный
дрáйфус і Дрáйфус -а м
драк -а мн. -ци м; драчíця  

-ї -чіць ж; дрáчій; дрáчік  
-а м; драчћско -а м

дрáконьскый
дрáма -ы драм ж; 

драматíчный; о адв.;  
ость -и ж

драмáтік -а мн. -ци м; 
драмáтічка -ы ж

драматізáція -ії ж
драматізовáти -зýю -ють 

незав.; ный
драматýрґія -ії ж; 

драматýрґ -а м; íчка -ы  
-чок ж; íчный

дрáнкати незав.
дрáнкош -а м
дранцовáти -цую -ють 

незав.; ный
дранцовáня -я с
драпáк -á м
дрáпати незав.;  

ный; д. ся
драпáчка -ы -чок ж
драперíя -ії ж; 

драперіóвый
драплњвый; о адв.;  

ость -и ж
дрáпнути -ну -нуть зав.; 

дрáпнутый
драпóвый
дрáпснути -ну -нуть зав.;  

тый
драсéлный
дрáсло -а с
драстíчный; о адв.;  

ость -и ж
дрáтов дрáтви (але і 

дратовли) і дрáтва  
-ы ж; вóвый; очка -ы  
-чок ж

драч -а м
драчá гром. суб.
драчінá -ќ ж суб. сінґ.
дрез -у (миска на мытњ 

ґрáтя) м (слов.)

дотятћ дрез
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дрезіровáти -рýю -ють 
незав.; ный

дрезýра -ы -зур ж
дрéлих -а м;  

дрелихóвый (арх.)
дренáж -ы ж; дренáжный
дренажовáти -жýю -ють 

незав.; ный
дрень -и ж; дренёвый
дреп -у м (слов.)
дрес -у м  

шпортове облечíня)
Дренíця -ї ж; Дренічáн -а  

-áн/-ів м -не мн.; ка -ы  
-нок ж; цькый

дріб дробу м (дрíбне дом. 
птацтво) і дрóбизґ -у м

дрíблер -а м (слов.)
дріблёвáти -люю -ють 

незав. (слов.)
дрібный; дрібнќ і 

дрібнњкы (грóшы);  
о адв.; ость -и ж

дрібозћти -жу -зять незав.
дріботΐти -чу -чуть незав.
дріджáрня -ї -рень ж
дрíджі і дрíжджі лем мн. ч.; 

óвый
дрíк -у м; óвый; дрíчік -а м
дрíнка -ы ж
дрíчный; о адв.; ость -и ж
дрішлњк -а м; óвый
дрћмати -млю -ють незав.
дрћмати ся, дримать/

дримле ся (мі, ті)
дрћмлёш -а м
дримотá -ќ ж
дрћхлёш -а м
дрћхмати незав.
дрихмáч -á м
дрывáрня -ї -рень ж
дрывáрьскый; ство -а с
дрывíтень -тни ж  

і дрывíтня -ї ж
дрќвно -а с мн. дрќва, 

дрыв
дрќлити -лю -лять зав.; 

дрќленый
дрќляти незав.; 

дрќляный
дрќндати незав.
дрќндом адв.
дробћти -блю -блять незав.; 

дроб(л)еный; д. ся
дрóбы -ів лем мн.

дробкы -ків м лем мн.; 
дробкóвый

дрóґа -ы дроґ ж; óвый
дроґéрія -ії ж; 

дроґéрійный, 
дроґеріóвый

дрозд -а м; дрóздїй; 
дрóздик -а м

дроп -а м; дрóпій
дрот дроту м; дротянќй, 

дротóвый; ик -а м
дротарћти -рю -рять незав.
дротáрь -я м; скый;  

ство -а с; ик -а м
дротовáня -я с
дротовáти -тýю -ють незав.; 

ный
друг -а м; дрýжка -ы -жок ж
дрýгый
другќраз, дрýгый раз адв.
другогóры -гóр ж лем мн.; 

ный
другорњдный
другосóртный
другоступнёвый;  

ость -и ж
дрýжба -ы ж  

(прињтельство)
дрýжба -ы (на свáдьбі)
дружбíвскый (танець на 

свадьбі)
дружбћти -бую -ють незав.
дружíна -ы -жíн ж
дружíця -ї ж; љвый
дрýжка -ы ж (на свáдьбі) 

і дружíчка -ы -чок ж (на 
свáдьбі)

дрýжный; о адв.;  
ость -и ж

дружстéвник -а мн. -ци м; 
дружстевнічка -ы -чок ж; 
дружстевницькый;  
цтво -а с

дрýжство -а -стев с; 
дружстéвный; ї/о адв.

дрýжчіти -чу -чать незав.
дрýзґати незав.; ный
друк -а м; дрýчок -чка м
друкáрня -ї -рень ж
друковáти -кýю -кýють 

незав.; ный
дрýмбля -ї ж
друшлњк -а м; óвый
дрясéн -у/-а м; óвый
дуáл -у м; óвый, áлный

дуалíзм -у м; дуалістíчный; 
о адв.

дуб -а м; óвый; дýбик -а м
дубáк -á м (дубóвый гриб) 

(слов.)
дубіóзный; о адв.
дубинá -ќ -ћн ж
дубћти -блю -ять незав.; 

дублéна (вырабляти 
скóру на бочкóры) (арх.)

дублéт -а м; дублéтный
Дубóва -ой ж; Дубівчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж;  
ньскый

дубонΐти -ню -нять незав.
дубрóва -ы ж;  

вный; вка -ы ж
Дубрóва -ы ж; Дубровчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж;  
ньскый

дýга -ы дуг ж; óвый; о 
адв.; дýжка/дΐжка -ы  
-жок ж

дугáн -у м; óвый; ник -а м
дуганчáк -á м і зачкíв -óва м
дуганњрь -њ м
дугóвка -ы -вок ж; óвый
дýдати незав. (дїт.)
дýды -ів лем мн.
дýдля -ї ж; дудлњвый
дуднΐти дуднћть -нњть 

незав.
дудóк -дкá мн. -кќ м
дýдравый; о адв.;  

ость -и ж
дýдрати -ать -ють незав.
дýдрош -а м; ка -ы -шок ж
дуéл -у м; óвый
дуéт -а м; óвый, ный
дýже адв.  

(в зн. барз, міцно, фест)
дукáт -а м; óвый; тик -а м
Дýкля -ї ж; дуклњньскый
дуловáти -лую -ють незав.
дýля -ї дуль ж; дулёвый
думдум незм.
дýма -ы дум ж
дýманя -я с
дýмати незав.; дýманый; 

д. сі
дýмка -ы -мок ж
дýна -ы дун ж; óвый
Дунáєць Дунайця м
Дунáй -я/-ю м; дунáйскый
дунΐти дунћть -нњть незав.

дрезіровáти дунΐти
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дýнути (до огнњ) -ну -нуть зав.
дýо -а с
дуп, дупдуп інт.
дýпа -ы ж (дїт.)
дупáчкы -чок мн.
дýпкати незав.
дýпком адв.
дуплáвый  

і дуплњвый
дуплексíв -а м
дуплљвка -ы -вок ж
дуплікáт -у м
дупліковáти -кýю -ють 

незав.; ный
дупліцíта -ы -цíт ж; ный
дýпло -а с
дупловáти -лýю -ють 

незав.; дупловáный;  
ї/о адв.

дýплом адв.
дýпля -ї -пель ж;  

дýдля -ї ж і дýпло -а с; 
дуплњвый; дуплњк -а м

дýпнути -ну -нуть зав.
дупотáня -я с
дупотáти/дупотΐти -чу -тять 

незав.
дупотáвый; о адв.
дур -у м; óвый
дурáк -á м; дурáчка -ы -чок 

ж; дурáцькый; цтво -а с
дурáл -у м; óвый
дурáнґы -рáнґ і дурáнкы  

-рáнк мн. ж (малќ окрýглы 
слћвкы)

дурачíна -ы -чін ж
дурΐти -ΐю -ΐють незав.
дурћти дýрю -рять незав.; 

дурéный
дýркати незав.
дýрканя -я с
дуркáчка -ы -чок ж  

(тіп колќскы)
дýркнути -ну -нуть зав.;  

тый; д. ся
дýрный -ого м; 

дурновáтый; 
дурнéнькый;  
дýрно, дурнéнько адв.

дурнотá -ќ ж
дурнњк -á м; дурнячóк -чка м
дурх адв.
дýрхом-дурх адв.
дусéный і душéный;  

ї/о адв.
дусћти дýшу -сять незав.; 

д. ся
дусћвый; о адв.; ость -и ж
дуснќй і душнќй; о  

адв.; ость -и ж
дусњчій (напр. їдло)
дýти -ю -ють незав.; д. ся
дýтый; о адв.;  

ость -и ж
дýткы -ток лем мн.  

(арх. в зн. грóшы)
дух -а/-у м  

(напр. дух святќй)
дух -а мн. -хы  

(надприродне существо)

Духнóвіч -а м; 
духнóвічовскый

духовéнство -а с гром. суб.
духóвный; ї/о адв.;  

ость -и ж
духотá -ќ ж
душá -ќ ж;  

душéвный; ї/о адв.
душáйло -а с
дýшати ся незав.
душќти ся -шу ся  

-шать ся незав.
дýшком адв.
душовáти ся -шую ся -ють 

ся незав.
дýшонька -ы і дýшочка  

-ы ж
душпастќрь -я -їв м;  

скый; ство с
дЂґов -а м і дýґов -а м
дњбел -бла  

і дњбол -бла м;  
дябліця -ї ж;  
тыж дїњвол -а м

дябéльскый  
і дїњвольскый

дяблóвый; о адв.;  
ость -и ж

дяк -а м
дњка -ы ж
дњковати -кую -ють незав.
дякóвный
дяплóв -а м (обл.)
дњтель -тля м;  

дятлёвый

дýнути евтанáзія

E
éбен -а/-у; óвый
ебенóвник -а м
ебóла -ы ж
ебонíт -у м; óвый
Éва -ы ж
евакуáція -ії ж; евакуáчный
евакуáнт -а м; ка -ы -ток ж; 

евакуáнтьскый
евакуовáти -кую -ють зав.  

і незав.; ный
евангéлік -а м; евангéлічка 

-ы ж; евангелíцькый
евангелíста -ы м
евангéлія -ії ж; 

евангéльскый

евентуáлный; ї/о адв.;  
ость -и ж

еверґрíн -у м; óвый
евідéнтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
евідéнція -ії ж; евідéнчный
евідовáти -дýю -ють незав.; 

ный
евкалíпт -а м; 

евкаліптóвый
Евклíд -а м; евклíдовскый
éвнух -а м; евнухóвскый
евокáція -ії м; евокáчный
евоковáти -кýю -ють незав.  

і зав.; ный

еволуціонíзм -у м; 
еволуціонíста -ы м; 
еволуціоністíчный

еволýція -ії ж;  
еволýчный; о адв.

Еврáзія -ії ж; евразíйскый
éвроóкно -а, óкен с
Еврóпа -ы ж; Европáн -а -ів  

м; ка -ы -нок ж; еврóпскый
европеізáція -ії ж; 

европеізáчный
европеíзм -у/-а м
европеізовáти -зýю -ють 

незав. і зав.; е. ся
евтанáзія -і -ї ж; евтанáзный
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евфемíзм -у м; 
евфемістíчный

евфóнія -ії ж; евфонíчный
евфóрія -ії ж; евфорíчный
евхарíстіка -ы ж; 

евхарістíчный
евхарíстія -ії ж
ег, ех інт.
егé інт.
еґалізáція -ії ж; 

еґалізáчный
еґалізовáти -зýю -ють 

незав. і зав.; ный
еґéйскый (напр. култýра)
еґíда -ы ж
Еґíпет -пта м; Еґіптњн -а  

-њн/-ів м; ка -ы -нок; 
еґíпетьскый

еґоíзм -у м; еґоíста -ы м;  
ка -ы -ток ж; еґоістíчный

еґоцентрíзм -у м; 
еґоцентрíста -ы м;  
ка -ы -ток ж; 
еґоцентрíчный; о адв.

éґреш -а м; óвый (слов. в 
зн. космáчкы)

éден -у м
едíкт -у м
едíтор -а м; едíторьскый;  

ство -а с
едíція -ії ж; едíчный
едукáція -ії ж; едукáчный
Езóп -а м; езóповксый
езотéріка -ы ж; 

езотерíчный
ей інт.
ейгá інт.
екватóр -а м; 

екваторіáлный
еквівалéнт -а м; ный;  

ость -и ж
еквівалéнція -ії ж
екзáктный; ї/о адв.;  

ость -и ж
екзáмен -а м;  

екзаменáтор -а м
екзаментовáти -ную -ють 

незав. і зав.; ный
екзекутíва -ы ж; 

екзекутíвный
екзекýтор -а м; 

екзекýторьскый
екзекýція -ії ж;  

екзекýчный; ї/о адв.
éкзем -у м; óвый

екземплáр -а м; 
екземплáрный; о адв.

екземпліфікáція -ії ж
éкзіл -у м; óвый
екзістенціалíзм -у м; 

екзістенціалíста -ы м; 
екзістенціáлный

екзістéнція -ії ж; 
екзістéнчный

екзістовáти -тýю -ють 
незав.

екзоґéнный; о адв.
екзотíзм -у м
екзóтіка -ы ж
екзотíчный; о адв.;  

ость -и ж
екзулáнт -а м; ка -ы -ток ж; 

екзулáнтьскый
еклетíзм/еклетіцíзм  

-у м; еклéтік -а м; 
еклетíчный; о адв.

еколóґія -ії ж; лóґ -а 
м; лоґíчка -ы -чок ж; 
еколоґíчный

економізáція -ії ж
еконóміка -ы -мік ж
економíчный; о адв.;  

ость -и ж
еконóмія -ії ж; еконóм -а м; 

ка -ы -мок ж
еконóмити -млю -млять 

незав.; еконóмленый
екразíт -у м; óвый
екс адв.  

(вќпити нараз, на екс)
ексгалáт -у м
ексгалáція -ії ж; 

ексгалáчный
ексгібіціонíзм -у м; 

ексгібіціонíста -ы
ексгібíція -ії ж;  

ексгібíчный
ексгумáція -ії ж; 

ексгумáчный
ексгумовáти незав. і зав.;  

ный
екскавáтор -а м
ексклузíвный; ї/о адв.;  

ость -и ж
екскомунікáція -ії ж; 

екскомунікáчный
екскомуніковáти зав.; ный
екскрáль -я м
éкскурз -у м
екскýрзія -ії ж; екскýрзный

екслíбріс -у м  
і екс лíбріс незм.

ексмáйстер -тра м
екс óффо адв.
експазíвный; ї/о адв.;  

ость -и ж
експáнзія -ії ж;  

експáнзный
експедíція -ії ж; 

експедíчный
експедовáти незав. і зав.;  

ный
експерімéнт -а/-у м;  

áлный; ї/о адв.
експеріментáтор -а м;  

ка -ы -рок ж;  
рьскый

експеріментовáти  
-тую -ють незав.

експéрт -а м; ка -ы -ток ж
експертíза -ы -тíз ж; ный
експірáція -ії ж; 

експірáчный
експлікáція -ії ж; 

експлікáчный
експліцíтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
експлоатáтор -а м;  

ка -ы -рок ж
експлоатáція -ії ж; 

експлоатáчный
експлоатовáти тýю -ють 

незав.; ный
експлодовáти -дýє -ють 

незав. і зав.; ный
експозé незм. с
експлóзія -ії ж; 

експлозíвный; ї/о адв.
експозімéтер -тра м
експозíція -ії ж; 

експозíчный
експонáт -у м
експонéнт -а м
експоновáный; ї/о адв.;  

ость -и ж
експоновáти -нýю -ють 

незав. і зав.
éкспорт -у м;  

éкспортный
експортовáти тýю -ють 

незав. і зав.; ный
екс пост адв.
експрезідéнт -а м
éкспрес -у м;  

éкспресный -о адв.

евфемíзм éкспрес
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éкспрес адв.
експресíвный; ї/о адв.;  

ость -и ж
експресіонíзм -у м; 

експресіонíста -ы м; 
експресіоністíчный;  
ї/о адв.

експропріáція -ії ж; áчный
експулзíвный; ї/о адв.;  

ость -и ж
екстáза -ы ж;  

екстазíчный; о адв.
екстемпóре незм. с
екстензíвный; ї/о адв.;  

ость -и ж
екстеріторіáлный
екстернíста -ы м;  

ка -ы -ток ж
екстéрный; ї/о адв.
екстерьєр -у м; 

екстерьєрóвый
екстра адв.
екстраваґáнтный;  

ї/о адв.; ость -и ж
екстраваґáнція -ії ж
екстраговáти -гýю -ють 

незав. і зав.; ный
екстрáкт -у м
екстралінґвістíчный
екстрéм -у м; ный; ї/о 

адв.; ость -и ж
екстремíзм -у м
екстремíста -ы м; ка -ы  

-ток ж; екстремістíчный;  
ї/о адв.

екстровéртный;  
ї/о адв.; ость -и ж

ексцелéнтный; ї/о адв.
ексцеленція -ії ж
ексцеловáти -лýю -ють 

незав. і зав.
ексцентрíчный; о адв.;  

ость -и ж
ексцерповáти -пую -ють 

незав.; ный
ексцéрпція -ії ж; 

ексцéрпчный
ексцéс -у м
екуменізáція -ії ж
екуменíзм -у м
екуменíчный
елаборáт -у м
елáн -у
еластíчный; ї/о адв.;  

ость -и ж

елатíв -а м;  
елатíвный

елдорáдо -а -рад с
елéв -а м; ка -ы -вок ж;  

скый
елевáтор -а м
елеґáн -а м
елеґáнтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
елеґáнція -ії ж
елéґія -ії ж; елеґíчный;  

о адв.; ость -и ж
електрáрня -ї -рень ж; 

електрарéньскый
електрізáція -ії ж; 

електрізáчный
електрізовáти -зýю -зýють 

незав. і зав.; ный
електріфікáція -ії ж; 

електріфікáчный
електріфіковáти -кýю -ють 

незав. і зав.; ный
електрћка -ы ж; 

електрикáрь -я м; ка -ы -
рёк ж; електрћчный

електрћчка -ы ж
електроакýстіка -ы ж;  

акустíчный
електроаналíза -ы ж
електрóда -ы -род ж; óвый
електродінáміка -ы ж;  

дінамíчный
електроенерґéтіка -ы ж; 

енерґетíчный
електроенéрґія -ії ж
електроíмпулз -у м
електроіндýкція -ії ж;  

індýкчный
електроінжинΐрь -я м;  

скый
електроіншталáтер -а м;  

рьскый
електроіншталáція -ії ж; 

іншталáчный
електрокардіоґрáм -у м
електролíза -ы ж; літíчный
електролíт -у м
електролїчíня -я с
електромáґнет -у м
електромаґнетíзм -у м;  

маґнетíчный
електромехáніка -ы ж;  

мехáнік -а мн. -ци м;  
мехáнічка -ы -чок ж;  
механíчный

електромíр -а/-у м; óвый 
(слов.)

електромóбіл -у м
електромóнтер -а м
електромóтор -а м
електрóн -а м; óвый
електрóніка -ы ж; 

електронíчный
електрóнка -ы -нок ж;  

óвый
електропрóмысел -слу м
електроскóп -а м
електроспотрéбіч -а м 

(слов.)
електростáтіка -ы ж;  

статíчный
електротерáпія -ії ж
електротéхніка -ы ж;  

тéхнік -а м; тéхнічка -ы  
-чок ж; технíчный

елемéнт -у м
елементáрный; ї/о адв.;  

ость -и ж
еліксíр -а м
елімінáтор -а м
елімінáція -ії ж; 

елімінáчный
еліміновáти -нýю -ють 

незав. і зав.; ный
елíпса -ы ж і елíпсіс -а м; 

еліптíчный, елíпсный
еліпсовћтый; о адв.
еліпсоíд -а м; еліпсоíдный
елíта -ы ж; елíтный
емайл -у м; емайлóвый
еманціпáція -ії ж; 

еманціпáчный
еманціповáти ся -пую ся  

-пують ся незав. і зав.; 
еманціповáный

ембáрґо -а -бáрґ с
емблéма -ы ж; 

емблемóвый
ембóлія -ії ж; емболíчный
éмбріо -ія с; ембріонáлный
ембріолóґія -ії ж; лоґíчный
ементáл -у м; 

ементальскый
еміґрáнт -а м; ка -ы -ток ж; 

тьскый; тство -а с
еміґрáція -ії ж; еміґрáчный
еміґровáти -рýю -ють незав. 

і зав.
Éміл -а м
Емíлія -ії ж

éкспрес Емíлія
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емінéнтный; ї/о адв.
емінéнція -ії ж
éмір -а м; éмірьскый
емірáт -у м
емісарь -я м; емісáрьскый
емíсія -ії ж; емíсный
емотíвный; ї/о адв.;  

ость -и ж
емоціонáлность -и ж
емоціонáлный; ї/о адв.;  

ость -и ж
емóція -ії ж; емóчный
емпáтія -ії ж; емпатíчный; 

о адв.; ость -и ж
емпíр -а м; óвый
емпірíзм -у м;  

емпíрік -а мн. ци м
емпíрія -ії ж; емпірíчный;  

о адв.
емýлзія -ії ж; емýлзный
енґедовáти -дýю -ють 

незав. і зав.; ный
ендéмія -ії ж; ендемíчный
ендоґенéза -ы ж
ендоґéнный
ендокрíнный
ендокрінолóґія -ії ж; лóґ  

-а м; лоґíчка -ы -чок ж;  
лоґíчный

ендоскóпія -ії ж; 
ендоскопíчный

ендотермíчный
Енеíда -ы ж
енерґéтіка -ы ж; енерґéтік  

-а м; енерґéтічка -ы -чок 
ж; енерґетíчный; о адв.

енéрґія -ії ж; íчный; ї/о 
адв.; ость -и ж

ензíм -у м; óвый, 
ензіматíчный

енклáва -ы -лáв ж
енклíтіка -ы -тік ж; 

енклітíчный
енóрмный; ї/о адв.;  

ость -и ж
ентíта -ы -тíт ж
ентомолóґія -ії ж; лóґ -а м; 

лоґíчка -ы -чок ж;  
лоґíчный

ентузіáзм -у м; 
ентузіастíчный

ентузіáст -а м; ка -ы -ток ж
енцефалітíда -ы ж; 

енцефалітíчный
енціáн -у м; óвый

енцíкліка -ы -ік ж; 
енціклíчный

енціклопéдія -ії ж;  
педíчный; о адв.;  
ость -и ж

еолíт -у м; еолітíчный
еоцéн -у м; еоцéнный, 

еоценóвый
епіґóн -а м; ньскый; ство 

-а с
епіґрáм -у м
епідеміолóґія -ії ж; лоґ  

-а м; лоґíчка -ы -чок ж;  
лоґíчный

епідéмія -ії ж; епідемíчный; 
о адв.

епізóда -ы -зóд ж; ный, 
епізодíчный; о адв.; 
епізóдка -ы ж

éпіка -ы ж; éпік -а м; 
епíчный; о адв.; ость  
-и ж

епілáція -ії ж; епілáчный
епілéпсія -ії ж; епілéптік -а 

мн. ци м; епілéптічка -ы  
-чок ж; епілептíчный

епілóґ -а м; лоґíчный
епітáф -а м
епітéл -у м; óвый
епітéт -а м
епоксíд -у м; óвый
еполéта -ы -лет
епопéя -ї ж
éпос -а м
епóха -ы -пóх ж; 

епохáлный; о адв.
éра -ы ер ж
ерáр -у м; ный
ерб -а м; ербóвый
ерґ -а м
ерґатíв -а м; ерґатíвный
ерджáти -джíть -ать незав.
ерéкція -ії; еректíвный
ерітроціт -а -ів м
еробíк -у м
ерóзія -ії ж; ный,  

ерозíвный
ероплáн -а м
éрос -а
ерóтіка -ы ж; ерóтік -а мн.  

-ци м; еротíчный; о адв.
ерудíція -ії ж
ерудовáный; ї/о авд.;  

ость -и ж
еруптíвный; о адв.

ерýпція -ії ж; ерýпчный
есéй -еї ж
есеíста -ы м; ка -ы -ток ж; 

есеістíчный; о адв.
есéнція -ії ж; óвый, áлный
ескáдра -ы -дер ж
ескадрóна -ы -рóн ж
ескалáція -ії ж;  

ескалáчный
ескалáтор -а м
ескамотáж -а м
ескамотéр -а м;  

рьскый; ство -а с
Ескімáк -а мн. ци м; 

Ескімачка -ы -чок ж; 
ескімáцькый

ескóрта -ты -корт ж
ескортовáти -тýю -тýють 

незав. і зав.; ный
éсо -а ес с
есперáнто -а с; 

есперáнтьскый
еспрéсо -а -прес с
естакáда -ы -кáд ж
естéт -а м; ка -ы -ток ж;  

тьскый; ство -а с
естéтіка -ы ж; естéтік -а 

м; естетíчка -ы -чок ж; 
естетíчный; о адв.

Естóнія -ії ж; Естóнець  
-я -їв м; ка -нок ж; 
естоньскый

естраґóн -у м; óвый
естрáда -ы -рад ж; ный
естроґéн -а -ів м
етáн -у м; óвый
етáпа -ы -áп ж; óвый
етаповћтый; о адв.
етéрник -а м; етерникóвый
éтіка -ы ж; éтік -а м; 

етíчный; о адв.
етікéта -ы -кéт ж;  

ка -ы -ток ж
етілéн -у м; óвый
етімолóґія -ії ж; етімолóґ  

-а м; етімолоґíчка -ы  
-чок ж; етімолоґíчный;  
о адв.

етімолоґізовáти незав. і 
зав.; ный

Етіóпія -ії ж; Етіóпчан -а  
-ан/-ів м; ка -нок ж; 
етіóпскый

éтнікум -а/-у мн. етнікумы  
-ів; етнíчный
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етноґенéза -ы ж
етноґрáфія -ії ж;  

ґрáф -а м; ка -ы -фок ж; 
íчный

Етрýск -а м;  
етрýськый

етЂда -ы етЂд ж
ефéкт -а м; ный; ї/о адв.; 

ость -и ж
ефектíвный; ї/о адв.;  

ость -и ж
ефíр -у м

ефýзія -ії ж; ефýзный, 
ефузíвный

ех інт.
ехо -а с; ехóвый
ехоефéкт -а м
éшпан -а м (арх.)

Є
є (обл. в зн. гей, так)
є (з ос. єдн. ч., обл. і єст)
Єва -ы ж; Євка -ы ж
євангéлик -а м
євангелíста -ы м і 

евангеліста -ы м
євангéлія -ії ж  

і евангéлія -ії ж
євáнгельскый
Єгóва -ы м; єговíста  

-ы м; ка -ы -ток ж; 
єговíстьскый

єґер -а м; єґерьскый (арх.)
єдéн -днóго, єднá -нóй, єднó 

-днóго, мн. єднќ нум.
єденáстка -ы -ток ж (слов.)  

і єденáдцятка -ы -ток ж
єденáдцятый нум. пор.
єденáдцять,  

єденадцятéро, 
єденадцятьмé/
єденадцятёме нум.

єденáдцятьрóчный
єденáдцятьштокóвый
єденáк -а м; нáчка -ы -чок 

ж; нáчік -а м
єдинíця -ї ж; єдинíчный
єдћный; ї/о адв.;  

ство -а с
єдинéчный; ї/о адв.;  

ость -и ж (слов.)
єдћнка -ы ж і єднíчка -ы ж
єдћноборство -а с
єдћновíрець -рця м
єдинодýшный; о адв.;  

ость -и ж
єдћнокрóвный
єдћномысéлный; о адв.;  

ость -и ж
єднáк адв.
єднáкый, -а -е, мн. -ы;  

о адв.
єдноактóвка -ы -вок ж

єднобóжество -а с і 
єдинобóжіє -я с

єдновлáдство -а с
єдногóрбый
єднодéнный  

і єдноднёвый
єднодΐтный
єднодΐлный
єдножéнство -а с
єднознáчный; ї/о адв.;  

ость -и ж
єднозýбый
єдноклáсный
єдноколесóвый
єдноколяљвый; 

єдноколњйный
єдноколњйка
єднокоморóвый
єднокорунóвый
єднокрќлый
єднолистóвый
єдноллњтый; о адв.;  

ость -и ж
єдномíстный
єдномісњчный
єдномоторóвый
єднонарóдный
єднонóгый
єдноóкый
єднопоглáвный (слов.)  

і єднополóвый
єднопостїлёвый
єдноразóвый
єднорóдный
єднорозмíрный
єднорóчный
єднорýкый
єдносклáдный і 

односкладóвый;  
о адв.; ость -и ж

єднослóвный
єднострáнный; ї/о адв.;  

ость -и ж

џдность -и ж і єднóта -ы ж 
(слов.)

єднотвáрный; ї/о адв.;  
ость -и ж

єднотћти -чу -тять незав.; 
єдночéный

єднотыжднљвый
єднотлћвець -вця м
єднотлћвый; о адв.;  

ость -и ж
єднóтне чíсло
єднóтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
єднофазóвый
єднофарéбный; ї/о адв.;  

ость -и ж
єдночáсный; ї/о адв.;  

ость -и ж
єдночлéнный
єдноязќчный; ї/о адв.;  

ость -и ж
єзуїта -ы м; єзуїтьскый
єлéй -я м (церьк.)
џлень -я м (слов.) – в знач. 

вóлінь -я м
єленíця -ї ж (слов.) – в знач. 

волінíця -ї ж
ֲмен -у м; Єменчáн -а -áн/-ів  

м; ка -ы -нок ж; џменьскый
єн -у м (грошы)
ֲна -ы ж; Єнчáн -а -áн/-ів м;  

ка -ы -нок ж; єньскый
Єнісéй -я м; єнісéйскый
єпáрхія -ії ж;  

єпархіáлный
єпíскоп -а м;  

єпíскопскый
єпіскопáлный
єпіскопáт -а м
єпíскопство -а с
єр -а мн. џры м;  

óвый (бýква ъ)
єрáрхія -ії ж; єрархíчный
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Єревáн -а м; Єревáнець -я  
-їв м; нка -ы -чанок ж; 
єревáньскый

єрéтик -а м; ічка -ы -чок ж; 
íчный

єрќ незм. с (бýква ы)

єрмóлка -ы -лок
єрóґліф -а м; 

єроґліфíчный
Єрусалћм -а м, 

Єрусалћмець -я -їв м; мка  
-ы -мок ж; єрусалћмскый

єрь -я м (бýква ь)
џсетер -тра м;  

єсетрóвый
єствовáти  

-вýю -ють незав.
єствовáня -я с

Єревáн желáючій

жáба -ы жаб ж; жáбій; 
жабњчій; жабћско -а  
-бћск с і ж

жабíнець -нця м і  
жáбник -а м

жабíнка -ы -нок ж  
(означíня неΐдлого грћба)

жáбка -ы -бок ж; жáбча -ти с
жабó незм. с
жабоΐд -а м
жабоподóбный
жаборíня -я с  

і жаборћны -ћн мн. ж
жáбра -ы -бер ж
жáворонок -нка м; 

жáворонїй; жáворончій
жáданый
жáданя -я с
жáдатель -ля м; ка -ы -лёк 

ж; жáдательскый
жáдати незав.; ж. ся; ж. сі
жáден; жáдный; о адв.;  

ость -и ж
жадóба -ы -доб ж; ный
жадонΐти -ню -нять незав.; 

жадонéный
жáдость -сти ж
жáжда -ы ж
жáждати незав.; жáждучій
жакéт -а/-у м; óвый 
жалΐти -íю -ють незав.
жалм -а м; óвый  

(слов. в зн. жáлом)
жáло -а жал с

жалóба -ы -лоб ж; ный
жалобáба -ы -баб ж
жалóбник -а мн. -ци м; 

жалóбніця -ї -ніць ж;  
нічка -ы -чок ж

жалóбця -ї мн -ёве м; 
жалобкќня -ї -кынь ж

жáловáти -лýю -ють незав.; 
жáловати ся

жáлованый м
жалостлћвый; о адв.;  

ость -и ж
жáлостный; ї/о адв.
жáлость -и ж
жалýдок -дка м; 

жалудкóвый; 
жалудóчный; жалýдочок 
-чка м

жáлудь -я м; ёвый; 
жалýдный  
(напр. краль в кáртах)

жалýзія -ії ж; жалузіóвый
жаль -ю м; предік. і парт.
жáнер -нру/-нра м; 

жанрóвый
жанрíста -ы м
жар -а/-у о жарї м; жарóвый
жарá -ќ ж
жардіньџра -ы -ньєр ж
жарґóн -а м; óвый, нный
жарíвка -ы -вок ж; 

жарівкóвый (слов. в зн. 
неонóва лáмпа)

жарлћвець -вця м (слов.)

жарлћвый; о адв.; ость -и 
ж (слов.)

жарлћти -лю -лять незав. 
(слов.)

жарóвка -ы -вок ж; óвый 
(слов.)

жарт -у м; ик -а м
жартовáти -тýю -ють незав.
жартовлћвый; о адв.;  

ость -и ж
жартóвник -а м; 

жартóвничка -ы -чок ж
жартóвный; ї/о адв.;  

ость -и ж
жáртом адв.
жáтва -ы -атв ж; жатéбный
жáти жну жнуть незав.; 

жáтый
жáчка -ы ж
жбырь -я м (обл.)
жблЂнкати -кать незав.
жблЂнкнути -не -нуть зав.
же кон. і парт.
жéбы кон. і парт.
жеглíчка -ы ж  

(слов. в зн. – бíґляйзь)
жéгнати незав. ж. ся
жéзло -а -зел с; жезлóвый
желáня -я с
желáти незав.; желáный
желáтелный; о адв.;  

ость -и ж
желатћна -ы ж; óвый
желáючій м

Ё

Ж

ёв, ёвгá інт.
љвсаґ -а м  

(обл. в зн. – худóба, 
мáрга)

ёгó м і с, незм. прон. присв.
ёй, ёёй інт.
ёйк -у м
љйка -ы -ёк ж (колáчік)

љйканя -я с
љйкати незав.
љйкнути -ну -нуть зав.
ёйчáти -чý -чáть незав.
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жéле незм. с
желїзáрня -ї ж
желїзáрь -я м; скый;  

ство -а с
желїзћстый
желїзнíця -ї -нíць ж; 

желїзнíчный;  
желїзнíчка -ы ж

желíзнічáрь -њ м;  
ка -ы -рёк ж; скый

желїзнњк -á м
желΐзо -а с; желΐзный; 

желΐзко -а -зок с
желїзобéтон -а/-у м; óвый
желїзорýдный
жемлёвка -ы -вок ж (слов.)
жéмлик -а м і зéмлик -а м
женá -ќ жен ж; жéньскый; 

(по) жéньскы адв.;  
ость -и ж; жéнство -а с; 
женћско -а с і ж

женáтый
женáч -á м
Женéва -ы ж; Женевчáн -а  

-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
женéвскый

женíйный
женíста -ы м; ка -ы -ток ж
женћтва -ы ж
женћти -ню -нять незав.; 

ж. ся
женоподóбный
женьшéнь -я м
жервé незм. с
жердь -и ж; жердћна -ы ж; 

жéрдка -ы ж; жéрдя -я с 
гром.

жеребéць -бця м
жеребћти ся незав.
жéребна (кобќла) ад.
жéребность -и ж
жеребчíнець -нця м (слов.)
жéртва -ы тв ж
жéртвенник -а м
жéртвователь -я м;  

ка -ы -лёк ж
жéртвовати -вую -вують 

незав. -ный; ж. ся
жертвоприношíня -я с
жéрти -ру -руть незав.; ж. ся
жéртя -я с і жраня -я с
жéряв -а м; óвый (слов.)
жерњвник -а м;  

чка -ы -чок ж (слов.)
жерýха -ы ж; óвый

жéтон -а м
жíвіо інт.
Жілíна -ы ж; Жілінчáн -а  

-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
жілíньскый

жінџнка -ы -нок ж (слов.)
жірáфа -ы ж; жірáфій
жывáн -á м; ка -ы -

нок ж; жывáньскый; 
(по) жываньскы 
адв.; жывáнство -а с; 
жыванћско -а м і с

жывћтель -я м; ка -ы -лёк 
ж; скый

жывћти -влю -влять незав.; 
в(л)éный; ж. ся

жывќй; о адв.; ость -и ж; 
жывéнькый

жывностéньскый (слов.)
жќвность -и ж; 

жывнóстник -а м; 
жывнóстнíчка -ы -чок ж; 
жывностнћцькый (слов.)

жыворΐня -я с
жыворћти -рю -рять незав.
жыворóдый; ость -и ж
жќвот -а м; жывóтный
жывотодáрный; ї/о адв.
жывотопћс -у м; ный
жывотопћсець -сця м
жывотоспосóбный; о адв.; 

ость -и ж
жывотоспрáва -ы ж (слов.)
Жыд -а м; Жыдíвка -ы -вок  

ж; íвскый; ство -а с; 
Жыдíвча -чати с;  
Жќдик -а м

жќдлик -а м
жыдлњрь -њ м; ка -ы -рёк 

ж; скый
жќла -ы ж; жылóвый, 

жќлный
жылавíти -вíю -ють незав.
жылáвый; о адв.;  

ость -и ж
жылéтка -ы -ток ж
жќлка -ы -лок ж;  

жќлочка -ы ж
жылкáтый і жылковáный
жыловáтый і жыловћтый
жынтíця -ї ж і жентíця -ї
жыр -а м (обл. в зн. апетíт)
жќрак -а м (обл. в зн. жрач)
жќрный  

(обл. в зн. пажрáвый)

жќтель -я м; ка -ы -лёк ж
жќтельство -а с
жќтельскый
жќти жќю -ють незав.; 

жќтый; ж. ся
жытлó -á -тел с
жќто -а с; жќтный, 

жытнянќй; жќтко -а с
жќтніця -ї -іць ж
жытнњнка -ы ж
жытњ -њ с
жытњ-бытњ с
жычáти незав.; жычáный; 

ж. сі
жќчіти -чу -чать незав.; 

жќченый
жќчка -ы ж (малá мíрка)
жычлћвець -вця м
жычлћвый; о адв.;  

ость -и ж
жмéня -ї -ень ж;  

жмéнька -ы -нёк ж
жмќкати незав.; 

жмќканый
жмыкáчка -ы -чок ж
жмыт -а м і жмќток -тка м 

(солóмы, сΐна)
жмýрити -рю -рять незав.; 

ж. ся
жмурњчкы адв.
жмýрькати незав.
жмýрькы -рёк суб. мн. ж
жмýрькнути -ну -нуть зав.
жнець женцњ мн. -цї м; 

жнΐця -ї -íць ж
жнћва -нћв мн. с
жнивáрь -њ м;  

ка -ы -рёк ж; скый
жобрáк -á мн. -ци м; 

жобрáчка -ы -чок ж; 
жобрáцькый; цтво -а с; 
жобрáча -ати с

жóбраня -я с
жóбрати незав.;  

жóбраный; о адв.
жóбрач -і ж; жобрачíна -ы ж
жобрачíти -чу -чать незав.
жобрóта -ы ж
жовіáлный; ї/о адв.;  

ость -и с
жóвкнути жóвкне -нуть 

незав.
жóвна -ы жóвен ж; жóвнїй
жóвный (четвéрь)
жовтáчка -ы -чок ж; óвый

жéле жовтáчка
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жовтΐти -тΐю -тΐють незав.; 
ж. ся

жóвтый; о адв.; ость -и ж
жовткáвый, жовткáстый  

і жовтáвый
жóвто-бíлый
жовтогрýдка -ы ж  

(пóтя, птах)
жóвто-зелéный
жовтóк -тка м  

і жовчóк -чка м
жовтолћстый
жовто-червéный
жóвто-чóрный
жовч -і ж; óвый
жóвчник -а м; óвый
жовчникáрь -њ м;  

ка -ы -рёк ж
жовчовóд -а/-ý м;  

óвый, ный
жолд -у м
жолднΐр -а м; 

жолднΐрьскый (слов.)
жóлік -а м; óвый
жóлоб і жóліб жóлоба м; 

жолобóвый
жóлобок -бка м
жолобковáтый
жóлудь -я м (плод дýба);  

ёвый

жонґлΐрь -а м; ка -ы -рок ж; 
жонґлΐрьскый;  
ство -а с

жонґлёвáти -лЂю -ють 
незав.

жоржéт -у м;óвый
жрáвый; о адв.; ость и ж
жрáдло -а с (слов.)
жрáлок -а м; жрáлочій
жранњ -њ с
жрáти жéру жéруть незав.; 

ж. ся
жрáвый; о адв.; ость -и ж
жреб (лос) -а/-у м
жрéбій -я м (арх.)
жребовáти -бýю -бýють 

незав.; ный
жрец -а м; жрíца -ы -іц ж 

(арх.)
жрíдло -а -дел с
жýвати незав.; жýваный
жувáчка -ы ж; óвый
жýваючій
жýдравый; о адв.;  

ость -и ж
жýдрати незав.
жýйдати незав. (арх.)
жýла -ы ж; óвый
жуловћтый
жýмпа -ы жумп ж; óвый

жýпа -ы ж (арх. – звязкќ 
солóмы на крќтя стрíхы)

жýпа -ы жуп ж; ный 
(теріторія)

жýпан -а м  
(шеф жупы)

жупáн -а/-у м  
(домаш. облечíня)

жупћти -плю -плять незав. 
(арх. – прикрывати стрїху 
соломóв)

жупнáк -á  
і жупнњк -á м (шпеціáлна 
звњзка солóмы на 
прикрывáня хќжы)

жур -у м
журáв -а м і журавћна -ы ж 

(обл. на стýдни)
журћти ся журю ся -рять ся 

незав.
журнáл -а м; ный, -óвый
журналíстіка -ы ж; 

журналíста -ы м;  
ка -ы -ток ж; íчный

журовáти -рýю -рýють 
незав.

журчáти -чíть -чáть незав.
жýти жýю жýють незав.; 

жýтый
жюрí незм. с

жовтΐти забіґлёвáти

З
з (бока на бік) преп.
за преп.
заанґажовáти -жýю -ють 

зав.; ный; з. ся
заарджавíти -вíє -вíють 

зав.; заарджав(л)éный
заарендовáти -дýю -ють 

зав.; ный
заарештовáти -тýю -ють 

зав.; ный
заасфалтовáти -тýю -ють 

зав.; ный
заáхкати зав.
забáбрати зав.; 

забáбраный; з. ся
забáва -ы -бав ж;  

забáвка -ы -вок ж; 
забавћско -а с

забáвити -влю -лять зав.; 
забáвленый; з. ся

забавћско -а с (мíсце);  
óвый

забавлњти незав.; 
забавлњный; з. ся

забáвный; ї/о адв.;  
ость -и ж

забáвно-култýрный
забáгнути -ну -нуть зав.; 

забáгнутый
зáбал -у м
забалћти -лю -лять зав.; 

забалéный
забалзамовáти -замýю  

-ють зав.; ный
забановáти -нýю -ють зав
забарікадовáти зав.; ный; 

з. ся
забезпечíня -я с
забезпéчіти -чу -чать зав.; 

забезпечéный; з. ся

забезпéчовати незав.;  
ный; з. ся

заберáня -я с
заберáти незав.; 

заберáный
забетоновáти -нýю -ють 

зав.; ный
забештелёвати -люю -ють 

зав.; ный
забздΐти зав.; тый
забзучáти -чý -чать зав.
забíгати зав.;  

забíганый;  
з. ся, з. сі

забігнýти -ну -нуть зав.; 
забігнутый

забíговати -гую -ють незав.; 
ный; з. ся

забіґлёвáти -люю -ють зав.; 
ный
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забíлёвати -люю -ють 
незав.; ный

забілΐти ся -лΐє ся -ють ся 
зав.

забілћти -лю -лять зав.; 
забілéный

забивáти незав.; ный; з. ся
забћти зáбю -ють зав.; 

забћтый; з. ся
забињк -á м
забывáти незав.; 

забывáный
забќти -бýду -бýдуть; 

забќтый; з. ся
забздΐти -дїю -дїють зав.; 

забздΐтый
заблагожелáти зав.
заблћскати зав.; з. ся
заблћснути -ну -нуть зав.; 

тый; з. ся
заблищáти -щý щáть зав.; 

з. ся
заблоковáти -кýю -ють зав.; 

ный; з. ся
забломбовáти -бýю -ють 

зав.; ный
заблуджéнець -нця м
заблудћти -джу -дять зав.; 

заблуджéный
заблýкати ся зав.; 

заблýканый
заблювáти -блюю -ють зав.; 

заблювáный
забóга парт.
забоговáти -гýю -ють зав.
заболїти заболћть -лять 

зав.
заболотћти -óчу -тять зав.; 

заболочéный; з. ся
заболóчовати -ую -ють 

незав.; ный; з. ся
забормотáти; 

забормотáный
забормотΐти -óчу -тњть зав.
заборóнёвати -нюю -ють 

незав.; ный
заборонћти -рóню -нять 

зав.; заборонéный
забóчіти -чу -чать зав.
забóчовати -чую -ють 

незав.
забрáти -беру -руть зав.; 

забрáтый; з. ся
забрехáти забрéше -шуть 

зав.

забрћнькати зав.
забрќзкати зав.; 

забрќзканый; з. ся
забродћти -джу -дять зав.; 

заброджéный
забрудћти -джу -дять зав.; 

забруджéный; з. ся
забсолутізовáти зав.; ный
забубновáти -нýю -ють зав.
забудлћвець -вця м (слов.)
забудлћвый; ость -и ж
забудовáти -дýю -ють зав.; 

ный
забулькотáти  

забулькóче -тять зав.
забýлькати -кать зав.
забурчáти забурчíть  

-чать зав.
забурянћти забурянить  

-нять зав.;  
забурянéный; з. ся

забýхати зав.
забýхнути -ну -нуть зав.;  

тый; з. ся
забучáти -бучý -чáть зав.
зáвада -ы -вад ж; ный  

(в зн. хќба, порýха)
заваджáти незав.
завáдити -джу -дять зав.; 

завáдженый
Завáдка -ы ж;  

Завадчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок; дьскый

завáжыти заважить -жать 
зав.

завáжный; ость -и ж
зáвал -у м; óвый (слов.)
зáвала -ы ж  

і завалћско -а с (снїгý)
завáлёвати -люю -ють 

незав.; ный; з. ся
завалћстый; ость -и ж
завалћти -лю -лять зав.; 

завалéный; з. ся
завалњти зав.; ный
завáрёваня -я с
завáрёвати -рюю -ють 

незав.; ный
заварћти -рю -рять зав.; 

заварéный
завáрка -ы -рок ж
завáровати -рую -ють зав.;  

ный; з. ся
заварњти незав.; 

заварњный

завдњчіти ся -чу ся -чать 
ся зав.

завдњчовати ся -чую ся  
-чують ся незав.

завéзти -зу -зуть зав.; 
завéзеный; з. ся

завéлё адв.
завéргти і заверéчі -гну/жу  

-гнуть/жуть зав.
заверéчі зав.
заверещáти -щý -щáть зав
завернýти -ну -нуть зав.; 

завернýтый
завертáти незав.; ный
завертΐти -чу -тять зав.; 

заверчéный
завершáти незав.
завершќти -шу -шать зав.; 

завершéный
завéсти -ду -дуть зав.; 

завéдженый
завзятћ ся завóзьму ся  

-мýть ся зав.
завзњтый; о адв.;  

ость -и ж
завíдомый; о адв.;  

ость -и ж
зáвій -воя/-вою м
завíрити -рю -рять зав.; 

завíреный
зáвіс -а м; óвый
завíсїти (од кого, чого) 

незав.
зáвіскы -ів мн. ж
завíсити -шу -сять зав.; 

завíшеный; з. ся
завíслый; ость -и ж
зáвіся -я с
зáвіт -а/-у м і ґвінт -а м; 

зáвітик -тка м і ґвíнтик  
-тка м

завітрћти -рю -рять зав.; 
завітрéный

зáвітря -я с
завіщáня -я с
завивáня -я с
завивáнка -ы ж  

і зáвивка -ы ж
завивáти незав.; 

завивáный
завћдїти -джу -дять незав.; 

завћдженый
зáвидна адв.
зáвин -у м; óвый (слов.)
завинáч -а м (слов.)

забíлёвати завинáч
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завинћти -ню -нять зав.; 
завинéный

завћскати зав.
завистлћвый; о адв.;  

ость -и ж
завћстник -а мн. -ци м
зáвисть -сти ж
завитáти зав.
завћти завћю -ють зав.; 

завћтый
завќти завќє -ють
зáвод -а/-у м; ный; 

завóдьскый
заводћти (напр. електрћку) 

-джу -дять незав.; 
заводженый

заводћти (мíцно плáкати)  
-дить -дять незав.

завóднёвати -нюю -ють 
незав.; ный

заводнћти -ню -нять зав.; 
заводнéный

завоёвáти -воЂю -Ђють 
зав.; ный

завóжовати -жую -ють 
незав.; ный; з. ся і 
завожáти ся  
(сáнкы ся завожáють)

завóжованя -я с
завозћти -вóжу -зять зав.; 

завожéный
завóзник -а м (слов.)
зáвой -я ж (і шлáєр -а м)
заволїкáти незав.
заволодΐти -дΐю -ють зав.
заволочí -чý -чать зав.; 

заволóченый
завосковáти -кýю -ють зав.; 

ный
зáврат -у м
зáвтра адв.; зáвстрашнїй
зáвушніця -ї -ніць ж; 

зáвушнічка -ы -чок ж
завчáс, завчáсу адв.
завчасрáна адв.
завчéра і позавчéра адв.
завязáти -жу -жуть зав.; 

завязáный; з. ся
завњзка -ы -зок ж
завњзнути -ну -нуть зав.;  

тый
завњзовати -зую -ють 

незав.; ный
завњти завњне зав.; 

завњтый

зáга -ы ж
загáвкати загáвкать -ють 

зав.
загáдка -ы -док ж; 

загадкóвый
загаклћвый; о адв.;  

ость -и ж
загáкованя -я с
загáковати ся -кую ся -ють 

ся незав. (заікáти ся)
загамовáти -мýю -ють зав.; 

ный
заганњти незав. з. ся
заганьбћти -блю -лять зав.; 

заганьб(л)éный; з. ся
загапровáти -рýю -ють зав.; 

ный
загарджавíти 

загарджавіє -ють зав.; 
загарджав(л)éный

загартáти незав.; з. ся
загартýлька -ы ж (обл.)
загартусћти -тýшу -сять 

зав.; загартушéный
загасћти -шу -сять зав.; 

загашéный
загаспровáти -рýю -ють 

зав.; ный
загатћти -áчу -тять зав.; 

загачéный
загачковáти -кую -ють зав.; 

ный; з.ся
загвáрити -рю -рять зав.; 

загвáреный
загвáрњти незав.; 

загварњный
зáгыб -у/-а м  

і зáгыбка -ы -бок ж
загќбель -и ж; загќблый;  

ость -и ж
загынáти незав.; 

загынáный
загќнути -ну -нуть зав.;  

тый
загырмíти, загырмћть зав.
заглáвіє -я с; заглáвный
заглáдити -джу -дять зав.; 

заглáдженый
заглáсити -шу -сять зав.; 

заглáшеный; з. ся
заглáскати і заглáдкати 

зав.; ный
заглобћти -блю -блять зав.; 

заглоб(л)éный
заглоблњти незав.

заглубћти -блю -блять зав.; 
заглуб(л)éный; з. ся

заглушќти -шу -шать зав.; 
заглушéный

загмлћти зáгмлить -лять 
зав.; загмлéный

загнáти -жéну -нуть; зав.; 
з. ся

загнїздћти ся загнΐздить 
ся зав.

загнивáти  
загнћвать незав.

загнћти загнћє зав.; 
загнћтый

загноΐти -нóю -ять зав.; 
загноџный

загнýти -ну -нуть зав.; тый
заговóрёвати -рюю -ють 

незав.; ный
заговорћти -рю -рять зав.; 

заговорéный; з. ся
зáгодя адв. (обл.)
загóїти -гóю -ять зав.; 

загóєный; з. ся
загóйкати зав. (обл.)
заголћти -лю -лять зав.; 

заголéный; з. ся
зáголовок -вка м; 

зáголовча -ти с; 
зáголовчіна -ы ж

заголосћти -лóшу -сять 
зав.; заголошéный; з. ся

загóмбати зав.; 
загóмбаный; з. ся

зáгон -а м; óвый  
(слов. в зн. грядка)

загорΐти -рЂ -рњть зав.
загорнýти -ну -нуть зав.;  

тый; з. ся
зáгорода -ы -род ж; ный
загородћти -джу -дять зав.; 

загороджéный
зáгородка -ы -док ж; óвый
загородкáрь -њ м;  

скый; ство -а с (слов.)
загорњча адв.
загрáбати зав.; 

загрáбаный; з. ся
загрáбованкы -нок мн. ж і 

загрáбовины -вин мн. ж
загрáбовати -бую -ють 

незав.; ный
загравáти незав.;  

ный; з. ся, з. сі
загранíча -а с; загранíчный

завинћти загранíча
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загрáти -ю -ють зав.;  
ный/тый; з. ся, з. сі

загрївáти незав.;  
ный; з. ся

загрΐти -ю -ють зав.;  
тый; з. ся

загрїшќти -шу -шать зав.
загрызáти незав.;  

ный; з. ся
загрќзнути зав.; 

загрќзнутый; з. ся
загрќзти -зý -зуть зав.; 

загрызéный; з. ся
зáгрызок -зка м
загрóбный
зáгуба -ы -губ ж
загубћти -блю -лять зав.; 

загуб(л)éный; з. ся
загулћти зав.; загýленый
загулњкати зав.; ный
загýляти зав.;  

загýляный; з. ся
загумéнка -ы -нок ж;  

óвый (слов.)
загýміня -я с і загýмно -а с
загýндрати зав.; ный
загýркати зав.
загуркотΐти -óчу -тять зав.
загустћти -гýщу -стять зав.; 

загущéный
загýтати ся зав.
загучáти -чý -чáть зав.
загущáти -щую -ють незав.; 

ный
заґáґати заґáґать -ють зав.
заґáрантовáти -тýю -ють 

зав.; ный
заґіпсовáти -сýю -ють зав.; 

ный
заґітовáти -тýю -ють зав.;  

ный
заґлéїти -лéю -ять зав.; 

заґлéєный
зáґратуловáти -лýю -ють 

зав.
заґрявчáти -вчý -чáть зав.; 

ный
заґузлћти -лю -лять зав.; 

заґузлéный; з. ся
зад -а м
задавáтель -я м; скый
задавáти незав.; 

задавáный
задавћти -влю -лять зав.; 

задав(л)éный

задаптовáти -тýю -ють зав.; 
ный

задáрьмо адв.
задатћ -дам -дадýть зав.; 

заданќй; з. ся
задáток -тка м; задаткóвый
задерáти незав.; з. ся
зажмурћти -рю -рять зав.; 

зажмурéный
задзвонћти -ню -нять зав.
задéрти -дру -друть зав.;  

тый
задіріґовáти -ґýю -ють зав.; 

ный
задївáти незав.; ный
задΐлёвати -люю -ють 

незав.; ный
задїлћти -лю -лять зав.; 

задїлéный
задΐти -дΐю -дΐють зав.; 

задΐтый; з. ся
зáдых -а м і зáдух -а м
задќхати зав.; задќханый; 

з. ся
задыхлћвый; о адв.;  

ость -и ж
задќховати ся, задќхую ся 

-ють ся незав.
задыхчáти ся -чý ся -чáть 

ся зав.; задыхчáный
задміністровáти -рýю -ють 

зав.; ный
заднёпіднéбный
заднёязќчный
зáдніця -ї -іць ж
зáднїй
задóбрї адв.
задобрћти -рю -рять зав.; 

задобрéный
задовáжыти -жу -жать зав.; 

задовáженый
задовáжовати -жую -ють; 

незав.; ный
задóвгый
задóвженый; ость -и ж
задовжќти -жу -жать зав.; 

з. ся
задóвжовати -жую -ють 

незав.; ный; з. ся
зáдок -дка м (слов. в зн. – 

зáдніця, гудзíця)
зáдом адв.
задрáповати ся  

-пую ся -ють ся незав.
задрћмати зав.; ный

задрћхмати зав.; ный
задротовáти -тýю -ють зав.; 

ный
задубéный; ї/о адв.;  

ость -и ж
задубћти зав.
задубонΐти -нΐю -ють зав.
задýдрати зав.; 

задýдраный
задýжати зав.; ный
задýманый; ї/о адв.;  

ость -и ж
задýмати ся зав.
задýмовати ся -мую ся -ють 

ся незав.
задýпкати зав.; ный
задýркати зав.
задусћти -дýшу -сять зав.; 

задушéный; з. ся
задýти -дýю -дýють зав.; 

задýтый
задýшный
заерджáти  

заерджíть -джáть зав.
зáєдно адв.
зажáдати зав.;  

ный; з. ся, з. сі
зажéгнати зав.; ный
зажерáти ся незав.
зажéрти ся зав.; зажéртый
зажќва, за жќва адв.
зажќвный
зажќти -ќю -ќють зав.; 

зажќтый
зажќток -тка/-тку м
зажмурћти -рю -рять зав.; 

зажмурéный
зажмýрькати зав.
зажóвклый
зажóвкнути -ну -нуть зав.; 

зажóвкнýтый
зажурћти ся -рю ся -рять ся 

зав.; зажурéный
зазвучáти зазвучíть зав.
зазеленΐти ся зазеленΐє ся 

зав.; тый
зазеленћти -ню -нять зав.; 

зазеленéный
зазерáти незав.; ный
зазіповáти -ýю -ýють зав.;  

ный
зазіпсовáти -ýю -ýють зав.; 

ный
зазнавáти -наЂ -наЂть 

незав.; ный; з. ся

загрáти зазнавáти
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зазнáти зав.; тый
зазначíти -чу -чать зав.; 

зазначéный
зазнáчовати -чую -чують 

незав.; ный
зазрїти -рΐю -ють зав.; 

зазрΐтый
заізоловáти -лýю -ють зав.; 

ный
заімпоновáти -нýю -ють 

зав.
заінтересовáный;  

ї/о адв.; ость -и ж
заінтересовáти -сýю -ють 

зав.; з. ся
заїдáти незав.; з. ся
заΐсти -їм -їдњть зав.; 

заΐдженый; з. сі
зáйда -ы зайд ж;  

ка -ы -док ж
зáйдочка -ы -чок ж;  

зáйстря -ї ж
зайтћ -йду -йдуть зав.; з. ся
зáказ -у м
закáзати -жу -жуть зав.;  

ный
закáзка -ы -зок ж; 

заказкóвый (слов.)
закáзник -а м; ничка -ы  

-чок ж; заказнћцькый
закáзовати -зую -ють 

незав.; ный
зáкал -у м
закаламутћти -мучу -тять 

зав.; закаламучéный; 
з. ся

закалћти -лю -лять зав.; 
закалéный; з. ся

закаправíти -вíю -вíють 
зав.; закаправéный

закáпчати зав.; ный
закарпáтьскый
закасáти -шу -шуть зав.;  

ный
закатолоґізовáти -зýю -ють 

зав.; ный
закачáти зав.
закачурћти -рю -рять зав.; 

закачурéный; з. ся
закашáти незав.
закáшлати зав.; ный
зáквас -у м; óвый
заквáсити -шу -сять зав.; 

заквáшеный
заквітáти незав.

заквíлити -лю -лять зав.; 
заквíленый

заквíтнути зав.; тый
заквічáти -чý -чáть зав.
закќвати зав.; з. ся
закыпíти закыпћть зав.
закырвавћти -влю -влять 

зав.; закырвав(л)éный; 
з. ся

закырпатΐти -тΐю -ють зав.; 
закырпачéный

зáкырпок -пка м
закыртавíти -вíю -ють зав.; 

закыртав(л)éный
зáклад -у мн. зáклады м; ка 

-ы -док ж; ный
закладáтель -я м;  

ка -ы -лёк ж; скый
закладáти незав.; з. ся, з. сі
заклáдня -ї ж (слов.)
закланњти незав.; з. ся
заклепáти -плю -плють зав.; 

заклепáный
заклёпкати зав.
заклћкати -чу -чуть зав.; 

заклћканый
заклинáти незав.;  

ный; з. ся
заклинáч -á м;  

чка -ы -чок ж
зáклинка -ы ж
заклинцёвáти -цЂю -ють 

зав.; ный
зáклон -а м
заклонћти -ню -нять зав.; 

заклонéный; з. ся
зáклопка -ы -нок ж
заклóпкати зав.
заключíти -чу -чать зав.; 

заключéный
зáкля адв.
заклњґати зав.; ный
заклямбровáти -ýю -ють 

зав.; ный
заклњти -њю -ють зав.; з. ся
заклњти (дакого) -ну -нуть 

зав.; заклятќй
заклњтя -я с
закниговáти -гую -ють зав.; 

ный
зáкова -ы -ков; ка -ы -вок ж
заковáти -кýю -ють зав.;  

ный
закодовáти -дýю -ють зав.; 

ный

заколысáти -шу -шуть зав.; 
ный; з. ся

заколóти -лю -ють зав.;  
тый

заколотћти -чу -тять зав.; 
заколочéный

закомплексовáный;  
ность -и ж

закомпоновáти -нýю -ють 
зав.; ный

зáкон -а м
законзервовáти -вýю -ють 

зав.; ный
законный; ї/о адв.;  

ость -и ж
законодáрця -ї м;  

дáрный;  
дáрство -а с

закончíня -я -інь с
закóнчіти -чу -чать зав.; 

закóнченый
закóнчовати -чую -ють 

незав.; ный
зáкоп -у/-а м; óвый
закóпати  

(до лóпты) зав.; з. сі
закопáти -плю -плять зав.; 

закопáный
закóпнути -ну -нуть зав.;  

тый
закóповати -пую -ють 

незав.; ный
закорїнћти -ню -нять зав.; 

закорїнéный
закорóтко адв.
закóс -а м; óвый
закосћти -шу -сять зав.; 

закошéный
закотулњти зав.; ный; з. ся
закочанΐти -нΐю -ють зав.;  

тый, лый
закрáдовати ся -дую ся  

-ють ся незав.
закракотáти закракóче зав.
закресáти -шу -шуть зав.; 

закресáный
закрéслёвати -люю -ють 

незав.; ный
закреслћти -лю -лять зав.; 

закреслéный
закричáти -чý -чáть зав.
закрћкнути -ну -нуть зав.;  

тый
закрывáти незав.; ный; 

з. ся

зазнáти закрывáти
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закрќти -ќю -ќють зав.;  
тый

зáкрок -у м (слов.)
закрóчіти -чу -чать зав. 

(слов.)
закрóчовати -чую -ють 

незав.
закружќти -жу -жать зав.; 

з. ся
зáкрута -ы ж (слов.)
закрутћти -чу -тять зав.; 

закручéный; з. ся
зáкрутка -ы -ток ж
закрýчовати -чую -чують 

незав.; ный; з. ся
закукурїкати зав.  

(когýт закукурїкать)
закулíсный
закулíся -я с
закупћти -плю -плять зав.; 

закуп(л)éный
закýрити -рю -рять зав.; 

закýреный
закýсити -шу -сять зав.; 

закýсеный
закýсовати -сую -ють 

незав.; ный
зáкусок -ска м (слов. в зн. 

солóдкый колáч)
закýтина -ы ж; зáкуток -тка 

м; зáкутя -я с
заламáти -млю -млють зав.; 

ный; з. ся
залáмовати -мую -ють 

незав.; ный; з. ся
залармовáти -мýю -ють 

зав.; ный
залéжати залéжыть незав.
залéжный; о адв.;  

ость -и ж
залетΐти -лечý -тњть зав.
залетовáти  

-тýю -ють зав.; ный  
(слов. в зн. заціновáти)

залёпати зав.; залёпаный; 
з. ся

заліжовáти -жýю -ють зав.; 
з. сі

залїгáти незав.
залΐзти -зу -зуть зав.; 

залΐзеный
залїпћти -плю -плять зав.; 

залїп(л)éный
залΐснёвати -нюю -ють 

незав.; ный

залїснћти -ню -нять зав.; 
залΐснéный

залїтáти залїтать і 
залїтовати -тує незав.

зáлив -а м
зáлива -ы ж
заливáти незав.; ный; з. ся
залћшкати ся зав.
залляти -ллΐю -ють зав.;  

тый
зáлога -ы -лог ж; óвый; 

залóжный; залогóво адв.
залоговáти -гýю -ють 

незав.; ный
заложáк -а м  

і зáложник -а м
заложќти -жу -жать зав.; 

заложéный
зáложка -ы -жок ж; óвый
залóжный
зáлом -а/-у м
заломћти -млю -млять зав.; 

залом(л)éный; з. ся
залучíти -чу -чать зав.; 

залучéный  
(укр. в зн. – запóїти)

залЂба -ы -люб ж
залюбéный; ї/о адв.;  

ость -и ж
залюбíня -я с
залюбћти ся  

-блю ся -блять ся зав.
залюбóва ж (слов. в зн. – 

фáлаток зéмлї)
залЂднёвати -нюю -ють 

незав.; ный; з. ся
залюднΐня -я с
залюднћти зав.; 

залюднéный; з. ся
залњбдати ся зав.; 

залњбданый
залячí -жу -жуть зав.
Замаґýря -я с; Замаґурчáн 

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
замаґýрьскый

замалёвати -лЂю -ють зав.; 
ный

замáнёвати -нюю -ють 
незав.; ный

замасковáти -кýю -ють зав.; 
ный; з. ся

замастћти -áщу -стять зав.; 
замащéный; з. ся

зáмат -у м; óвый
замáхати зав.

замáхнути ся -ну ся -нуть 
ся зав.

замéкати зав.
замелдовáти -дýю -ють 

зав.; ный; з. ся (арх.)
замерзáти незав.
замерзнýти зав.; тый
замéсти -éту -éтуть зав.; 

замéтеный
заместнавáтель -я м;  

ка -ы -лёк ж; скый
заместнавáти незав.;  

з. ся
заместнáнець -нця м; 

заместнанкќня -ї -кынь 
ж; заместнанецькый

заместнáный;  
ость -и ж

заместнáня -я с
заместнáти зав.; з. ся
замíна -ы -íн ж
замíнёвати -нюю -ють 

незав.; ный
замінћти -ню -нять зав.; 

замінéный
замíнка -ы -нок ж;  

замíнный
заміновáти -нýю -ють зав.; 

ный
замінњти незав.; ный
зáмір -у м
замíрёвати -рюю -ють 

незав.; ный; з. ся
замíряня -я с
замíряти зав.; ный; з. ся
замісћти -шу -сять зав.; 

замішéный
замітáня -я с
замітáти незав.; ный
замітáч -á м; ка -ы -чок ж
замíтовати -тую -ють 

незав.; ный
зáміть -мети ж (снїгóва)
зáмішка -ы ж
замішанцї -їв мн. м
замішáти зав.; ный
замыкáти незав.;  

ный; з. ся
замышлњти незав.;  

ный; з. ся
замкнýти -ну -нуть зав.;  

тый; з. ся
замлївáти незав.
замлΐти -ΐю -ΐють зав.; 

замлΐтый

закрќти замлΐти
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замлóїти -óю -ять зав.; 
замлóєный; з. ся і 
затлΐти -лΐю -ють зав.;  
тый; з. ся

зáможный; ї/о адв.;  
ость -и ж

замолћтвати -ам -ають 
незав. і зав.

зáмок -мка/-мку м; 
замкóвый (ключ); 
замóцькый (бýтор)

замóкнути -не -нуть зав.; 
замокнýтый

замакáти/замокáти 
замáкать/замóкать незав.

зáмокра, за мóкра адв.
замокрéный; ость -и ж
зáмолода адв.
замонтовáти -тýю -ють зав.; 

ный
замосурћти ся зав.; 

замосурéный
замордовáти -дýю -ють 

зав.; ный
заморћти -рю -рять зав.; 

заморéный
заморозћти -рóжу -зять; 

заморожéный
замóрьскый
замотáти зав.; ный; з. ся
замочíти -чу -чать зав.; 

замочéный; з. ся
замулћти -лить зав.; 

замулéный
замурмотΐти -чу -тять зав.
замýрзати зав.; ный
замуровáти -рýю -ють зав.; 

ный
замýчіти -чу -чать зав.; 

замýченый; з. ся
замучíти -чý -чать зав.; 

замучéный; з. ся
занедбавáти незав.;  

ный
занедбáти зав.; ный
занедóвго адв.
занéсти -су суть зав.; 

занéсеный; з. ся
занітовáти -тýю -ють зав.;  

ный
занїмíти -мíю -ють зав.
заникáти незав.
занћкнути -ну -нуть зав.;  

тый
занóза -ы -нóз ж (обл.)

заносћти -шу ся зав.; 
заношéный

зáноска -ы -ок ж
занóхтіця -ї мн. -цї ж
заношáти незав.; 

заношáный
занЂхати зав.; ный
заобыйтћ ся -йду ся -дуть 

ся зав.
заобрíти ся -íю -íють зав.;  

тый
заодΐти -дΐю -ють зав.;  

тый; з. ся
заокрýглёвати -люю -ють 

незав.; з. ся
заокруглћти -лю -лять зав.; 

заокруглéный; з. ся
заоначíти -чу -чать зав.; 

заоначéный
заорáти -рю -рють зав.; 

заорáный
заóрёвати -рюю -рюють 

незав.; ный
заорњник -а -ів м
заóстрёвати -рюю -ють 

незав.; ный
заострћти -рю -рять зав.; 

заострéный
запавузћти -вужу -дять зав.; 

запавужéный
зáпад -а/-у м; зáпадный
западáти запáдать незав.
запáдати запáдать зав.; 

запáданый
запáдовати запáдує незав.
зáпадоеврóпскый
запáдок -дка м
зáпадославњньскый
зáпадоукраΐньскый
зáпадочéськый
запаковáти -кую -ють зав.; 

ный
зáпал -у м; óвый (слов.)
запаланчíти -чу -чать зав.; 

запаланчéный
запалéнець -нця м
запáлёваня -я с
запáлёвати -люю -ють 

незав.; ный; з. ся
запалёвáч -á м
запалΐня -я с
запалћстый; о адв.;  

ость -и ж
запалћти -лю -лять зав.; 

запалéный; з. ся

запáлный; ость -и ж 
(слов.)

запамнятáти собі/сі зав.
запановáти -нýю -ють зав.
зáпар -у м
запáрити -рю -рять зав.; 

запáреный; з. ся
запарковáти -кýю -ють зав.; 

ный
зáпас -у м; запасóвый
запасáти ся -шу ся -уть ся 

зав.; запасáный
запáсник -а мн. -ци м; 

запаснћцькый
запасовáти -сую -ють зав.; 

ный
зáпах -у м
запахáти незав.
запáхнути запáхне зав.
запéклый
зáпора -ы ж
заперáня -я с
заперáти незав.; з. ся
запéрти зáпру -руть зав.; 

запéртый; з. ся
зáпецок -цка м
запечатћти зав.
запечí -чу -чуть зав.; 

запечéный; з. ся
запізнћти -ню -нять зав.; 

запізнéный
запікáти незав.; ный
запінћти зав.;  

запінéный; з. ся
запивáти незав.; ный
запинáти незав.
запинáч -á м (слов.)
зáпис -у м; óвый; ный
записáти -шу -уть зав.; 

записáный; з. ся
зáпискы -сок мн. ж
запћскати зав.; 

запћсканый
записнíця -ї -іць ж; 

записнíчный (слов.)
запћсник -а м; óвый
запћсователь -я м;  

ка -ы -лёк ж (слов.)
запћсовати -сую -ють 

незав.; ный; з. ся
запћти зáпю -ють зав.; 

запћтый
запыхáти незав.;  

ный; з. ся
зáплáва -ы ж

замлóїти зáплáва
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заплáвити -влю -влять зав.; 
заплáв(л)еный

заплáвлёвати -люю -ють 
незав.; ный

заплавлњти незав.; ный
заплáкати -чу -чуть зав.; 

заплáканый
заплановáти -нýю -ють зав.; 

заплановáный
заплáтати зав.; 

заплáтаный
заплатћти -чу -тять зав.; 

заплачéный
зáплатка -ы -ток ж
заплéснути -ну -нуть зав.;  

тый
заплéсти -ту -туть зав.; 

заплéтеный; з. ся
зáплїтка -ы -ток ж
заплювáти -люю -ють зав.; 

заплювáный
заплюгавћти зав.; 

заплюгавéный
заплњнтати зав.; 

заплњнтаный; з. ся
запнýти -ну -нуть зав.; 

запнýтый; з. ся
заповідáти ся зав.; 

заповідáный
зáповідь -и -ей ж
запóвнёвати -нюю -ють 

незав.; ный
запóвнити -ню -нять зав.; 

запóвненый
запóёвати -óюю -ють 

незав.; ный; з. ся
запозéрати ся зав.; 

запозéраный
запóїти -óю -ять зав.; 

запóєный; з. ся
заполáрный
запорóжець -жця м; 

запорóзькый
запорóти -рю -рять зав.;  

тый
запорошéный; ї/о адв.;  

ость -и ж
запорошќти -шу -шать зав.; 

з. ся
зáпорток -тка м
запотрошќти -óшу -шать 

зав.; запотрошéный;  
з. ся

запохыбовáти -бýю -ють 
зав.

запрáвити -влю -влять зав.; 
заправленый

зáправка -ы -вок ж
заправлњти незав. -ный
запрáжыти -жу -жать зав.; 

запрáженый
зáпражка -ы -жок ж
запрáскати зав.; ный
запрацовáти -цýю -ють зав.; 

ный; з. ся (слов.)
запресовáти -сую -ють зав.; 

ный
запрΐти -ΐю -ΐють зав.; 

запрΐтый
заприсягáти незав.;  

ный; з. ся
заприсягнýти -ну -нуть зав.; 

тый; з. ся
запричінћти -ню -нять зав.; 

запричінéный
запроґрамовáти -мую -ють 

зав.; запроґрамовáный
запродавáти незав.;  

ный; з. ся
запродáнець -нця м;  

нка -ы -нок ж
запродатћ -дáм -дадуть 

зав.; нќй
запроєктовáти -тýю  

-ють зав.; ный
запропастћти зав.; 

запропащéный
запросћти -шу -сять зав.; 

запрошéный
запротестовáти -тýю -ють 

зав.
запротоколовáти -лýю -ють 

зав.; ный
запрошíня -я с
запрóшованя -я с
запрóшовати -шую -ють 

незав.; ный
зáпряг -у м; óвый
запрягáти незав.; ный
запрягнýти -гну -нуть зав.;  

тый і запрячí -жу -жуть 
зав.; запрњженый

запýджовати -джую -ють 
незав.; ный

запýдити -джу -дять зав.; 
запýдженый

запудровáти -рýю -ють зав.; 
ный

запустћти -щу -стять зав.; 
запущéный

запухáти незав.
запýхнути -ну -нуть зав.;  

тый
запущáти незав.; ный
зáпха -ы ж
запхавáти незав.; ный
запхáти зав.; запхáтый; 

з. ся
зáпясткы -ків мн. м
зáпястя -я с і зáпясть -и ж
запятá -óй ж (русíзм)
зáпяток -тка -ів м
зараблњти незав.; 

зараблњный
зáраз адв.
зарáзити -жу -зять зав.; 

зарáзеный і зарáженый; 
з. ся

зарамовáти -мýю -ють зав.; 
ный

заранжовáти -жýю -ють 
зав.; ный

зарапортовáти -тýю -ють 
зав.; ный

зараховáти -хýю -хýють 
зав.; ный

зáрва -ы ж
зарвáти -ву -вуть зав.; 

зарвáный і зарвáтый
зареготáти -гóчу -чуть зав.; 

ный; з. сі
зареґістровáти -рýю -ють 

зав.; ный; з. ся
заретушовáти -шýю -ють 

зав.; ный
заречí -чý -чуть зав.; 

зареченый; з. ся
зарíвнати зав.; ный
зарíвновати -ную -ють 

незав.; ный
зарінчáти -чу -чать; зав.
зарісовáти -сýю -ють зав.; 

ный
зáрїз -у м
зарΐзати -жу -жуть зав.;  

ный; з. ся
зарΐзовати -зую  

-ють незав.; ный
зарїкáня -я с
зарїкати незав.; ный; з. ся
зарыбнћти зав.; 

зарыбнéный
зарывáти незав.; з. ся
зарыґлёвáти -люю  

-люють; ный; з. ся

заплáвити зарыґлёвáти
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зарќти -ќю -ють зав.; тый
зарычáти -чý -чáть зав.;  

ный
заробћти -блю -блять зав.; 

зароб(л)еный
зáробок -бка м; 

заробкóвый
зарóдити зарóдить -дять 

зав.; зароджéный
зáродок -дка м; 

зародкóвый
заросћти -сить -сять зав.; 

заросéный; з. ся
зароснýти -ну -нуть зав.;  

тый
заростáти незав.
заростћ заростé -тýть зав.
зарóшовати -шує -шують 

незав.; ный; з. ся
зáруба -ы -руб ж
зарубáти зав.; ный
зáрубень -и ж
зарубћти -блю -блять зав.; 

заруб(л)éный
зáрубка -ы -бок ж
зáрубня -ї ж (слов. в зн. арх. 

– фíршток)
зарýбовати -бую -ють 

незав.; ный
зáрука -ы -рук ж; заручнќй
зарумéґати зарумéґать зав.
заручéна і зруковáна, 

поруковáна
зарýчіны -чін лем мн. ж
зарýчіти -чу -чать зав.; з. ся
зарњ -ΐ ж
заряджíня -я с (слов.)
зарњджовати -джую -ють 

незав.; ный; з. ся (слов.)
зарядћти -джу -дять зав.; 

заряджéный; з. ся
зарядóм адв.
засáда -ы -сад ж; óвый; о 

адв.; ость -и ж (слов.)
засáджовати -джую -ють 

незав.; ный; з. ся
засадћти -джу -дять зав.; 

засаджéный
засáдка -ы -док ж
засáдный; ї/о адв. (слов.)
засадóвый; о адв. (слов.)
засвербíти -бћть -блять зав.
засвітћти -чу -тять зав.; 

засвічéный
засвíтла адв.

засвíчовати -чую -ють 
незав; ный

засвистáти зав.
засвистΐти -щý -стњть зав.
засекуровáти -рýю -ють 

зав.; ный
заселΐня -я с
заселћти -éлю -лять зав.; 

заселéный
засївáти незав.; ный
засїдáня -я с
засїдáти незав.
засїкнýти -ну -нуть зав.; 

засїкнýтый
засΐлка -ы -лок ж (слов.)
засΐсти -сњду -дуть зав.
засΐяти -сΐю -ють зав.;  

ный
засидΐти -джу -дњть зав.; 

засїдженый; з. ся
засылáтель -я м;  

ка -ы -лёк ж
засылáти незав.; ный
зáсып -у м;óвый  

(слов. – пóрошок)
засќпати -плю -плють зав.; 

засќпаный
засќповати -пую -ють 

незав.; ный
засытћти -чу -тять зав.; 

засычéный
засыхáти незав.
засычáти -чý -чать зав.
заскáковати -кую -ють 

незав.; ный
заскáкуючій
зáскіп -а/-у м
заскіпћти -плю -плять зав.; 

заскіп(л)éный
засклћти -лю -лять зав.; 

засклéный (слов.)
засковычáти -чý -чать зав.
заскóчіти -чу -чать зав.; 

заскóченый (слов.)
заскреготáти -чу -тять зав.
заскумынΐти зав.
заслáти -шлю -шлють зав.; 

заслáный
заслїпéнець -нця м (слов.)
заслїпћти -плю -плять зав.; 

заслїпéный; ость -и ж
заслΐповати -пую -ють 

незав.; ный
заслинћти -ню -нять зав.; 

заслинéный

заслызќти зав.; 
заслызéный; з. ся

зáслон -а м (обл.)
заслýга -ы -луг ж
заслужќти (собі/сі) -жу  

-жать зав.;  
заслужéный; з. ся

заслýжный
заслýхати ся зав.; 

заслýханый
заслюбћти -блю -блять 

зав.; заслюбéный; з. ся
засмáжыти -жу -жать зав.; 

засмáженый
засмердΐти -дћть зав.; з. ся
засмітћти -чу -тять зав.; 

засмічéный
засмічáти і засмíчовати 

незав.; ный
засмíяти ся -мíю ся -мíєме 

ся зав.
засмолћти -лю -лять зав.; 

засмолéный; з. ся
засмутћти -чу -тять зав.; 

засмучéный; з. ся
заснїжќти зав.; 

заснїжéный; ость -и ж
заснїтћти -тить -тять зав.; 

заснічéный
засновáти -нýю -ють зав.;  

ный
заснýти -ну -нуть зав.; тый
зáсоба -ы -соб ж; ный
засобáрня -ї ж
засобћти -блю -блять зав.; 

засоб(л)éный
зáсобник -а м; óвый
засобовáня -я с
засобовáти -бую -ють 

незав.; ный; з. ся
засобовáтель -я м;  

ка -ы -лёк ж
засобовáч -á м;  

ка -ы -чок ж (слов.)
засóлёваня -я с
засóлёвати -люю -ють 

незав.; ный
засолΐня -я с
засолћти -лю -лять зав.; 

засолéный
заспавáня -я с
заспавáти незав.; ный
заспáти -плю -плять зав.
заспáтый; ость -и ж
заспівáти зав.; заспівáный

зарќти заспівáти
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зáстава -ы -тав ж (в зн. – 
прáпор); ка -ы -вок ж

заставáти незав.; з. ся
застáвити -влю -влять зав.; 

застáвленый; з. ся
застáвлёвати -люю -ють 

незав.; ный; з. ся
застáвляти зав.; 

застáвляный 
(забудовáти)

заставлњти незав.; 
заставлњный; з. ся  
(= застáвлёвати)

застáвник -а мн. -ци м
застарΐти -рΐє -ють зав.;  

тый
застáти -ну -нуть зав.;  

з. ся
застигáти незав.
застћгнути -ну -нуть зав.;  

тый
застывáти -вать незав.
застќти застќне -нуть зав.; 

тый
застоњти ся -стою ся  

-стоять ся зав.
застрáшыти -шу -шать зав.; 

застрáшеный
застрáшовати -шую -ють 

незав.; ный
застрїбрћти -брю -брять 

зав.; застрїбрéный
застрΐлити -лю -лять зав.; 

застрΐленый
застрΐляти собі/сі зав.
застругáти зав.; ный
зáстря -ї ж і бáлцї, вéно -а с
застрявáти незав.
застрњнути і застрњти -ну  

-нуть зав.; застрњтый
застýкати зав.; ный
зáступ -у м  

(слов. в зн. – шор)
заступ(л)їня -я с
заступћти -плю -плять зав.; 

заступ(л)éный
застýпный
застýповати -пую -ють 

незав.; ный
зáступця -ї м;  

заступкќня -ї -кќнь ж
засувáти незав.; ный
засýвка -ы -вок ж (слов. в 

зн. шуфлáдка); óвый
засуджáти незав.

засудћти -джу -дять зав.; 
засуджéный

засýнути -ну -нуть зав.;  
тый

зáсуха (в зн. сухотá) -ы ж
засушќти -шу -шать зав.; 

засушéный
засýшовати -шую -ють 

незав.; ный
засхнýти зáсхне -нуть зав.; 

тый
засягнýти -ну -нуть зав.;  

тый
засњговати (і засїгáти) -гую 

-гують незав.; ный
засњти -сїю -сїють зав.; 

засњтый
зась адв.
затаблёвáти -люю -ють 

зав.; ный (арх.)
затáёвати -тáюю -юють 

незав.; ный
затаΐти -тáю -таять зав.; 

затáєный; з. ся
затанцёвáти -цюю -ють 

зав.; ный
зáтараса -ы -рас ж (слов.)
затарасћти -шу -сять зав.; 

затарасéный (слов.)
затвéрднути -дне -нуть 

зав.; тый
зателеґрафовáти  

-фýю -ють зав.; ный
зателéпати зав.; 

зателéпаный; з. ся
зателефоновáти -нýю  

-ють зав.
зáтемна адв.
затéмнёвати -нюю -ють 

незав.; ный
затемнΐня -я с
затемнћти -мню -нять зав.; 

затемнéный; з. ся
зáтепла адв.
затерáти незав.; ный
зáтерка -ы -рок ж; óвый
затéрти -тру -труть зав.; 

затéртый
затерьпнýти -ну -нуть зав.; 

тый
затечí -чé -чуть зав.; 

затéченый
затїгáти і затΐговáти незав.; 

ный
затїкáня -я с

затїкáти -кать -кáють незав.
затїнћти -ню -нять зав.; 

затїнéный
затїнњти -няю -ють незав.
затїснћти -ню -нять зав.; 

затїснéный
затΐсно адв.
затинáти незав. з. ся
затћснути -ну -нуть зав.;  

тый
зáтих -у м (в зн. – зáвітря)
затихáти незав.
затћхнути -ну -нуть зав.;  

тый
затыкáти незав.; ный
зáтылок -лка м  

(в зн. – потыліця)
зáтычка -ы -чок ж
зáтка -ы -ток ж  

(слов. в зн. – дЂґов)
заткáти -ам -ють зав.; 

заткáтый (затыкáти)
заткáти -тчу -тчуть зав.; 

заткáный (ткáти)
зáтля
затлњпкати зав.
затмíня -я с
замивáти ся  

затмћвать ся незав.
затмћти ся  

зáтмить ся зав.
зáто прон., кон. і парт.
затовчí -чý -чýть зав.; 

затóвченый
зáтока -ы -ток ж
затолочíти -чу -чать зав.; 

затолочéный
затопћти -плю -плять зав.; 

затоп(л)éный
затóплёвати незав.; ный
затóргнути зав.; 

затóргнутый
затрепáти -плю -плють зав.; 

затрепáный
затрепотáти зав.
затрћмати зав.; 

затрћманый
затрћмовати незав.; ный
затрубíти -блЂ -лњть зав.
затрњсти -сý -сýть зав.
затýгнути -ну -нуть зав.;  

тый
затужќти -жу -жать зав.
затýлять зав.;  

затýляный; з. ся

зáстава затýлять
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затуманћти -ню -нять зав.; 
затуманéный

затупéность -и ж
затупћти -плю -плять зав.; 

затупéный; з. ся
затýхлина -ы -лин ж
затýхнути -хне -хнуть зав.; 

тый
затњговати -гую -гують 

незав.; ный; з. ся
зáтяж -и ж (слов.)
затяжéный; ость -и ж
затяжíня -я с
затяжќти -жу -жать зав.
затњжовати -жую -ють 

незав.; ный
затятћ -тну -тнуть зав.;  

тќй; з. ся
затњтость -и ж
заудћти -джу -дять зав.; 

зауджéный
заужывáти ся -жќвать ся; 

заужывáный
зауздћти -джу -дять зав.; 

заузджéный
заузлћти -лю -лять зав.; 

заузлéный
зауральскый
заурядовáти зав.
зауточíти -чу -чать зав.
заучáти і заýчовати незав.; 

ный; з. ся
заучíти -чу -чать зав.; 

заучéный; з. ся
заучтовáти -тýю -ють зав.; 

ный
заушавíти -вíю -вíють зав.; 

заушавéный
зáушніця -ї -ніць ж; 

зáушнічка -ы -чок ж; 
заушнічкóвый

зафарбћти -блю -лять зав.; 
зафарб(л)éный

зафачовáти -чýю -чýють 
зав.; ный

зафіґлёвати -лЂю -лЂють 
зав.

зафіксовáти -сýю -ють зав.; 
ный; з. ся; з. сі

зáфір -у м; óвый
зафічáти зафічíть зав.
зафќркати зав.; ный
зафырчáти  

зафырчíть -чáть зав.
зафунΐти -нЂ -нњть зав.

зафучáти -ý -чáть зав.;  
ный

зафт -у м (арх. – сíруп)
захарчáти -чý -чáть зав.; 

захарчáный
зáхват -у м; óвый
захворїти -рΐю -ють; 

захворéный
захíтка -ы ж (слов.)
захлќснути ся -ну ся -нуть 

ся зав.
захмáрити ся -рить ся зав.; 

захмáреный
захмýреный;  

ї/о адв.; ость -и ж
захмýрити ся -рю ся -рять 

ся зав.
заховáлый; о адв.;  

ость -и ж
заховáти зав.; ный; з. ся 

(слов.)
зáход -у/-а м; óвый; ик -а 

м (слов. в зн. будáрь)
заходћти -джу -дять незав.
захолодћти -джу -дять зав.; 

захолоджéный; з. ся
захóпити -плю -плять зав.; 

захóпленый; з. ся
захотΐти -чу -тњть зав.
захрáна -ы -ран ж;  

ный
захрáнёвати -нюю -ють 

незав.; ный; з. ся
захранΐня -я с
захранћти -ню -нять зав.; 

захрáненый; з. ся
захрáнка -ы -нок ж (слов.)
захрáнця -ї -м (слов.)
захворΐти -рΐю -ють зав.
захрíстія -ії ж
захрћпнути -ну -нуть зав.; 

тый
захрýпкати зав.
зацвáкати зав.
зацвікнýти -ну -нуть зав.;  

тый
зацібзеровáти -зерýю -ють 

зав.; ный
заціментовáти -тýю -ють 

зав.; ный
заціновáти -нýю -ють зав.; 

ный
заціпенΐти -нїю -ють зав.
зацїлћти -лю -лять зав.; 

зацїлéный

зациґанћти -ню -нять зав.; 
зациґанéный

зацлóна -ы -лон ж; óвый;  
ка -ы -нок ж (слов. в зн. 
фіргáнґ)

зацлонёвати -нюю -ють 
незав.; ный

зацлонћти -ню -нять зав.; 
зацлонéный

зацлонњти незав.
зачадћти -джу -дять зав.; 

зачаджéный
зачáмкати зав.; ный
зачáркнути -ну -нуть зав.;  

тый
зачаровáти -рýю -ють зав.; 

ный
зачáс адв.
зачатћ -чну -нуть зав.;  

тќй; з. ся; з. сі
зачáтком адв.
зачáток -тка/-тку м; 

зачатóчный
зачатóчник -а мн. -ци м; 

зачатóчничка -ы -чок 
ж; зачаточнћцькый; 
зачаточнћцтво -а с

зачервенΐти -нΐю -ють зав.;  
тый; з. ся

зачéрствіти -віє -віють зав.; 
тый

зачерњти незав.; 
зачерњный

зачéрькати зав.
зачéрьпнути -пну -нуть 

зав.; тый
зачесáти -шу -шуть зав.;  

ный; з. ся
зачінáти -нам -ють незав.;  

ный; з. ся
зачіпћти -плю -плять зав.; 

зачіплéна
зáчіпка -ы -пок ж
зачіпчíти -чу -чать зав.; 

зачіпчéна
зачістћти -щу -стять зав.; 

зачіщéный
зачітáти ся зав.;  

зачíтаный
зачíтовати -тую -ють незав.; 

ный
зачіщáти незав.; 

зачіщáный
зачіщíня -я с
зачкíв -кóва м

затуманћти зачкíв
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зачленΐня -я с
зачленћти -ню -нять зав.; 

зачленéный; з. ся
зачорнћти -ню -нять зав.; 

зачорнéный; з. ся
зачýдовати ся -дую ся  

-дують ся зав.
зачýдованый; ї/о адв.
зачýти -чýю -чýють зав.; 

зачýтый
зачýчкати зав.; ный
зашáрпати ся зав.; ный
зашатћти -чу -тять зав.;  

з. ся
зашептáти -чу -чуть зав.; 

зашептáный
зашывáти незав.; 

зашывáный
зашќти -шыю -ють зав.; 

зашќтый
зашкóлёвати -люю -ють 

незав.; ный
зашколΐня -я с (слов.)
зашколћти -лю -лять зав.; 

зашколéный; з. ся
зашкрептáти -пчу -чуть зав.; 

ный
зашмáрити -рю -рять зав.; 

зашмáреный
зашнуровáти -рýю -ють 

зав.; ный
зашóром адв.
зашпаровáти -рýю -ють 

зав.; ный (слов.)
зашпóтати зав.; ный; з. ся
зашпрайцовáти -цýю -ють 

зав.; ный; з. ся
зашпунтовáти -тýю -ють 

зав.; ный
зашрубовáти -бýю -ють 

зав.; ный
заштóпкати зав.; ный
зашумíти -млю -лять зав.
зашухотΐти -хóчу -тять зав.
зáязд -у м; óвый; (слов.)
заятћ зáйму -муть зав.; 

заятќй
зáяць зáйця -їв м; зањчій; 

зáйчік -а м
заячáти -чý -чáть зав.
заячíха -ы ж
збáбрати зав.; збáбраный
збáвити -влю -влять зав.; 

збáв(л)еный; з. ся
збавлњти незав.; ный; з. ся

збагáти незав. (обл.)
збáгнути -ну -нуть зав. 

(обл.)
збаґровáти -рýю -ють зав.; 

ный
збаламутћти -чу -тять зав.; 

збаламучéный
збаланцовáти -цýю -ють 

зав.; ный
збалћти -лю -лять зав.; 

збалéный; з. ся
збанкротовáти -тýю -ють 

зав.; ный
збáчіти -чу -чать зав.; 

збáченый
збелавíти -íє -íють зав.; 

збелавíтый
зберáня -я с
зберáтель -я -ів м;  

ка -ы -лёк ж;  
зберáтельскый

зберáти незав.;  
зберáный; з. ся

зберáч -á -ів м;  
ка -ы -чок ж

збéрный
збéрня -ї ж
збесчестћти -чещу -стять 

зав.; збесчещéный
збíвшыти -шу -шать зав.; 

збíвшеный
збíвшовати -шую -шýють 

незав.; ный
збігáти незав.; з. ся 

(молокó, полотнó)
збігáти (з бéрега) незав.
збíгнути -ну -нуть зав.;  

тый; з. ся
збíглый
збíговати ся  

збíгують ся незав.
збігóвиско -а с
збідачíти -чу -чать зав.; 

збідачéный; з. ся
збіднΐти -нΐю -ють зав.; 

збіднΐтый
збідовáный; ї/о адв.;  

ость -и ж
збізовáти ся -зую ся  

-ють ся зав.; ный
Збíйне -ого с; Збійнњн  

-а -њн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
збійнњньскый

збілΐти -лΐю -ють зав.; 
збілΐтый

збíнек -нка м; збінчá -ти с; 
збíнечок -чка м; збінчíско 
-а с (діал.)

збíрка -ы -рок ж; óвый
збíрканя -я с
збíркати незав.; ный
збірократізовáти -зýю -ють 

зав.; ный
збíслый; о адв.; ость -и ж
збіснћти ся збíснить ся  

-нять ся зав.
збивáти незав.;  

збивáный
збћти зóбю зóбють зав.; 

збћтый
збињчка -ы -чок ж
збывáти ся незав.
збыстрΐти -рΐю -ють зав.
збќти ся збýду ся -дуть ся 

зав.
збќток -тка -ів м (слов.)
збытковáня -я с
збытковáти -кýю -ють 

незав.; з. ся
збытóчник -а м
збытóчный; ї/о адв.;  

ость -и ж (слов.)
збќхнути -ну -нуть зав.;  

з. собі/сі
збќхнутя -я с
збыхáня -я с
збыхáти незав.
зблΐднути -ну -нуть зав.;  

тый
зближќти -жу -жуть зав.; 

зблћженый; з. ся
зблћжованя -я с
зблћжовати -жую -ють 

незав.; ный; з. ся
зблћзка адв.
зблудћти -джу -дять зав.; 

зблуджéный
зблювáти зав.; 

зблювáный; з. ся
збогатΐти -тΐю -ють зав.
збогатћти -чу -тять зав.; 

збогачéный
збóгом інт.
збóжнёваня -я с (слов.)
збóжнёватель -я м;  

ка -ы -лёк ж (слов.)
збóжнёвати -нюю -ють 

незав.; ный (слов.)
збóжный (побóжный) -ΐ -о 

адв.; ость -и ж

зачленΐня збóжный
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Збой -я м; Збоњн -а -ів м;  
ка -ы -нок ж; збóйскый

збой і збíй збóя м; 
збíйскый; ство -а с

збóйник -а м і збíйник; 
збойницькый; цтво -а с

збойничíти і збійничíти 
незав.

збóку адв.
збольшевізовáти -зýю -ють 

зав.; ный
збомбардовáти -дýю -ють 

зав.; ный
збóр -у м; зборóвый і 

збóры -ів мн.
Збóрів -ова м; Зборівчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
скый

збóрник -а м
зборóвня -ї ж (слов.)
збороздћти -зджу -здять 

зав.
збрань -и ж (слов.)
збрáтаня -я с
збрáтати зав.; ный; з. ся
збрехáти ся зав.
збрыдћти -джу -дять зав.; 

збрыджéный; з. ся
збрќснуте і збрќсле 

(молокó сквашéне)
зброёвка -ы -вок ж (слов.)
зброїня -я с
збрóїти -óю -ять незав.; 

зброџный
збрóйный
збрóйнош -а м (слов.)
зброњрь -њ -íв м;  

скый; ство -а с
збрусћти -шу -сять зав.; 

збрусéный (слов.)
збудћти -джу -дять зав; 

збуджéный; з. ся
збудовáти -дýю -ють зав.;  

ный; з. ся
Збýдьска Бíла ж; Білњн -а  

-ів м; ка -ы -нок ж; 
збудьскобіляньскый

збýряти зав.; збýряный; 
(слов. в зн. звалћти)

збýтнїти -нїє -ють зав.;  
тый, -лый

збýхати зав.; ный
збýшок -шка -м і бóденка  

-ы ж; збýща -ати с
звáда -ы звад ж

звáдити ся -джу ся -дять ся 
зав.; звáдженый

звадлћвый; ость -и ж
зважáти незав.; ный
звáжыти -жу -жать зав.; 

звáженый; з. ся
зважнΐти -нΐю -ють зав.;  

тый
звáжовати -жую -ють 

незав.; ный
Звáла -ы ж; Звалњн -а -њн/-ів  

м; ка -ы -нок ж; звáльскый
звáлёвати -люю -ють 

незав.; ный
звалћти -лю -лять зав.; 

звалéный; з. ся
звалцовáти -цýю -ють зав.; 

ный
звалњти зав.; звалњный; 

з. ся
звáлькати зав.; 

звáльканый
звáня -я с
звапнΐти -нΐє -ють зав.; 

звапнéный
зварёвати -рюю -ють 

незав.; ный
зварћти -рю -рять зав; 

зварéный; з. ся
звáрка -ы ж
зварњти незав.; ный
зварњня -я с
зварњч -á -íв м; ка -ы -чок 

ж; зварњцькый (слов.)
звáти зву звуть зав.;  

ный; з. ся
звáч -á м; чка -ы -чок ж
зведáвый; о адв.;  

ость -и ж
звéзлиско -а с
звéзти -зу -зуть зав.; 

звéзеный; з. ся
звекшќти -шу -шать; 

звекшéный; з. ся
звекшовáк -á м (слов.)
звéкшовáти -шýю -шýють 

незав.; ный; з. ся
звелебћти -блю -лять зав.; 

звелебéный
зверéчі і звéргнути -гну  

-нуть зав.; тый
звертáти незав.; з. ся
зверьбовáти -бýю -ють 

зав.; ный; з. ся
звéрьха адв.

звéсти -ду -дуть зав.; 
звéдженый

звéчера адв.
звечерΐти ся -рΐє ся зав.
звΐдати ся і звíдовати ся  

-дую ся -дують ся незав.; 
звíдованый

звіздá -ќ звíзд ж; ный
звіздáрь -њ -їв м;  

ка -ы -рёк ж
звíр -у м
звíрёвати (і звірњти) -рюю  

-ють незав.; ный; з. ся
звіринá -ы ж
звíрити -рю -рять зав.; 

звíреный; з. ся
звіря -њти с; тко -а -ток с; 

звірњчій
звірњтник -а м; óвый
звірь -њ -їв м; звíрьскый;  

скость -и ж; ство -а с
звíсити -шу -сять зав.; 

звíшеный; з. ся
звíсть -и ж
звістовáня -я с
звістовáти -тýю -ють зав.  

і незав.; ный
звістовáтель -я м;  

ка -ы -лёк ж; скый
звітрянћна -ы ж
звітрњти зав.; звíтряный
звічнћти -ню -ня зав.; 

звічнéный
звивáти незав.; ный; з. ся
звћнути -ну -нуть зав.;  

тый; з. ся
звћскнути -ну -нуть зав.
звћти -ћю -ють зав.; 

звћтый; з. ся
звык -у -ів м; óвый; 

звќчный
звыкáти незав.;  

з. собі/сі
звќклость -и ж; 

звќклостный
звќкнути -ну -нуть зав.;  

тый; з. собі/сі
звыкóвый
звќразнити -ню -нять зав.; 

звќразненый
звысóка адв.
звќчай -ю -їв м
звычáйный; ї/о адв.;  

ость -и ж
звышéный

Збой звышéный
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звќшыти -шу -шать зав.; 
звќшыти ся звышить ся  
-шать ся зав.

звќшный
звќшовати -шую -ють 

незав.; ный
звќшовати ся -шує ся  

-шують ся незав.
звќшок -шку -шків м;  

шкóвый
звóвгнути -гне -гнуть зав.; 

звóвгнутый
звóвгнутя -я с
звовчíня -њ с
звóвгчовати -чую -ють 

незав.; ный
звод -у м; óвый; ный;  

ї адв.; ость -и ж
зводћтель -я м;  

ка -ы -лёк ж; скый
зводћти -джу -дять незав.
зводнатΐти -тΐє -тΐють зав.; 

зводнатΐлый
звоёвáти -Ђю -Ђть зав.; 

 ный
звоз -у м
звозћти -жу -зять зав.; 

звожéный і звозéный
звóзка -ы -зок ж
зволїкáти незав.; ный
зволочí -чý -чáть зав.; 

зволочéный
звóнка адв.
звóнкый  

і дзвонкќй/дзвінкќй
звóра -ы ж
звук -а -ів м; óвый; о адв.; 

ость -и ж
звуковóд -а м
звуконаподóбнюючій
звукотворíня -я с
звукотїснќй; о адв.;  

ость -и ж (слов.)
звулґарізовáти -зýю -ють 

зав.; ный
звýра -ы -вýр ж
звучáти -чíть -чать незав.
звучáня -я с
звýчка -ы -чок ж
звýчный; ї/о адв.;  

ость -и ж
звязáти -жу -жуть зав.; ный
звњзка -ы ж; звњзочный
звњзный; ї/о адв.;  

ность -и ж

звњзовати -зую -ють незав.; 
ный

звязь -и -ей ж; ный; о адв.
згáбати зав.; згáбаный
згáвкнути -кне -кнуть зав.
згавранћти ся -ню ся -нять 

ся зав.; згавранéный
згандлёвáти -лЂю -ють 

зав.; ный; (арх,)
зганћти -ню -нять зав.; 

зганéный
зганобћти -блю -лять зав.; 

зганоб(л)éный
зганњти незав.; зганњный; 

з. ся
згарджавíти -вíє -вíють зав.; 

вéный
згáркнути -ну -нуть зав.; 

з. ся
згармонізовáти -зýю -ють 

зав.; ный
згасћти -шу -сять зав.; 

згашéный
згáснути -ну -нуть зав.; 

згáснутый
згатћти -чу -тять зав.; 

згачéный
згвáрёвати -рюю -ють 

незав.; ный; з. ся
згвáрити -рю -рять; 

згвáреный; з. ся
згварњти ся незав.
згíркнути -кне -кнуть зав.; 

згíркнутый і згíрклый
згіршќти -шу -шать зав.; 

згіршéный
згíршовати -шую -ють 

незав.;  -ный
згыб -у -ів м; óвый
згќкнути -ну -нуть зав.
згынáти незав.;  

згынáный; з. ся
згќнути -ну -нуть зав.; тый
зглобћти -блю -лять зав.; 

зглобéный
зглубóка адв.
згнћти -ћє -ћють зав.; 

згнћтый
згоблёвáти -лЂю -ють зав.; 

ный
згóда -ы згод ж
згóдный; ї/о адв.;  

ость -и ж
згóднути ся -ну ся -нуть ся 

зав.

згóїти -їть -ять зав.; з. ся
зголоднΐти -нΐю -ють зав.;  

тый
згóн -у м
згóрбити -блю -лять зав.; 

згорблéный; з. ся
згордΐти -дΐю -дΐють зав.; 

згордΐтый і згордΐлый
згоренћско -а с (слов.)
згорΐти -рЂ -рњть зав.; 

згорΐтый
згóры адв.
згорнýти -ну -нуть зав.;  

тый
згортáти незав.; ный
зготóвити -влю -влять зав.; 

зготовлéный
зготóвлёвати -люю -ють 

незав.; ный
згрáбати зав.; згрáбаный
згрáбкы -бок лем мн. ж
згрáбнути -ну -нуть зав.;  

тый
згрáбовати -бую -ють 

незав.; ный
згрібáти незав.; згрібáный
згрішíня -я с
згрішќти -шу -шать зав.; 

згрішéный
згрызáти незав.; з. ся
згрќзнути -ну -нуть зав.;  

тый
згрќзти -зý -зýть зав.; 

згрќзеный
згрýба адв.
згрýбнути -ну -нуть зав.;  

тый
згубћти -блю -ять зав.; 

згуб(л)éный
згýбный; ї/о адв.;  

ость -и ж
згýжвати зав.;  

згýжваный
згýлькати ся -кать ся зав.; 

ный
згурдћти ся зав. (обл.)
згуркотΐти -чу -тњть зав.
згýрта адв.
згýста адв.
згустћти -щу -стять зав.; 

згущéный
згýстнути -ну -нуть зав.;  

тый
згущáти і згýщовати незав.; 

ный

звќшыти згущáти
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зґаздовáти -дýю -ють зав.; 
ный

зґвалтовáти -тýю -ють зав.; 
ный

зґéзити ся -зить ся -зять 
ся зав.

зґыбóвдати зав.; ный 
(обл.)

зґрáбный
здавáти незав.; ный; з. ся
здавћти -влю -влять зав.; 

здав(л)éный
здáвлёвати і здавлњти 

незав.; ный
здáвна адв.
здалéка адв.
зданΐня -я с
зданћти -ню -нять зав.; 

зданéный
здаóдкы адв.,
здарћти ся -рить ся -рять 

ся; здарéный
здáрный; ї/о адв.
здáрьма адв.
здатћ здам здадýть зав; 

здáный; здатћ ся
здвиг -у -ів м; óвый
здвигáк -á  

(слов. в зн. гéвер) м
Здвћгы лем мн. (церьковне 

свњто – Воздвіжéніє 
Хрестá Госпóднёго)

здвóёвати -юю -ють незав.; 
ный

здвоΐня -я с
здвóїти -óю -ять зав.; 

здвóєный
здемократізовáти -зýю -ють 

зав.; ный
здемоловáти -лýю -ють 

зав.; ный
здепрімовáти -мýю -ють 

зав.; ный
здерáти незав.; ный
здеревянΐти -нΐю зав.; тый
здéрство -а с
здéрти зóдру зóдруть зав.; 

здéртый і зодрáтый
здеформовáти -мýю -ють 

зав.; ный
здецімовáти -мую -ють зав.; 

ный
здíрник -а -ів м; здірнечíско 

-а м і с  
(тот, хто дакóго здéрать)

здївáти незав.; з. ся
здΐти здΐю -ють зав.; здΐтый
здичавíти -íю -íють зав.;  

тый
здќрвити -влю -влять зав.; 

здырв(л)еный
здых -у м (зморΐня)
здыхáти -хать -ють незав.
здну, зднýка адв.
здобћти -блю -лять незав.; 

здоб(л)éный (слов.)
здобќти -бýду -дуть зав.; 

здобќтый
здобрΐти -рΐю -ють зав.; 

здобрΐтый
здовжáти і здóвжовати 

незав.; ный
здóвжыти -жу -жать зав.; 

здóвженый
здовірњти ся і здовíрёвати 

ся незав.
здовíрити ся -рю ся -рять 

ся зав.
здоводнΐня -я с (слов.)
здоводнћти -ню -нять зав.; 

здоводнéный (слов.)
здогáдати зав.; ный; з. ся
здогáдовати -дую -ють 

незав.; ный; з. ся
здоганњти незав.; ный
здогадлћвый; ость -и ж
здогонћти -ню -нять зав.; 

здогонéный
здоконалїня -я с (слов.)
здоконалћти -лю -лять зав.; 

здоконалéный (слов.)
здóлы адв.
здомашнΐти -нΐє -ють зав.; 

тый
здомашнћти зав.; 

здомашнéный
здорóв(л)я -я с  

і здрáвя -я с
здоровћти і здрáвити -влю 

-влять незав.; з. ся
здорóвый і здрáвый; о 

адв.
здорóвкати і здрáвкати 

незав.; з. ся
здорожáти/здорожќти -жу 

-жать зав.; здорожéный;  
ость -и ж

здорожíня -я с
здорóжовати -жую -ють 

незав.; ный

здохлћна -ы -лћн ж
здóхлњк -á -íв мн. -ци м
здóхнути -ну -нуть зав.;  

тый
здрáвічко -а с і здорóвічко 

-а с
здравóтник -а мн. -ци м;  

ничка -ы -чок ж;  
нћцькый; нћцтво -а с

здравóтный; ї/о адв.;  
ность -и ж

здрáпнути -ну -нуть зав.;  
тый

здрíбнёвати -нюю -ють 
незав.; здрíбнёваный

здрібнΐти -нΐю -ють зав.; 
здрібнΐтый і здрібнΐлый

здрíбнюючій
здрћмнути -ну -нуть зав.;  

з. собі/сі
здротовáти -тýю -ють зав.; 

ный
здужќти -жу -жать зав.; 

здружéный; з. ся
здрýжовати -жую -ють 

незав.; ный; з. ся
здружстéвнёвати -нюю  

-ють незав.; ный
здружстевнћти -ню -нять 

зав.; здружстевнéный
здрњчій і зрњчій -ого
здубонΐти -нїю -ють зав.
здувáти незав.; ный
здуднΐти -нить зав.
здýдрати зав.; ный
здýмати зав.; ный
здýпкати зав.; ный
здурΐти -рΐю -ють зав.; тый
здусћти -шу -сять зав.; 

здусéный
здýти -ю -ють зав.;  

тый; з. ся
здушќти ся -шу ся -шать ся 

зав.; здушéный
зéбра -ы бер ж
зекономізовáти -зýю -ють 

зав.; ный
зеконóмити -млю -лять 

зав.; зеконóмленый
зелектрифіковáти -кýю  

-ють зав.; ный
зеленΐти -нΐє -нΐють незав.; 

з. ся
зеленћна -ы ж; 

зеленинóвый

зґаздовáти зеленћна
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зеленинáрь -њ -ΐв м; ка -ы  
-рёк ж; скый; ство -а с

зелéный
Зелéный четвéрь  

(цер. свњто) -ого -га
зеленкáвый,  

зеленкáстый
зéлень -и і зéлінь -лени ж
зéлер -у м; óвый
зéман -а м; земнњньскый
земледΐлець -лця -їв м; 

земледΐльскый (обл.)
землемірњч -á -íв м;  

скый; ство -а с
Зéмля -ї ж (планéта)
зéмля -ї -мель ж; 

земéльный; землянќй
землњнка -ы -нок ж
зéмный (зéмна кýля); 

зéмськый (жќвот)
Зéмплін -а м; Земплінчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
земплíньскый

зенíт -у м
зéренце -я с
зéрно -а с; зéрня -њти мн. 

зернњта с; ны (робóты)
зефектíвнёвати незав.;  

ный
зефектівнћти -ню -нять 

зав.; зефектівнéный
зефíр -у м; óвый
зжáлїти зжáлїє зав.; 

зжáлїтый (сыр)
зжалΐти ся -лїю ся -ють ся 

зав.
зжáти зóжну -нуть зав.; тый
зжывáти ся незав.
зжќти ся -ќю ся -ыЂть ся 

зав.; зжќтый
зжóвкнути -не -нуть зав.;  

тый
ззýти -ýю -ýють зав.; 

ззýтый; з. ся
ззњбнути -ну -нуть зав.;  

тый
зíвати -ам -ають незав.
зінтензівнћти -ню -нять 

зав.; зінтензівнéный
зіпс -а/-у м; óвый
зіск -у м; óвый (слов.)
зіставáти незав.
зістáти -ну -нуть зав.
зíстити -щу -стять зав.; 

зíщеный

зíщовати -щую -ють незав.; 
ный

зΐля -я с
зћма -ы зим ж; зћмный; 

зимýшнїй
зимá (хóлодно) предік.
зимнíця -ї ж
зћмник -а -ів м (слов. в зн. – 

зимушнїй ґéрок, мáнтель)
зћмно предік.
зимовáня -я с
зимовáти -мýю -ють незав.; 

ный
зимóвиско -а с
зыйтћ -йду -дуть зав.; з. ся
злагодћти -джу -дять зав.; 

з. ся
зладћти -джу -дять зав.; 

зладжéный; з. ся
злáзити зав.
зламáти -млю зав.; 

зламáный; з. ся
злáмовати -мую -ють 

незав.; ный; з. ся
златћстый; о адв.
златћти -чу -тять незав.; 

злачéный; з. ся
злáтка -ы -ток ж  

і златóвка -ы -вок ж
злáтник -а мн. -ци 

м; златницькый; 
златнћцтво -а с

злáто -а с; злáтый; злáтко 
-а с

златоволóсый
златовлáска -ы -сок ж 

(слов.)
златокóп -а -ів м
златонóсный; ость -и ж
златоýстый
зле адв.
зле-недóбрї адв.
злéгка адв.
злегчíти -чу -чать зав.; 

злегчéный
злéгшовати -шую -ють 

незав.; ный
злетΐти -чу -тћть -тњть зав.; 

з. ся
злетовáти -ýю -ють зав.;  

ный (в зн. – сціновáти)
зліквідовáти -дýю -ють зав.; 

ный
злінчовáти -чýю -ють зав.; 

ный

злісовáти -сýю -ють зав.;  
ный

злΐва адв.
злїгáти незав.
злїзáти незав.; з. ся
злΐзти -зу -зуть зав.; з. ся
злїнивíти -íю -íють зав.;  

тый
злїнћти ся -нить ся  

-нять ся зав.; злїнéный
злїпћти -плю -лять зав.; 

злїп(л)éный
злΐплёвати -люю -ють 

незав.; ный
злїпшќти -шу -шать зав.; 

злїпшéный; з. ся
злїпшовáк -а -ів м (слов.)
злΐпшователь -я м; ка -ы  

-лёк ж; скый; ство -а с 
(слов.)

злΐпшовати -шую -ють 
незав.; ный; з. ся

злїтáти ся і злΐтовати ся 
незав.

злћва -ы ж
зливáрня -ї -ень ж (слов.)
зливáти незав.; ный; з. ся
зливáч -á -íв м;  

ка -ы -чок ж;  
скый; ство -а с (слов.)

злћвкы -вок ж лем мн.
злћзати -жу -жуть зав.; 

злћзаный
зло -а с; злый
злóба -ы злоб ж; злобный
злóдїй -я -їв м; ка -ы -ёк ж; 

скый; ство -а с
зложенћна -ы -нин ж
зложéнка -ы -нок ж (слов.)
зложенопідрњдный
зложеноприрњдный
зложеноскорочéный
зложíня -я с
зложќти -жу -жать зав.; 

зложéный; з. ся
злóзвык -у -ів м
злом -у м; óвый
злом(л)éный; ї/о адв.;  

ость -и ж
зломћти -млю -лять зав.; 

з. ся
зломысéлник -а мн. -ци м;  

мысéлничка -ы -чок ж
зломысéлный; ΐ о адв.;  

ость -и ж

зеленинáрь зломысéлный
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злопотΐти -чу -тњть зав.
злосовáти -сýю -ють зав.;  

ный
злостћти -щу -стять незав.; 

з. ся
злóстник -а -ів м
злóстный; ї/о адв.
злость -и ж
злóтый (грóшы)
злóчін -у -ів м (слов.)
злочíнець -нця -їв м; 

злочінéцькый (слов.)
злочíнный; ї/о адв.;  

ость -и ж
злудћти -джу -дять зав.; 

злуджéный
злупћти -плю -плять зав.; 

злуп(л)éный; з. ся
злуплњти і злýплёвати 

незав.; ный
злýповати -пую -ють  

незав.; ный
злýчіти -чу -чать зав.; 

злýченый; з. ся
злýчка -ы -чок ж; óвый
злýчник -а -ів м; óвый
злýчовати -чую -ють  

незав.; ный
злýчуючій
злýщіти -щу -щать зав.; 

злýщеный
злЂщіня -я с
злЂдщованя -я с
злюдщовати -щую -ють 

незав.; ный
злюфтовáти -тýю -ють  

зав.; ный
злњти -лΐю -ють зав.; 

злњтый
злятинá -ы ж; óвый
злячí злњгну -нуть зав.; 

злягнýта
змагáти ся незав.
змайстровáти -рýю -ють 

зав.; ный
змаповáти -пýю -ють зав.;  

ный
змарнΐти -їю -ють зав.;  

тый
змарнћти -ню -нять зав.; 

змарнéный
зматеріалізовáти -зíю -ють 

зав.; ный
зматуровáти -рýю -ють  

зав.; ный

змачáти зав.;  
змачáный; з. ся

зменшíня -я с
зменшќти -шу -шать зав.; 

зменшéный; з. ся
змéншованя -я с
змéншовати -шую -ють 

незав.; змéншованый; 
з. ся

змéншуючій
змерзлћна -ы ж; óвый
змерзлинáрь -њ м;  

ка -ы -рёк ж; скый
змéрзнути -ну -нуть зав.;  

тый
змертвíти і замертвíти -íю  

-ють зав.; тый
змерьк -а/-у м
змерькáти ся змéрькать ся 

незав.
змéсти змéту -туть зав.; 

змéтеный
зметáти зав.; зметáный
зметовћско -а с
змеханізовáти -зýю -ють 

зав.; ный
змій -я м і змíя -ї ж
зміксовáти -сýю -ють зав.; 

ный
змілітарізовáти -зýю -ють 

зав.; ный
змíна -ы -ін ж
змінáрня -ї ж
змінћти -ню -нять зав.; 

змінéный; з. ся
змíнка -ы -нок ж
змінњти і змíнёвати незав.; 

ный
змірћти -рю -рять зав.; 

змíреный; з. ся
змірлћвый; о адв.;  

ость -и ж
змíрнёвати -нюю -ють 

незав.; ный; з. ся
змíрнюючій
змíрюючій
змíряти зав.; ный
змісћти -íшу -сять зав.; 

змішéный
змістћти ся -щу ся -стять 

ся зав.
змітáти незав.; ный
змíтовати -тую -ють незав.; 

ный
змітóвиско -а с

змíцнёвати -нюю -ють 
незав.; ный

зміцнΐти -нїю -нїють зав.; 
зміцнΐтый

зміцнћти -ню -нять зав.; 
зміцнéный

змішанћна -ы ж
змішáти зав.; ный; з. ся
змíшовати -шую -ють 

незав.; ный; з. ся
змíя -ї ж
змћловати ся -лую ся -ють 

ся зав.
змћлованя -я с
змывáти незав.; змывáный
змќкнути -ну -нуть зав.
змылћти -лю -лять зав.; 

змылéный; з. ся
змќти -ыю -ють зав.; тый
змышлњня -я с
змышлњти незав.
змлóцок -цка м
змобілізовáти -зýю -ють 

зав.; ный
змóвкнути -ну -нуть зав.;  

тый
змодернізовáти -зýю -ють 

зав.; ный
змозольнатΐти -тΐє -тΐють 

зав.
змóкнути -ну -нуть зав.;  

тый
змолóти змéлю -ють зав.; 

змолóтый
змолотћти -лóчу -тять зав.; 

змолочéный
змонтовáти -тую -ють зав.; 

ный
змордовáти -дýю -ють зав.; 

ный; з. ся
зморћти -рю -рять зав.; 

зморéный; з. ся
зморóжовати -жую -ють 

незав.; ный
зморозћти -жу -зять зав.; 

зморожéный
змóрщіти -щу -щать зав.; 

змóрщеный; з. ся
змóрщка -ы -щок ж
змотанћна -ы ж
змотáти зав.; змотáный; 

з. ся
змочí -жу -жуть зав.; з. ся
змочíти -чу -чать зав.; 

змочéный; з. ся

злопотΐти змочíти
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змудрΐти -рΐю -ють зав.; 
змудрΐтый

змужнΐти -нΐю -ють 
зав.;змужнΐлый і 
змужнΐтый

змутћти -чу -тять зав.; 
змучéный; з. ся  
(масло в зн. колотћти)

змýчіти -чу -чать зав.; 
змýченый; змýчіти ся

змýшеный
зм(н)ягчíти -чу -чать зав.;  

чéный; з. ся
зм(н)њгчовати -чую -ють 

незав.; ный; з. ся
зм(н)ягкнути -ну -нуть зав.; 

тый
знáгла адв.
знак -а/-у м; óвый
знáлець -я -їв м; зналкќня 

-ї -кќнь ж; зналéцькый
знáлый
знáлость -и ж;  

знáлостный
знáмый -ого м
знáмка -ы -мок ж; óвый
знáмость -и ж
знáня -я с
знароднћти -ню -нять зав.; 

знароднéный
знасилнΐня -я с
знасилнћти -ню -нять зав.; 

знасилнéный
знати знаю/знам -ють 

незав.; знáючій
знáчіти -чу -чать незав.; 

значéный
знáчка -ы -чок ж; óвый
значкáрь -њ м; скый;  

ство -а с
значковáти -кýю -ють 

незав.; ный
знáчный; ї/о адв.
значóк -чкá м
знашанлћвый; о адв.;  

ость -и ж
знашáти незав.; ный; з. ся
знáшка -ы -шок ж; óвый; 

(слов.)
зневáжыти -жу -жать зав.; 

зневáженый
зневáжовати і зневажáти 

незав.; ный
знелюбћти -блю -лять зав.; 

знелюб(л)éный; з. ся

зненавћдїти -джу -дять 
зав.; зненавћдженый; 
з. ся

знеохóтити -чу -тять зав.; 
знеохóченый

знепокóёвати -коюю -ють 
незав.; ный

знепокóїти -кою -ять зав.; 
знепокóєный; ость -и ж

знеприємнћти -мню -нять 
зав.; знеприємнéный

знеприятелћти -éлю -лять 
зав.; знеприятелéный; з. 
ся; з. собі/сі

знервóзнёвати -нюю -ють 
незав.; ный; з. ся

знервознΐня -я с
знервознΐти -нΐю -ють зав.
знервознћти -ню -нять зав.; 

знервознéный; з. ся
знéсти -су -суть зав.; 

знéсеный; з. ся
знетворћти -рю -рять зав.; 

знетворéный
знеужывáня -я с
знеужывáти незав.; ный
знеужќти -жќю -ють зав.;  

тый
знеужќтя -я с
знїжнΐти -нΐю -ють зав.; 

знїжнéный
знћжыти -жу -жать зав.; 

знћженый; з. ся
знћжовати -жую -ють 

незав.; ный; з. ся
зникáти незав.; ный
знћкнути -ну -нуть зав.;  

тый
знимáти незав.;  

ный; з. ся
знћчіти -чу -чать зав.; 

знћченый; з. ся
знóва адв.
зновузроджéный
зновузроджíня -я с
зносћти -шу -сять незав.; 

зношéный
зносóк -скá м
зношáрь -я -їв м (обл.)
знЂхати ся зав.;  

знЂханый
знятћ здóйму здóймуть зав.; 

знятќй; з. ся
зо преп.
зобїмáти зав.; ный; з. ся

зоблечí і зболочí -чý  
-чуть зав.; зоблечéный  
і зболóченый; з. ся

зоблїкáти і зболїкáти 
незав.; з. ся

зображáти незав.; ный; 
з. ся

зобразћти -жу -зять зав.; 
зображéный; з. ся

зобрáти -бéру -руть зав.;  
тый; з. ся

зовíця -ї -íць ж (обл.)
зовсњгды адв.
зогнáти -жéну -жéнуть зав.; 

тый
зогнћти зав.; тый
зогнýти -ну -нуть зав.;  

тый; з. ся
зогрáти -граю -ють зав.;  

тый; з. ся
зогрївáти незав.;  

ный; з. ся
зогрΐти -рΐю -ють зав.;  

тый; з. ся
зодвћгнути -ну -нуть зав.;  

тый
зоднятћ зодóйму -муть зав.; 

зоднятќй
зожáти -жну -жнуть зав.; 

зожáтый
зожерáти незав.; ный; з. ся
зожéрти -жру -жруть зав.;  

тый
зожынáти незав.; ный
зозáду адв.
зозýля -ї -зуль ж (кукóвка)
золá -ќ ж
золћти (лýгом) -лю -лять 

незав.; золéный
золотћти -чу -тять незав.; 

золочéный
золотќй і злáтый
зóлото -а с і злáто -а с
зомкнути ся зав.; 

зомкнýтый
зóна -ы зон ж; зонóвый
зоолóґія -ії ж; лóґ -а м;  

лоґічка -ы -чок ж;  
лоґíчный

зоопáрк -а/-у м
зоотéхніка -ы ж; тéхнік -а 

м; тéхнічка -ы -чок ж;  
технíчный

зоофілія -ії ж
зопинáти незав.; ный

змудрΐти зопинáти
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зопсýти -сýю -ють зав.;  
тый; з. ся

зопрΐти -ΐє -ΐють зав.;  
тый, -лый

зопятћ зóпну -нуть зав.;  
тый

зорáти -рю -рять зав.; ный
зорвáти -ву -вуть зав.;  

ный, -тый
зорґанізовáти -зýю -ють 

зав.; ный; з. ся
зóрка -ы -рок ж (арх.)
зорнíця -ї -іць ж;  

зорнíчка -ы ж
зóрный
зóря -ї зорь ж
зорьєнтовáти -тую -ють 

зав.; ный; з. ся
зосћлнёвати -нюю -ють 

незав.; ный; з. ся
зосилнΐти -нΐю -ють зав.;  

тый
зосилнћти -ню -нять зав.; 

засилнéный; з. ся
зосќпати -плю -плють зав.; 

ный; з. ся
зосќповати -пую -ють 

незав.; ный; з. ся
зосыхáти незав.;  

ный; з. ся
зоскáковати -кую -ють 

незав.
зóскок -а/-у м
зоскóчіти -чу -чать зав.; 

зоскóченый
зослабћти -блю -лять зав.; 

зослаб(л)éный; з. ся
зослáбнути -ну -нуть зав.; 

тый
зослáбовати -бую -ють 

незав.; ный
зосмíшнёваня -я с
зосмíшнёвати -нюю -ють 

незав.; ный; з. ся
зосмішнћти -ня -нять зав.; 

зосмішнéный; з. ся
зосмутнΐти -ΐю -ΐють зав.;  

тый, лый
зосновáти -нýю -ють зав.;  

ный
зоспóду адв.
зостáток -тка -ів м; 

зостаткóвый
зóстрёвати -рюю -ють 

незав.; ный; з. ся

зострћти -рю -рять зав.; 
зострéный; з. ся

зóстрїл -у м
зострΐлёвати -люю -ють 

незав.; ный
зострΐлити -лю -лять зав.; 

зострΐленый
зострћженый
зострћти -рю -рять зав.; 

зострéнный; з. ся
зостричí -ижý -жуть зав.
зострóёвати -оюю -ють 

незав.; ный
зострóїти -óю -ять зав.; 

зострóєный
зóступ -у -ів м ; óвый
зоступћти -плю -плять зав.; 

зоступ(л)éный
зостýпный; ї/о адв.;  

ость -и ж
зостýповати -пую -ють 

незав.; ный
зосýкати зав.; зосýканый
зóсун -у м; óвый  

і зосýнутя -я с
зосýнути -ну -нуть зав.;  

тый; з. ся
зосуровíти -íю -íють зав.;  

тый
зосхнýти -ну -нуть зав.;  

тый; з. ся
зотмивáти ся зотмћвать ся 

незав.
зотмћти ся зóтмить ся зав.
зотрочíня -я с
зотрочíти -чу -чать зав.; 

зотрочéный
зотрóчовати -чую -ють 

незав.; ный
зохабћти -блю -лять зав.; 

зохаб(л)éный
зохаблњти незав.; ный
зóчник -а м (зїля)
зошалΐти -íю -íють зав.;  

тый
зошывáти незав.; ный
зошырóка адв.
зóшыт -а -ів м; óвый
зошќти -ќю -ють зав.; тый
зошкрябáти зав.; ный
зошкрњбовати -бую -ють 

незав.; ный
зошмáрити -рю -рять зав.; 

зошмáреный
зоштатнΐня -я с

зоштатнћти -ню -нять зав.; 
зоштатнéный

зоштілізовáти -зýю -ють 
зав.; ный

зощíпати зав.; ный
зрáда -ы зрад ж
зрáджовати -джую -ють 

незав.; ный
зрáдити -джу -дять зав.; 

зрáдженый
зрáдник -а м
зрáдный; ї/о адв.;  

ость -и ж
зрáдовати -дую -ють зав.;  

ный; з. ся
зражáти незав.;  

ный; з. ся
зрáжка -ы -жок ж; óвый
зраз -у -ів м
зразенћна -ы -нин ж
зрáзити -жу -зить зав.; 

зрáзеный; з. ся
зрáзу адв. і парт.
зрайзовáти -зýю -ють зав.; 

ный
зрайтовáти -тýю -ють зав.; 

ный
зрак -у м; óвый; о адв.
зрáна адв.
зрáнёвати -нюю -ють 

незав.; ный
зранΐня -я с
зранћти -ню -нять зав.; 

зранéный; з. ся
зрапортовáти -тýю -ють 

зав.; ный (арх.)
зрáст -у м
зраховáти -ýю -ють зав.;  

ный
зраціоналізовáти -зýю -ють 

зав.; ный; з. ся
зревідовáти -дýю -ють зав.; 

ный
зреволуціонізовáти -зýю  

-ють зав.; ный
зредіґовáти -ґýю -ють зав.; 

ный
зредуковáти -кýю -ють зав.; 

ный
зрежіровáти -рýю -ють зав.; 

ный
зрекапітуловáти -лýю  

-лýють зав.; ный
зреконштруовáти -руýю  

-ýють зав.; ный

іглá зреконштруовáти
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зренíця -ї -іць ж; нíчка -ы  
-чок ж

зренововáти -вýю -ють зав.; 
ный

зреорґанізовáти -зýю -ють 
зав.; ный

зрепаровáти -рýю -ють зав.; 
ный

зрепродуковáти -кýю -ють 
зав.; ный

зречí ся -чý ся -чýть ся зав.
зрештавровáти -рýю -ють 

зав.; ный
зрíвнати зав.;  

ный; з. ся
зрíвнёвати -нюю -ють 

незав.; ный
зрівноправнћти -вню -нять 

зав.; нéный
зрїдћти -джу -дять зав.; 

зрїджéный
зрΐдка адв.
зрїдкáвый; о адв.;  

ость -и ж
зрΐднути -не -нуть зав.;  

тый
зрΐзати -жу -жуть зав.;  

ный
зрїзовáнець -нця м
зрΐзовати -зую -ють незав.; 

ный
зрΐлый; о адв.;  

ость -и ж
зрΐнка -ы -нок ж
зрΐти -їю -ють незав.
зрихтовáти -тýю -ють зав.;  

ный; з. ся
зрывáти незав.; ный
зрынявíти -вíю -ють зав.;  

тый
зрычáти -чý -чáть зав.
зрќти -ќю -ќють зав.; 

зрќтый
зробћти -блю -лять зав.; 

зроб(л)éный; з. ся
зрод -у м
зрóдити -джу -дять зав.; 

зроджéный; з. ся
зрозумíти -мíю -ють зав.;  

лый

зроловáти -лýю -ють зав.;  
ный

зронћти -ню -нять зав.
зронéный; о адв.;  

ость -и ж
зросћти -сить -сять зав.; 

зросéный
зроснýти зростé -туть зав.;  

тый; з. ся
зростáти зростать -ють 

незав.; з. ся
зростћ зростé -туть зав.; 

з. ся
зруб -у -ів м; óвый
зрубáти зав.;  

зрубáный; з. ся
зружовíти -íю -ють зав.;  

лый, -тый
зруйновáти -нýю -ють зав.; 

ный
зруковáти зав.; зруковáна  

і зарýчіти зав.; зарýчена
зрусіфіковáти -кýю -ють 

зав.; ный
зрусинізовáти -зýю -ють 

зав.; ный
зрýчный; ї/о адв.;  

ость -и ж
зрýшыти -шу -шать зав.; 

зрýшеный
зрýшовати -шую -ють 

незав.; ный
зуб -а -ів м; ный
зубáдлати і зубéдлати 

незав.; ный
зубáдло -а с і зубéдло -а с
зубáрь -њ м; ка -ы -рёк ж;  

скый; ство -а с (слов.)
зубáтый; о адв.; ость -и ж
зубáч -á м; зубáчка -ы -чок 

ж (тіп ланóвкы)
зубéць -бця -ΐв м  

(в грáблях)
зубкáстый  

і зубчáстый; о адв.
зубковáня -я с
зубковáти -кýю -ють незав.; 

ный
зубковáтый  

і зубковћтый; о адв.

зубожéный; о адв.;  
ость -и ж

зубожíня -я с
зубóк -бка -íв м  

(часкý)
зýбор -бра -ів м
зугольнатΐти -тїє -ють зав.
зугорћти -рю -рять зав.; 

зогорéный
зужќти -жу -жать зав.; 

зужéный
зýжовати -жую -ють незав.; 

ный
Зýзка -ы ж
зукраїнізовáти -зýю -ють 

зав.; ный
зуновáти -ную -ють зав.;  

ный; з. ся
зучтовáти -тýю -ють зав.;  

ный
зябстћ зњбу -буть незав.
зять -я -їв м
зъєднотћти -чу -тять зав.; 

зъєдночéный; з. ся
зъєдночíня -я с
зъєднóчовати  

-чую -ють незав.; 
зъєдночованый

зъїдáти незав.; ный
зъїднáти зав.; ный
зъїжќти -жу -жать зав.; 

зъїжéный; з. ся
зъΐсти зъїм зъїдять зав.; 

зъΐдженый
зъявíня -я с
зъявћти -влю -лять зав.; 

зъяв(л)éный; з. ся
зъявляти ся незав.
зъязвћти зав.;  

зъязвéный
зъязд -у м; óвый  

(на лíжах)
зъяздóвка -а -вок ж
зъяловíти -íю -ють зав.;  

тый
зъяснΐти -нΐє -ють зав.;  

тый
зъяснћти -ню -нять зав.;  

ный

зренíця зъяснћти
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і кон., парт., інт.
і ін. (і іншый) скор.
і т. д. (і так дáлше) скор.
і т. п. (і тóму подóбно) скор.
Íбіс -а м
Івáн -а м
Івáна -ы ж
Івéта -ы ж
Івóна -ы ж
іглá -ќ ігóл ж; óвый
іглíця -ї іглíць ж (на 

штріковáня)
іглíча -а с  

(слов. в зн. – хвóя)
ігóлка -ы -лок ж
ігóлник -а м  

і іглњнка -ы ж
іглічнáн -а м  

(слов. в зн. – хвóйный лїс)
іглічнáтый (лїс)  

(слов. в зн. хвóйный лїс)
іґелíт -у м; óвый
íґлу незм. с.
іґнорáнт -а м; ка -ы -ток ж; 

іґнорáнтьскый;  
ство -а с

іґнорáція -ії ж
іґноровáти -рýю -рýють 

незав. і зав.; ный
Íґор -а м
ід преп. з Д  

(ід дóмі, ід дóмнї – обл.)
ідеáл -у м
ідеалізáція -ії ж; 

ідеалізáчный
ідеалізовáти -зýю -зýють 

незав. і зав.; ный
ідеалíзм -а/-у м;  

ідеалíста -ы м; ка -ы  
-ток ж; ідеалістíчный;  
о адв.

ідеáлный; ї/о адв.;  
ость -и ж

ідéйный; о адв.; ость -и ж
ідентíта -ы ж; íчный; о 

адв.; ность -и ж
ідентіфікáція -ії ж; 

ідентіфікáчный
ідентіфіковáти -кýю -кýють 

незав. і зав.; ный
ідеоґрафíчный

ідеолóґія -ії ж; лóґ -а м;  
лоґíчный; о адв.;  
ость –и ж

ідеолоґізовáти -зýю -зýють 
незав.; ный

ідéя -ї -дéй ж; ідеóвый; о 
адв.; ость -и ж

ідíла -ы ж; іділíчный; о 
адв.; ость -и ж

іділізовáти -зýю -зýють 
незав. і зав.; ный

ідіóма -ы ж; ідіоматíчный; 
о адв.

ідіоматíзм -у м і ідіомáтіка 
-ы ж

ідіóт -а м; тьскый; ы адв.; 
ство -а с

ідіотíзм -а м
íдол -а/-у м; óвый
із преп.
із-за преп.
Ізабéла -ы ж
Ізáк -а м
íзба -ы ізб ж; óвый; ћско 

-а с і ж; íчка -ы -чок ж 
(слов. в зн. – містность в 
дóмі на бывáня)

ізлучáтель -я -їв м  
(жрíдло, істóчник лýчів)

ізлучáти -чать -чáють 
(атомóвы лýчі) незав.; 
сіњти (звíздны лýчі, звіздá 
сіњє)

ізобáра -ы -бáр ж;  
íчный; óвый

ізоґлóса -ы -лóс ж
ізолáнт -а м
ізолáтор -а м; óвый
ізолáція -ії ж; ізолáчный
ізолáчка -ы -чок ж
ізоловáный; ї/о адв.;  

ность -и ж
ізоловáти -лýю -лýють 

незав. і зав.; ный; і. ся
ізомéтрія -ії ж; метрíчный
ізоморфíзм -у м;  

мóрфный
ізотéрма -ы -терм ж;  

мíчный
ізотóп -а/-у; óвый
ізотрóпія -ії ж; тропный

Ізраíль -я м; ізраíльскый
íйгá інт.
íканя -я с
íкати незав.
ікебáна -ы -бан ж
ікóна -ы ікон ж; овый
іконíчный; ость -и ж
іконґрáфія -ії ж;  

ґрафíчный
ікóнопис -у м; ный
ікóнописець -сця -їв м
іконостáс -у м; ный
ікотá -ы ж
íкра -ы íкер ж; ікрћстый
ікрометáня -я с
ікс -у м
іл -у м; óвый
ілеґáлный; ї/о адв.;  

ость -и ж
Іліáда -ы ж
іловћтый
Ілóна -ы ж
ілузіонíзм -а/-у м; 

ілузіонíста -ы м; ка -ы  
-ток ж; ілузіоністíчный;  
ї/о адв.

ілýзія -ії ж; ілузóрный; ї/о 
адв.; ость -и адв.

ілумінáтор -а м
ілумінація -ії ж; 

ілумінáчный
ілустратíвный; ї/о адв.;  

ость -и ж
ілустрáтор -а м; ка -ы -рок 

ж; рьскый; ство -а с
ілустрáція -ії ж; 

ілустрáчный
ілустровáти -рую  

-ють незав. і зав.; 
ілустровáный

Íля -ї ж
Ільњ -ї; Ількó -а м
імаґінáрный; ї/о адв.;  

ость -и ж
іманéнтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
іманéнція -ії ж
іматрікулáція -ії ж; 

іматрікулáчный
іматрікуловáти -лýю -ють 

незав. і зав.; ный

і іматрікуловáти

І
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імбецíл -а м; імбецíлный
імбецíлность -и ж
імейл -а -ів м; óвый
íмело -а с; óвый
іміґрáція -ії ж; іміґрáчный
імітáтор -а м; ка -ы -рок ж;  

рьскый; ство -а с
імітáція -ії ж; імітáчный
імітовáти -тýю -тýють незав. 

і зав.; ный
імобíлный; ость -и ж
імператíв -а м; ный; ї/о 

адв.; ость -и ж
імперáтор -а м; ка -ы -рок 

ж; рьскый
імперіáл -у м
імперіалíзм -а/-у м; 

імперіалíста -ы -íв м;  
істíчный; о адв.

імпéрія -ії ж;  
імперіáлный

імперсонáлный
імперфéкт -а/-у м; óвый;  

ный
імпертінéнція -ії ж; 

імпертінéнтный; ї/о 
адв.; ость -и ж

імплантáція -ії ж; 
імплантáчный

імплікáція -ії ж
імпліковáти -кýю -ють 

незав.; ный
імпліцíтный; ї/о адв.
імпозáнтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
імпоновáти -ную -нýють 

незав.
íмпорт -у м; ный
імпортовáти -тýю -ють 

незав. і зав.; ный
імпотéнт -а м
імпототéнція -ії ж; 

імпотéнтный; ї/о адв.;  
ость -и ж

імпреґнáція -ії ж; 
імпреґнáчный

імпреґновáти -нýю -нýють 
незав. і зав.; ный

імпресáріо -ія м
імпресіонíзм -а/-у м; 

імпресіонíста -ы м;  
ністíчный; о адв.

імпрéсія -ії ж
імпрімáтур незм. с
імпрімовáти зав. і незав.

імпровізáтор -а -ів м; ка -ы 
-рок ж; рьскый

імпровізáція -ії ж; 
імпровізáчный

імпровізовáный; ї/о адв.; 
ость -и ж

імпровізовáти -зýю -зýють 
незав. і зав.

імпулз -у м; óвый
імпулзíвный; ї/о адв.;  

ость -и ж
імпутовáти незав. і зав.;  

ный
імунíта -ы ж; імунíтный
імýнный; ость -и ж
імунолóґія -ії ж; лóґ -а  

-ів м; лóґічка -ы -чок ж;  
лоґíчный

імунопрофілáктіка -ы ж
імунотерáпія -ії ж
íмя і íмня íмени імéн с
інавґурáція -ії ж; 

інавґурáчный
інавґуровáти -рýю -рýють 

незав і зав.; ный
інáкше прон., парт., адв.
інáкшый
інвáзія -ії ж; ный
інвалíд -а м і інвалíда -ы м; 

інвалíдный; ость -и ж
інваріабíлный
інваріáнт -а -ів м; ный;  

ность -и ж
інвектíва -ы -тíв ж; ный;  

ї/о адв.
інвентарізáція -ії ж; 

інвентарізáчный
інвентарізовáти -зýю -ють 

незав. і зав.; ный
інвентáрь -њ м; ный
інвентýра -ы ж; ный
інвéнція -ії ж; інвéнчный;  

ї/о адв.; ость -и ж
інвéрзія -ії ж; ный
інвестíція -ії ж; інвестíчный
інвестовáти -тýю -тýють 

зав. і незав.; .ный
інвéстор -а -ів м; 

інвестóрьскый
інгалáтор -а м
інгалáція -ії ж; інгалáчный
інгаловáти -лýю -лýють 

незав.; ный
інґедовáти -дýю -дýють 

зав.; ный

íнґот -а/-у м; óвый
інґредіéнція -ії ж
Інд -а -íв м; ка -ы -док ж
íнде адв.
íндекс -а -ів м; óвый
інджібáба -ы -баб ж
Індіáн -а м; ка -ы -нок ж; 

індіáньскый
індіáн -а м (дћкый, 

сплáшеный)
індіáнка -ы -нок (кнћжка)
індівідуалізáція -ії ж;  

зáчный
індівідуалíзм -у м; íста -ы 

м; тка -ы -ток ж; тíчный; 
о адв.

індівідуалізовáти -зýю -ють 
незав. і зав.; ный

індівідуáлный; ї/о адв.;  
ость -и ж

індівíд -а м і індівíдуум 
індівідуума с

індíґо -а с; óвый
індікатíв -а м; ный
індікáтор -а -рíв м; óвый
індікáція -ії ж; індікáчный
індіковáти незав. і зав.;  

ный
індіскрéтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
індіспоновáный; ость -и ж
індіферéнтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
Íндія -ії ж; Індíєць -я -їв м;  

ка -ы -ёк ж; індíцькый
Індоевропáн -а -áн/-ів м;  

ка -ы -нок ж; 
індоеврóпскый

Індонéзія -ії ж; Індонезíєць 
-я -їв м; ка -ы -ёк ж; 
індонéзьскый

індýкція -ії ж; індýкчный, 
індуктíвный; ї/о адв.;  
ость -и ж

індуковáти незав. і зав.;  
ный

індýктор -а м; óвый
індустріалізáція -ії ж; 

індустріалізáчный
індустріалізовáти незав.  

і зав.; ный
індустріáлный
інéртный; ность -и ж
інéрція -ії ж;  

інéрчный

імбецíл інéрція
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інжінΐр -а -ів м; ка -кы -рок 
ж; інжінΐрьскый; ство -
а с

інзерáт -у ж
інзеровáти незав. і зав.;  

ный
інзéрція -ії ж; інзéртный
інзулíн -у м; óвый
інзултовáти незав. і зав.;  

ный
íній -я м
ініціáла -ы -ціáл; ініціáлка  

-ы -лок ж; óвый
ініціатíва -ы ж; ный; ї/о 

адв.; ость -и ж
ініціáтор -а -ів м; ка -ы -рок 

ж; рьскый
ініціáція -ії ж; ініціáчный
ініціовáти -ціýю -ють незав. 

і зав.; ный
Інк -а -ів м
інкáсо -а с; інкáсный
інкасовáти -сýю -ють незав. 

і зав.; ный
інквізíтор -а м; рьскый;  

рство -а с
інквізíція -ії ж; інквізíчный
інклінáція -ії ж; 

інклінáчный
інкліновáти -нýю -нýють 

незав.
інклýзія -ії
інкоґнíто -а с і адв.
інкомпатібíлность -и ж;  

бíлный
інкорпорáція -ії ж; 

інкорпорáчный
інкорпоровáти -рýю -ють 

незав. і зав.; ный
інкрімінáція -ії ж
інкріміновáти -нýю -нýють 

незав. і зав.; ный
інкубáтор -а м
інкубáція -ії ж; інкубáчный
іновáть -и ж і іновáтка -ы ж
іновáція -ії ж; іновáчный
Íновець -вця м; Іновчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
іновéцькый

інсценáція -ії ж; 
інсценáчный

інсектіцíд -у м; ный
інсемінáтор -а м
інсемінáція -ії ж; 

інсемінáчный

інсеміновáти незав. і зав.
інсíґнії -ій ж лем мн.
інсíтный
інсолвéнція -ії ж; 

інсолвéнтный;  
ость -и ж

інстáнтный
інсценáтор -а м
інсценовáти -нýю -нýють 

незав. і зав.; ный
інтáктный; інтактность -и ж
інтáрзія -ії ж
інтеґрáл -у/-а м
інтеґрáлный; ї/о адв.;  

ость -и ж
інтеґрáція -ії ж; 

інтеґрáчный
інтеґрíта -ы ж
інтеґровáти незав. і зав.;  

ный; ость -и ж
інтелéкт -а/-у м; 

інтелектуáлный; ї/о 
адв.; ость -и ж

інтелектуáл -а м; ка -ы -лок 
ж; інтелектуáльскый;  
ство -а с

інтелектуалізáція -ії ж
інтеліґéнт -а м; ка -ы -ток ж
інтеліґéнтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
інтеліґéнція -ії ж; 

інтеліґéнчный
інтендáнт -а -íв м; 

інтендáнтьскый
інтензíвный; ї/о адв.;  

ность -и ж
інтензíта -ы ж; інтензíтный
інтензіфікáція -ії ж; 

інтензіфікáчный
інтензіфіковáти -кýю -кýють 

незав. і зав.; ный
інтéнція -ії ж; інтéнчный; 

інтенціонáлный
інтерáкція -ії ж; 

інтерáкчный
інтербріґáда -ы -ґад ж
інтервáл -у м; óвый
інтервеновáти -нýю -ють 

незав. і зав.; ный
інтервéнт -а -ів м
інтервéнція -ії ж; вéнчный
інтервíзія -ії ж; вíзный
інтервокáлный, 

інтервокалíчный
інтервЂ незм. с

інтердісціплінáрный;  
ї/о адв.

інтерéс -у/-а м
інтересáнтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
інтерéсный; ї/о адв.
інтересовáти -сýю -сýють 

незав.; і. ся
інтерконтінентáлный; ї/о 

адв.; ость -и ж
інтерлінеáрный
інтермéццо -а с
інтернáт -у -ів м; ный
інтернаціонáла -ы ж 

(орґанізáція)
інтернаціоналізáція -ії ж
інтернаціоналíзм -а/-у м;  

націоналíста -ы м; ка  
-ы -ток ж; лістíчный;  
о адв.

інтернаціоналізовáти ся 
незав. і зав.

інтернаціонáлный; ї/о 
адв.; ость -и ж

інтернíста -ы м; ка -ы  
-ток ж

інтерный; ї/о адв.
інтерновáти -ную -нýють 

зав. і незав.; ный
інтерпелáція -ії ж;  

пелáчный
інтерпеловáти -лую -ють 

незав. і зав.; ный
інтерпрéт -а м; ка -ы -ток 

ж і інтерпретáтор -а м; 
інтерпретáторка -ы ж

інтерпретáція -ії ж;  
претáчный

інтерпретовáти -тýю -тýють 
незав. і зав.; ный

інтерпýнкція -ії ж;  
пункчный

інтеррýпція -ії ж; рýпчный
інтерферéнція -ії ж;  

ференчный
інтеръєкція -ії ж; 

інтеръєкчный, 
інтеръєкціоналный

інтерьєр -а/-у м; óвый;  
ный

інтíмный; ї/о адв.;  
ость -и ж

інтоксікáція -ії ж; 
інтоксікáчный

інтонáція -ії ж; інтонáчный

інжінΐр інтонáція
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інтоновáня -я с
інтоновáти -нýю -нýють 

незав. і зав.; ный
інтравенóзный; ї/о адв.
інтравілáн -у м; óвый
інтрíґа -ы -рíґ ж; óвый
інтріґáн -а м; ка -ы -нок ж; 

інтріґáньскый;  
ство -а с

інтріґовáня -я с
інтріґовáти -ґýю -ґýють 

незав.
інтровéрзія -ії ж
інтровéртный; ость -и ж
інтродýкція -ії ж; дýкчный
інтуíція -ії ж; інтуітíвный;  

ї/о адв.; ость -и ж
інундáція -ії ж; інундáчный
інфáнт -а м; ка -ы -ток ж
інфантéрія -ії ж (арх.)
інфантíлный; ї/о адв.;  

ость -и ж
íнфаркт -а/-у м; óвый;  

ный
інфéкція -ії ж; інфéкчный
інфіковáти -кýю -кýють 

незав. і зав.; ный; і. ся
íнфікс -а м
інфілтрáція -ії ж; 

інфілтрáчный
інфілтровáти -тýю -ють 

незав. і зав.; ный
інфінітíв -а м; ный
інфлáція -ії ж; інфлáчный
ін флаґрáнті адв.
інформáтіка -ы ж; 

інформатíчный
інформáтор -а м; ка -ы -

рок ж; інформаторьскый;  
ство -а с

інформáція -ії ж; 
інформáчный, 
інформатíвный; ї/о адв.; 
ость -и ж

інформовáный; ї/о адв.;  
ость -и ж

інформовáти -мýю -мýють 
незав. і зав.; і. ся

інфразвýк -а/-у м
інфрачервéный
інфýзія -ії ж; ный
íнцест -у м
інцідéнт -а -ів м
íншак адв.
íншакый

іншый
іншовíрець -рця -цїв м
іншовíрный; вíрство -а с
іншозéмець -мця -цїв м
іншозéмный
іншонарóдный
іншонаціонáлный
іншопланéтный
іншопланетњн -а мн. -не м
іншоплемéнник -а м;  

іця -ї ж
іншоплемéнный
іншорóдець -дця -їв м
іншорóдный; ость -и ж
іншоязќчный; ость -и ж
іншпéктор -а м; ка -ы -рок 

ж; іншпéкторьскый
іншпекторáт -у м
іншпéкція -ії ж; іншпéкчный
іншпірáтор -а м; ка -ы рок 

ж; рьскый
іншпірáція -ії ж; 

іншпірáчный; 
іншпіратíвный

іншпіровáти -рýю -рýють 
зав. і незав.; ный; і. ся

іншталáтер -а м; рьскый;  
ство -а с

іншталáція -ії ж; 
іншталáчный

іншталовáти -лýю -лýють 
незав. і зав.; ный

інштáнція -ії; інштáнчный;  
ї/о адв.

íнштінкт -у м; 
інштінктíвный; ї/о адв.

інштітýт -а м; 
інштітутьскый

інштітýція -ії ж; 
інштітýчный; 
інштітуціонáлный;  
ї/о адв.

інштруктáж -ы ж; ный
інштруктíвный; ї/о адв.;  

ость -и ж
інштруктор -а м; ка -ы -рок 

ж; рьскый
інштрукція -ії ж; 

інштрукчный
інштрумéнт -а м
інштрументáл -у м; óвый
інштрументалíста -ы м; ка 

-ы -ток ж
інштрументáлный; ї/о 

адв.

інштрументáція -ії ж; 
інштрументáчный;  
ї/о адв.

інштруовáти -руýю -ють 
незав. і зав.; ный

інъџкція -ії ж; інъџкчный
інъюктíв -а м; інъюктíвный
Іоáн і Йоáн -а м
Іóсиф -а і Йóсиф -а м
Íпель -пля м; іплњньскый
íмпен адв. (обл.)
íпный (обл.)
Ірáк -у м; Ірачáн -а -ів м; ка 

-ы -нок ж; ірáцькый
Ірáн -у м; Іранец -я -їв м;  

нка -ы -нок ж; ірáньскый
іраціоналíзм -у м; 

іраціоналíста -ы м; 
іраціоналістíчный

іраціонáлный; ї/о адв.;  
ость -и ж

ірджá -í ж; ірджáвый
ірджавíти -вíє незав.
іреáлный; о адв.; ость  

-и ж
іредентíзм -а м; іредентíста 

-ы м; іредентістíчный
ірелевáнтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
Ірéна/Ірíна -ы ж
ірíдій -я м; ірíдіовый
іріґáція -ії ж; іріґáчный
íріс -а/-у м; óвый 

(ростлћна)
ірітáція -ії ж; ірітáчный
ірітовáти -тýю -тýють незав. 

і зав.; ірітовáный
іронізовáти -зýю -зýють 

незав.; ный
ірóнік -а мн. -ци м
ірóнія -ії ж; іронíчный; о 

адв.; ость -и ж
Íрьско -а с і Ірлáндія -ії ж;  

Íр -а -ів м; ка -ы -ок ж; 
íрьскый і ірлáндьскый

íсканя -я с
íскати (у волóсю на гóлові) 

незав.; ный; í. ся; í. сі
іскéрник -а м; óвый
іскóни адв. (здáвна, 

однепáмяти) (арх.)
іскóнный; о адв. 

(существýючій давнó, 
корїннќй напр. іскóнно 
русћньскый)

інтоновáня іскóнный
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íскра -ы ж; óвый; íскерка 
-ы ж

іскрћстый; о адв.;  
ость -и ж

íскрћти íскрить незав.; í. ся
іслáм -у м; іслáмскый
Іслáнд -у м;  

Ісландњн -а -њн/-ів м; ка  
-ы -ок ж; іслáндьскый

íспыт -а м (обл.)
іссњти -сїю -ють зав.; 

іссњтый
істéрія -ії ж; істéрік -а мн.  

-ци м; істéрічка -ы -чок ж; 
істерíчный; о адв.;  
ость -и ж

íстіч -а м (слов.)
íстина -ы ж; íстинный
істћти -щу -стять незав.; 

іщéный
íстый
íсто адв. і парт.

істóк -а м (зачáток, перен. 
зн. жрїдло)

істолковáня -я с
істолковáти -кýю -ють зав.; 

істолковáный
історíзм -а м
історіоґрáфія -ії ж; ґрáф -а 

м; ґрафíчный
істóрія -ії ж; істóрік  

-а м; ічка -ы -чок ж; 
історíчный; істóрійка  
-ы -ёк ж

істóта -ы -тóт ж
істóтный; ї/о адв.; ость 

-и ж
істóчник -а м
Íсус -а м
ісхіáс -а/-у м і ішіáс -у м; 

ісхіатíчный
ісхéмія -ії ж; ісхемíчный
ісцїлћти -лю -лять зав.; 

ісцїлéный

ітáк, і тáк ввод. сл.
і так далше (і т. д.)
і так подобно (і т. п.)
Ітáлія -ії ж і Таліáньско -а  

-їв с; Італíєць -я і Таліáн  
-а -áн/-ів м; ка -ы -ік (-нок)  
ж; італійскый  
і таліáньскый 

ітератíв -а м;  
ітератíвный

íтрій -я м
ітћ ідý ідýть і йтћ йдé йдýть 

незав.
Іýда -ы і Ђда -ы м
іхтіóл -у м; óвый
іхтіолóґія -ії ж; лоґ -а м;  

лоґíчка -ы -чок ж;  
лоґíчный

іхтіофáвна -ы ж
ішіáс -а/-у м і ісхіáс -а/-у м; 

ішіатíчный і ісхіатíчный
іщí, іщíк парт.

íскра йóґурт

Ї

Й

їд -у м; óвый (отрава, яд)
їдáк -á -íв мн. -ци м; їдáчка  

-ы -чок ж
їдáлня -ї -лень ж; 

їдалéньскый; 
їдалнљвый; їдáлнічка  
-ы -чок ж

їдáлный (лћсток; менЂ)
ΐджіня -я с
їдћво -а с
ΐдкость -и ж
їдлќй; ость -и
їдлó -а -дел с
їднáня -я с
їднáти незав.;  

їднаный; ї. ся

їдовáти -дýю -дýють незав.; 
ї. ся

їдовáтый і їдовћтый ;  
о адв.; ость -и ж

їдош -а -ів м
ΐдь -и ж (злость); їдкќй;  

о адв.
їж -а -ів м і їжáк -á -íв м; 

їжáчій
їжáковáтый і їжаковћтый; 

о адв.
їжáтый; о адв.; ость -и ж
їжáча -ати -ат с; їжачінњ  

-њти -ат с
їжачíха -ы -íх ж і їжћха -ы  

-их ж

ΐжик -а -ів м
їжћстый; о адв.
їжќти -жу -жать незав.; ї. ся
їжóвка -ы -вок ж (мóрьскый 

їж)
їжоглáв -а м (ростлћна)
їм Д мн. прон. онћ і 1. ос. 

през. верб. ΐсти
їмáня -я с
їмáти незав.; їмáный; ї. ся
їмћти -млю -млять зав.; 

їмéный; ї. ся
ΐрка -ы ж (обл.)
їсти їм їдять незав.; 

ΐдженый
їх А прон. мн. онћ

Йоакíм -а м і Іоакíм -а м
Йоáн -а м і Іоáн -а м
Йоáна -ы ж і Іоáна -ы ж
Йоб -а м;  

йобовскый
Йóв(а) -ы м і Іóв(а) -ы м

Йоганесбурґ -а м; 
Йоганесбурчáн -а -áн/-ів  
м; ка -ы -нок ж; 
йоганесбурґскый

йоґ -а -ів м і йóґін -а -ів м
йóґа -ы ж; йоґóвый; о адв.

йоґíзм -ма/-му м; йоґíста 
-ы м; ка -ы -ток ж; 
йоґістíчный

йóґіньскый; йóґіньскость 
-и ж

йóґурт -у м; йоґуртóвый
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йод -а м; йодóвый  
(йодóва тінктýра)

йóдід -а/-у м
йодíстый; йодíстость -и ж
йодловáти -лýю -лýють 

незав.; ный
йодный
йодновáтый
йодовáти -дýю -дýють 

незав.; йодовáный
йодоводорóд -а м; ный
йодофóрм -а м
Йóзеф -а м; Йóжко -а м; 

Йóжчо -а м
Йозефíна -ы ж
йозефíньскый
йóла -ы ж (тіп чóвна)
Йолáна -ы ж
Йолáнта -ы
йон -а/-у м; йонóвый
Йон -а м; йóньскый

Йóна -ы м і Іóна -ы м
Йонатáн -а м
йонатáнка -ы -нок ж;  

óвый (вид њблок)
Йóнаш -а м
йонізáтор -а м; 

йонізáторьскый
йонізáція -ції ж; 

йонізáчный
йонізовáня -я с
йонізовáти -зýю  

-зýють незав. і зав.; 
йонізовáный

йоніт -а м
йономéтер -тра м; 

йонометрóвый
йономéтрія -ії ж; 

йонометрíчный
йоносфéра -ы ж; 

йоносфéрный; 
йоносферíчный

йонотерáпія -ії ж
йонофорéза -ы ж
Йордáн -а м;  

йордáньскый
Йордáнія -ії ж і Йордáньско 

-а с; Йордáнець -я -їв м; ка  
-ы -нок ж; йордáньскый

Йоркшíр -а/-у м; 
йоркшíрьскый

Йосафáт -а м і Іóсафáт -а м
Йóсиф -а м і Іóсиф -а м
йот -а м; йотóвый
йóта -ы ж
йотáція -ії ж; йотáчный
йотовáный
йотовáность -и ж
йотовáня -я с
йотовáти -тýю -тýють 

незав.; й. ся
йтћ йду йдуть незав. і ітћ  

ідý ідýть незав.

йод каждорíчный

K
к, ку преп. з Д.
кабарéт -у/-а м; ный;  

ї/о адв.
кáбат -а -ів м; кáбатик -а -ів 

м; кáбатя -яти с
кáбел -бла мн. -блы м; 

каблóвый; кáблик -а м
кабелізáція -ії ж
кабéлка -ы -лок ж; 

кабелкóвый
кабелоґрáм -а м
кабíна -ы -бíн ж; óвый
кабінéт -а/-у -ный; ї/о адв.; 

кабінéтик -а м
кабíнка -ы -нок ж; óвый
кабріолéт -у м
Кабýл -у/-а м; Кабулчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
кабýльскый

кáва -ы кав ж і кáвей -ю м; 
кавóвый

кавалéрія -ії ж;  
кавалерíста -ы м; 
кавалерíстьскый

кавељвый
кавéрна -ы ж
кáвза -ы кавз ж
кавзалíта -ы ж

кавзáлный; о адв.;  
ость -и ж

кавзатíвный
кавіáр -у м; óвый
кавічкáрь -њ м; ка -ы -рёк 

ж (слов.)
кáвка -ы -вок ж; кáвчій
Кавкáз -а м; Кавкáзець -я  

-їв м; Кавказка -ы -зок ж; 
кавкáзьскый

кавовáр -у м
кавóвник -а м; óвый
кавќль/ковќль -њ (травá) 

м; óвый
кавунΐти кавýнить (пес) 

незав.
кавучáти -чіть -чать незав.
кáвція -ії ж; кáвчный
кáвчук -у м; óвый
кавчукóвник -а м
кавњрня -ї -рень ж; 

кавярнљвый
кагáн -á м; чік -а -ів м
кагáнець -нця -їв м; 

каганцљвый
Кагíра -ы ж; Кагірчáн -а -áн/-ів  

м; ка -ы -нок ж; кагíрьскый
кадéнція -ії ж; кадéнчный

кáдер -дра -дрíв м; 
кадрóвый; о адв.

кадéрник -а мн. -ци 
м; нíчка -ы -чок ж; 
кадернíцькый; цтво -а 
с (слов.)

кадéт -а -ів м; ка -ы -ток ж; 
кадéтьскый

кадΐня -я с
кадћлніця -ї -ніць ж
кадћло -а -дћл с; кадћлный
кадћти -джу -дять незав.; 

к. ся
кадќ адв.
кадќсь адв.
кáдмій -я м; кадміóвый
кадровáня -я с
кадровáти -рýю -рýють 

незав.; ный
кадрóвник -а мн. -ци 

м; нічка -ы -чок ж; 
кадровнíцькый

кáдуб -а і кáдоб -а м
кáждый прон.; кáждіцькый
каждодéнный; ї/о адв.;  

ость -и ж
каждопáднї/о адв.
каждорíчный; о адв.
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каз -у м; óвый
казáйка -ы -ёк ж
кáзаня -я с; казанљвый
Казáнь -ї ж; Казáнець -я -їв  

м; ка -ы -нок ж; 
казáньскый

казатéлніця -ї -їць ж
казáтель -я м; скый
кáзати -жу -жуть незав.;  

ный
каземáты -мат ж лем мн.;  

óвый
казéта -ы -зéт ж; óвый,  

-ный; ка -ы -ток ж
казисвíт -а м
казћти -жу -зять незав.; к. ся
Кáін -а м
кайстрон -а м і кайстрóна  

-ы ж; нка -ы -нок ж; нча  
-ати с; кайстрóня -яти с

кáка -ы ж; кáканый (дїт.)
какáо -áа с; óвый  

(застар. і какáва)
какаóвник -а м; овый
кáкати незав.; ный (дїт.)
кáкі незм. ад.
какофóнія -ії ж; íчный;  

о адв.
кáктус -а -ів м; óвый
кал -у м; óвый
Калáбрія -ії ж;  

Калабрійчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; 
калабрíйскый

каламáйка -ы -ёк ж; óвый
каламáрь -њ м; рёвый;  

рик -а -ів м
каламбýр -у м
каламíта -ы -мíт ж; ный
каламутћти -мýчу -мýтять 

незав.; каламучéный
каламýтнїти -нїє незав.
каламýтник -а -ів м
каламýтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
каламýчіня -я с
кáлап -а -ів м; óвый; ик -а 

-ів м; кáлапча -ати с
каларáб -а/-у м; óвый;  

бик -а м
калвáрія -ї ж
кáлвин -а м; ка -ы -нок ж; 

калвћньскый; ство -а с
калвинíзм -а/-у м; 

калвинíста -ы м

калейдоскóп -а м; 
калейдоскопíчный

календáрь -њ -ΐв м; 
календáрьный;  
ик -а -ів м

калéный
калíбер -бра -брів м; óвый
калібровáти -брýю -брýють 

незав. і зав.; ный
каліґрáфія -ії ж; ґрáф -а м; 

фíчный; ї/о адв.
кáлій -я м; кáліовый
каліóпкы -пок ж лем мн. 

(слов.)
кáліф -а м; каліфскый
каліфáт -а/-і м
Каліфóрнія -ії ж; 

Каліфорнчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; 
каліфóрньскый

калΐка -ы -лїк м
калΐня -я с
калΐчіти -чу -чать незав.; 

калΐченый
калћна -ы -лћн ж; ка -ы -нок 

ж; óвый
Калћнів -óва м; Калинівчáн 

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
калинíвскый

калћско -а -лћск с
калћти -лю -лять незав.; 

калéный; к. ся
Калкáта -ы ж; калкáтьскый
калкулáція -ії ж; калкулáт 

-а м; тка -ы -ток ж; 
калкулáчный

калкулáчка -ы -чок ж
калкуковáти -лýю -лýють 

незав.; ный
Кáлна Рóзтока -ой -ы ж; 

Розточáн -а -áн/-ів м; ка  
-ы -нок ж; розтоцькый

Кáлный -ного м; 
калнњньскый

калóрія -ії ж; калорíйный;  
о адв.; ость -и ж

калорімéтрія -ії ж;  
метрíчный

калубáня -ї -бáнь ж
калýп -а м
калýпом адв.
кáлцій -я м; іóвый
кáлціт -у м; óвый
калЂга -ы -люг ж і калýга  

-ы -лýг ж

кáльга -ы -кáльг ж; óвый
кальгóвець -вця м
кáлька -ы ж; óвый
кальковáня -я с
кальковáти -кýю -кýють 

незав. і зав.; ный
камарáт -а -íв м; ка -ы -ток 

ж; тьскый; ство -а с
камарáтћти ся -чу ся -тять 

ся незав.
камарачíня -я м
камарíла -ы -рíл ж
камáшы -áм мн.
камбáла -ы -бал ж
Камбóджа -і ж; Камбоджáн 

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
камбóдзькый

камéлія -ії ж; óвый
камелóт -а м
каменáрь -њ -ΐв м; скый;  

ство -а с
кáменець -нця і кáмінець  

-нця м; нцёвый
кáменіця -ї ж і кáм(н)яніця 

-ї ж
каменΐти -нΐє -ють незав.  

і кам(н)янΐти
каменћво -а с
каменћна -ы ж; óвый
каменћстый і 

кам(н)янћстый
каменолóм -а/-у м
камéра -ы -мер ж; óвый;  

ный
камерамáн -а м; ка -ы -нок 

ж; камерамáньскый
камéрлик -а -íв м; óвый
камертóн -а м; óвый; ный
Камерýн -а м; 

камерýньскый
Камёнка -ы і КамЂнка -ы;  

Калнокамюнчáн -а -áн/-ів;  
ка -ы -нок ж; камюньскый

кáмзик -а -ів м
камізóла -ы -зол ж
Камíла -ы ж
камíня -я с гром.
кáмінь -я м; камíнный; 

кам(н)янќй; о адв.;  
кáмінок -нка м; 
камінкóвый; кáмінча  
-ати с

каміóн -а м; óвый
кáмпань -и ж; кампанёвый
камуфлáж -и ж

каз камуфлáж
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камуфловáти -лýю -лýють 
незав. і зав.; ный

кáмфор -а м
Камянá ж
канáва -ы ж; канавóвый
Канáда -ы ж; Канадњн  

-а -њн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
канáдьскый

канáдкы -док мн. ж  
(тіп бокáнчів і корчуль)

канáл -а/-у м -ів м; óвый
каналізáція -ії ж; 

каналізáчный
каналізовáти -зýю -зýють 

незав. і зав.; ный
канáлош -а м
канáпа -ы -нап ж
канáрик -а -ів м
канарикóвый
Канáрьскы островы
канáста -ы ж; óвый
кáнва -ы ж (слов.)
канвíця -ї -íць ж (слов.)
кандагáра -ы -ар ж
кандалóв -а -íв м
кандідáт -а м; ка -ы -ток ж; 

кандідáтьскый
кандідáція -ії ж; 

кандідáчный
кандідатýра -ы -тур ж
кандідовáти -дýю -дýють 

незав.; ный
кандізовáный
кáндра -ы -дер ж
кандрáтый
канён -а/-у і каньóн -а м
канібáл -а -ів м;  

льскый; ство -а с
канібалíзм -у м
канíстер -тра -ів м
канкáн -а/-у м; óвый
канóе незм.; каноíстіка  

-ы ж; каноíста -ы м; ка  
-ы -ток ж; íстьскый;  
істíчный

канóн -а м; канонíчный
канóн -а м; канонóвый;  

ик -а м (збрань)
канонáда -ы м
канонізáція -ії ж; 

канонізáчный
канонізовáти незав. і зав.; 

ный
канонΐр -а -ів м; 

канонΐрьскый

канóник -а -ів м; 
канонíчный

Кант -а м; кантіáнець -нця 
м; ство -а с

кант -а/-у м -ів м; кантóвый
кáнта -ы кант ж; кантянќй; 

кáнточка -ы -чок ж;  
кáнтя -яти с

кантáрь -я -їв м; рик -а м
кантáта -ы -тат ж; óвый
кантілéна -ы -лен ж
кантќня -ї -тынь ж
кантовáти -тýю -тýють 

незав.; ный
кантон -у м; кантонáлный
кáнтовскый  

(кант. філозóфія)
кáнтор -а -ів м; ка -ы -рок 

ж; кáнторьскый
канторовáня -я с і 

канторíня -я с
канторовáти -рýю -рýють 

незав. і канторћти  
-тóрю -рять незав.

кáнторство -а с
канцелáрня -ї ж; 

канцелáрьскый
кáнцлер -а м; рьскый;  

ство -а с
канчóв -а -ів м
кáня -ї кань ж; кáнїй
каолíн -у м; óвый
каолінíт -у м; íчный
капáвка -ы ж; óвый
капалћна -ы -лин ж; 

капалинóвый
капáлный; ость -и ж
капáра -ы -пар ж
капацíта -ы -цíт ж; ный
капéла -ы -пéл ж
капелмáйстер -тра -ів м
капéлник -а мн. -ци м
кáпер -пра -ів м; кáпрїй; 

кáприк -а -ів м
кáпілáра -ы -лар ж; ный
капітáл -у м; óвый;  

лик -а м
капіталізáція -ії ж;  

зáчный
капіталíзм -а/-у м; 

капіталíста -ы -ів м; 
капіталістíчный; о адв.

капітáлный; ї/о адв.
капітáн -а м; ка -ы -нок ж;  

ньскый

капітóла -ы -тóл ж;  
ка -ы -лок ж

капітýла -ы -тýл ж; 
капітýльскый; 
капітулáрный

капітулáнт -а -ів м;  
тьскый; ство -а с

капітулáція -ії ж; 
капітулáчный

капітуловáти -лýю -лýють 
зав. і незав.

Капішóва -ой ж; 
Капішовчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж;  
капішóвскый

кáпія -ії ж; капіóвый
кáпка -ы -пок ж; кáпочка  

-ы -чок ж
кáпканя -я с
кáпкати незав.; ный
кáпку нум. невыз. – кіль.
кáпнути -ну -нуть зав.; тый
каплíця -ї -іць ж;  

каплíчка -ы -чок ж
капóта -ы -пот ж
кáпра -ы мн. кáпры ж
каправíти -вíю -вíють незав.
капрáвый
капрáль -њ -їв м; 

капрáльскый
капрíз -а м; капрíзный
капрíччо незм. с
кáпрон -а/-у м; капронóвый
кáпсель -сля -слїв м; 

капслљвый
капýра -ы -пýр ж; óвый;  

ка -ы -рок ж; ча -ати с; 
капуркóвый

капýста -ы ж; óвый, -њный; 
очка -ы -чок ж;  
ћско -а ж і с

капустнíця -ї ж; 
капустніцљвый (слов.)

капустњник -а -ів м; óвый
капустњнка мн. ж
капýт адв. (гов.)
капýцня -ї ж
кáпча -і капч ж
кáпчати незав.; к. собі/сі
кáра -ы ж; кáрный
карабíна -ы -бíн ж; óвый;  

ка -ы -нок ж
карабінéр -а -ів м
каравáн -у -ів м
каравáна -ы -ван ж

камуфловáти каравáна
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карадýля -ї -дуль ж  
і караґýля -ї -ґýль ж; 
карадýлька -ы -лёк ж  
і караґýлька -ы -лёк ж

каракýльскый (к-а вівцњ)
карамбóл -а -ів м; óвый
карамéл -у м; óвый
карамéлка -ы -лок ж
карантéна -ы -тéн ж;  

óвый
кáраня -я с
кáрас -а м (рыба)
кáрат -у м; óвый
каратé незм. с; каратíста -ы 

м; ка -ы -ток ж
кáрати незав.; кáраный;  

ость -и ж; к. ся
карафіáт -а/-у м; óвый
карбáч -á -íв м і корбáч -á  

-чíв м; óвый; ік -а м
ка(о)рбачовáти -чýю -чýють 

незав.; ный
кáрбід -у м; óвый
карбовáнець -нця -їв м
кáрбол -у м; óвый
кáрбон -у м
карбонáтка -ы -ток ж
карбонíт -у м
карбонізáція -ії ж; зáчный
карборýнд -а м; óвый
карбулњти незав.;  

ный; к. ся
карбýнкул -а м; óвый;  

óзный
карбурáтор -а м; óвый
карбурáція -ії ж; 

карбурáчный
кáрга -ы ж; кáргавый;  

о адв.
кáргати незав.; кáрганый
кардамóн -а м; óвый
кáрдань -я м; карданљвый
кардінáл -а -ів м; 

кардінáльскый
кардіоваскулáрный
кардінáлный; ї/о адв.
кардіоґрáм -а/-у м
кардіоґрáф -а/-у м
кардіолóґія -ії ж; лóґ -а  

-ів м; лоґíчка -ы -чок ж;  
лоґíчный

кáре незм. с (мнњсо)
кáрі незм. с (від попрЂ) і ад.
карíка -ы -рíк ж
карікатýра -ы -тур ж; ный

карікатурíста -ы -ів м;  
ка -ы -ток ж; тíчный

карíчка -ы -чок ж; óвый
кáрісблок -у м
кáрк -у
кáрканя -я с
кáркати кáркать -кають 

незав.
карколóмный; ї/о адв.;  

ость -и ж
Кáрловы Вáры м лем мн.; 

Карловарчáн -а -áн/-ів  
м; ка -ы -нок ж; 
карловáрьскый

кармíн -у м; óвый
карневáл -у м; óвый
кáро -а с; óвый
каровáный
каросáрь -њ -ΐв м; скый
каросáрня -ї -рень ж
каросéрія -ії -ій ж
каротíн -у м
карóтка -ы -ток ж; óвый
карпатíстіка -ы ж
Карпáты -пат м лем мн.; 

карпáтьскый
кáрта -ы карт ж; óвый;  

очка -ы -чок ж
картавíти -вíє -вíють незав.
картáрь -я -ΐв м; ка -ы -рёк 

ж; скый
картезіáнець -нця м; 

картезіáньскый
кáртел -у м; óвый
кáртер -а м
кáртка -ы -ток ж; карткóвый
картовáти -тýю -тýють 

незав.
картоґрáфія -ії ж; ґрáф  

-а -ів м; ка -кы -фок ж;  
íчный; о адв.

картоґрафовáти незав.;  
ный

кáртон -а/-у м; óвый
картонáж -а м; 

картонáжный
картотéка -ы -тéк ж;  

óвый; тéчный
кáртрідж -а -ів м; ґéнный
картузіáн -а м; 

картузіáньскый
карфіóл -у м; óвый
карціноґéн а ів
карчóлы -чол мн. ж  

(тіп санóк)

карьџра -ы ж
карьєрíзм -у м; карьєрíста 

-ы -ів м; ка -ы -ток ж;  
íчный; о адв.

карьџрный  
(поступ, діпломат)

кáса -ы кас ж; óвый; очка 
-ы -чок ж

касáрнї -рень лем 
мн. і касáрня -ї ж; 
касареньскый

касáрь -њ м; скый; ство -а 
с (злóдїй)

касáти (рукáвы) -шу -шуть 
незав.

касíно -а с
касíрь -њ м; касíрька -ы -рёк 

ж (обл.)
каскáда -ы -кад ж; óвый;  

овћтый
каскадéр -а м; ка -ы -рок ж; 

рьскый
кáслик -а -ів м
кáсня -ї ж; їчка -ы -чок ж
кáста -ы каст ж; óвый;  

óвный
кáстінґ -а -ів м
кастовáти -тýю -тýють 

незав.; ный
кастанџты -нџт мн.;  

єд. кастанџта -ы ж
кастелáн -а м; ка -ы -нок ж
Кастíлія -ії ж; Кастілчáн -а  

-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
кастíльскый

кастрáція -ії ж; кастрáчный
кастровáти -рýю -рýють 

незав.; ный
кат -а м; óвскый
катаклíзма -ы -клíзм ж
катакóмбы -кóмб ж лем мн.; 

óвый
каталíза -ы ж; каталітíчный
каталізáтор -а м; 

каталізáторьскый
каталóґ -а -ів м; óвый
каталоґізáція -ії ж; 

каталоґізáчный
каталоґізовáти -зýю -зýють 

незав.; ный
катáлька -ы -лёк ж
катапýлт -а -ів м; óвый
катапултовáти -тýю -тýють 

незав. і зав.; ный
кáтар -у м; катарóвый

карадýля кáтар
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катарáкт -а м
Катарћна -ы ж; Кáта -ы ж; 

Катка -ы ж
катáрзія -ії ж
катáстер -тра м; 

катастрáлный
катастрóфа -ы -стрóф ж;  

áлный; ї/о адв.
катастрофíчный; ї/о адв.
катафáлк -а/-у м; óвый
катеґорізáція -ії ж; зáчный
катеґорізовáти незав. і зав.; 

ный
катеґорíчный; ї/о адв.;  

ость -и ж
катеґóрія -ії ж; 

катеґоріáлный
катéдра -ы -дер ж; óвый
катедрáла -ы -рал ж; ный; 

óвый
катехéта -ы м; ка -ы -ток ж; 

тьскый
катехíзіс -а м; катехізíчный 

і катехíзм -у м; 
катехізмóвый

катехізовáти незав.; ный
катéтер -тра м
катіóн -а м; óвый; óнный
катíця -ї -тíць ж
кáти ся кáю ся -ють ся 

незав.
катовáти -тýю -тýють незав.; 

ный; к. ся
Катовíцї -íць ж лем мн.; 

Катовічáн -а -áн/-ів м; ка  
-ы -нок ж; катовíцькый

катóвня -ї -вень ж
катóда -ы ж; óвый
католћк -а -ів м; лћчка -ы  

-чок ж; католицькый;  
цтво -а с

католицíзм -а/-у м
кáтрань -и ж; катранёвый
катраньпáпірь -я м
катýлька -ы -лёк ж
катЂша -ы -тюш (збрань)
кафілéрія -ії ж
кафлёвець -вця м і 

кахлёвець -вця м
кáфлї -фель лем мн. ж;  

лљвый (обл.); ћнок
кáфраня -я с
кáфрати незав.
кáфрош -а -ів м;  

ка -ы -шок ж

кафтáн -á м; кафтанóвый
кахлíчка -ы -чок ж; 

кахлічкóвый
кáхля -ї -хель ж; кахлянќй
кáхлї -хель лем мн.; 

кахлљвый
кахлњрь -њ -їв м; 

кахлњрьскый
кацабáйка -ы -ёк ж
кацíр -а -íв м  

(слов. в зн. єрéтик -а м)
кацíрка -ы -рок  

(слов. в зн. єрéтичка)
кацíрьскый; ство -а  

(слов. – єретíчный)
кач-кач інт. (клћканя кáчок)
качáлка -ы ж  

і качáло -а -чал с
качáти незав.; качáный; 

к. ся
кáчка -ы -чок ж; качáчій; 

кáча -ати с
качмарћти -рю -рять незав.
качмáрь -њ -їв м; ка -ы -рёк 

ж; скый
качýр -á -íв м; ик -а -ів м
качурћти -рю -рять незав.; 

качурéный; к. ся
кáша -ы ж; кáшочка -ы -чок ж
кáшель -шлю м; кашлљвый
кáшка -ы -шок ж
кáшлати і кáшляти незав.
Кашмíр -у м; Кашмірчáн -а  

-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
кашмíрьскый

кашмíр -у м; óвый
кашоватΐти -тΐє -тΐють 

незав.
кашовћтый
каштéль -я/-ю -їв м; скый; 

каштéлик -а -ів м
Кашýб -а -ів м; Кашýбець 

-я -їв м; бка -ы -бок ж; 
кашýбскый

каЂта -ы
кањк -á -íв м; óвый
каякáрь -њ м; ка -ы -рёк ж;  

скый; ство -а с
кáяня -я с
кáяти ся кáю ся -ють ся; 

кáючій ся; кáявшый ся
ква, ква (кваква) інт.
квадер -дра -ів м; 

квадрóвый
квадрáнт -а м; ный

квадрáт -а м; ный
квадратíчный
квадратýра -ы ж; ный
квадріліóн -а м
квазáр -а -ів м
квáзі парт.
квазіактíвный; о адв.;  

ость -и
квазізвіздá -ы ж
квазімóдо незм. с
квазінаýчный; о адв.;  

ость -и ж
квазіобєктíвный; о адв.;  

ость -и ж
квазіодбóрник -а -ів м
квазіперіодíчный
квáканя -я с
квáкати -кать -кають незав.
квакáчка -ы -чок ж
квáкнути -кне -кнуть зав.
квалíта -ы ж; ный; ї/о 

адв.; ость -и ж
квалітатíвный; ї/о адв.
кваліфікáція -ії ж; 

кваліфікáчный
кваліфікованый; ї/о адв.; 

ость -и ж
кваліфіковáти -кýю -кýють 

незав. і зав.; ный; к. ся
квант -у м; квантóвый
квантíта -ы ж; 

квантітатíвный;  
ї/о адв.

квáнькати незав.
квап -у м
кварíля -ї ж
квáрити -рить -рять незав.
квáрник -а -ів м
квáрта -ы кварт -ж; óвый
квартáл -у м; квартáлный
квартелёвáти -люю -ють 

незав.; ный
квáртель -я/-ю м; ный
квартéт -а м
квáс -у м; квасóк -ску м
квасéный і квашéный
квасћнка -ы -нок ж; óвый
квасћти -шу -сять незав.; 

к. ся
квасковáтый
кваснћк (росл.) -á -íв м;  

óвый
кваснинá -ы ж
кваснΐти -нΐє -нΐють незав.
кваснќй; кваснéнькый

катарáкт кваснќй
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кваснотá -ќ ж
квасЂга -ы  ж
квачка -ы ж і квáка -ы
квашéный і квасéный
кведлáчка -ы -чок ж
квéстор -а -ів м; ка -ы -рок  

ж; квéсторьскый
Кветослáва -ы ж
квíлити -лю -лять незав.
квілћвый; о адв.
квíз -у м; óвый
квíнта -ы квíнт ж
квінтáн -а -ів м; ка -ы -нок 

ж; квінтáньскый
квінтéт -а м
квінтіліóн -а м
квіт -у м; ный
квіт незм. ад.
квітáнція -ії ж; квітáнчный
квітинáч -á -чíв м; óвый
квíтка -ы -ток ж
Квітна Недΐля -ой -лї ж
квітковáный; ї/о адв.;  

ость -и ж
квітковáти -кýю -кýють 

незав.
квітнáтый; о адв.; ость -и 

ж і квітнáстый; о адв.;  
ость -и ж

квíтник -а -і вм
квітный
квітнути квíтне -нуть незав.; 

квітýчій
квíтя -я с
квíч -а -ів м
квічáня -я с
квічáти -чý -чáть
квик -у м
квћкнути -ну -нуть зав.
квок, кво інт.
квóрум -а/-у м
квóта -ы квот ж
кедвéшный; ї/о адв.
Кежмáрок -рку м; 

Кежмарчáн -а -áн/-ів м; ка  
-ы -нок ж; кежмáрьскый

кекешќти ся -шу ся -шыть 
ся незав.; ный

кéкса -ы кекс ж; óвый;  
сик -а м

кел -у м; óвый (зеленина)
кел кла мн. клы м
келвін -а м (єдиніця 

теплоты – К)
кéлім -у м; óвый

кéлнер -а -ів м (арх.)  
(слов. – чáшник)

кéлня -ї ж
Келт -а -ів м; ка -ы -ток ж; 

келтьскый
кельтовáти -тýю -тýють 

незав.; ный; к. ся
кéльчік -а/-у м
кемп -у м; óвый
кéмпінґ -у м; óвый
кемповáти -пýю -пýють 

незав.
кенґýра -ы -ґýр ж; кенґýрїй
кендерíця -

ї ж; кендерíчный і 
кендерічáный

кентáвр -а м
керамзíт -а/-у; óвый
керáміка -ы ж; керамíчный
керáмікáрь -њ м і керáмік  

-а м; керамікáрьскый;  
ство -а с

кéрмеш -а -ів м і óдпуст -у 
м; óвый

керовáти і каровáти -рýю  
-рýють незав.; ный

кéрпцї -їв/вéрпцї -їв/бочкóры 
-кор мн. ж

керть -и -ей ж; ёвый
кеселíця -ї ж і киселíця -ї ж; 

лíчный
кесервéшный; ї/о адв. 

(арх.)
кесóн -а м; óвый
кетóн -у м; óвый
кéфа -ы кеф ж; óвый;  

ка -ы -фок ж
кéфір -у м; óвый
кефовáти -фýю -фýють 

незав.; ный
кець! інт.
Кéчківцї -ковець мн.; 

Кечківчáн -а -áн/-ів м; ка  
-ы -нок ж; кечкíвскый

кéчуп -у м; óвый
кешéня -ї ж; ёвый; 

кешéнька -ы -нёк ж
кіанíд -у -ів м; óвый
кібернéтік -а -ів м;  

ічка -ы -чок ж
кібернéтіка -ы ж; 

кібернетічный
кíбіц -а -ів м
кібіцовáти -цýю -цýють 

незав.; ный

кібќ і кобќ кон. і парт.
ківі незм. с
кíдля -ї ж
кідь кон., парт.
кіздерћти ся -рить ся -рять 

ся і ґéдзати ся -дзать ся 
ґéдзають ся

кíзїй
кíзля -яти -ят с;  

кізлњтко -а -ток с
кізлятћна -ы ж
кíкля -ї ж (арх.)
кіл кóла кóлів м; колóвый
кіло -а кіл с; óвый
кіловáт -у -ів м; óвый
кіловатгодћна -ы -ин ж;  

óвый
кілóвець -вця -вцїв м
кілóвка -ы -вок ж; óвый
кіловолт -а -тів м; óвый
кілогéрц -а -ів м
кілоґрáм -а/-у м; óвый
кілóк -лкá -лкíв м
кілокалóрія -ії -ій ж
кіломéтер -тра -трів м;  

óвый
кілометрóвник -а -ів м
кілопóнд -а -ів м
кілько незм. прон.; мн.,  

і змін. кíлькы -ых м ж с
кількодéнный; 

кількоднљвый
кільколітрóвый
кільконасóбный
кількораз; кілько раз незм. 

прон.
кількорічный
кíлькостный
кімóно -а с і ад.
кінемáтіка -ы ж; 

кінематíчный
кінематоґрáфія -ії ж;  

ґрафíчный
кінéтіка -ы ж; кінетíчный
кíно -а кін с
кіноапарáт -а -ів м
кіножурнáл -а -ів м
кінооперáтор -а -ів м;  

оперáторьскый
кінопроџктор -а -ів м
кінорежісéр -а -ів м
кіносáла -ы -сал ж
кіносценáрь -я -їв м
кінофíлм -а -ів м
кіноштýдіо -а ж

кваснотá кіноштýдіо
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кíнцём преп.; кінцљм адв.
кінчáти незав.; к. ся
кíнчіти -чу -чать зав.;  

ный; к. ся
кінь конњ кóнїв м;  

кíньскый
кíньмо адв.
кіóск -а м
Кірíл -а м
кірíліця -ї ж
кісьбá -ќ ж
кíстка -ы -ток ж; óвый
кість кóсти кóстей ж; 

кістянќй; кóстный
кісњ -њти -њт с і косћско -а с 

(рýчка кóсы)
кітнá (мáчка)
кíтля і кíкля -ї ж
кíфлик -а -ів м (арх.)
кіц, кіц інт.
кíцка -ы -цок ж і мíцка -ы  

-цок ж
кíця -ї кіць ж; кíцька -ы -цёк 

ж (дїт.)
кішасóнка -ы -нок ж (арх.)
кішбћров -а м (арх.)
кќваня -я с
кќвати незав.; к. ся
кќвнути -ну -нуть зав.; к. ся
кќвнутя -я с
кќдати незав.; ный
Кќёв -а м; Кыёвчáн -а -áн/-ів  

м; ка -ы -нок ж; кќёвскый
кый кќя кќїв м
кќла -ы кыл ж; кќлавый
кымáк -á -íв м (арх.)
кыпíти кыпћть кыплњть 

незав.; кып(л)њчій
кќпяток -тка м
кырвавíти -íю -íють незав.
кырвавћти -влю -влять 

незав.; кырвавлéный
кырвáвый і кровáвый;  

о адв.
кырнáґ -á м
кырпатΐти -тΐє -тΐють незав.
кыртáвый; о адв.
кыртíця -ї -íць ж  

і кертíця -ї -íць ж
кыртинá -ќ ж  

і кыртичíна -ы ж
кќршыти -шу -шать незав.; 

кќршеный
кќснути кќсне -нуть незав.; 

тый

кытíця (арх.) -ї -íць ж;  
íчка -ы -чок ж

кќхати незав.
кќхнути -ну -нуть зав.
кќцкати незав.; к. ся
кќчаль -и ж; кќчальный
кќчалник -а -ів м; óвый
Кычéра -ы ж; кычéрьскый
кычéра -ы і кќчари -ы ж;  

рьскый
кќчка -ы -чок ж; óвый
кќшка -ы -шок ж; 

кышкóвый
кыњк -á -íв м
кќянка -ы -нок ж; óвый
кќянь -ни кќяней ж
клавéса -ы -вес ж; óвый
Клáвдія -ії ж
клавн -а м; овскый;  

ство -а с
клавзýла -ы -зýл ж
клавіатýра -ы -тур ж
клáвір -а -ів м; ный; óвый
клавірíста -ы м;  

ка -ы -ток ж
клавн -а -ів м; óвскый;  

óвство -а с
клáксон -а м; óвый
клам -у м
клáманя -я с
кламáрь -њ -їв м; ка -ы -рёк 

ж; скый
клáмати млю -млють незав.; 

ный; к. ся
кламлћвый; о адв.;  

ость -и ж
клáмство -а -ств с
клан -у м; óвый
кланíця -ї -ΐць ж; ёвый
кланњти ся незав.
клапáчка -ы -чок ж  

(зуб. протеза – ган.)
клáпка -ы -пок ж; óвый
клáпнути -ну -нуть зав.;  

тый
Клáра -ы ж
кларінéт -а/-у м; óвый
кларінетíста -ы -тíв м;  

ка -ы -ток ж
кларíска -ы -сок ж; 

кларíськый
клас -а/-у м; клáсовый;  

о адв.; ость -и ж
клáса -ы клас ж; клáсный
клáсік -а -ів м

клáсіка -ы ж; ный; ї/о 
адв.; ость -и ж

класіфікáція -ії ж; кáчный; 
кáтор -а м

класіфіковáти -кýю -кýють 
незав. і зав.; ный

класіцíзм -а/-у м; класіцíста 
-ы м; класіцістíчный

клáсти -дý -дýть незав.; 
клáдженый; к. ся

клат -а м; ик -а -ів м;  
ћско -а с і м

клéбан -а -ів м; 
клéбаньскый

клебáня -ї -бань ж
клебéта -ы -бет ж;  

ка -ы -ток ж
клебéтник -а м; клебетнíця 

-ї ж; клебетницькый;  
цтво -а с

клебéтный; ость -и ж
клéїлня -ї -лень ж; 

клéїлный
клéїня -я с
клéїти -лию -лиять незав.; 

клéєный
клéй -ю м; клиљвый
клéкот -у м
клекотáти -кóчу -тять незав.
клен -а -ів м; óвый
Кленóва -ой ж; Кленовчáн 

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок; 
кленóвскый

клепáня -я с
клепáти -плю -плють незав.; 

ный
клепáч -á -íв м
клепéто -а -пет с; клепéтко 

-а -ток с
клéпнути -ну -нуть зав.;  

тый
клептомáнія -ії ж; ман -а м; 

ка -ы -нок ж
клéрік -а -ів м; клерíчный
клерікалíзм -а/-у м; 

клерікáл -а м; а -ы -лок 
ж; лный

клљпкати незав.  
і клóпкати незав.

клёц -а -ів м; ик -а -ів м
кліент -а -ів м; ка -ы -ток ж; 

кліентьскый
кліентéла -ы ж
клíмат -а/-у м;  

кліматíчный; о адв.

кíнцём клíмат
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клімактéрій -я м; 
клімактерíчный

кліматізáція -ії ж; 
кліматізачный

кліматізовáти незав.; 
кліматізовáный

кліматолóґія -ії ж;  
лоґíчный

клíніка -ы -нік ж;  
клінíчный; ї/о адв.

кліпклоп інт.
клíпса -ы кліпс ж  

і клíпсня -ї ж
клíрінґ -у м; óвый
клістíр -у м; óвый
клíчіти -чіть -чать незав.; 

клічéный
клічóк -чка -чків м; óвый
клішé незм. с
клїпáйка -ы -ёк ж; óвый
клΐпкати незав.
клїпнути -ну -нуть зав.
клїтка -ы -ток ж; óвый; 

клΐточка -ы -чок ж
клїщ -а -ів м; óвый
клїщі -ів ж лем мн.; óвый;  

щікы -ів м лем мн.
клик -у м
клћканя -я с
клћкати -чу -чуть незав.; 

клћканый
клћкнути -ну -нуть зав.;  

тый
клин -а/-у; óвый
клћнець -нця -їв м; 

клинцљвый
клинóк -á -ів м
клћнопис -у м; 

клинописный
клинчік -а -ів м; óвый
клó -а мн. клќ с  

(у бандýрок)
клоáка -ы ж; клоáчный
клóкан -а -ів м;  

клокáнїй
клоктáдло -а -дел с (слов.)
клóктаня -я с (слов.)
клóктати незав.; ный
клон -у -ів м
клонћти -ню -нять незав.; 

клонéный; к. ся
клоновáти -ýю - ýють 

незав.; ный
клопклоп інт.
клóпіт -у м

клóпкати незав.  
і клљпкати незав.

клóпнути -ну -нуть зав.;  
тый

клопóта -ы -пот ж
клопотáти і хлопотáти  

-пóчу -чуть незав.
клопочлћвый і 

хлопотлћвый; ость -и ж
клóча -а с пром.; áный
клуб -а/-у -ів м; óвый
клубћти ся клубить ся 

клублять ся незав.
клубóвка -ы -вок ж (кресло)
клубóвня -ї -вень
клубóк -бка -íв м
клýбя -яти -ят с; ко -а с
клус -у
клусáк -á -íв м;  

клусáцькый
клýсати -шу -сають незав. 

(слов.)
клýсом адв.
клюв -а м
клювáк -á -íв м; óвый
клювáти клЂє -ють незав.
клЂвка -ы -вок ж
клЂка -ы клюк ж і кóрбля -ї 

ж; клюкóвый,  
корблљвый

клюкáстый; о адв.;  
ость -и ж

ключ -а -ів м; óвый; ный; 
ік -а -ів м

ключáрь -њ -ΐв м;  
ка -ы -рёк ж

ключéнка -ы -нок ж
клЂчка -ы -чок ж
ключковáти -кýю -кýють 

незав.
клњґ -у м
клњґанець -нця м
клњґати незав.;  

клњґаный; к. ся
кляк -у м і клњкнутя -я с
клњкати незав.; к. сі
клњкнути -ну -нуть зав.;  

тый; к. сі
клњмбра -ы -бер ж; óвый
клњмка -ы -мок ж; óвый
клњнчіти -чу -чать незав.
клњтва -ы -тв ж
клњти клњну -нуть незав.; 

клњвшый
клњтый; о адв.; ость -и ж

клятњ -я с
клячáти -чý -чáть незав.
клячáчій; клячáчі трансґр.
кмин -у м; кминóвый
кнéдлик -а -ів м; óвый
книга -ы книг ж; кнћжный;  

ї/о адв.; ость -и ж
книгáрь -њ м; ка -ы -рёк ж;  

скый; ство -а с
книгодрукáрня -ї -рень ж
книгодруковáня -я с
книгкупéць -пця м;  

кýпецькый; цтво -а с
книгоΐд -а м
книголЂб -а м
книжка -ы -жок ж;  

кнћжочка -ы -чок ж;  
кнћжонька -ы ж

книжнíця -ї -нíць ж; 
книжнíчный;  
книжнíчка -ы -чок ж

кнокáвт -у м
кнокавтовáти -тýю -тýють 

незав. і зав.; ный
княгќня -ї -гќнь ж  

і кнњжна -ы -жен ж
кнњжыти -жу -жать незав.  

і князёвáти -зюю -зюють 
незав.

князь -я -ів м;  
кнњзївскый; ство -а

коаґуловáня -я с; ный
коаґулáція -ії ж; 

коаґулáчный
коаксіáлный
коалíція -ії ж; лíчный;  

ї/о адв.
кóбалт -у м; óвый
кóбел -у м
кобéля -ї -бель ж; љвый
кобéрець -рця м; ёвый 

(слов. – пóкровець)
кóбза -ы кобз ж
кобзáрь -њ -ΐв м
кобíлка -ы -лок ж;  

кобíлча -ати с
кóбіця -ї -біць ж;  

кóбічка -ы -чок ж
кобќ кон. і парт. і кібќ
кобќла -ы -бќл ж; 

кобылњчій
кобылћна -ы ж  

(підпóра на рíзны 
предмéты);  
кобылћнка -ы -нок ж

клімактéрій кобылћна
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кобќлка -ы -лок ж;  
кобќля -яти с

кобылњнка -ы -нок ж;  
óвый

кóбка -ы -бок ж
кóблик -а -ів м  

(мíра на зéмлю – арх.)
кóблина -ы (церьковна  

дань за зéмлю – арх.)
кóбра -ы ж
ков -у м; óвый; (слов. в зн. 

– желΐзо, желΐзный)
ковáдло -а с  

і ковадлћна -ы ж
ковалёвáти -люю -люють 

незав.
ковáль -њ -ΐв м;  

скый; ство -а с
кóвалька -ы ж  

(женá ковалњ)
ковáня -я с
ковáти кýю кýють незав.; 

ковáный
ковбáса -ы -бас ж  

і колбáса -ы ж
Ковбасíв -сóва м; 

Ковбасівчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; 
ковбасíвскый

ковбóй -я -їв м; 
ковбóйскый

ковбóйка -ы -боёк ж
кóвдош -а м (калΐка, обл.)
кóвкус -а м; óвый (арх. в 

зн. – марґарћн)
ковпáк -á м
кóврал -а/-у м; óвый  

(тіп покровця)
ковт -а м і ковтóк -á -íв м
кóвтати незав.; кóвтаный
кóвтнути -ну -нуть зав.;  

тый
когерéнція -ії ж; 

когеренчный
когерéнтный; ость -и ж
когéзія -ії ж; когéзный
когýт -á -íв м; когутњчій; 

когýтя -яти -ят с
когýтик -а -ів м  

(на застáвлёваня вóды 
і под. – кран)

коґнітíвный
код -у м; óвый
кодеíн -у м; óвый
кóдекс -а/-у м; óвый

кодіфікáція -ії ж; 
кодіфікáчный; 
кодіфікáтор -а -ів м

кодіфіковáня -я с
кодіфіковáти -кýю  

-кýють незав. і зав.; 
кодіфіковáный

кодовáти -дýю -дують 
незав. і зав.; ный

коедукáція -ії ж; 
коедукáчный

коефіціéнт -а/-у м
коекзістéнція -ії ж; 

коекзістéнчный
коекзістовáти -тýю -тýють 

незав.
коџнець -нця -нцΐв м  

(слов. – плéкана дїтћна)
кóжа -ы ж; кóжный  

(слов. – скóра)
кожќлка -ы і кожýлка -ы ж
кожýх -á -íв м; óвый
кожушáнка -ы -нок ж
кожушћна -ы -ћн ж;  

óвый; ка -ы -нок ж  
(слов. – скóра на кожýх)

кожýшник -а м, мн. -ци м;  
нíчка -ы -чок ж;  
нíцькый; цтво -а с  
(слов.) і кожухáрь -њ -ΐв м

кожушóк -шкá -íв м; 
кóжушча -ати -ат с

кóза -ы коз ж; кóзїй; 
кізлњчій

козáк -á -íв м; козáцькый; 
козáчка -ы -чок ж

козéлець -лця м
козинá -ќ ж і козњрина -ы ж
козлíця -ї ж
кóзлик -а м
козлћна -ы -лћн ж  

(звыч. мн. – козлћны)
козмéтіка -ы ж; козмéтік  

-а -ів м; тічка -ы -чок ж; 
козметíчный

козмодрóм -а/-у м
козмонáвтіка -ы ж; навт -а 

м; ка -ы -ток ж; тíчный
козмополітíзм -а/-у м;  

полíт -ы м; ка -ы -ток ж; 
тíчный

кóзмос -а/-у м; козмíчный
козорóг -а -ів м
кóзуб -а -ів м; óвый
козњрь -њ -ΐв м

коΐня -я (слов. – 
преферовáти – плéканя)

кóїти кóю -ять незав.  
(слов. в зн. – плéкати)

кой (в зн. – колћ, обл.)
кóйка -ы ж
койнé незм. с
койóт -а м
кокаíн -у м; óвый
кóкакóла -ы
кокáрда -ы -кард ж
кокéта -ы -кет ж;  

ка -ы -ток ж
кокетéрія -ії ж
кокéтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
кокетовáня -я с
кокетовáти -тýю -тýють 

незав.
кокíла -ы -кíл ж
кóкос -у м; óвый
кокосóвник -а м
кокс -у м; óвый
коксóвáти -сýю -сýють 

незав.; ный
кóктавый і загаклћвый;  

о адв.; ость -и ж
кóктайл -у м; óвый
колаборáнт -а -ів м;  

ка -ы -ток ж; тьскый;  
ство -а с

колаборовáти -рýю -рýють 
незав.; ный

колавдáція -ії ж; 
колавдáчный

колавдовáти -дýю -дýють 
незав. і зав.; ный

колаґéн -а/-у м
колáч -á -íв м; óвый;  

ік -а м
колéґа -á -лéґ м; колеґќня  

-ї -ґынь ж; колеґіáлный; 
ї/о адв.; ость -и ж

колéґія -ії ж
колектíв -у м; ный; ї/о 

адв.; ость -и ж
колектівізáція -ії ж; 

колектівізáчный
колектівíзм -у м; 

колектівістíчный;  
ї/о адв.

колектівізовáти -зýю -зýють 
незав. і зав.; ный

колéктор -а -ів м; óвый
колéкція -ії ж

кобќлка колéкція
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колесáрь -њ -íв м; скый
кóлесо -а -лес с; óвый
колéсніця -ї ж
колџя -ї -џй ж;  

колџйка -ы -ёк ж
колєљвый; колєйкóвый
колíбрик -а -ів м; колíбрічій
колíзія -ії ж; ный
колíка -ы -лíк ж; óвый
колíньска (к. вóда)
колїнáчкы адв.
колїнковáти -кýю -кýють 

незав.
колΐно -а -лΐн с; óвый,  

-ный; колΐнко -а -нок с
кóлїско -а -сок с; óвый; 

кóлїща -ати -ат с
кóлїсята -ят мн.
колћ прон. і адв., і кон.
колћба -ы -лћб ж
колћ бы кон.
кóлик -а -ів м; óвый; 

количок -чка -ів м; 
кóлича -ати с

колћсь і колћська адв.
коликовáти -кýю -кýють 

незав.; ный
колћшнїй
колысáвый; о адв.;  

ость -и ж
колысáнка -ы -нок ж;  

óвый, -óва
колысáти -лќшу -шуть 

незав.; ный; к. ся
колќска -ы -сок; óвый
колысáчка -ы -чок ж
колкáрня -ї -рень ж (слов.)
колковáти -кýю -кýють 

незав.; ный
кóло преп. і парт.
колобáня -ї -бáнь ж
колобéжка -ы -жок ж; óвый
колобежковáти ся незав.
коловáти -лýю -лýють 

незав.; ный
колóда -ы -лод ж
колóдка -ы -док ж; óвый
коложвáрьскый  

(к-а капýста)
колоíд -у м; ный
колоідýчій -ого м
кóлок -лка -ів м; колкóвый
колóквій -я м; óвый;  

íйный
коломáзник -а -ів м

коломáзь -и ж
коломќйка -ы -ёк ж; óвый
колóна -ы -лон ж
колонáда -ы -над ж; ный
колоніалíзм -у м; 

колоніалíста -ы м;  
істíчный

колонізáція -ії ж; 
колонізáчный

колонізáтор -а -ів м; 
колонізáторьскый

колонізовáти -зýю -зýють 
незав. і зав.; ный

колонíста -ы -ів м
Колонíця -ї ж; Колонічáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
колонíцькый

колóнія -ії ж; колоніáлный
колóнка -ы -нок ж; óвый
колоратýра -ы ж; ный
колорíт -у м; колорíтный;  

ость -и ж
кóлос -а -ів м; колосћстый; 

ок -ска -сків м
колосáлный; ї/о адв.;  

ость -и ж
колосéум -а м
колосћти ся -сить ся -сять 

ся незав.
колóся -я с гром.
колóти кóлю -ють незав.; 

колóтый
колотћти -лóчу -тять незав.; 

колочéный
колотóвця -і -вець ж;  

ёвый; óвча -ати с
колотóч -а м; óвый  

(слов., арх. – рінґішпíль)
колочíня -я с
колпортáж -у м; ный
колпортéр -а м; 

колпортéрьскый
колпортовáти -тýю тýють 

незав.; ный
колт -у/-а м
колумбáрій -я м
Колýмбія -ії ж; Колумбíєць 

-я -їв і Колумбійчáн -а  
-áн/-ів м; Колумбíйка -ы  
-ёк і Колумбійчáнка -ы  
-нок ж; колумбíйскый

колњда -ы -лњд ж;  
ка -ы -док ж; óвый

колњдник -а -ів м;  
іця -ї -іць ж

колядовáня -я с
колядовáти -дýю -дýють 

незав.
колњк -á -íв м; óвый
колњчій; о адв.
колњчка -ы -чок ж  

і кóлька -ы -лёк ж
кóльба -ы кóльб ж
кóма -ы ж
комáнда -ы ж
командáнт -а м  

і комендáт -а м
командатýра -ы ж і 

комендатýра -ы ж
комáндо -а -манд с
комáндовати -дую -дують 

незав.
команíця -ї ж;  

нíчка -ы -чок ж
комáр -á -íв м; комáрїй; 

комарњчій
Комáрник (Вќшнїй, Нижный)  

-а м; Комарнњн -а -њн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; 
комарняньскый

комáрник -а м  
(бýда на сушіня сќра)

комасáція -ії ж; 
комасáчный (арх.)

комáшнї лем мн. ж
комбайн -у/-а м; óвый
комбайнíста -ы -ів м;  

ка -ы -ток ж
кóмбі незм. ад.
комбінáція -ії ж;  

нáчный; ї/о адв.
комбінáчка -ы -чок ж;  

óвый
комбінáчкы -чок ж лем мн.
комбінáт -у м; ный
комбінатóріка -ы ж
комбінатóрный
комбінé незм. с
комбінéза -ы -нéз ж
комбіновáный; ї/о адв.;  

ость -и ж
комбіновáти -нýю -нýють 

незав.
комедіáнт -а м; ка -ы -ток 

ж; тьскый; ство -а с
комéдія -ії ж; комедіáлный; 

ї/о адв.; ость -и ж
коментáрь -њ -ΐв м
коментáтор -а -íв м;  

ка -ы -рок ж; рьскый

колесáрь коментáтор
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коментовáти -тýю -тýють 
незав. і зав.; ный

коменціáш -а -ів м (арх.)
комерціалізáція -ії ж;  

зáчный
комерціалізовáти  

незав. і зав.; ный
комéрчный
комéта -ы -éт ж
кóмік -а -ів м;
кóміка -ы ж; комíчный;  

о адв.; ость -и ж
кóмікс -а
комісáрь -њ -íв м; ка -ы -рёк 

ж; скый; ство -а с
комíсія -ії ж; 

комісіонáлный; ї/о адв.
комíсный; о адв.;  

ость -и ж
коміснњк -á -íв м
комітéт -а/-у м; 

комітéтьскый
кóмин -а -ів м;  

óвый; нок -нка м
коминáрь -њ -ΐв; скый;  

ство -а с; рик -а -ів м
комишíя -ії ж (арх.) і 

предволáнка -ы -нок ж
Кóмлошка -ы ж; Комлощáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
кóмлоськый

комолћти -молю -мóлять 
незав.; комолéный

комóра -ы -мор ж; óвый;  
ка -ы -рок ж; óвый

комóрный; ї адв.;  
ость -и ж

кóмпа -ы комп ж;  
óвый

компáктный; ї/о адв.;  
ость -и ж

компáнія -ії ж
компаратів -а/-у м; ный
компаратíстіка -ы ж; 

компаратíста -ы м; 
компаратістíчный

кóмпарз -у м; óвый
компарзíста -ы -ів м;  

ка -ы -ток ж
кóмпас -у м; óвый, -ный
компатібíлность -и ж; 

компатібíлный
компéндій -ія м і 

компéндіум -а м
компензáтор -а -ів м

компензáція -ії ж; 
компензáчный

компензовáти -зýю -зýють 
незав. і зав.; ный

компетентный; ї/о адв.;  
ость -и ж

компетéнція -ії ж; 
компетенчный

компілáт -а/-у м; 
компілáтор -а -ів м

компілáція -ії ж; 
компілáчный

компіловáти -лую -лýють 
незав.; ный

кóмплекс -у м; ный; ї/о 
адв.; ость -и ж

комплементáрный; ость 
-и ж

кóмплет -у м незм. ад. і адв.
комплетізáція -ії ж; 

комплетізáчный
комплетізовáти -зýю -зýють  

незав. і зав.; ный
комплéтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
комплікáція -ії ж
компліковáный; ї/о адв.;  

ость -и ж
компліковáти -кýю -кýють 

незав.; к. ся
комплімéнт -у -ів м
кóмплот -у м
композíтор -а -ів м;  

ка -ы -рок ж; рьскый
композíція -ії ж; 

композíчный
композíтум -а с; 

композíтный
компонéнт -а -ів м; óвый
компонíста -ы -íв м;  

ка -ы -ток ж
компоновáти -нýю -нýють 

незав.; ный
кóмпост -у м; óвый
компостовáти -тýю -тýють 

незав.; ный
кóмпот -у -ів м;  

óвый; ик -а м
компрéсія -ії ж; 

компрéсный
компрéсор -а -ів м; óвый
компрімовáти -мýю -мýють 

незав.; ный
компромíс -у м; ный; ї/о 

адв. ; ость -и ж

компромітовáти -тýю  
-тýють незав. і зав.;  
ный; к. ся

компЂтер -а -ів м
комсомóлець -лця -їв м;  

ка -ы -лок ж; льскый
комýна -ы -мун ж; óвый
комунáл -у м
комунáлный
комунáрд -а м
комунíзм -у м; комунíста 

-ы -ів м; ка -ы -ток ж; 
комуністíчный; о адв.

комунікáнт -а -íв м
комунікáт -а -ів м
комунікáція -ії ж; 

комунікáчный; 
комунікатíвный; ї/о 
адв.; ость -и ж

комунікé незм. с
комуніковáти -кýю -кýють 

незав. і зав.
комунíта -ы ж; ный
комутатíвный; ость -и ж
комутáтор -а м
комутáція -ії ж; 

комутáчный
конáня -я с
конарћстый і конарёвћтый
конáрь -њ -ΐв; љвый; ик -а  

-ів м; конарћско -а -ћск м
конáти незав.; конáный; 

к. ся
конвалíнка -ы -нок ж; óвый
конвеновáти -нýю -нýють 

незав.
кóнвент -у м; ный
конвéнція -ії ж; 

конвéнчный; ї/о адв.
конверґéнція -ії ж; 

конверґéнтный; ї/о адв.
конверзáція -ії ж; 

конверзáчный
конвéрзія -ії ж; конвéрзный
конверзовáти -зýю -зýють 

незав.; ный
конвертовáти -тýю -тýють 

незав. і зав.; ный
конвéртор -а м; óвый
конґеніáлный; ї/о адв.;  

ость -и ж
конґломерáт -у м
Кóнґо -а с; Конжáн -а -áн/-ів  

м; ка -ы -нок ж; 
кóнжскый

Кóнґокоментовáти
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конґреґáція -ії ж; 
конґреґáчный

конґрéс -у -ів м; óвый
конґруéнція -ії ж; 

конґруéнтный; 
конґруéнтность -и ж

кóндаш -а -ів м  
(арх. – пастќрь свíнь)

кондензáт -а/-у м
кондензáтор -а -ів м; óвый
кондензáція -ії ж; 

кондензáчный
кондензовáти -зýю -зýють 

незав. і зав.; ный
кондіціонáл -а/-у м; óвый
кондіціонéр -а м
кондíція -ії ж; кондíчный;  

ї/о адв.
кондолéнція -ії ж; 

кондолéнчный
кондоловáти -лýю -лýють 

незав. і зав.
кóндор -а -ів м
кондýктор -а -ів м;  

ка -ы -рок ж; рьскый
конéксія -ії ж
кóнець кíнця кíнцїв м; 

кінцљвый; кíнчік -а -ів м
кóнецькíнцём парт.
конéчник -а м; óвый (анат. 

слов. – заднїй вќвод)
конечный; ї/о адв.; ость 

-и ж
конзеквéнція -ії ж
конзеквéнтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
конзéрва -ы -зéрв ж; óвый
конзервáрня -ї -рень ж;  

реньскый
конзервáція -ії ж; вáчный; 

ї/о адв.
конзерватíвець -вця -їв м
конзерватівíзм -у м
конзерватíвный; ї/о адв.; 

ость -и ж
конзерваторíста -ы -ів м;  

ка -ы -ток ж
конзерватóрія -ії ж
конзервовáти -вýю -вýють 

незав. і зав.; ный
конзíліум -а с; 

конзіліáрный
конзістéнтный; ость -и ж
конзістéнція -ії ж; 

конзістенчный; ї/о адв.

конзóла -ы -зол ж;  
óвый; ка -ы -лок ж

конзóрціум -а м
кóнзул -а -ів м; льскый;  

лáрный
конзулáт -а/-у  м і 

кóнзулство -а с
конзултáнт -а -ів м;  

ка -ы -ток ж; тьскый
конзултáція -ії ж; 

конзултáчный
конзултовáти -тýю -тýють 

незав.; ный
кóнзум -у м; ный
конзумáція -ії ж
конзумéнт -а м; ка -ы -ток 

ж; тьскый
конзумовáти -мýю -мýють 

незав. і зав.; ный
кóник -а -ів м; кóнича -ати 

с; конћско -а м і с
конћна -ы  

(к. мнњсо і глýпость) ж
конклáв (церьк.)  

незм. м; ный
конклýзія -ії ж; 

конклузíвный
конкордáт -у/-а м
конкретізáція -ії ж; 

конкретізáчный
конкретізовáти -зýю -зýють 

незав. і зав.; ный
конкрéтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
конкубінáт -у м
конкурéнт -а -ів м;  

ка -ы -ток ж
конкурéнція -ії ж; 

конкурéнчный; ї/о адв.
кóнкурз -у -ів м; ный
конкуровáти -рýю -рýють 

незав.
конопéлка -ы -пéлок ж
конóпля -ї -пель ж; 

коноплњный
коноплњнка -ы ж
коноплярьскый; ство -а с
консéнс -у м  

і консéнзус -а м
консолідáція -ії ж; дáчный
консолідовáти -дýю -дýють 

незав. і зав.; ный; к. ся
консонáнт -а -ів м; 

консонáнтный; 
консонантíчный

консонантíзм -а/-у м
конспéкт -а -ів м; óвый
конспектовáти -тýю -тýють 

незав.; ный
Константінóполь -я м; 

Константінóполець -я  
-їв м; ка -ы -лок ж; 
константінóпольскый

констріктíвный
контайнéр -а -ів м; óвый
контáкт -у -ів м; ный;  

óвый
контактовáти -тýю -тýють 

незав. і зав.; ный; к. ся
контамінáція -ії ж
контаміновáти -нýю -нýють 

незав. і зав.; ный
контéса -ы ж
контéкст -а/-у м; óвый
контінґéнт -у м; óвый
контінéнт -у/-а м; áлный;  

ость -и ж
контінуáлный; ї/о адв.;  

ость -и ж
контінуíта -ы ж;  

ный; ї/о адв.
кóнто -а конт с
кóнтра -ы ж і кон.
контрабáнд -у м; óвый
контрабáс -у м; óвый
контрабасíста -ы -ів м;  

ка -ы -ток ж
контраговáти -гýю -гýють 

незав. і зав.; ный
контрадíкція -ії ж;  

дíкчный; діктíчный
контраіндікáція -ії ж
кóнтракт -у -ів м; óвый
контрактáція -ії ж; 

контрактáчный
контрáкція -ії ж; 

контрáкчный
кóнтрапункт -у м
контрареволуціонáрь -њ м; 

скый
контрареволýція -ії ж;  

револýчный
контрарозвíдка -ы -док ж
кóнстраст -у -ів м; ный;  

ї/о адв.; ость -и ж
контрастовáти -тýю -тýють 

незав.
кóнтраш -а м
контрашпіонáж -а/-у м;  

ный

конґреґáція контрашпіонáж



111

контрібýція -ії ж; 
контрібýчный

контровáти -тýю -ýють 
незав.; ный

контровéрзія -ії ж; 
контровéрзный

контрóлёвати -лЂю -лЂють 
незав.; ный

контрóля -ї -роль ж; 
контрóльный

контумáція -ії ж; 
контумáчный; ї/о адв.

контýра -ы -тýр ж;  
ный

кóнтя -ї конть ж
кóнус -у м; óвый
конфедерáція -ції ж; 

конфедерáчный
конфéкція -ії ж; 

конфекчный
конференцьџр -а -ів м;  

ка -ы -рок ж
конферéнція -ії ж; 

конферéнчный
конферовáти -рýю -рýють 

незав.; ный
конфéсія -ії ж; 

конфесіонáлный;  
ї/о адв.

конфесіоналíзм -у м
конфéта -ы -фéт ж
конфіґурáція -ії ж; 

конфіґурáчный
конфідéнт -а -ів м;  

ка -ы -ток ж; тьскый
конфірмáція -ії ж; 

конфірмáчный
конфішкáт -у м
конфішкáція -ії ж; 

конфішкáчный
конфішковáти -кýю -кýють 

незав. і зав.; ный
кóнфлікт -у -ів м;  

óвый, -ный
конформíзм -а м; 

конформíста -ы м; ка  
-ы -ток ж;  
конформістíчный;  
о адв.

конфóрмный; ї/о адв.;  
ость -и ж

конфронтáція -ії ж; 
конфронтáчный

конфронтовáти -тýю -тýють 
незав. і зав.; ный

конфýзія -ії ж; ный; ї/о 
адв.; ость -и ж

концентрáк -а/-у м
концентрáт -у м
концентрáція -ії ж; 

концентрáчный
концентрíчный; о адв.
концентровáный; ї/о адв.; 

ость -и ж
концентровáти -рýю -рýють 

незав. і зав.; к. ся
кóнцепт -у -ів м; ный
концептуáлный
концéпція -ії ж; 

концéпчный; ї/о адв.;  
ость -и ж

концéрн -у м; óвый
концéрт -у -ів м; ный
концертовáти -тýю -тýють 

незав.
концéсія -ії ж;  

концéсный
концесіонáрь -њ м;  

ка -ы -рёк ж; рьскый
кóнціл -у м; óвый
конціпџнт -а -ів м;  

ка -ы -ток ж; тьскый
конціповáти -пýю -пýють 

незав.; ный
концорíчный
кóнча; кóнче преп. і адв.
кóнчік -а (языкá) м
кончíна -ы ж
кончíстый;  

кончíстость -и ж
кóнчіти -чу -чать незав.; 

кóнченый
коншпіратíвный; ї/о адв.; 

ость -и ж
коншпірáтор -а -ів м;  

ка -ы -рок ж
коншпірáція -ії ж; 

коншпірáчный; ї/о адв.
коншпіровáти -рýю -рýють 

незав. і зав.; ный
конштáнта -ы -тáнт ж
конштáнтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
конштатáція -ії ж
конштатовáти -тýю -тýють 

незав. і зав.; ный
конштелáція -ії ж
конштітуовáти -туýю  

-туýють незав. і зав.;  
ный; к. ся

конштітýція -ії ж; 
конштітýчный; їо адв.

конштрýктер -а м; ка -ы  
-рок ж; рьскый;  
ство -а с

конштруктíвный; ї/о адв.; 
ость -и ж

конштрýкція -ії ж; 
конштрýкчный; ї/о адв.

конштруовáти -руýю  
-руýють незав.; ный

конЂх -á -íв м
конњк -у м; óвый;  

конячóк -чка м
конњрня -ї -рень ж
конњрь -њ -ΐв м
конњчій
конњчка -ы -чок ж  

і конњчіна -ы ж
конъюґáція -ії ж; 

конъюґáчный
конъюнктíв -а -ів м; 

конъюнктíвный
конъюнктýра -ы ж
конъюнктуралíзм -у м; 

конъюнктуралíста -ы м;  
істíчный

конъЂнкція -ії ж
кооператíвный; ї/о адв.;  

ость -и
кооперáтор -а -ів м;  

ка -ы -рок ж
кооперáція -ії ж; 

кооперáчный
кооперовáти -рýю -рýють 

незав.; ный
кооптáція -ії ж; кооптáчный
кооптовáти -тýю -тýють 

зав.; кооптовáный
коордінáтор -а -ів м;  

ка -ы -рок ж
коордінáція -ії ж; 

коордінáчный; 
коордінатíвный

коордіновáный; ї/о адв.;  
ость -и ж

коордіновáти -нýю -нýють 
незав. і зав.

коп -у м (слов. в зн. 
кóпнутя)

кóпа ы коп ж; кóпка -ы -пок 
ж; íця -ї ж; íнка -ы -нок ж; 
íня -яти с

кóпанець -нця -нцїв м 
(слов. в зн. кóпнутя)

контрібýція кóпанець
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копанíцї -íць мн. ж  
(тіп сáнок); нíчкы  
-нíчок мн. ж

кóпаня -я с (до лопты); 
копáня -я с (њмы)

кóпати (до лóпты) незав.; 
кóпаный; к. ся

копáти -плю -плють незав.; 
копáный (шáнець)

копáч -á -íв м (пáлічка, прут, 
конáрь)

копáчік -а -ів м
копáч -á -íв м (копаючій 

зéмлю); ка -ы -чок ж
копáчка -ы -чок ж  

(обув на грáня фóтбалу)
копéртка -ы -ток ж
копéрь -прю м; копрёвый
копíйка -ы -ёк ж
копíрка -ы -рок ж
копіровáти -рýю -рýють 

незав.; ный
кóпія -ії ж (дýплікáт)
копíя -íї ж (збрань); 

копіóвый; копіовћтый; 
о адв.

кóпылець -лця -ΐв м; ка -ы 
-лок ж; кóпыля -яти -ят с

копырдáн -á -íв м; 
копырдáнча -ати -ат с; 
кóпырдя -дяти -дњт с

копќрдати ся незав.
копќтник -а -ів м
копќто -а -пќт с; ный; 

копќтко -а -ток с
копковћтый; о адв.
кóпнути -ну -нуть зав.; 

кóпнутый
кóпнутя -я с
коповћтый
копóня -ї -понь ж
копрћва -ы ж; óвый;  

њный
коптΐти -тћть -тњть незав.; 

копчéный
кóпула -ы -пул ж; 

копуловћтый; 
копулатíвный

копулáція -ії ж; 
копулáчный

коравíня -я с
коравíти -вíє -вíють незав.
корáвый; о адв.; ость -и ж
корáл -у м; óвый
корáлка -ы -лок ж; óвый

кормýшка -ы -шок ж
корáб -а м і лодь -и ж  

(в церькви)
корáн -у м
кóрба -ы -рб ж;  

очка -ы -чок ж
корбáч -á -íв м; óвый;  

ік -а -ів м
кóрбля -ї -бель ж; ёвый
корбачовáти -чýю -чýють 

незав.; ный
кóргель -я -їв м;  

скый; ство -а с
корд -у -ів м; óвый
Кордільџры -льєр лем мн. 

ж; кордільџрскый
кордовáн -а/-у м; óвый
корéктный; ї/о адв.;  

ость -и ж
корéктор -а -ів м; ка -ы -рок 

ж; рьскый
коректýра -ы -тур ж; 

коректýрный
корекція -ії -ій ж; корéкчный
корелáт -а м
корелатíвный; ї/о адв.;  

ость -и ж
корелáція -ії ж; 

корелáчный; ї/о адв.
корепетíція -ії ж; 

корепетíчный
кореферáт -а/-у м 
кореферéнт -а -ів м
кóрець -рця -їв м; 

корцљвый
корешпондéнт -а  

-ів м; ка -ы -ток ж; 
корешпондéнтьскый

корешпондéнція -ії м; 
корешпондéнчный

корешпондовáти -дýю  
-дýють незав.

Корéя -ї ж; Корейчáн -а  
-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
корéйскый

корзáрь -њ м; скый (пірáт)
корзéт -у м
кóрзо -а корз с
корзовáти -зýю -зýють 

незав.
коріґовáти -ґýю -ґýють 

незав.; ный
корíда -ы -рід ж
корідóр -у м; óвый
кóрість -и ж і хосéн -сна м

корΐнный
корΐня -я с дом.
кóрїнь -я -їв м; корїнљвый; 

кóрїнок -нка -ів м; 
кóрїнча -ати -ат с

корћти ся -рю ся -рять ся 
незав.

корќстник -а -ів м;  
нћцькый; цтво -а с

кóрысть -сти ж; 
кóрыстный

корытáрь -њ -їв м; скый;  
ство -а с

корытнњчка -ы -чок ж  
(слов. – черепáха)

корќто -а рќт с; корќтко -а 
-ток с; корќтя  -яти -ят с; 
корќтиско -а с; тце с

коркáчка -ы чок мн. ж  
(сóрта обувы)

коркóвник -а -ів м
кóрма -ы ж; óвый
кóрмань -я -їв м ; ёвый;  

ник -а м
корманёвáти -нЂю -нЂють 

незав.; ный
кормацáти ся незав. (говор. 

в зн. – обертáти ся) 
кормћво -а с
кормћліця -ї ж
кормћти -млю -лять незав.; 

корм(л)éный; к. ся
кормлΐня -я с
кóрмный
кóрмник -а м  

(кормлéна свінњ)
кормóшка -ы -шок ж  

(сóрта њблок)
кормýшка -ы -шок ж  

(бýдка на кормлΐня)
кóрназ -а -ів м
корнатΐти -тїє -тΐють незав.
корóва -ы -óв м;  

коровњчій; вка -ы вок ж; 
вочка -ы  
-чок ж; корóвча -ати с

коровњнка -ы -нок ж
корóзія -ії ж; ный
кóрок кóрку м; коркóвый
корóна -ы ж; óвый
коронáрный
коропáня -ї -пáнь
коропатΐти -тΐє -тΐють незав.
коропáтый; о адв.;  

ость -и ж

копанíцї коропáтый



113

корóста -ы -рост ж;  
óвый; очка -ы ж

короставíти -ію -іють незав.
коростáвый; ость -и ж
коротéнькый
коротћти -чу -тять незав.; 

к. ся
корóткый; о адв.;  

ость -и ж
коротковолóсый
короткозóрый
короткозóрость -сти ж
коротконóгый
короткорýкый
короткосéрстый
короткохвóстый
корóтшати незав.
корóтшый ад. комп.
корпоратíвный; ї/о адв.
корпорáція -ії ж; 

корпорáчный
корпулéнтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
корпулéнція -ії ж
кóрпус -а м
кортешовáти -шýю -шýють 

незав.
кортΐня -я с
кортΐти -тћть -тњть незав.
корумповáти -пýю -пýють 

незав.;  -ный
корýна -ы -рун ж; óвый,  

-ный; ка -ы -нок ж;  
óвый

коруновáти -нýю -нýють 
незав. і зав.; ный

коруновáція -ії ж; 
коруновáчный

корýпція -ії ж;  
корýпчный

корýпчник -а -ів м; 
корупчнћцькый

кóруш і хóруш -а м
корч -а -ів м; óвый;  

кóрчік -а -ів м
корчáк -á м
корчíвка -ы ж
кóрчіти -чу -чать незав.; 

к. ся
кóрчма -ы -чем ж; óвый
корчовáти -чýю -чýють 

незав.; ный
корчовáтый
корчóла -ы -чол ж
корчоловáня -я с

корчоловáти ся -лýю ся  
-лýють ся незав.

коршóв -а -ів м
Корятóвіч -а м
косá -ы кос ж; кóска -ы -сок 

ж; онька -ы ж;  
очка -ы ж

кóса -ы кос (заплéтене 
вóлося) ж; óвый

косáчка -ы -чок ж  
(слов. в зн. косћлка)

косéць кісцњ кісцΐв м
косáк -а -ів м і серьп -а -ів м
косінус -а м; óвый
косíця -ї ж (обл.)
косћти кóшу -сять незав.; 

косéный і кошéный
кóсый; о адв.
космáчка -ы -чок ж
костáш -á -íв м
кост -у м; óвый  

і стрáва -ы ж
костовáти -тýю -тýють 

незав.;  -ный; к. ся
кострíця -ї ж
кострубáтый і пелехáтый
кóстряб -а -ів м і вострóвка 

-ы -вок ж
костýра -ы -тýр ж;  

ка -ы -рок ж
кóта -ы кот ж; óвый
котáнґенс -а м; óвый
котћти ся -тить ся -тять ся 

незав.
коткодáкати -дáче і -дáкать 

незав.
котéл -тлá -лíв м; óвый
котлéта -ы -лéт ж;  

ка -ы -ток ж
кóтлик -а -ів м; котликóвый
котлћна -ы -ћн ж;  

óвый; ка -ы -нок ж
кóтна (мачка)
котовáти -тýю -тýють незав.
котóлня -ї і котéлня -ї ж
котрќй прон.
котрќйсь
котулњти незав.; ный; к. ся
котýлька -ы -лёк ж
кóтва -ы котв ж; óвый 

(слов.)
кóфа -ы коф ж
кофеíн -у м; óвый
кóфла (обл.) -ы ж
кофóла -ы -фол ж

кох -а м; óвый
кóхати ся незав.
коцíбати ся незав.
коцібкќ адв. і коцябкќ адв.
коцћнок (арх.) -нка м
коцка -ы -цок ж; коцкáстый; 

о адв.
коцковáти -кýю -кýють 

незав.; коцковáный
коцкóвый (пáпірь)
коцодрíст (росл.) -а м
кóцочка -ы -чок ж
коцýр -á -íв м; ик -а -ів м
коцурћти ся -рить ся -рять 

ся незав.
коцурóвы њйця (росл.)
коч -а -ів м
кочáн -á -íв м; óвый
кочанΐти -нΐю -нΐють незав.
кочанћна -ы ж; óвый/і 

студенћна, студенњтина
кочéрьга -ы -рьг  ж; óвый
кóчік -а -ів м; óвый
кочікáрня -ї -рень ж
кочіковáти -кýю -кýють 

незав.; ный; к. ся
кóчіш -а -ів м; кочіськый
кочовáня -я с
кочовáти -чýю -чýють незав.
кочóвник -а -ів м; 

кочóвный
кош -а -ів м
кошáр -á -íв м; ик -а -ів м; 

кошáрича -ати с
кошáра -ы -áр ж; óвый
кошарћско -а -рћск с
кошаровáти -рýю -рýють 

незав.
кошíня -я і косíня -я с
Кóшіцї -шіць лем мн.; 

Кошічáн -а -áн/-ів м; ка  
-ы -нок ж; кошíцькый

кóшик -а -íв м; óвый; 
кошичок -чка м

кошикáрь -њ -ΐв; ка -ы -рёк 
ж; скый

кошт -у м
коштовáл -а/-у м; óвый
коштовáти -тýю -тýють 

незав.; ный
коштóвка -ы -вок ж
кошýля -ї -шýль ж; ёвый; 

кошýлька -ы -лёк ж; 
і сорóчка -ы -чок ж

кóя -ї ж

корóста кóя
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кра, кракрá інт.
краб -а -ів м; крáбій
кравáта -ы -ват ж; óвый 

(слов. в зн. – мáшля)
крáдеж -и ж
краджíня -я с
крадóм; крадóмкы адв
краџць -йцњ -їв  

і кравéць -вцњ -їв м
краљм адв
країна -ы -їн ж;  

країньскый; 
ка -ы -нок ж

край -ю -їв м; крайнїй;  
ость -и ж; о адв.;  
крáйчік -а м

край -ю -їв (óбласть) м; 
крáйскый; краљвый

Крáйна Пóляна -ой  
-ы ж; Полянчáн -а  
-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
крайнополњньскый

крáйчір -а м; рьскый 
(слов. в зн. шнáйдер, 
швач, краџць/кравéць, 
сабóв)

крáйчірка -ы -рок ж  
(слов. в зн. швáчка, 
шывкќня, шнáйдерка, 
сабóвка)

крáкати -кать -кають незав.
Крáков -а м; Краковчáн -а  

-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
крáковскый

краковњк -а м
кракотáти -кóче -тњть незав.
кралёвáти -лЂю -лЂють 

незав.
кралёвич -а м
кралёвна -ы -вен ж
крáль -я -їв м; вскый;  

ство -а с
крáмбля -ї -бель ж
кран -а -ів м
кранкáса -ы ж; óвый (арх.)
крас -у м; óвый
красá -ќ ж
красáвець -вця -їв м; 

красáвіця -ї -вíць ж
краснΐти -ΐю -ΐють незав.
крáсный; ї/о адв.
Крáсный Брід -ного Брóду 

м; Краснобрідчáн -а  
-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
краснобрíдьскый

красокорчулёвáня -я с
красокорчулњрь -њ -íв м;  

ка -ы -рёк ж; скый;  
ство -а

красопћс -у м; ный;  
ї/о адв.

красорéчник -а м; ніця  
-ї ж; речнћцькый;  
речнћцтво -а с

красотá -ќ ж
крáсти -дý -дýть незав.; 

крáдженый
красýля -ї -суль ж
крáтер -а -ів м; óвый
крáти -ю -ють незав.; тый
крáтяк -а (гов. слов.)
крах -у м і інт.
крáхнути -ну -нуть зав.;  

тый
краховáти -ýю -ýють незав.
крачáти незав.
крачýн -á -íв м
крањн -á -íв м; ка -ы -нок ж; 

ньскый
крáяти незав.; ный  

(слов. в зн. рΐзати)
креатýра -ы -тур ж
креáція -ії ж; креáчный; 

креатíвный; ї/о адв.
кревéта -ы -вет ж
крéгкый; о адв.; ость -и ж
крéденець -нця -цїв м;  

љвый
крéдіт -у м; ный
крéдо -а с
крéйда -ы -ейд ж; 

крейдóвый
крéкер -кра м; крекрóвый
крем -у -ів м; óвый; о адв.
крематóрій -я с; 

крематóрный
кремáція -ії ж; кремáчный
крéмеш -а м (тіп шутемéня)
крéмік -а м; óвый
крéмінь -я м; кремíнный; 

кремінљвый
Крéмна -ой ж; Кремнњн -а  

-њн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
кремнњньскый

кремовáти -мýю -мýють 
незав.; ный

креóл -а м; ка -ы -лок ж; 
креольскый

креп -у м; крепóвый
крепдешíн -у м; óвый

крéпля -ї ж
кресáло -а -сáл с; óвый
кресáти крéшу -шуть незав.; 

кресáный
кресáч -á -чíв м;  

ка -ы -чок ж
крéсба -ы -сб ж; óвый
креслΐня -я с
креслћти -лю -лять незав.; 

креслéный
креслњрь -њ -ΐв м;  

ка -ы -рёк ж; скый
крéсло -а -сел с; óвый; 

крéселко -а с
крéсный і хрéсный м; 

крéсна і хрéсна ж
крéсня -њти -њт с  

і хрéсня -њти -ят с
крéст -а -ів і хрéст -а -ів м,  

і криж -а м
крéстик -а -ів і хрéстик -а  

-ів м, і крћжик -а -ів м
крестћны -тћн – хрестћны  

-тћн лем мн.
крестћти і хрестћти -щу  

-стять незав.;  
крещéный і хрещéный

крещíня -я с і хрещíня -я с
Крéта -ы ж; Кретњн -а  

-њн/-ів м; ка -ы -нок ж;  
крéтьскый

крéтен -а -ів м; ньскый;  
ство -а с

кретенíзм -а м
крíза -ы кріз ж; óвый
крíкет -у м; óвый
крімінáл -у м
кріміналíста -ы -ів м
кріміналíстіка -ы ж;  

лістíчный
крімінáлка -ы -лок ж
крімінáлник -а -ів м
крімінáлный; ость -и ж
крíпкќй (арх.)
крíпель -оля -їв м
крíпта -ы крíпт ж
крітéрій -я -їв м
крíтік -а -ів м;  

тічка -ы -чок ж
крíтіка -ы ж
крітіковáти -кýю -кýють 

незав.; ный
крітіцíзм -а м
крітíчный; ї/о адв.;  

ость -и ж

кра крітíчный
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крíштал -у -ів м; 
крішталóвый

кривáк -á -íв м; чік -а -ів м
крћвати незав.
крћвда -ы крћвд ж
крћвдити -вджу -дять 

незав.; крћвдженый
крћвити -влю -влять незав.; 

крћв(л)еный; к. ся
крћвый; о адв.; ость -и ж
кривýля -ї -вýль ж; 

кривýлька -ы -лёк ж
крћга -ы криг
криж -а -ів м (в зн.: крест, 

хрест); крћжик -а -ів м
криж -и -ів м і марáдик  

-а -ів м (снопы зéрна 
поскладáны до фóрмы 
крћжа)

крижиковáти -ýю -ýють 
незав. і зав; ня с

Крћжы -ів лем мн. (свњто)
крћжы -ів лем мн. м (часть 

тΐла) і попéрек -а м
крћжыти -жить -жать незав.; 

крћженый; к. ся
крћжма -ы -жем ж;  

óвый
крижовáтка -ы -ток ж;  

óвый
крижовáти -жýю -жýють 

незав.; ный; к. ся
крижóвка -њ -ΐв м;  

ка -ы -рёк ж; скый
крћжом адв.
крћжом-крáжом адв.
крик -у м
криклњвый; о адв.;  

ость -и ж
крћкнути -ну -нуть зав.
крикýн -á -íв м; 

крикýньскый; ство -а с
крим преп. (обл.)
крћса -ы (на кáлапі) ж
кристакрћжом адв.
кричáти -чý -чáть незав.;  

ный
крылáтый
крќло -а крыл с;  

крќлце -а с
крылóс -а -ів м
крќти -ю -ють незав.; тый; 

к. ся
кров -у м; кровóвый 

(покрќтя)

кров -и і кќрви ж;  
крóвный; о адв.

кровáвый і кырвáвый
кровћнка -ы -нок і 

кырвћнка -ы -нок ж
крóвник (росл.) -а м
кровотворїня -я с
кровотвóрный
крóвка -ы -вок ж
кроџный
кроёвáный
крой -ю -їв м; крољвый
крок -у -ів м; óвый;  

чік -а -ів м
крóква -ы крокв ж; óвый
крокéта -ы -кет ж
крокодíл -а -ів м; 

крокодíлїй
крóком адв. і крóчком адв.
кромпáч -á -íв  

і крампáч -á -íв м
крóніка -ы -нік ж
кронікáрь -њ -ΐв м; ка -ы  

-рёк ж; скый; ство -а с
кропáй -ї -їв ж і крóпля -ї  

-пель ж
кропћти -плю -плять незав.; 

кроп(л)еный
кропéць -пця м
крос -у м; óвый
крóсна -сен лем мн. с; 

крóсенка -нок лем мн. с
кротћти -чу -тять незав.; 

крочéный; к. ся
крохмалћти -лю -лять 

незав.; крохмалéный
крóхмаль -ю м
крóхту, крóхтя нум. і адв.
крочáй -я м
крóчіти -чу -чать зав.; 

крóченый
круг -á -íв м; óвый
крýглый; о адв.; ость -и ж
круглњк -а -íв м
круговћтый; о адв.;  

ость -и ж
кружќло -а -жыл с
кружќти -жу -жать незав.; 

кружéный
кружковáти -кýю -кýють 

незав.; ный
Кружлёв -лёва м; 

Кружлёвчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; 
кружлёвскый

кружóк -жка м; кружкóвый
крýмпля -ї -плїв ж (обл.)
крýпа -ы круп ж; óвый 

(звыч. мн. крýпы)
крутћла -ы -тил м; ник  а м
крутћти -чу -тять незав.; 

кручéный; к. ся
крутќй; о адв.; ость -и ж
крутовлáда -ы -влад ж;  

ный
кручéник а -ів м
кряк -а -ів м; крњчок -чка -ів 

м і корч -а -ів м; кóрчік  
-а -ів м і керь -кря м

крњкати незав.
крячковћтый і 

корчовћтый; о адв.
ксенофóб а -ів м; ка ы  

-бок ж; ксенофóбія -ії ж; 
ксенофóбный 

куку інт.
Кýба -ы ж; Кубáнець я -їв  

м; ка ы -нок; кубáньскый
кубатýра -ы ж
кубíзм -а м; кубíста  

-ы -ів м; ка -ы -ток ж; 
кубістíчный; о адв.

кýбик -á -ів м; óвый
кубћцькый
кубиковáти -кýю -кýють 

незав.; ный
кýвик -а м; кувћчій
кувћкати незав.
кувóчіти -чіть -чать незав.  

і квóкати незав.
кувóчка -ы -чок ж і квóка  

-ы квок ж
кудéля -ї -дéль ж;  

кудéлька -ы -лёк ж
кудлáтый; о адв.
кудóвчіти ся -чу ся -чать ся; 

кудóвченый
кузéлник -а м;  

кузéлнічка -ы -чок ж; 
кузелнћцькый;  
цтво -а с

кýйный; ость -и ж
кук, кукýк інт.
кýкати незав.
кýкер -а/-у м
кýкла -ы -кел ж; óвый
кýкнути -ну -нуть зав.
кукóвка -ы -вок ж; кукóвчій 

і зозýля -ї ж
кýколь -я м; ёвый

крíштал кýколь
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кукурíкати -кать -кають 
незав.

кукурíку інт.
кулáк -á -íв м; кулáцькый
кýлач -а -ів м
кулíса -ы -лíс ж
кýлма -ы кулм ж
кулмінáція -ії ж; 

кулмінáчный
кулміновáти -нýє -нýють 

незав.
кулмовáти -мýю -мýють 

незав.; ный
кулёвнíця -ї -нíць ж;  

ёвый
кулоáр -а/-у м; óвый
куломéт -у м; ный
култ -у -тів м; óвый
култівáр -у м
култівáтор -а -ів м; óвый
култівовáный; ї/о адв.;  

ость -и ж
култівовáти -вýю -вýють 

незав.
култýра -ы -тур ж
културíстіка -ы ж; 

културíста -ы -íв м;  
ка -ы -ток ж; íчный

култýрный; ї/о адв.;  
ость -и ж

култýрно-выхóвный
култýрно-історíчный
култýрно-народнóстный
култýрно-політíчный
култýрно-пропаґáчный
кýля -ї куль ж; кýлька -ы  

-лёк ж
кум -а -ів м; кумíвскый;  

ство -а с; кýмик -а -ів м; 
кýмчо -а м

кумá -ќ кум ж;  
кýмочка -ы -чок ж

кумíр -а (арх.)
кумовáти ся -мýю ся -ють 

ся незав.
кумóвцї -їв мн. м
кумпáн -а -ів м
кумулатíвный; ї/о адв.;  

ость -и ж
кумулáція -ії ж; 

кумулáчный
кумуловáти -лýю -лýють 

незав.; ный
кумшт -у м
кумштовáня -я с

кумштовáти -тýю -тýють 
незав.; ный

кунíця -ї -нíць ж; кýнїй
кýпа -ы куп ж (на поливáня)
купалћско -а -лћск с (слов.)
купáня -я с
купáти -плю -плять незав.; 

купáный; к. ся
купáч -á -íв м; ка -ы -чок ж
купé незм. с
кýпелї -лїв м лем мн.; 

купéльный
кýпель -я м; ёвый
купéлня -ї ж;  

купелнљвый
купéць -пцњ -ΐв м; 

купéцькый
купћти -плю -плять зав.; 

куп(л)éный
куплерáй -я -їв м (арх.)
куповáти -пýю -пýють 

незав.; куповáный
купóла -ы -пол ж;  

óвый; ка -ы -лок ж
куполовћтый
кýпон -а/-у м; óвый;  

ник -а -ів м
кýпчій (не домáшнїй, 

куплéный)
кýпчіти -чу -чать незав.
курáстра -ы ж; óвый
курáтор -а -ів м; ка -ы -рок 

ж; рьскый
куротаровáти -торýю  

-торýють незав.
Курд -а -ів м;  

курдьскый
кýрділь і кýрдель -я -їв м
курéй -я -їв м
курз -у -ів м; óвый
курзáнт -а -ів м; ка -ы -ток ж
курзíва -ы ж
курзíвка -ы -вок ж; óвый
Кýрів -ова м; Kурівчáн а  

-áн/-ів м; ка ы -нок; 
курíвскый

курізáнт -а м
курізовáти -зýю -зýють 

незав.
курікýлум вíте нескл. с
курíня -я с
куріóзный; ї/о адв.;  

ость -и ж
кýрія -ії ж
кýриво -а с; óвый

Курћмка -ы ж; Куримчáн а  
-áн/-ів м; ка ы -нок ж; 
курћмскый

кýрити -рю -рять незав.;  
ный; к. ся

кýрка -ы -рок ж; курњчій; 
кýрочка -ы -чок ж; 

кýря -яти ат с; 
кýрятко -а -ток с;
курнћк -á -íв м;  

курничóк -чка -чкíв м
куропáтва -ы -тв ж
курт -у м
куртéнькый; о адв.;  

ость -и ж
куртізáна -ы -зан ж
кýртый; о адв.; ость -и ж
курявíця -ї -вíць ж; 

курявíчный
курятћна; ы ж  

(куряче мнясо)
курчáти -чíть незав.  

(в брюсї)
курњч -á -íв м (обл. тот, што 

кýрить) і курњчій -ча
курњчка -ы -чок ж  

(курњчій пóслїд, трус)
курьџр -а -ів м; 

курьџрьскый
кус -а -ів м; óвый; ћско -а 

-сћск м і с
кус; кýщік і кущóк нум. і адв.
кусáвый; о адв.; ость -и ж
кусáня -я с
кусáти незав.; кусáный
кусáчкы -чок лем мн. ж
кусóк -скá -скíв м;  

кусóчок -чка -чків м
кут -а -ів м; óвый;  

ик -а -ів м
кутáч -á -íв м
кутéць -тцњ -íв м
кýти кýю кýють незав.; 

кýтый (і ковáти)
кутњ -ΐ ж (обл.)
кýфер -фра -фрів м; óвый
кýфрик -а -ів м; óвый; 

кýфричок -чка -чків м; 
кýфрича -ати -ат с

кухарћти -рю -рять незав.
кухáрь -њ -ΐв м; ка -ы -рёк 

ж; кухáрьскый; ство -а с
кýхня -ї -хень ж;  

кухнёвый, кухеньскый;  
кухéнька -ы -нёк ж

кукурíкати кýхня
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кýцый; о адв.
кýча -і куч ж
кучéры -чер мн. ж
кучерявíти  

-вíю -вíють незав.;  
кучерявíти ся

кучерявћти  
-влю -влять незав.; 
кучеряв(л)еный;  
к. ся

кучерњвый; ость -и ж  
(тыж кудерњвый  
і кандрáтый)

кучíк -á -íв
куш! інт.
кýша -ы куш ж
кýшнїр -а -ів м; 

кушнΐрьскый; 
кушнΐрство -а с

кущíнько,  

кущíцько нум і адв.
кшефт -у -ів м; кшефтáрь 

-њ -ΐв м; ка -ы -рёк ж; 
кшефтáрьскый

кшефтовáня -я с
кшефтарћти -рю -рять 

незав.
кшефтовати -тýю -тýють 

незав.
кшефтóвный

кýцый лакóмець

ла, лалá інт.
лáба -ы лаб ж; ка -ы -бок ж; 

лабáтый
Лабе незм. с; лáбскый
лабіалізáція -ії ж; 

лабіалізáчный
лабіалізовáти -зýю -зýють 

незав. і зав.; ный
лабіáлный; ї/о адв.;  

ость -и ж
лабíлный; ї/о адв.;  

ость -и ж
лабірíнт -та -ів м; óвый
лаборáнт -а -ів м;  

ка -ы -ток ж; тьскый
лаборатóрія -ії ж; 

лаборатóрный; ї/о адв.
Лáборець -рця м; 

лабíрьскый
Лабрáдор -а м; 

лабрадóрьскый
лаборовáти -рýю -рýють 

незав.
лáбудь -и -дей ж
лабýжник -а -ів м; ка -ы  

-чок ж; лабужнћцькый;  
цтво -а с

лáва -ы лав ж; óвый
лавіровáти -рýю -рýють 

незав.; ный
лавћна -ы -вћн ж; óвый
лавиновћтый; о адв.;  

ость -и ж
лáвка -ы -вок ж; лáвочка -ы 

-чок ж; лáвча -ати -ат с
лáвор -а -ів м; óвый
лаворовíця -ї ж
лáвр -а м; лáврóвый 

(ботан.)
лáвра -ы лáвр; ж; овый

лавф -а -ів м; óвый (арх.)
лáгода -ы ж
лагодћти -джу -дять незав.
лáгодный; ї/о адв.; ость  

-и ж; лагоднéнькый
лáґер -ґра -ів м; лáґерный, 

лаґрóвый; лаґéрник -а  
-ів; нічка -ы -чок ж

Лáґос -а м;  
лáґоськый

лаґýна -ы -ґун ж; óвый
лáд -а/-у м (згóда)
лáда -ы лад ж; ладóвый;  

очка -ы ж
лáдан -а м; лáданный; 

ладанóвый
лáдічка -ы -чок ж; лáдічча  

-ати -ат с
ладћти -джу -дять незав.; 

ладжéный; л. ся
лáдный; ї/о адв.;  

ость -и ж
ладовáти -дýю -дýють 

незав.; ный; л. ся
лáдóм адв.
Ладомћрів -ова м; 

Ладомирчáн -а -áн/-ів м; ка  
-ы -нок ж; ладомћрьскый

Ладомирóва -ой; 
Ладомирчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; 
ладомирíвскый

ладýнок -нка м
лаз -у -ів м; лазóк -зка -ів м
лазарéт -а -ів м; óвый,  

-ный
Лáзарь -я м
лáзарь -я -їв м; скый
лáзер -а м;  

лазерóвый

лáзиво -а -зив м; 
лазивóвый; лáзивко -а с

лáзити -зить -зять незав.; 
лáзячій

лáзур -а м; óвый, -ный
лазурíт -а м; óвый
лáік -а -ів м; лáічка -ы -чок 

ж; лаіцькый
лáйбик -а -ів і лáйблик  

-а -ів м
лáйда -ы лайд ж
лайдáк -á -íв м; лайдáчка  

-ы -чок ж; лайдáцькый; 
лайдáцкость -и ж; 
лайдáцтво -а с

лайдачíна -ы ж
лайдачíти -чу -чать незав.  

і лайдаковáти
лáйка -ы -ёк ж; лайлћвый
лáйнер -а -ів м
лайно -а с і коровњнка -ы ж
лáйсна -ы -сен ж; óвый;  

ічка -ы -чок ж
лáйстер -тра м  

і лáйстро -а -тер с
лайтмотíв -у м
лак -у -ів м; óвый/лаґ -у -ів 

м; óвый
лáкмус -а/-у м; óвый
лаковáти -кýю -кýють 

незав.; лаковáный  
і лаґовáти -ґýю -ґýють 
незав.; лаґовáный

лакóвый і лаґóвый
лакóвник -а -ів м; 

лакóвнічка -ы -чок 
ж; лаковнћцькый; 
лаковнћцтво -а с

лакóмець -мця -цїв м; 
лакóмніця -ї -іць ж

Л
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лакомћти -лю -лять незав.; 
л. ся

лакóмый і лакомнќй; о 
адв.; ость -и ж; ство -а с

лаконíзм -у м
лаконíчный; о адв.;  

ость -и ж
лакотћна -ы -тин ж;  

ка -ы -нок ж
лакóтнќй; ї/о адв.;  

ость -и ж
лаксовáти -сýє незав.
лаксíрка -ы ж  

і лаксовáня -я с
лáксум -у м
лактáція -ії ж; лактáчный
лактóза -ы ж
лáлок -а -ів м; óвый, 

лáлочный; лáлочок  
-чка м; óвый

лалочнáтый; о адв.;  
ость -и ж

лáма -ы лам ж; ламњчій 
(зоол.)

лáма -ы -ів м; лáмівскый 
(буд. монáх)

ламáвый; о адв.; ость -и ж
ламáґа -ы мáґ ж  

(одламáна пáліця)
ламаíзм -у м; ламаíста -ы  

-ів м; ламаістíчный
ламанíця -ї ж (і лáмка -ы ж)
ламáня -я с
Ла Манш -у м;  

ламанськый
ламáти -млю -млють незав.; 

ламáный; о адв.; л. ся
ламбáда -ы ж
ламéла -ы мел ж; óвый
ламентáція -ії ж
ламентовáти -тýю -тýють 

незав.
ламéта -ы -мет ж
ламінáт -у м; óвый
ламлћвый; о адв.;  

ость -и ж
лáмпа -ы ламп ж; óвый
лампáда -ы -пад ж; ка -ы  

-док ж; лампáдный
лампáрня -ї -рень ж; 

лампáрь -њ -ΐв м
лáмпас -у м; лампасáк -á  

-íв м (жарґ.)
лáмпаш -а -ів м; óвый; ик 

-а -ів м

лампіóн -а -ів м; óвый;  
ик -а -ів м

лáмпка -ы -пок ж;  
лáмпочка -ы -чок ж

лан -у -ів м
ланарћти -рю -рять незав. 

(слов.)
ланґ -а м (обл. – полóмінь)
лáнґош -а -ів м
ланґýста -ы ґуст ж; óвый
ландшáфт -а/-у м; ный
лáно -а лан с; óвый; ко -а 

-нок с; ланкóвый  
(слов. мóтузок, штранґ)

ланóвка -ы -вок ж; óвый
ланолíн -у м; óвый
лáнц -а -ів м; óвый;  

цóк -цка -цків м
лáня -я с
лань -и -ней ж (зоол.)
Лáос -у м; лаоськый
лапáк -á -íв м (на мќшы)
лапáнка -ы ж (арх.) 

і вербýнок -нка м і 
апсентíрка -ы ж

лапáти незав.; лапáный 
(арх. в зн. – їмáти; л. ся)

лапáч -á -íв м; ка -ы -чок ж
лапідáрный; ї/о адв.;  

ость -и ж
лáпіс -у м
лапíшка -ы -ок ж
лáпити -плю -плять зав.; 

лаплéный; л. ся
лапáч -á -íв м; ка -ы -чок ж
лапс інт.
лапсáры -сар мн. ж
лáпснути -ну -нуть зав.; 

лáпснутый
лáпсус -а/-у м
лапшíцер -а -ів м (арх. – 

pytliak – браконьєр)
лáрва -ы ларв ж; óвый;  

очка -ы ж
лáрґо -а ларґ с і адв.
ларінґáлный
ларінґітíда -ы
ларінґолóґія -ії ж; лоґ -а м; 

ґíчный; ларінґоскóп -а м
Ларíса -ы ж
ларíса -ы -рíс ж  

(дека, покровець)
ласíця -ї -íць ж; ласíчій; 

ласíчка -ы -чок ж
лáска -ы ж

ласкáвый; о адв.;  
ость -и ж

лáскати незав.; лáсканый
ласкотáти незав.; 

ласкотáный; л. ся
ласкотΐти -чу -чуть незав.
лáсо -а лас с
лáстівка -ы -вок ж; 

ластовíчій;  
лáстівча -ати с

ластóвник -а м  
і лáстівніця -ї ж

ластýра -ы -тур ж; óвый 
(слов.)

ластýрник -а -ів м (слов.)
лáсцуґ -а (арх. наклáдный 

влак)
лáта -ы лат ж; óвый; ка -ы 

-ток ж; латкóвый
лáтекс -у м; латексовый
латéнтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
латерáлный
лáти -ю -ють незав.; лáтый; 

л. ся
латинізáція -ії ж; 

латинізáчный
латинíзм -а/-у м
латинізовáти -зýю -зýють 

незав.; ный
латћніка -ы ж
латинíста -ы -ів м;  

ка -ы -ток ж
латћньскый;  

по латћньскы
латифýндія -ії ж; 

латифундíста -ы -ів м
лáтканя -я с
лáткати -кають незав.
лáтник (пром.) -а -ів м
латовáти -тýю -тýють 

незав.; ный
латóвець -вця -вцїв м;  

ёвый (тіп клинця) 
лафéта -ы ж; óвый -ный

лáха -ы лах ж
ле парт.
лабíтка (росл.) -ы -ток ж
лев -а -ів м; íця -іцї -íць ж; 

левњчій
левандýля -ї ж;  -ёвый
лéвеш -у м
левкéмія -ії ж; 

левкемíчный
левкоплáст -у м; óвый
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левкоцíт -у м;  
óвый, -áрный

Левóча -і ж; Левочáн -а  
-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
левóчскый

лéвча -і левч ж; óвый
легáтко -а -ток с; óвый
легкќй; о адв.; ость -и ж; 

легíцькый
легкó (мóже і гóдно бќти) 

предік.
легкоатлéт -а -ів м;  

атлетíчный
легковáжный; ї/о адв.;  

ость -и ж
легковíрный; ї/о адв.;  

ость -и ж
легкодýмный; ї/о адв.;  

ость -и ж
легóвиско -а с
легóта -ы -гот ж  

(слов. в зн. тéрмін -а м)
легшáти незав.
лéгшый ад. комп.; лéгше 

адв. комп.
леґалізáція -ії ж;  

зáчный
леґалізовáти -зýю -зýють 

незав. і зав.; ный
леґáлный; ї/о адв.;  

ость -и ж
леґáт -а м; тьскый;  

тство -а с
леґáто адв.
леґéнда -ы -ґенд ж
леґендáрный; ї/о адв.;  

ость -и ж
лéґінь -я -їв м і фатљв -а м 

(обл. – пáробок)
леґіонáрь -я -їв м; скый
леґіслатíва -ы ж;  

ный; ї/о адв.
леґітімáція -ії ж; 

леґітімáчный
леґітімізовáти незав. і зав.; 

леґітімізовáный
леґітімíта -ы ж
леґітíмный; ї/о адв.;  

ость -и ж
леґітімовáти -мýю  

-мýють незав. і зав.; 
леґітімовáный; л. ся

лéґія -ії ж
Леґнáва -ы ж; Леґнавчáн -а  

-áн/-ївм; ка -ы -нок ж; скый

леґовáти -ґує -ґýють незав. 
і зав.; ный; л. ся

лед -у м; ледњный, ледóвый;  
о адв.; лéдик -а м

лéдва, лéдваже парт. і кон.
ледвћна -ы -вћн ж; óвый;  

ка -ы -нок ж (слов. в зн. 
пóкрутка -ы -ток ж)

ледóвка -ы -вок ж і 
слизкавíця -ї ж

ледóвня -ї -вень ж
ледњник -а -ів м
лéжанка -ы -нок ж; óвый
лéжаня -я с
лежáти -жý -жáть незав.; 

лéжкати сі незав.
лежáчій; (по)лежáчі адв.
лéжмо адв.
лежóвиско -а -иск с
лéквар -у м; óвый
лекварóвник -а -ів м
лéкно -а -кен с
лексéма -ы -сем ж
лéксіка -ы ж; лексікáлный; 

ї/о адв.
лексікоґрáфія -ії ж; 

лексікоґраф -а м; ка -ы  
-фок ж; íчный; ї/о адв.

лексіколóґія -ії ж; лóґ -а  
-ів м; оґíчка -ы -чок ж;  
лоґíчный

лексікóн -а -ів м; óвый
лексíчный
лéктор -а -ів м; ка -ы -рок 

ж; рьскый; ство -а с
лекторáт -у м
лекторовáти -рýю -рýють 

незав. і зав.; ный
лéкція -ії -ій ж
лéленц -а -ів м (арх.)
лéленча -ати -ат с (арх.)
лем парт. і кон.
лем -у -ів м; óвый
лемлем, лем што
лéмеш -а м
Лéмко -а -ів м; Лемкќня -ї  

-нь ж; лемківскый
Лемковћна -ы ж
лемовáти -мýю -мýють 

незав.; ный
лен -у м; ленянќй
Ланáртів -óва м; 

Ленартівчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -ном ж; 
ленартíвскый

ленґóрка -ы -рок ж
ленїнíзм -у м; лéнїньскый
лéнча -і ж; óвый; лéнчочка 

-ы ж
леопáрд -а -ів м; леопáрдїй
лепéнка -ы -нок ж; 

лепенкóвый
лепíдло -а -дел с; óвый
лепкáвый; о адв.;  

ость -и ж
лепкáстый
лепорéло -а -рел с; óвый
лéпра -ы ж; óвый
лепчíця -ї ж; лепчíчный
лестћти ся -щу ся -сять ся 

незав.; лéстный
лестлћвый
летáдло -а -дел с (слов.)  

і ероплáн -а м
летадлóвый
летáк -á -íв м; летакóвый  

(і плаґáт -у м)
летéнка -ы -нок ж (слов.)
летΐско -а -тΐск с; óвый
летΐти лечý -тять незав.
летовáти -тýю -тýють 

незав.; ный
летовáчка -ы -чок ж
летýшка -ы -шок ж і 

стевáрдка -ы -док ж
лéчка -ы -чок ж; óвый
лёвник -а м  

(желΐзный кóлик на вóзї)
лљґати незав.; лљґаный
лљля -ї ж (обл.)
лљмпа -ы лљмп ж (пейор.)
лёх (óтвор на мíлї) -а м
лљха -ы лёх ж  

(обл. – поросњчка)
лженаýка -ы -ýк ж;  

научный
лжетеóрія -ії ж
лжеучíня -я с
лжехрістіáньскый
лжћвый; о адв.; ость -и ж
ліáна -ы -ан ж; óвый
Лібанóн -у ж; Лібанончáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
лібаноньскый

ліберáл -а -ів м;  
ка -ы -лок ж

лібералізáція -ії ж; 
лібералізáчный

лібералíзм -а/-у м; 
лібералістíчный
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ліберáлный; ї/о адв.;  
ость -и ж

ліберáлно-демократíчный
лібíдо -а с
Лíбія -ії ж; Лібійчáн -а -áн/-ів  

м; ка -ы -нок ж; лібíйскый
лíбра -ы -бер ж; óвый
лібретíста -ы -тíв м; ка -ы 

-ток ж
лібрéто -а -брет с
Ліверпýл -у м; Ліверпулчáн 

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
ліверпýльскый

лівреёвáный
ліврéя -ї ж; ліврéйный
лíґа -ы ліґ ж; ліґóвый
ліґніт -у м; óвый
лíдер -дра -дрíв м; 

лíдерьскый; ство -а с
лíжа -ы ліж ж звыч. лем мн. 

лíжы
ліжáрь -њ -ΐв м; ка -ы -рёк 

ж; скый; ство -а с
ліжáрня -ї -рень ж
ліжовáня -я с
ліжовáти -жýю -жýють 

незав.; л. ся
ліжовáчка -ы -чок ж
ліквідáтор -а -ів м; рьскый
ліквідáція -ії ж; 

ліквідáчный
ліквíдный
ліквідовáти -дýю -дýють 

незав. і зав.; ный
лíкер -у -ів м; лікерóвый
ліковáня -я с (арх.)
ліліпутáн -а -ів м; ка -ы  

-нок ж; ліліпутáньскый
лілíя -ії ж; ліліóвый
лілóвый; о адв.
лíмба -ы лімб ж; лімбóвый
лíміт -а/-у -ів м; лімíтный
лімéтка -ы -ток ж
лімітовáти -тýю -тýють 

незав. і зав.; ный
лімонáда -ы -над ж; óвый
лімузíна -ы -зíн ж
лінґарћти -рю -рять незав.
лінґáрь -я -ΐв м; скый
лінґвíстіка -ы ж; лінґвíста  

-ы -ів м; ка -ы -ток ж;  
тíчный; ї/о адв.

лінíйка -ы -к ж; óвый
лінійковáти -кýю -кýють 

незав.; ный

лíнія -ії -ій ж; лініóвый
лíнка -ы -нок ж
лíно -а с
лінолéум -а м; óвый
ліньскќй
лíпень -пня м (рќба)
лíпід -у -ів м; 
ліпосýкція -ії ж; 

ліпосýкчный
Лíптов -а м; Ліптовчáн -а 

-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
ліптóвскый

лíра -ы лір ж
лірíзм -а/-у м
лíрік -а -ів м
лíріка -ы; лірíчный;  

ость -и ж
ліс -у м (строй на лісовáня)
Лісабóн -а м; Лісабончáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
лісабоньскый

лісовáня -я с
лісовáти -сýю -сýють 

незав.; лісовáный
лісóвня -ї ж
Лíтва -ы ж; Літовчáн -а -áн/-ів  

м; ка -ы -нок ж; літовскый
лíтер -тра -трів м; 

літрóвый; лíтрик -а -ів м
літéра -ы -тéр ж; літéрка  

-ы -рок ж
літерáт -а -ів м; ка -ы -ток ж
літератýра -ы -тýр ж
літератýрный; ї/о адв.;  

ость -и ж
літературознáтел -їв м
літературознáтельство -а с
лíтій -я м; лíтіовый
Літманóва -ой ж; 

Літманівчáн -а -áн/-ів м; ка  
-ы -нок ж; літманíвскый

літоґрáфія -ії ж; ґраф  
-а -ів м; ка -ы -фок ж; 
літоґрафíчный

літрáж -а м
літрóвка -ы -вок ж; óвый
літýрґія -ії ж; літурґíчный
ліфровáти -рýю -рýють 

незав.; ліфровáный
ліфт -у -ів м; ліфтóвый
ліцеíста -ы -ів м;  

ка -ы -ток ж
ліцéй -я -íв м; скый, -ный
ліцéнція -ії ж;  

ліцéнчный; о адв.

ліцітáція -ії ж;  
ліцітáчный

ліцітовáти -тýю -тýють 
незав.; ный

лíцї -лíць мн. ж
лічíти -чу -чать (раховáти) 

незав.; лічéный
лївáк -á -ів м;  

лївáчка -ы -чок ж
Лΐвів -вова м; Лївовчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
лївóвскый

лΐвик -á -íв м; óвый
лївиковћтый; о адв.
лΐвый
лївоберéжный
лївобóчный
лївозакривулéный
лївозакручéный
лївообернýтый
лївоорьєнтовáный
лївостороннїй
лїгáти незав.
лΐзти -зу -зуть незав.
лїк -у -ів м
лїкáрь -я -їв м; ка -ы -рёк ж; 

скый -ство -а с
лїкáрня -ї -рень ж (слов. в  

узн. апатќка, патќка); 
лїкареньскы (апатќчный)

лїнΐня -я с
лїнивíти -ію -íють незав.
лїнћвый; о адв.;  

ость -и ж
лїнћти ся лΐнить ся лΐнять 

ся незав.
лїновáти ся -нýю ся -нýють 

ся незав.
лїнóвиско -а с (мíсто, де ся 

лїнять звірњта)
лїнотá -ќ ж
лїнЂх -á -íв м
лїнюховáти -хýю -хýють 

незав.
лїнь -и ж
лїньскќй
лїпћти -плю -плять незав.; 

лїп(л)éный; л. ся
ліп(л)їня -я с
лїпшáти ся незав. і 

лїпшќти ся незав.
лїпшый ад. ком.; лїпше адв. 

ком.
лїпњчій і лїплњчій  

(што ся лΐпить)
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лїс -а -ів м; лΐсный;  
лΐсик -а -ів м

лΐса -ы ж
лΐска -ы -сок ж; лїскóвый
лїснћк -á -ів м; лїснћцькый; 

лїснћцтво -а с
лїсозáвод -а -ів м
лїсокомбінáт -у -ів м
лїсокултýра -ы -тур ж
лїсоматеріáл -а/-у м; óвый
лїсосаджíня -я с
лїсоохрáна -ы ж; ный
лїсопáрк -у м; óвый
лїсорýб -а -ів м; 

лїсорýбный
лїсосклад -а/-у -ів м
лїсосплав -а м; ный
лїсостéп -и ж; ный
лїсотýндра -ы ж; óвый
лїсохíмія -ії ж; 

лїсохімíчный
лїсóчок -чка -ків м
лїт -у м; лїтóвый
лїтáня -я с
лїтáти незав.
лΐто -а с; лΐтнїй, лїтýшнїй;  

ї/ё адв.
лїтовáти -тýю -тýють 

неузав.
лΐтопис -у м; лїтописный
лїточіслΐня -я с
лїтýчій
лїчíвый; о адв.; ость -и ж
лїчíня -я с
лїчíтель -я -їв м; ка -ы -лёк 

ж; скый; ство -а с
лїчíти -чу -чать незав.; 

лїчéный; л. ся
лїщћна -ы ж
лїњк -á -íв м; óвый
лизáти -жу -жуть незав.; 

лизáный; л. ся
лизáтко -а -ток с; óвый
лћзнути -ну -нуть зав.; тый
лћпа -ы лип ж; óвый;  

ка -ы -пок ж
липкáвый; о адв.;  

ость -и ж
липкáти ся -кать ся незав.
липкáчій
липкќй
липнћк -á м (бот.)
Лћпник (Малќй, Велћкый) -а  

м; Липничáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; липнћцькый

лћпнути -пну -пнуть незав.
лист -а/-у; óвый
листовáти -тýю -тýють 

незав.; ный
листóвка -ы ж
листóк -ткá -ткíв м; 

листóчок -чка м
листообрáзный; о адв.;  

ость -и ж
лћстя -я с
листянќй
лицé -њ лиць с; лћцный, 

лицóвый; лћчко -а  
-чок с

лицемíрник -а -ів м; чка  
-ы -чок ж

лицемíрный; о адв.;  
ость -и ж

лиш парт. (обл.)
лишáй -њ -ΐв м; лишаёвый
лишáйник -а -ів м; 

лишайникóвый
лишáти незав. л. ся
лишќти -шу -шать зав.; 

лишéный; л. ся
лћшка -ы -шок ж; лишáчій; 

лћшча -ати -ат с
лћшкати ся незав.
лћшочка -ы -чок ж
лыґ -а/-у м
лќґати незав.; лќґаный
лыґнути -ну -нуть зав.; тый
лќко -а с; лыкóвый
лыкóвець -вця м
лыкоΐд -а м і короΐд -а м
лыпћнка (обл.) -ы -нок ж
лысћна -ы -сћн ж;  

ка -ы -нок ж
лќсый
лысть -и -ей ж; лыстљвый
ллњти ллΐю -ють незав.; 

ллњтый; л. ся
лобзовáти -зýю -зýють 

незав.; ный (обл.)
лободá -ќ -бод ж; 

лободњный
лов -у м; лóвный
лóвґати -ґать -ґають незав.. 

(кќвати ся)
ловґовáти -ґýю -гýють 

незав. (жыти без робóты)
ловéць -вцњ -вцΐв м; 

ловкќня -ї -кынь ж; 
ловéцькый

ловћско -а -вћск с

ловћти -влю -влять незав.; 
лов(л)éный

лов(л)ΐня -я с
лóвранок -нка м  

і лóврант -а м
лоґ -у м
лоґарíтм -у м; 

лоґарітмíчный
лоґарітмовáти -мýю -мýють 

незав. і зав.
лóґіка -ы ж; лóґік -а -ів м;  

лóґічка -ы -чок ж; 
лоґíчный; о адв.; ость -и ж

лоґопéдія -ії ж; пед  
-а -ів м; педка -ы  
-док ж; лоґопéдный; 
лоґопедíчный

лóджія -ії ж
лодь -ї ж (шќфа); лóдный; 

лодьство -а с
лодька -ы лодёк (чóвник)
лож лжи ж; лóжный
лóжа -ы лож ж; ложóвый
ложíско -а -жíск с; óвый 

(слов.)
лóжка -ы -жок ж -óвый; 

лóжочка -ы -чок ж
лóжник -а -íв м; óвый
лóза -ы лоз ж; ный, -óвый
лозћна -ы ж; лозинóвый
лозћти лóжу лóзять незав.
лой -ю м; лољвый
лóкай -я -їв м (слов.)
лóкал -у (бар, кабарéт) м;  

óвый
локалізáція -ії ж
локалізовáти незав. і зав.; 

ный
локáлный; ї/о адв.
локалпатріотíзм -а/-у м;  

патріóт -а м; патріóтка 
-ы -ток ж; патріотíчный

локатíв -а м; ный
локáтор -а -ів м
локáція -ії ж; локáчный
локомотíва -ы -тíв ж; ный
лóкоть -ктя -тїв м; 

локтљвый; лóктик -а м
лóкша -ы локш ж -óвый
лом -у м; óвый
ломéный; ї/о адв.
ломћти -ить -млять незав.; 

л. ся
Лóмне -ого с; Ломнњн -а -áн/ 

-ів м; ка -ы -нок ж; скый
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ломозћти -зить -зять незав.
ломóта -ы ж; ломóтный
Лóндон -а м; Лондончáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
лóндоньскый

лонћ і влонћ адв.
лóно -а с; óвый
лопáта -ы -пат ж; óвый;   

-ка -ы -ток ж; лопаткóвый
лопáткы -ток лем мн. ж
лопатовћтый, 

лопатковћтый
лопóта -ы -пот ж
лопотΐня -я с
лопотΐти -пóчу -тњть незав.
лопотћти ся -óчу ся -тять 

ся незав.
лопта -ы лопт ж; óвый;  

очка -ы -чок ж
лопýх -á -íв м; óвый
лорд -а -ів м; овскый; 

лóрдство -а с
лорнљн -а і лорнéт -а м
лос -а -ів м; íця -ї -сíць ж; 

лóсїй
лос -у -ів м
Лос Áнджелес незм.;  

Лос Áнжелесaн -а -aн/-ів 
м; ка -ы -нок ж;  
лáнджелеськый

лоскотáня -я с
лоскотáти -кóчу -тять 

незав.; лоскотáный
лóсный; лóсно адв.
лóсно-пћтно адв.
лосовáня -я с
лосовáти -сýю -сýють 

незав.; лосовáный
лóсос -а м; óвый; лосóсїй
лóтай -я м (мотáль і 

рослћна)
лóтан -а -ів (росл.)
лóтать -и ж
лóтер -тра -ів м; 

лотрóвскый
лотерíя -ії ж; лотеріóвый
лохмóтя -я с
лоњлный; о адв.;  

ость -и ж
лýбя -я с; лубњный
луг -у м; лугóвый
луговáти -гýю -гýють незав.; 

ный
лудћти -джу -дять незав.; 

луджéный

лужíцькый
лýйтра -ы -тер ж (драбћна, 

лáзиво); ник -а -ів м;  
ічка -ы -чок ж

лук -у -ів м
лука -ы лук ж; лучный; 

лýчка -ы -чок ж
лукáвець -вця м (тіп 

чоловíка і лΐсна квíтка)
лукáвый; о адв.; 

лукáвство -а с і лукáвость 
-и ж

Лýків -ова м; Луківчáн -а  
-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
лукíвскый

Луксембýрґ -а м; 
Луксембурчáн -а -áн/-ів  
м; ка -ы -нок ж; 
луксембýрзькый

лýксус -у м; ный; ї/о адв.
лýксуш -а м (арх. – особне 

авто)
лумп -а -ів м; ћско -а м і с;  

чíско -а м і с
лумпачíти -чу -чать незав.
лумповáти -пую -пýють 

незав.
лунá -ы ж; лунáрный
лунапáрк -у м
лýпа -ы луп ж;  

лýпка -ы -пок ж
лýпіч -а -ів м (слов.)
лупћня -я с
лупћти -плю -плять незав.; 

лупéный; л. ся
лýпкати незав. (батогом)
Лýпків -ова м; лýпківскый
лýпнути -ну -нуть зав.; тый
луск інт.
луск -у мн. лýскы -ів м
лýсканя -я с
лýскати незав.; лýсканый
лýснути -ну -нуть зав.; тый
лýстер -стра -ів м; 

лустрóвый
лустрáція -ії ж;  

лустрáчный
лустровáти -рýю -рýють 

незав.; ный
лутерáн -а -ів м; ка -ы  

-нок ж; лутерáньскый;  
ство -а с

лýтня -ї -тень ж;  
лутнљвый

луцéрна -ы -рен ж; óвый

Луцíфер -а м  
(влáдця пéкла)

луцíфер -а м (чорт)
луч -а -ів м; óвый;  

лýчік -а -ів м
лучíна -ы -чíн ж; ный,  

-óвый; лучíнка -ы -нок
лучíстый
лучíти ся -чу ся -чать ся 

незав.
лучнáтый (край)
лучовћтый; о адв.
лучовыпущáня -я с; 

лучовыпущáючій
лущáк -á -íв м; óвый
лущíлник -а -ів м
лущíня -я с
лýщіти -щу -щать незав.; 

лýщеный
лцддісплéй -я -їв м
ЛЂба -ы ж
любéзный; ї/о адв.;  

ость -и ж
любћмець -мця -мцїв м; 

любћміця -цї -міць ж
любћмый
любћтель -я -їв м; ка -ы  

-лёк ж; скый; ство -а с
любћти -блю -блять незав.; 

люб(л)éный; л. ся
лЂбый, лЂба; о адв.;  

ость -и ж
Люблњна -ы; Люблњнець  

-я -їв м; нка -ы -нок ж; 
люблњньскый

любовáня -я с
любовáти ся -бýю ся  

-бýють ся незав.; 
любовáный

любóвник -а -ів м; 
любóвничка -ы -чок ж; 
любóвный; о адв.

Любóвня (Стáра, Новá) -ї  
ж; Любовнњн -а -њн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; 
любовнњньскый

любозвýчный; ї/о адв.;  
ость -и ж

любознáтелный; ость -и ж
любовóльный; ї/о адв.;  

ость -и ж
Любомíр -а м;  

Любомíра -ы ж
лЂбость -и ж;  

лЂбостный; ї/о адв.
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Любóхня -ї ж; Любохнњн -а  
-њн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
любохнњньскый

любњчій
лЂде -дéй лем мн.  

(єд. – чоловíк)
людкóве -ків лем мн.
Людмíла -ы ж
лЂдный; о адв.;  

ость -и ж
людоΐд -а м; ка -ы  

-док ж; людоΐдьскый; 
людоΐдство -а с

людомíл -а м; льскый;  
ство -а с

людомíлный; ость -и ж
людоóп -а -ів м
лЂдьскый; ость -и ж
лЂлї-лЂлї інт.
лЂляти -ять -яють незав.

Лютћна -ы ж; Лютинчáн -а  
-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
лютћньскый

лЂтый
лЂто предік.
лЂтость -и ж
люфт -у м; óвый
люфтовáти -тýю -тýють 

незав.; ный
лЂфтом адв.
лњбати незав.  

(шкарéдо пћти)
лњбда -ы лябд ж
лњбдати незав.
лњбдош -а -ів м
лядвћны -вћн  

і ледвћны -вћн мн. ж 
(слов. в зн. пóкруткы -ток 
мн. ж)

ляднíчка -ы -чок ж (слов.)

лядковáти -кýю -кýють 
незав.; ный

ляднћк -а м (вíка)
лњдок -дку м; лядкóвый
ляк -у м (страх)
лњлюшок (обл.) -а -ів м
лялька -ы ж; лњлько -а с; 

лялё -њ с (дїт.)
лњпкати незав.; лњпканый
лњпнути -ну -нуть зав.; 

лњпнутый
ляпотáти -пóчу -потњть 

незав.; ный
ляпотáчка -ы -чок ж
лњпснути -сну -снуть зав.; 

лњпснутый
лячí лњжу -жуть зав.
Львів -вóва м; Львівњн -а 

-њн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
львíвскый

М
магаґóн -а/-у м; óвый
магарáджа -і -радж м
маґ -а -ів м
Маґдалéна -ы ж
мáґі незм. с
маґíстер -стра -стрів м;  

ка -ы -рок ж; маґíстра  
-ы -тер ж (патыкáрька); 
маґíстерьскый

маґістрáла -ы -рал ж; ный
маґістрáт -а -ів м; ный
мáґія -ії ж; маґíчный;  

о адв.
мáґма -ы ж; óвый; 

маґматíчный
маґнáт -а -ів м;  

тьскый; тство -а с
маґнéзій -я м;  

маґнезіóвый
маґнезíт -у м; óвый
мáґнет -у м; óвый
маґнетізáція -ії ж; 

маґнетізáчный
маґнетíзм -у м; 

маґнетíчный; ї/о адв.;  
ость -и ж

маґнетізовáти -тýє -тýють 
незав.; ный; м. ся

маґнетоґрáф -а м

маґнетомéтер -тра м;  
метрíчный

маґнетоскоп -а м
маґнетотерáпія -ії ж
маґнетофóн -а/-у -óвый,  

-ный
маґніфіцéнція -ії ж
маґнóлія -ії ж
маґýра -ы ж
мадáм незм. ж
мадéйра -ы ж; óвый
мáдзґати незав.; 

мáдзґаный
мадзћлник -а м;  

овый
мадзýра -ы (чóрна з бíлыма 

плáтками вíвця або 
корóва) ж

мáдзяный; ї/о адв.
мадóна -ы -дон ж
мáдра -ы ж; óвый
мадріґáл -у м; óвый, -ный
Мáдрід -а/-у м;  

Мадрідчáн -а -áн/-ів м; ка  
-ы -нок ж; мадрíдьскый

мадярізáція -ії ж; 
мадярізáчный

мадярізовáти незав.;  
ный; м. ся

мадярóн -а -ів м;  
ка -ы -нок ж

Мадњрьско -а с; Мадњр  
-а -ів м; ка -ы -рок ж; 
мадњрьскый

маестóзо -а с і адв.
маéстро -а м
мáєр -а і мáїр -а м; рьскый
маєрчáн -а м; ка -ы -нок ж
маєстáт -у м; ный; ї/о 

адв.; ость -и ж
маџтник -а -ів м; маџтнічка 

-ы -чок ж; маџтніцькый;  
-тво -а с

маџтный; ость -и ж
маџток -тка м;  

маєткóвый; о адв.
мазанћна -ы ж
мáзаня -я с
мáзати -жу -жуть незав.; 

мáзаный
мазћво -а с
мазлћти ся незав.
мазлњвый; о адв.;  

ость -и ж
мазнáчка -ы -чок ж
мáзнути -ну -нуть зав.; тый
мазýрка -ы -рок ж; óвый
мáзут -у; м; óвый, -ный
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мáзь -и ж
маΐтель -я м; ка -ы -лёк ж; 

скый
маїти незав.  

(окрашати галýзками)
май -я м; маљвый
май парт. (обл.)
майдáн -а м; óвый
мáйже парт. (обл.)
мáйзель -зля м
мáйзлик -а м
мáйкут -а і лївáк -а м
мáйна -ы мáйн ж (арх.)
мáйнер -а -ів м (арх.)
майóліка -ы -лік ж; óвый
майонéза -ы -нез ж; óвый
майóр -а -ів м;  

ка -ы -рок ж; рьскый
майорáн -у м; óвый
майорáнка -ы -нок ж; óвый
майорáт -а м; ный
майордом -а м
майорізáція -ії ж; 

майорізáчный
майорізовáти незав. і зав.; 

майорізовáный
майорíта -ы ж; майорíтный
мáйстер -тра м; ка -ы  

-рок ж; майстéрьскый; 
майстéрство -а с

майстровáти -рýю -рýють 
незав.

майстрóвня -ї -вень ж
мак -у м; óвый, мáчный
макадáм -у м; óвый
макарóна -ы -рон ж; óвый
макарóнник -а м; 

макарóнный
Македóнія -ії ж; 

Македóнець -я -їв м; нка  
-ы -нок ж; македóньскый

макéта -ы -кет ж;  
óвый, -ный

макéтник -а -ів м
Макíвцї -óвець мн.; 

Маківчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; скый

Маковíця -ї ж; маковíцькый
маковíця -ї -вíць ж; 

маковíчка -ы -чок ж
маковћня -я с
маковћско -а -вћск с
макóвник -а -ів м і 

маковњник -а -ів м
мáкош -а -ів м

макрéла -ы -рел ж
макро... – пéрша часть 

зложéных слов, пћше ся 
все довџдна

макроклíмат -а м
макрокóзмос -а м
макромолéкула -ы ж;  

óвый; áрный
макроорґанíзм -а м
макрорайóн -а м; ный
макрорельџф -а м
макросвíт -у/-а м
макроскопíчный; о адв.
макроштруктýра -ы ж
макулатýра -ы ж
Максíм -а
максімалíзм -а м; 

максімалíста  
-ы м; ка -ы -ток ж; 
максімалістíчный; о 
адв.

максімáлный; ї/о адв.
мáксімум -а/-у м і адв.
макýх -á -íв м
Малá Áзія -ой -ії ж; 

малоазíйскый
малáґа -ы ж; óвый
малаґéло -а с
Малáйзія -ії ж; Малайзійчáн 

-а -áн/-ів і Малайзíєць -я  
-їв м; ка/йка -ы -нок/-ёк 
ж; малайзíйскый

малáрія -ії ж; маларіóвый; 
маларíчный

малáтный; о адв.;  
ость -и ж

малахíт -у м; óвый
малéй -я м (обл.)
малéнькый; мáленько адв.
малёвáнка -ы ж; óвый
малёвáня -я с
малёвáти -лЂю -лЂють 

незав.; ный; м. ся
малёвáтко -а -ток с
Мáлі незм. с;  

Малійчáн -а -áн/-ів м; ка  
-ы -нок ж; малійскый

малћна -ы -лћн ж;  
óвый; ка -ы ж

малинíча -а с і малћня -я с 
або малинњк -а м

малинóвка -ы -вок ж; óвый
малќй ад. і м; ость -и; 

малá ж; малé с
мáло нум. і адв.

малоавторíтный; о адв.
малоактíвный; ї/о адв.
малобуржоáзія -ії ж; ный
маловáжный; ость -и ж
маловíрный; ость -и ж
маловќгодный; ость -и ж
маловќразный; ї/о адв.;  

ость -и ж
маловќроба -ы ж; ный
малоґрáмотный; ость -и ж
малодé адв.
малодостýпный; ость -и ж
малодýшный; ї/о адв.;  

ость -и ж
малозаселéный; ость -и ж
малознáмый
малознáчный; ї/о адв.;  

ость -и ж
малозрозумíлый;  

ость -и ж
малокалібрóвка -ы -вок ж
малокваліфіковáный
малоколћ адв.
малокомпетéнтный; ї/о 

адв.; ость -и ж
малокултýрный; ость -и ж
малолΐтнїй; ость -и ж
малолітрáжный
малолЂдный; о адв.;  

ость -и ж
маломаџтный; ость -и ж
малометрáжный
маломíсто -а с; 

маломíстьскый
малоношéный
малоосвíдченый
малоплóдный; ость -и ж
малопристýпный;  

ость -и ж
малопродуктíвный; ї/о 

адвю; ость -и ж
малорентабíлный;  

ость -и ж
малорозвћнутый;  

ость -и ж
Малорóс -а -íв м
малорýськый
малосеріóвый; ость -и ж
мáлость -и ж 
малотірáжный
малотонáжный
малоуспíшный
Мáлта -ы ж; Малтњн -а -њн/-ів  

м; ка -ы -нок ж; мáлтьскый
мáлта -ы ж; óвый
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малЂнок -нка -ів м; óвый
малњрь -њ -їв м; ка -ы -рёк 

ж; скый; ство -а с
мáма -ы мам ж;  

мáмка -ы -мок ж; 
мáмочка -ы -чок ж

мамалќґа -ы ж
мáмин -ого -ных ад.
мáмляс -а -ів м
мамóна -ы -мон ж
мамонáрь -я -ів м; ка -ы  

-рёк ж; скый; ство -а с
мамóник (дем.) -а м
мамонћти -ню -нять незав.; 

мамонéный
мáмрати незав.
мáмут -а -ів м; мамýтїй
манажéр -а -ів м; рьскый;  

ство -а с
манажмéнт -у м
манажовáти -жýю -жýють 

незав.; ный
мáнґан -у м; óвый
мáнґель -ґля -їв м
манґлёвáти -лЂю -лЂють 

незав.; ный
манґлљвня -ї ж
мáнґо -а с
манґóвник -а м; овый
мандáнт -а м; ка -ы -ток ж
мандарíн -а -ів м
мандарíнка -а -ы -нок ж;  

óвый
мандáт -а/-у м;  

ный; óвый
манделћнка -ы -нок ж;  

óвый
мáндель -для -длїв м; 

мандлљвый;  
мáндлик -а -ів м; óвый

мáндля -ї ж; ёвый
мандлљвник -а -ів м
мандолћна -ы -лћн ж
мандраґóра -ы -ґор ж
мандýла -ы -дýл ж;  

óвый і мáндля -ї
манéбрї -берь лем мн.  

(вой., арх.)
манéвер -вра -врів м; 

маневрóвый
маневровáти -рýю -рýють 

незав.; ный
манéж -а м; ный
манекíн -а -ів м;  

ка -ы -нок ж

мáнжéли/е мн; 
манжельскый

манжéлство -а -лств с
манжéта -ы -жет ж; óвый;  

ка -ы -ток ж
манзáрда -ы -зáрд і 

манзáрдка -ы -док ж;  
óвый

маніáк -а мн. -ци м; чка  
-ы -чок ж; маніáцькый; 
маніáцтво -а с

манікéр -а м; ка -ы -рок ж
манікýра -ы ж; óвый, -ный
манíловщіна -ы ж
маніóк -а
маніпулáт -а -ів м;  

ка -ы -ток ж
маніпулáтор -а -ів м;  

ка -ы -рок ж
маніпулáція -ції ж; 

маніпулáчный
маніпуловáти -лýю -лýють 

незав.; ный
маніфéст -у м
маніфестáнт -а м;  

ка -ы -ток ж
маніфестáція -ії ж; 

маніфестáчный;  
ї/о адв.

маніфестовáти -тýю -тýють 
незав. і зав.; ный; м. ся

мáнія -ії ж; маніакáлный
манΐня -я с
манΐра -ы -нΐр ж;  

óвый; ость -и ж
манћти мáню -нять незав.; 

манéный
мáнко -а с
мáнна -ы ж; мáнный
маномéтер -тра -ів м;  

метрíчный
мáнтель -тля -лїв м; 

мантлёвый (арх.)
мантінéл -а/-у м; óвый
мантінелíзм -у м
мантњрь -њ -íв м (арх.)
мануáлный; ї/о адв.
мануфактýра -ы -тур ж;  

ный
манЂшка -ы -шок ж; óвый
маоíзм -а м; íста -ы -тів м;  

íстьскый
мáпа -ы мап ж; ка -ы -пок ж
маповáти -пýю -пýють 

незав.; ный

марáбу незм. м
марáдик -а -ів м
маратóн -а -ів м; 

маратóньскый
маратóнець -нця -нцїв м
мáрга -ы ж (худóба -ы ж, 

скот)
маргýля -ї -гýль ж; лёвый 

(слов. в зн.: барáцка -ы  
-цок ж; -óвый)

маргулёвíця -ї ж  
(слов. в зн.: барацковíця)

марґарéта -ы -рет ж;  
ка -ы -ток ж

марґарíн -у м; óвый
Марґецáны -цан мн.; 

Марґецанчáн -а -áн/-ів м; 
ка -ы -нок ж; цáньскый

марґінáлія -ії ж;  
ный; ї/о адв.

Марґíта -ы ж
мáрґо -а с
мáрец -рца м; марцóвый
Мáрек -а м
Маріáн -а м
Маріáна -ы ж
маріáш -а м; óвый
марігуáна -ы ж
Марíна -ы ж
марінáда -ы -над
марінґóтка -ы -ток
маріновáти -нýю -нýють 

незав. і зав.; ный
маріонéта -ы -нет ж;  

óвый; ка -ы -ток ж; 
маріонéточный

Марíя -ії ж; Мáря -ї ж; 
Мáрька -ы ж

мáриво -а с
марћти -рю -рять незав.; 

марéный; м. ся
мáрка -ы -рок ж
маркáнтный; ї/о адв.;  

ость -и
маркетíнґ -а м; óвый
маркíз -а -ів м; за -ы -кíз ж; 

зьскый
Мáрмарош і Марамóрош  

-а м; Мараморошáн -а  
-áн/-ів м; ка -ы -нок ж;  
ськый

мармелáда -ы -лад ж;  
óвый

марнíця -ї -íць ж  
(слов. в зн. мертвéцька)
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марнΐти -нΐю -нΐють незав.
марнћвый; о адв.;  

ость -и ж
мáрник -а -ів м
марнћти -рну -рнять незав.; 

марнéный
мáрный; ї/о адв.;  

ость -и ж
мáрномысéлный;  

ї/о адв.; ость -и ж
марнотá -ќ ж
марнотрáтник -а -ів м; 

марнотратниця -ї ж
марнотрáтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
мáрод -а -ів м
марóдка -ы -док ж
мародовáти -дýю -дýють 

незав.
Марóко -а с; Марочáн -а  

-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
марóцькый

Мáрс -у м; Мартњн -а -њн/-ів  
м; ка -ы -нок ж; 
марсóвый

марсельџза -ы ж
Мáртін -а м; Мартінчáн -а  

-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
мартíньскый

Мартíна -ы ж
марціпáн -у м; óвый
марш -у м; óвый
марш інт.
маршáл -а -ів м; 

маршáльскый
мáса -ы мас ж; óвый;  

о адв.; ость -и ж
мáсаж -и ж; ный, -óвый
масáкра -ы -кер ж  

і масáкер -кру м; 
масакрóвый

масакровáня -я с
масакровáти -рýю -рýють 

незав.; ный
маселнíчка -ы -чок ж
мáсер -а -ів;  

ка -ы -рок ж; рьскый
масíв -а -вів м
масíвный; ї/о адв.; ость 

-и ж
масіровáти -тýю -рýють 

незав.; ный
мáска -ы -сок ж; óвый
маскáль -њ -ΐв м;  

ка -ы -лёк ж

мáскер -а м; ка -ы -рок ж;  
рьскый; ство -а с

масковáти -кýю -кýють 
незав.; ный

маскулíнум -а с
мáсло -а с; óвый;  

мáселко -а -лок с
маслóвка -ы -вок ж
маслњк -á -íв м;  

маслњчок -чка м (гриб)
маснќй -ї/-о адв.
маснóта -ы ж
масохíзм -а м;  

масохíста -ы -ів м;  
ка -ы -ток ж; íчный;  
о адв.

мастічкáрь -њ -ΐв м; ка -ы  
-рёк ж; скый; ство -а с

мастћти мáщу -стять незав.; 
мащéный; м. ся

мастурбáція -ії ж; 
мастурбовáти -ýю -ýють 
незав.

масть -и ж
мат -у м; óвый
матадóр -а -ів м
матемáтіка -ы ;  

матемáтік -а -ів м; 
матемáтічка -ы -чок ж;  
математíчный; ї/о адв.

матеріáл -у м; óвый;  
о адв.

матеріалізáція -ії ж; 
матеріалізáчный

матеріалíзм -у м; 
матеріалíста -ы  
-ів м; ка -ы -ток ж; 
матеріалістíчный

матеріалізовáти -зýю  
-зýють незав. і зав.; ный

матеріáлный; ї/о адв.;  
ость -и ж

матéрія -ії ж
мáтерина дýшка (росл.)
матерћньскый; ство -а с
матернíця -ї ж; цљвый і 

мáдра -ы -дер (арх.) ж;  
óвый

матéрьскый; ость и ж
матінé незм. с
мáтїрь мáтери матерéй ж; 

мáтерин
мáти мáтери матерéй ж
мáти мáю/мам мáють 

незав.; м. ся

Матисóва -ой ж; 
Матисовчáн -а м; ка -ы  
-нок ж; матисóвскый

мáтка -ы -ток ж
Мáтка Бóжа і Мáтїрь Бóжа
мáтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
матовáти -тýю -тýють незав. 

і зав.; ный
мáтога -ы -тог ж
матожќти -жу -жать незав.
матóжный; ї/о адв.
мáточка -ы -чок ж; мáтушка 

-ы ж (і попáдя -ї ж)
матрáц -а -ів м; óвый
матріархáт -у м; 

матріархáлный
матрíця -ї ж; ёвый
матрћка -ы -рик ж; óвый; 

матрíчный
матрикáрь -њ -їв м;  

ка -ы -рёк ж; скый
матрóна -ы -рон ж; ньскый
матрóс -а -ів м; матроськый
матрóска -ы -сок ж; óвый
матузалéм -а м
матýра -ы -тур ж; óвый
матурáнт -а -ів м; ка -ы -ток 

ж; тьскый
матуровáти -рýю -рýють 

незав. і зав.
Матњшка -ы ж; Матящáн -а  

-áн/-ів м; ка -ы -нок ж;  
ськый

мáфія -ії ж; мафіáн -а м;  
ньскый; ство -а с

мáх -а м; махáлный
мáхати незав.; мáханый
мáхер -хра м
махінáція -ії ж
махлёвáти -лЂю -лЂють 

незав.
мáхлї -їв м лем мн.
махлћти -хлю -хлять незав.
махлярћти -рю -рять незав.
махлњрь -ΐв м
мáхнути -ну -нуть зав.;  

тый
мáхнутя -я с
мáхом адв.
махóрка -ы ж; óвый
мáца -ы ж
мáцати незав. і пќтати 

незав.
мацíцькый; о адв.
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мáча -ати -ат с;  
мáчатко -а -ток с

мачáнка -ы -нок ж; óвый
мачáти незав.; мачáный; 

м. ся
мачáчка -ы ж (мачачій трус)
мачéта -ы -чет ж
мáчка -ы -чок ж; мачáчій; 

мáчочка -ы ж
мачковћтый
мáчоха -ы -чох ж; 

мáчоськый
машінéрія -ії ж
машіровáти -рýю -рýють 

незав.
машќна -ы -шын ж; óвый; 

машќнка -ы -нок ж;  
óвый

машынґвéр -а -ів м; óвый 
(арх.) і куломéт -а м

машынíста -ы -тів м;  
ка -ы -ток ж

машкáра -ы -кар ж; 
машкáрный

машкарáда -ы -рад ж
мáшля -ї -шель ж; љвый; 

мáшлёчка -ы -чок ж
маштáлня -ї -лень 

ж; маштáльный, 
машталнљвый; 
маштáлька -ы -лёк ж

мащíня -я с
маюскýла -ы -кул ж; ный
мањк -á -íв м; óвый; 

маячок -чка ж
мањлес -а -ів м; óвый
меáндер -дра м
меґавáт-у -ів м м
меґавóлт -у -ів м
меґагéрц -у -ів м
меґаломáнія -ії ж; 

меґаломáн -а м; ка -ы  
-нок ж; ньскый;  
ство -а с

меґафóн -а -ів м
мед -у м; óвый; медóво 

адв.; мéдик -а м
медáйла -ы -дáйл ж; óвый
медайлéр -а -ів м; рьскый; 

ство -а
медайлíста -ы -ів м; ка -ы 

-ток ж
медайлóн -а -ів м; óвый
медайлóник -а -ів м
Мéдард -а м; óвый

Медвéдже -ого с; 
Медведжáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; ськый

медведíця -ї -íць м;
медвíдь -њ -ΐв; медвідњчій; 

медвідњ -њти -њт с; 
медвéдик -а м

мéджа -і медж ж; óвый
мéдік -а -ів м; мéдічка -ы  

-чок ж; медíчный
медікамéнт -у м; óвый
медікаментóзный; ї/о адв.
медітáція -ії ж; медітáчный
медітовáти -тýю -тýють 

незав.
мéдіум -а с
медицћна -ы -цин ж;  

циньскый
мéдник -а м; óвый
медовíця -ї ж
медовћна -ы ж
медовнћк -á -íв м; óвый
медовникáрь -њ -ΐв м; ка -ы 

-рёк ж; скый; ство -а с
медовожóвтый
медонóсный
медоточíвый
медýза -ы -дуз ж
мéканя -я с
мéкати -кать -кають незав.
Мéкка -ы ж; мекскый
мéкнути -ну -нуть зав.
Мéксіко -а с;  

Мексічáн -а -áн/-ів м; ка  
-ы -нок ж; мексíцькый

мéлай -я м (обл. – 
кендерíця, тенґерíця)

Мелáнія -ії ж
Мелáнка -ы ж
меланóн -у -ів м
меланхóлія -ії ж; 

меланхóлік -а м; чка -ы  
-чок ж; меланхолíчный;  
ї/о адв.; ость -и ж

мелас -у м; óвый
мелдовáти -дýю -дýють 

незав.; ный (арх.)
меліорáція -ії ж; 

меліорáчный
меліоровáти -рýю -рýють 

незав.; ный
меліровáный
мелћво -а -лив с; вóвый
мéлнічка -ы -чок ж і 

млинáрька -ы -рёк ж

мéлник -а -ів м  
і млинáрь -я -їв м

мелóдіка -ы ж
мелóдія -ії ж;  

мелодíйный; 
мелодíчный; о адв.;  
ость -и ж

мелодрáма -ы -рам ж;  
драматíчный; о адв.;  
ость -и ж

мембрáна -ы -бран ж;  
óвый; ный

мемéнто -а с
мамоáры -ів лем мн. м;  

óвый; ный
меморáндум -а -мів с;  

óвый
меморіáл -а м; ный
меморовáти -рýю -рýють 

незав.; ный
менíскус -у/-а м; óвый
менћны -нћн ж лем мн.;  

óвый
мéнза -ы менз ж; óвый
мéно -а мен с; ный;  

ї/о адв.
меновáня -я с
меновáтель -я -їв м
меновáти -нýю -нýють 

незав. і зав.; ный; м. ся
менóвець -вця -вцїв м; 

меновкќня -ї -кќнь ж
менóвка -ы -вок ж
менталíта -ы ж
ментáлный; ї/о адв.
ментовáти -тýю -тýють 

незав. і зав.; ный
мéнтол -у м; óвый
мéнтор -а -ів м;  

рьскый; ство -а с
менторовáти -рýю -рýють 

незав.; ный
мéнтус -а -ів м (рыба)
менуéт -а/-у м; óвый
менчéстер -тру м; 

менчестрóвый
меншáти незав.; м. ся
меншевíзм -а;  

меншевíк -á -íв м; 
меншевíцькый

мéншый ад. ком.; мéнше 
нум. і адв.

меншќна -ы -шќн ж; óвый
меншќтель -я -їв м
мéншость -и ж
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менштруáція -ії ж; 
менштруáчный (народно 
– місњчка або свій час)

менЂ незм. с
мерґáл -у м; óвый (нћткы 

на вышывáня)
мерéжа -ы (і мрéжа -ы) ж;  

óвый
мерéжка -ы (і мрéжка -ы) ж; 

óвый
мерéна -ы -рен ж (рќба)
мерендњрька -ы -рёк ж
мерзéный; ї/о адв.;  

ость -и ж
мéрзити -зить -зять незав.; 

м. ся
мéрзкый; о адв.; ость -и ж
мéрзлый
мерзлотá -ќ ж; ный
мерзлњк -á -íв м;  

лњчка -ы -чок ж
мéрзнути -ну -нуть незав.
мéрзость -и ж
мерзóта -ы -зот ж; 

мерзóтный
мерідіáн -а -ів м; ный;  

óвый
мерітóрный; ї/о адв.
мерћндзяти -дзять -дзяють 

незав. і румéґати -ґать 
незав.

мерћндя -ї ж
меркантелíзм -а м; 

меркантелíста -ы м; тка 
-ы -ток ж; тьскый

меркантíлный; о адв.
Мéркур -а м
мертвéчіна -ы ж
мертвéць -ця м і вмерлéць 

-ця м
мертвíти -вíє -вíють незав.
мертвћти -влю -влять 

незав.
мертвќй; о адв.; ость -и ж
мертвќй м; мертвá ж
мéртвонароджéный
мертвóта -ы ж
мерњвый; о адв.;  

ость -и ж
мéрьва -ы мерьв ж
мéрькнути -кне -нуть незав.
мерьковáти -кýю -кýють 

незав.
мéсти мéту -туть незав.
метá -ќ мет ж

метаболíзм -му м; 
метаболíчный

метáл -у -ів м; óвый,  
-íчный

металíза -ы ж
металізовáти -зýю -зýють 

незав. і зав.; ный
металýрґія -ії ж; металýрґ  

-а -ів м; металурґíчный
метаморфóза -ы -фоз м
метáн -у м; óвый
метáня -я с
метатéза -ы ж
метастáза -ы ж; 

метастатíчный
метáти мéчу -чуть незав.; 

метáный; м. ся
метафíзіка -ы ж; фізік -а -ів 

м; фізíчный; о адв.
метафóра -ы -фор ж; 

íчный; о адв.; ость -и ж
метаязќк -á м
метелíця -ї -лíць ж
метеóр -а -ів м;  

íчный, -ный
метеорíт -а ів м; 

метеорíтный
метеоролóґія -ії ж; лóґ -а 

ґів м; лоґíчка -ы -чок ж;  
лоґíчный

мéтер -тра -ів м; метрóвый, 
метрíчный

мéтіл -у м; óвый
метілалкогóл -у м
метілéн -у м
мéтод -а -ів м; методíчный; 

о адв.; ость -и ж
метóдік -а -ів  

і методíста -ы -стів м
метóдіка -ы -дік ж; 

методíчный; о адв.;  
ость -и ж

методíчка -ы -чок
методолóґія -ії ж;  

лоґíчный; о адв.
метонíмія -ії ж; 

метонімíчный; о адв.
метрáж -á м; óвый, -ный
мéтріка -ы ж; метрíчный
мéтро -а с
метролóґія -ії ж; лоґíчный
метронóм -а -ів м
метронóмія -ії ж;  

номíчный
метропóла -ы -пол ж

Мефóдїй -я м
механізáтор -а м; рьскый
механізáція -ії ж; 

механізáчный
механíзм -у м
механізовáти -зýю -зýють 

незав. і зав.; ный
мехáнік -а -ів м;  

мехáнічка -ы -чок ж
мехáніка -ы ж; механíчный; 

ї/о адв.; ость -и ж
меценáт -а і меценáш -а -ів  

м; меценáтка -ы ж і 
меценáшка -ы -шок 
ж; меценáтьскый і 
меценáськый; 
меценáтство -а с і 
меценáшство -а с

мéццосопран -а; óвый
меч -а -ів м; óвый;  

ік -а -ів м
мечáти -чíть -чáть незав.
мéчбал і мéчбол -у м
мéчеть -и ж  

(і мешіта -ы ж – слов.)
мéчник -а -ів м (арх.)
мештернíця -ї ж  

і мештéрна грњда
мещáнка -ы -нок ж  

(арх. – тіп школы)
мзда -ы мезд ж; мздóвый
мі Д. прон. я
міґ -у -ів м
міґлянц -а/-у м (арх.)
міґом адв.
міґрáція -ії ж; міґрáчный
міґрéна -ы ж
міґровáти -рýю -рýють 

незав. і зав.
мíджі преп.
міджіíншым адв.
Міджілáбірцї -борець; 

Лабірчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; 
міджілаборéцькый

міджінарóдный ад.
міджітќм адв.
міджічáсом адв.
мідь -и ж; мідянќй; 

мідњник -а м
мізансцéна -ы -сцен ж
мізантрóпія -ії ж; мізантрóп 

-а м; íчный
мізерéре незм. с
мізéрія -ії ж
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мізéрный; ї/о адв.
мізíнець -нця -цїв м;  

чік -а м
мíзнути -ну -нуть незав.
мій мóго прон.
мікáдо -а с
мікóз -а м
міколóґія -ії ж;  

лоґ -а -ів м; ґíчный
мікрóб -а -ів м; 

мікробіáлный
мікробіолóґія -ії ж; лóґ -а  

-ів м; лоґíчка -ы -чок ж;  
лоґíчный

мікробýс -а -ів м
мікровáга -ы -ж
мікроелектрóніка -ы ж;  

електронíчный
мікроклíмат -а м
мікрокóзмос -а/-у м
мокромéтер -тра м
мікрóн -а -ів
мікроорґанíзм -а/-у м
мікропроцéсор -а м; óвый
мікрорайóн -а -ів м
мікросвíт -а м
мікроскóп -а/-у м;  

íчный; о адв.
мікротелефóн -а -ів м
мікрофíлм -у -ів м
мікрофíш -у м
мікрофóн -а/-у м;  

óвый, -ный
мікроштруктýра -ы -тур ж
мíксер -а -ів м
міксовáти -сýю -сýють 

незав.; ный
Мíлан -а м
Мілáно -а с; Міланчáн -а  

-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
мілáньскый

Мілéна -ы ж
мілéній -я м;  

мілéніовый
мілéный; мілéнькый
міліáмпер -а м; óвый
міліáрд -а м  

і міліáрда -ы ж; óвый
міліардáрь -њ -ΐв м;  

ка -ы -рёк ж
міліáрдный
міліґрáм -а -ів м; óвый
мілімéтер -тра -ів; óвый
міліóн -а -ів м; ный,  

онóвый

міліонáрь -њ -ΐв м;  
ка -ы -рёк ж

міліонрáз, міліóн раз
міліонтћна -ы -тин ж; тый
мілітáнтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
мілітарізáція -ії ж; 

мілітарізáчный
мілітарíзм -а/-у м; 

мілітарíста -ы -ів 
м; мілітарістíчный, 
мілітарíстьскый

мілітарізовáти -зýю -зýють 
незав. і зав.; ный

міліціонáрь -њ -ΐв м;  
ка -ы -рёк ж; скый

мілíція -ії ж
мілкќй; о адв.; ость -и ж
мілчінá -ќ -чін ж; óвый
мíля -ї міль ж; мілёвый
мім -а -ів м
мімíка -ы ж; мімíчный
мімíкрія -ї ж
мíмо адв. і прен. з Ґ
мімовóльный; ї адв.
мімоманжéльскый
міморњдный; ї/о адв.;  

ость -и ж
мімошкóльскый
мімоязыкóвый
мімóза -ы -моз ж; óвый
мíна -ы мін ж; óвый, -ный
мíнаж -а м; óвый (арх.)
мінарéт -а м
мíнер -а -ів м
мінерáл -а -ів м; ный, -óвый
мінералізáція -ії ж; зáчный
мінералізовáти незав.  

і зав.; ный; м. ся
мінерáлка -ы -лок ж
мінералóґія -ії ж; лóґ -а  

-ів м; лоґíчка -ы -чок ж;  
лоґíчный

мініатýра -ы -тур ж; óвый
мініатурізовáти незав.;  

ный
мініатýрный; ї/о адв.
мінімалізовáти -зýю -зýють 

незав.; ный
мінімалíста -ы -ів м; íчный
мінімáлный; ї/о адв.
мíнімум -а с і адв.
мінíстер -тра -ів м; ка -ы  

-рок ж; рьскый; ство -а с
мінісýкня -ї -кень ж

мініштрáнт -а -ів м; тьскый
мініштровáня -я с
мініштровáти -трýю -трýють 

незав.
мінћти -ню -нять незав.; 

мінéный; м. ся
мінлћвый; о адв.;  

ость -и ж
міновáти -нýю -нýють 

незав.; ный
міномéт -а/-у м; ный
міномéтчік -а мн. -ци м
мінорíта -ы ж; ный
Мíнск -а м; Мінчáн -а -áн/-ів  

м; ка -ы -нок ж; міньскый
мíнус -а/-у; óвый
мінускýла -ы ж; ный
мíнца -ы ж; óвый
мінцóвня -ї ж
мінњти незав.; ный; м. ся
мінњчій
міокáрда -ы м
міóм -у м
мір -а м; ный; óвый;  

о адв.
мíра -ы мíр ж; óвый; мíрка 

-ы -рок ж
мíрга -ы ж
мірћти -рю -рять незав.; 

м. ся
мíро -а с (церьк.)
міровáня -я с
міровáти -рýю -рýють 

незав.; ный; м. ся
Мірослáв -а м
Мірослáва -ы ж
міропомазáня -я с (церьк.)
міротвóрець -рця -їв м;  

рный
Мірóшів (Вышнїй, Нижный) 

-шова м; Мірошівчáн -а  
-áн/-ів м; ка -ы -нок ж;  
скый

мíряти незав.; мíряный
міс незм. ж
місіонáрь -њ -ΐв м;  

ка -ы -рёк ж; скый
мíсіс незм. ж
мíсія -ії ж; місíйный
місћти -шу -сять незав.; 

місéный і мішéный; м. 
ся

міст мóста -ів м; мóстный, 
мостóвый; містóк -тка  
і мóсток а м
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мíстер -а м
містéрія -ії ж
мíстіка -ы ж; містíчный
мíстћти -щу -стять зав.; м. 

ся
мíсто -а міст с; мíстный;  

ї/о адв.; мíстьскый, 
містéцькый

мíсто преп.
мíсточко -а -чок с
мíсяць -я -їв м; мíсячный;  

ї/о адв. і предік.;  
мíсячок -чка м

місњчник -а -ів м
мíтінґ -а/-у -ів м; óвый
мітінґовáти -ґýю -ґýють 

незав.
мітлá -ќ -тел ж; тéлка -ы  

-лок ж; мітлћско -а -лћск 
ж і с

мітлóвый; мітловћтый
мітлњрь -њ -їв м;  

ка -ы -рёк ж
мíтра -ы ж
міф -а м; міфíчный; ость 

-и ж
міфолóґія -ії ж; лоґ -а м; 

лоґíчный
міх -а -ів м; мішóк -шкá -íв м
міхќрь -њ -ΐв м;  

ёвый; рик -а -ів м
міцка -ы ж і кíцка -ы ж 

(мáчка)
міцнΐти -нїю -нїють незав.
міцнќй; мíцно адв.
міцнóта -ы ж
міця -ї ж; міцька -ы ж
міць мóци ж
Мічіґáн -а/-у м; 

мічіґáньскый
мішáйварíшка -ы м і ж
мішанћна -ы ж; óвый
мішáнка -ы -нок ж; óвый
мішáти -ать -áють незав.; 

мішáный; м. ся
мішáчка -ы -чок ж
мішкáрь -њ -ΐв м; скый
мішковáти -кýю -кýють 

незав.; мішковáный
Мíшколц -а м; Мішколчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы  
-нок ж; мíшкольскый

мíшунґ -а -ів м; óвый
міщáн -а м; ка -ы -нок ж;  

ньскый; ство -а с

міщýх -á -íв м і міщýр -á -íв м
Микóва -ой ж; Миківчáн -а  

-áн/-ів м; ка -ы -нок ж;  
микíвскый

Миколáй -я, Николáй -я, 
Микóла -ы, Микýла -ы м

Микулашóва ж; 
Микулашівчáн -а -áн/-ів 
м; ка -ы -нок ж; ськый

милéнькый ад. і м; о адв.
мћлый ад. і м; мíла ад. і ж; 

о адв.
миловáный ад. і м; 

миловáна ад ж
миловáня -я с
миловáти -лýю -лýють 

незав.; м. ся
мћловати мћлую -лують 

незав. і зав.  
(давáти мћлость)

милóвник -а м;  
миловнíця -ї ж; 
миловнћцькый

милодáр -у -ів м
милозвýчный; о/ї адв.;  

ость -и ж
милорáд адв.
милосéрдный; ї/о адв.;  

ость -и ж
Милослáв -а м
милостћвый; о адв.
милостќня -ї -тынь ж
мћлость -и ж
милостьпáн -а м; ко -а м
милосьпáнї -ї ж
минýлый; е адв.;  

ость -и ж
минулорíчный
минýта -ы -нýт ж; ный,  

-óвый; ка -ы -ток ж
минýтник -а -ів м; óвый
мћнути -ну -нуть зав.; 

мћнутый; м. ся
мћска -ы -сок ж; óвый; 

мћсочка -ы -чок ж;  
мћся -яти -ят с

мћсник -а м  
(полíця на мћскы)

митрополћта -ы -ів м; ный
митропóлія -ії ж
Михáйло -а,  

Мћхал -а м
Михáлївцї -ловець мн.; 

Михалївчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж, скый

мы прон.
мќдлити -лю -лять незав.; 

мќдленый; м. ся
мќдло -а -дел с;  

óвый; мыдéлко -а с
мыдлóвина -ы -вин ж;  

óвый
мыдлњрька -ы -рёк ж
мык інт.
мќканый
мќкати незав. м. ся
мќкнути -ну -нуть зав.;  

м. ся
мќлћти -лю -лять; 

мылéный; м. ся; м. сі
мќлка -ы -лок ж
мылнќй; ї/о адв.;  

ость -и ж
мќмрати -рать -рають 

незав.
мќнька -ы -нёк ж  

і багнњтка/багнΐтка
мырчáти -чíть -чать незав.
мыс -у м
мќсель -и -ей ж
мќслити -лю -лять незав.; 

мыслéный
мыслћтель -я -їв м; скый
мытáрство -а с
мќтарь -я м
мќти -ю -ють незав.; 

мќтый; м. ся
мытнíця -ї ж
мќтник -а -ів м
мќто -а мыт с; ный
мытњ -њ с
мычáня -я 
мычáти -чíть -чáть незав.
мыш -ы -ей ж; мышáчій
мышалóвка -ы ж  

і лапáк -á м
мышáчка -ы -чок ж 

(мышáчій трус)
мќшка -ы -шок ж;  

мќшочка -ы -чок ж
мышлΐня -я с
млáка -ы млак ж;  

млáчка -ы -чок ж
млΐти млΐю -ють незав.
млатњчка -ы ж  

і молотњчка -ы ж
млин -а -ів м; ньскый
Млинарíвцї -óвець мн.; 

Млинарівчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; ськый
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млинáрь -њ і мéлник -а м; 
млинарька -ы -рёк ж 
і мéлничка -ы -чок ж;  
млинáрьскый  
і мéлницькый

млћнець -нця -їв м; 
млинцёвый

млинковáти -кýю -кýють 
незав.; ный

млћнок -нка -ів м; 
млинкóвый

млóїти -їть незав.
млóйно предік.
млость -и ж; млóстный
мляск -у м
млњсканя -я с
млњскати -ать -ють незав.
ммсспрáва -ы ж
мнемотéхніка -ы ж; технік 

-а -ів м; технíчный
мнóгая (лїта)
мнóгый; а ж; е с; ы мн.
мнóго адв. і нум.
многобóжество -а с
многобóчный
многожéнство -а с
многознáчный; о адв.;  

ость -и ж
многорáз
многонарóдный
многорíчный
многорозмíрный;  

ость -и ж
мнóгость -и ж
многосторóннїй
многочлéн -а м; ный
множíня -я с
множћна -ы -жћн ж; óвый
множќтель -я м
множќти -жу -жать незав.; 

множéный; м. ся
мнóжество -а -ств с
мнóжный
мнякýшка -ы -шок ж
мнњцкати -кать -кають 

незав.
мобілізáція -ії ж; зáчный;  

ї/о адв.
мобілізовáти -зýю  

-зýють незав. і зав.; 
мобілізовáный; м. ся

мобíлный; ї/о адв.;  
ость -и ж

мóвкнути -ну -нуть незав.
мóвчкы адв.

Могамéд -а м
могамедáн -а м; ка -ы -нок 

ж; ньскый; ство -а с
мóгер -у  м; óвый
могікáн -а
могутнΐти -нΐю -нΐють незав.
могýтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
могќла -ы -гыл ж; óвый
мóда -ы і мóвда -ы ж; 

модный; ї/о адв.;  
ость -и ж

модáлный; ї/о адв.;  
ость -и ж

модéл -у -ів м; óвый
моделíста -ы -ів м  

і модел -а м
моделíстка -ы -ток ж  

і модéлка -ы -лок ж
моделовáня -я с
моделовáти -лýю -лýють 

незав.; ный
модерáто адв.
модерáтор -а -ів м;  

ка -ы -рок ж; рьскый
модéрна -ы ж; íста -ы м;  

íстка -ы ж; істíчный
модернізáція -ії ж; 

модернізáчный
модернізовáти -зýю  

-зýють незав. і зав.; 
модернізовáный; м. ся

модéрный; ї/о адв.;  
ость -и ж

модіфікáція -ії ж; 
модіфікáчный

модіфіковáти -кýю -кýють 
незав. і зав.; ный

мóдла -ы -дел ж
модрћна -ы ж  

(червéный смéрек)
мóдул -а -ів м
модулáція -ії ж; 

модулáчный
модуловáти незав. і зав.; 

модуловáный; м. ся
мож предік.
може парт.
мóжный
можность -и ж
мозáіка -ы -ік ж;  

óвый; о адв.
мóзоґ -зґу/зга м; 

мозгóвый; мóзочок -чка; 
мозочкóвый

мозолёвћтый
мозолћстый; о адв.;  

ость -и ж
мозолћти -зóлю -зóлять 

незав.; мозолéный
мозóль -њ м; мозóльный
мозольнáтый
мокасíна -ы -сíн ж; óвый
мóквати -вать -вають незав.
мокка -ы ж і ад. незм.
мóкнути -ну -нуть незав.
мокрΐти -рΐє -рΐють незав.
мокрћна -ы -ћн ж;  

óвый; ка -ы -нок ж
мóкрый; о адв.; ость -и ж
мокротá -ы ж
мóкрядь -и ж
мол -у м і незм. с.; óвый
мóлга -ы молг ж; 

молгáстый; о адв.; 
мóлжиско -а ж і с; і гмла  
-ы ж; гмлћстый; о адв.

Молдáвія -ії ж; Молдавњн  
-а -њн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
молдáвскый

мóле інт. (діал.)
молéбен -бна м
молекýла -ы -кул ж;  

áрный; óвый
молéтка -ы -ток ж
молéтный
молíбден -а м; óвый
молітáн -у м; óвый
молΐня -я с
молћтва -ы -тв ж; 

молћтвенный
молитвéнник -а м; óвый
молћти ся мóлю ся -лять ся 

незав.
мóло -а мол с
молодá -ой ж і ад ж  

і молодíця -ї -íць ж
молодéж -и ж; ный
молодéнькый; о адв.
молоджáва -ы ж
молодΐти -дΐю -дΐють незав.
молодинá -ы ж
молодќй -ого м і ад. м  

і молодéць -дця м
молоднћк -á -íв м
мóлодость -и ж
молóдшати незав.
молóдшый ад. ком.
молодњта -дят мн. с
молокáрня -ї -рень ж
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молокó -á с; молóчный;  
ость и ж; молочкó -á с; 
молóчник -а м

молоковóз -а м; ный
молокосóс -а -ів м
мóлот -а -ів м
молóти мéлю мелють 

незав.; молóтый; м. ся
молотћти -лóчу -тять 

незав.; молочéный;  
м. ся

мóлоток -тка -ів м; 
м,óлотча -ати -ат с

молóтя -я с
молотњчка -ы -чок ж
молочíня -я с
моль -я -їв м; мóлїй, 

молљвый
мóмент -а/-у м; óвый;  

ный; ик -а м
моментáлный; ї/о адв.;  

ость -и ж
момéнтка -ы -ток ж
монáда -ы -над ж
монáрх -а -ів м
монархíста -ы -ів м; ка -ы  

-ток ж; монархістíчный
монáрхія -ії ж; 

монархíчный
монастќрь -я -їв м; 

монастќрьсый
монáх -а -ів м; монахќня 

-ї і монáшка -ы -шок 
ж; монáшескый; 
монáшество -а

Монґóлія -ії ж; Монґóлець  
-я -їв м; лка -ы -лок ж;  
монґóльскый

монґомерáк -а м
монетáрный
монзýн -а м; óвый
монíзм -а м; монíста -ы м; 

моністíчный
Мóніка -ы ж
монíтор -а м; óвый
моніторовáти -рýю -рýють 

незав.; ный
моноґáмія -ії ж; íчный,  

-ный
моноґрáм -а -ів м
моноґрáфія -ії ж; фíчный; 

о адв.
монóкель -кля -лїв м
монокултýра -ы -тур ж;  

ный

монолíт -у м; тíчный;  
óвый

монолíтный;  
о адв.; ость -и ж

монолóґ -а м;  
лоґíчный; ость -и ж

монопóл -а/-у м;  
ный, -óвый

монополізáція -ії ж;  
зáчный

монополізовáти -зýю  
-зýють незав. і зав.; ный

монополíста -ы -ів м;  
íчный

моноскóп -а/-у м
монотеíзм -у м; теíста -ы 

м; істíчный
монотематíчный; о адв.;  

ость -и ж
монотíп -у м; тíпный
монотóнный; ї/о адв.;  

ость -и ж
монофтóнґ -а -ів м
монофтонґізáція -ії ж
монофтонґíчный
монсінљр -а м
монтáж -у м; ный
монтáжник -а -ів м
Монт Блáнк м; 

монтблáньскый
Монтевíдео -а с; 

Монтевідейчáн -а -áн/-ів  
м; ка -ы -нок ж; 
монтевíдьскый

Мóнте Кáрло -а с; 
Монтекарлњн -а -њн/-ів м; 
ка -ы -нок ж; 
монтекáрловскый

мóнтер -а -ів м; 
монтéрьскый

монтерáйзня -ї ж
монтéркы -рок ж лем мн.
монтовáный
монтовáти -тýю -тýють 

незав.
Монтреáл -у м; 

Монтреалчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; 
монтреáльскый

монумéнт -а -ів м
монументáлный; ї/о адв.; 

ость -и ж
монько -а с (дїт.)
мопéд -а -ів м
мопс -а м; мóпслик -а м

мор -у м; óвый
Морáва -ы ж; Моравњн -а  

-њн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
морáвскый

моралізáтор -а м; рьскый; 
рство -а с

моралізáція -ії ж
моралізовáти -зýю -зýють 

незав.
моралíста -ы м; ка -ы -ток 

ж; íчный
морáлка -ы -лок ж
морáлный; ї/о адв.;  

ость -и ж
моранґéль -ґлњ -ΐв м
моратóрій -я
морд -у м
мóрда -ы морд ж
мордовáти -дýю -дýють 

незав.; ный; м. ся
мордовћско -а с
мóре -я с; мóрьскый
Морéна -ы
морéна -ы -рен ж; óвый
морéный (од морћти)
мореплáваня -я с
мореплáвець -вця -їв м 
мóрес -у м; мóресный
морзеóвка -ы -вок
морћти -рю -рять незав.; 

морéный; м. ся
морквасћти ся -шу ся -сять 

ся незав.
мóрков -кви ж; морквянќй; 

мóрковка -ы -вок ж
моркотΐти -чý -тять незав.
морожíня -я с
мóроз -у м; морóзный
морозћстый (кінь)
морозћти -жу -зять незав.; 

морожéный
морозóвня -ї -вень ж
морóка -ы
морочíня -я с
морочíти -чу -чать незав.; 

морочéный
морýша -ы морýш ж; óвый
морфéма -ы -фем ж; ный,  

óвый, морфематíчный
мóрфій -я м; морфіóвый
морфінíзм -а м; нíста -ы -ів 

м; тка -ы -ток ж
морфолóґія -ії ж;  

лоґíчный, -о адв.; 
морфолóґ -а -ів м
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мóрщіна -ы -ін ж;  
óвый; нка -ы -нок ж

мóрщіня -я с
мóрщіти -щу -щать незав.; 

м. ся
москáль -я і маскáль -њ м
Мóсква -ы ж; Московчáн -а  

-áн/-ів м; ка -ы -нок ж;  
москóвскый

мóсквіч -а -чів м (авто)
москíт -а -ів; ный
мосорћти ся -рю ся  

-рять ся незав.
мотанíця -цї ж
мотанћна -ы -нин ж
мотáти незав.;  

мотáный; м. ся
мóтел -а -ів м
мóтів -у -ів м
мотівáція -ії ж; мотівáчный
мотівовáня -я с
мотівовáти -вýю -вýють  

незав. і зав.; мотівовáный
мотќка -ы ж;  

мотќчка -ы -чок ж
мотылíця -ї ж
мотќль -њ -ΐв м; мотќлїй; 

мотќлик -а м
мотычковáня -я с
мотычковáти -кýю -кýють 

незав.
мотовћло -а -вил с
мотодрóм -а -ів м
мотóк -ткá -íв м; моткóвый; 

мóтя -ять -ят с
мотокáра -ы -кар ж; óвый
мотокрóс -а м; óвый
мотолíця -ї -лíць ж
мóтор -а-ів  м; óвый; о 

адв.; мóторик -а-ів  м
моторбіцíґель -ґля -їв м 

(арх.)
моторéст -у м
моторізáція -ії ж; 

моторізáчный
моторізовáти -зýю  

-зýють незав. і зав.; 
моторізовáный

моторíзм -ма/-му м; 
моторíста -ы -ів м;  
тка -ы -ток ж; íчный

мотóрка -ы -рок ж
мотто -а с
мотошпорт -у м
мóтуз -а -ів м; óвый

мóтузок -зка -ків м; óвый
мох -а/-у м; мохóвый
мохнавíти -вΐє -вΐють незав.
мохнатΐти -тΐю -тΐють незав.
мохнáтый; о адв.;  

ость -и ж
мохнáч -á -íв м
моховћтый; о адв.;  

ость -и ж
моцовáти ся -цýю ся -цýють 

ся незав.
моч -у м; óвый  

і сиклћны мн. ж
мочарћско -а -риск с;  

óвый
мочарћстый, 

мочарёвћтый
мóчарь -и -ей ж; ный  

і мочарћна -ы ж
мочí мóжу -жуть незав.
мочíло -а -чíл с; ный
мочíня -я с
мочíти мóчу -чать незав.; 

мочéный; м. ся
мочовћна -ы ж
мочовóд -у м; ный
мóчка -ы -чок ж
мóщі -ей мн. (церьк.)
мрáк -а/-у м; і хмáра -ы 

хмар ж
мракодрáп -а/-у м
мрáмор -у м; óвый
мраморовáти -рýю -рýють 

незав.; ный
мрож -а -ів м; мрожíй
мрявчáти -чíть -чáть незав.
мрњвкнути -не -нуть зав.
мстћтель -я -їв м;  

ка -ы -лёк ж
мстћти мщу мстњть незав.; 

мщéный; м. ся
мудéрець -рця -їв м  

і мудрáк -а
мудрΐти -рΐю -рΐють незав.
мýдрый; о адв.; ость -и ж
мудровáти -рýю -рýють 

незав.
мýдрость -и ж
муж -а -ів м; скый
мужнΐти -нΐю -нΐють незав.
мýжный; ї/о адв.;  

ость -и ж
мýжество -а с
мýжство -а с (в шпортї)
мýза -ы муз ж

музéй -я -їв м; музейный
музћка -ы -зик ж; музћчный
музикáл -у м; óвый
музикáлный; ї/о адв.;  

ость -и ж
музикáнт -а -ів м; ка -ы -ток 

ж; тьскый; тство -а с
музиколóґія -ії ж; лоґ -а  

-ів м; лоґічка -ы -чок;  
лоґíчный

мук інт.
мукá -ќ мук (із зéрна) ж; 

мучнќй; мучкá -ы -чок ж; 
мучкóвый

мýка -ы мук (мýчіня) ж
мýкнути -ну -нуть зав.
мул -у м (нáнос із глћны)
мýла -ы ж і мулíця -ї ж
мулáт -а -ів м; ка -ы -ток ж; 

тьскый
мулатовáти -тýю -тýють 

незав.
мулатчáґ -у м  

і мулатовáня -я
мулћти -лю -лять незав.; 

мулéный
мулла -ы м (духóвный)
мултіґенерáчный
мултікáра -ы ж
мултілатерáлный
мултіміліонáрь -њ -ΐв м
мултісéрвіс -су м; ный
мултіфýнчный
мумáк -á мн. -ци -ків м
муміфікáція -ії ж; 

муміфікáчный
муміфіковáти -кýю -кýють 

незав. і зав.; ный
мýмія -ії ж
мумрочíти - чý -чýть незав.
мýндур -а -ів
мунíція -ії ж; мунíчный
мур -а -ів м; ик -а -ів м
мурванћско -а -ниск с
мурвáнь -я -їв м і мурњнка  

-ы -нок ж, і моранґéль  
-ґлњ -їв м

мурћво -а с
мурћна -ы ж (вівця)
мýрник -а -ів м; ничка  

-ы -чок ж; мурнћцькый; 
мурнћцтво -а с

мурованíця -ї ж (муровáна 
хќжа); нка -ы -нок ж

муровáня -я с
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муровáти -рýю -рýють 
незав.; муровáный

мурчáти -чíть -чáть незав.
мурњнка -ы ж (мурњнок  

-нка; мурњнёк -нька) 
і мурвáнь -я м і 
моранґéль -ґлњ м

мýсити -шу -сять незав.; 
мушéный

мускýла -ы -кул ж; ный
мустáнґ -а -ів м
мусулмáн -а -ів м; ка  

-ы -нок ж; мáньскый;  
мáнство -а с

мутáнт -а -ів м
мутáція -ії ж; мутáчный
муфлóн -а -ів м; муфлóнїй
мýха -ы мух ж; мушáчій; 

мушћско -а ж і с
мухолáпка -ы -пок ж
мухотрáвка -ы -вок ж
мучáрня -ї -рень ж
мучáти -чíть -чáть незав.
мýченик -а -ів м; іця -ї  

-іць ж; мученћцькый;  
цтво -а с

мýчіня -я с
мучíтель -я -їв; ка -ы -лёк 

ж; скый

мýчіти -чу -чать незав.; 
мучéный; м. ся  
(робћти мýкы)

мучíти мýчу -чать 
(посќповати мукóв)

мýчник -а -ів м
мушáчка -ы -чок ж
мýшка -ы -шок ж
мушкáт -у -ів м; óвый
мушкéта -ы -кет ж
мушкетéр -а -ів м; рьскый
мýшля -ї -шель ж; ёвый;  

ічка -ы ж
мушт -у м
мýштра -ы ж
муштровáти незав.; 

муштровáный
муштрóвка -ы -вок ж
МЂнхен -а і Мнΐхов -а м;  

МЂнхенчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; 
мЂнхеньскый  
і мнΐховскый

м(н)яв-м(н)яв інт.
м(н)явк -у м
м(н)њвкати -кать -кають 

незав.
м(н)явчáти -чíть -чать
м(н)ягкќй; о адв.; ость -и ж

м(н)њкнути -ну -нуть незав.; 
тый

м(н)ягóнькый;  
м(н)ягóнько адв.

м(н)ягчíти -чу -чать незав.; 
м(н)ягчéный

м(н)ягшáня -я с
м(н)ягшáти незав.
м(н)њгшый ад. ком; 

м(н)њгше адв. ком.
м(н)ягшќти -шу -шать 

незав.; м(н)ягшéный
м(н)язь -и ж і мнњзґа -ы ж
м(н)њкнути -ну -нуть незав.
м(н)якýшка -ы -шок
м(н)ясáрня -ї -рень ж
м(н)ясáрь -њ -їв м;  

ка -ы -рёк ж
м(н)ясћво -а с
м(н)ясћстый; о адв.;  

ость -и ж
М(н)яснíцї -íць -мн ж
м(н)њсо -а с; óвый
м(н)ясóїд -а -ів м; ный
м(н)ясокомбінáт -а м
м(н)ятá -ќ ж; óвый; 

м(н)њта крýта (росл.)
м(н)њти мну мнуть незав.; 

м(н)њтый

Н
на преп.
на, нáте інт.
нааранжовáти -жýю -жýють 

зав.; ный
набáбрати зав.; 

набáбраный; н. ся
набáвити -влю -влять зав.; 

набáвленый; н. ся
набáжыти ся -жу ся -жать 

ся зав.; набажéный
набажéность -и ж
набаламутћти -чу -тять 

зав.; набаламучéный
набалáхати зав.; 

набалáханый
набáлёвати -люю -люють 

незав.; набáлёваный; 
н. ся

набалзамовáти -мýю  
-мýють зав.; ный

набалћти -лю -лять зав.; 
набалéный; н. ся

набачовáти -чýю -чýють 
зав.; н. ся

набелáво, на белáво адв.
наберáня -я с
наберáти незав.; 

наберáный; н. ся
наберáч -á -íв м;  

ка -ы -чок ж
наберéжный
набéтон, на бéтон адв.
набечáти ся -чíть ся -чать 

ся зав.
нáбіг -у м; óвый
набíгати зав.; набíганый; 

н. ся
набігнýти -ну -нуть зав.; 

набігнýтый
на бігý адв.

набіґлёвáти -люю -люють 
зав.; ный; н. ся

набідовáти ся -дýю ся  
-дýють ся зав.; ный

на бідý адв.
нáбік адв.
набілћти -лю -лять зав.; 

набілéный
набíло, на бíло адв.
набісїдовáти -дýю -дýють 

зав.; ный; н. ся
набивáти незав.; 

набивáный; н. ся
набивáч -á -íв м;  

ка -ы -чок ж
нáбиля -я с (на крóснах)  

і нáбилкы -лок мн. ж
набћти -бю -бють зав.; 

набћтый; н. ся
набывáти незав.; ный
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набырнΐти -нћть -нњть зав.; 
набырнΐтый і набырнΐлый

набќти набýду -дуть зав.; 
набќтый

наближќти -жу -жать зав.; 
наближéный; н. ся

наблћжовати -жую -жують 
незав.; ный; н. ся

наблћзко, наблћзку адв.
наблудћти ся -джу ся -дять 

ся зав.
наблýкати ся -кать ся  

-кають ся зав.
наблювáти -лЂю -лЂють 

зав.; ный
наблячáти ся -чíть ся -чать 

ся зав.
набóвтнати -нать -нають 

зав.; набóвтнаный
набоговáти -гýю -гýють зав.; 

н. ся
набожéнство -а -ств с; 

набожéньскый
набóжный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нáбой -я -їв м; ёвый  

і кýля -ї куль ж
набойнíця -ї -нíць ж і патрóн 

-а м/патрóна -ы ж
нáбор -у -ів м; óвый; 

наборóве -ого с
набóрчік -а -ів м; чка -ы  

-чок ж
нáборґ, на бóрґ адв.
набормотáти ся -тать ся  

-тають ся зав.
набормотΐти ся -чу ся -чуть 

ся зав.; набормочéный
набóсо, на бóсо адв.
набосорћти -рю -рять зав.; 

набосорéный
набóцї, на бóцї адв.
набрáти -беру -бéруть зав.; 

набрáный/набрáтый; 
н. ся

набрéсклый
набрехáти -шу -шуть зав.; 

н. ся
набрыдáти -дать -дають 

незав.
набрыдћти -джу -дять зав.; 

набрыджéный
набрќднути -не -нуть 

зав.; набрќднутый, 
набрќдлый

набрќзґати зав.; 
набрќзґаный

набрќскати зав.; 
набрќсканый

набродћти -джу -дять зав.; 
наброджéный; н. ся

набронзовáти -зýю -зýють 
зав.; ный

набунтовáти -ýю -тýють 
зав.; ный

наваджáти незав.; ный
навáдити ся -джу ся -дять 

ся зав.
наважáти незав.; ный
навáжыти -жу -жать зав.; 

навáженый; н. ся
навáжовати -жую -жують 

незав.; ный; н. ся
нáвала -ы і нáвал -у м
навáлёвати -люю -люють 

незав.; ный; н. ся
навалћти -лЂ -лњть зав.; 

навалéный; н. ся
нáвалом адв.
навалњти зав.;  

навалњный; н. ся
наварћти -рЂ -рњть зав.; 

наварéный
навгáнянкы адв.
навганњти зав.; 

навганњный; н. ся
навéзти -зу -зуть зав.; 

навéзеный
навéлё адв.
навербовáти -бýю -бýють 

зав.; ный
наверещáти ся -щý ся  

-щáть ся зав.
навернýти -ну -нуть зав.; 

навернýтый
навертáти незав.; 

навертáный
навертΐти -чý -тњть зав.; 

наверчéный; н. ся
навершкý, на вершкý адв.
наверьхý, на верьхý адв.
навеселћти -лю -лять зав.; 

навеселéный; н. ся
навéсти -ду -дуть зав.; 

наведжéный
навéце адв.
навечéряти ся зав.; 

навечéряный; н. ся
навéчур, на вéчур адв.
навжќток, на вжќток адв.

навзíпы адв.
навзнáк адв.
навіґáтор -а -ів м;  

ка -ы -рок ж
навіґáція -ії ж; навіґáчный
навіґовáня -я с
навіґовáти -ґýю -ґýють 

незав.; ный
нáвій -нáвоя -їв м
навíкы адв.
на вíкы вíків адв.
на вíкы вíчны адв.
навíшати зав.;  

навíшаный
навивáти незав.; 

навивáный; н. ся
навћти -вћю -вћють зав.; 

навћтый; н. ся
навыберáти зав.; 

навыберáный
навыдýмовати -мую  

-мують зав.; ный
нáвык -у -ів м; óвый
навыкáти незав.; н. собі/сі
навыкнýти -ну -нуть зав.;  

тый; н. собі/сі
навыкручáнкы адв.
навыкручáти зав.; 

навыкручáный; н. ся
навќти ся -вќє ся -вќють 

ся зав.
навќше адв. і парт.
навышкíрёвати ся -рюю ся 

-рюють ся зав.
навкóло адв. і прон. і 

наокóло
навлїзáти -зать -зáють зав.; 

ный
навначíти -чу -чать зав.; 

навначéный
нáвод -у -ів м
наводжíня -я с
навóджовати -джую  

-джують незав.; ный
наводћти -джу -дять незав.
наводнћти -ню -нять зав.; 

наводнéный
навоёвáти ся -воЂю ся  

-воЂють ся зав.
навозћти -жу -зять зав.; 

навожéный; н. ся
нáвозы -ів мн. м
нáвой/нáвій -оя -їв м
нáволокы -лок лем мн. ж 

(на сáнках)
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наволочíти -чу -чать зав.; 
наволочéный; н. ся

наволóчовати ся -чую ся  
-чують ся незав.; ный

навóнка адв.
наворожќти -жу -жать зав.; 

наворожéный
навосковáти -кýю -кýють 

зав.; ный
навсé адв.
навскакќ адв.
навспíл адв.
навтїкáнкы адв.
навтїкќ адв.
навтїшáти ся -шать ся  

-шáють ся зав.
навщíва -ы ж; ный; ость ж
навщївéнка -ы -нок ж
навщівћти -влю -влять зав.; 

навщів(л)éный
навщівлњти незав.; 

навщівлњный
навязáти -жу -жýть зав.; 

навязáный
навњзка -ы -зок ж і 

навязáня -я с
навязность -и
навњзованя -я с
навњзовати -зую -зують 

незав.
навязованый; ость -и ж
нагáвкати ся -кать ся  

-кають ся зав.
нагандлёвáти -лЂю -лЂють 

зав.; ный
нагáдати зав.;  

нагáданый
наганћти ся -нить ся -нять 

ся зав.
наганњти незав.; 

наганяный
наганњч -á -ів м
нагартáти незав.; 

нагартáный
нагатћти -гáчу -гáтять зав.; 

нагачéный
нагáчовати -чую -чують 

незав.; ный
нагвáрёвати -рюю -рюють 

незав.; ный
нагвáрити -рю -рять зав.; 

нагвáреный
нагварњня -я с
нагварњти незав.; ный; 

н. ся

нагíркнути -кне -кнуть зав.; 
тый

нагќкати ся зав.
нагынáня -я с
нагынáти незав.; 

нагынáный; н. ся
нагырдéлник -а -ів м (слов.)
наглáдити ся -джу ся  

-дять ся зав.
нáгле, нáглї адв.
наглΐня -я с
наглћвый; о адв.;  

ость -и ж
наглћти ся -лю ся -лять ся 

незав.
нáглый; ї/е адв.;  

ость -и ж
наглóдати -дать -дають 

зав.; ный
наглумћти ся -млю ся -лять 

ся зав.
наглупћти -плю -плять зав.
наглýплый
наглýхлый; ость -и ж
нáглухо, на глýхо адв.
наглушќти -лýшу -шать 

зав.; наглушéный
нáгляд -у м; óвый
наглњдати зав.; н. ся
наглњдный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нагнáти -жéну -жéнуть зав.; 

нагнáтый
нагнΐвати зав.;  

нагнΐваный; н. ся
нагноџный; ность -и ж
нагноΐти -нóю -нóять зав.
нагнýти -ну -нуть зав.; 

нагнýтый; н. ся
нагнýтя -я с
наговорћти -рю -рять зав.; 

наговорéный; н. ся
нáгода -ы -год ж
нáгодный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нагодовáти -дýю -дýють 

зав.; ный; н. ся
нáголо адв.
наголодовáти ся -дýю ся  

-дýють ся зав.
нагóлос адв.
нáгон -у м; óвый
нагонобћти -блю  

-блять зав.; 
нагоноб(л)éный

нагорбћти ся -блю -блять 
зав.; нагорб(л)éный; н. 
ся

нагóрный
нагорнýти -ну -нуть зав.; 

нагорнýтый
нáгорода -ы -род ж  

і нагрáда -ы ж
нагороджáти незав.  

і нагорóджовати  
-джую -джують незав.; 
нагорóджованый

нагороджíня -я с
нагорóджованя -я с
нагородћти -джу -дять зав.; 

нагороджéный
нагосподарћти -рю -рять 

зав.; нагосподарéный; 
н. ся

нагостћти -щу -стять зав.; 
нагощéный; н. ся

наготóвити -влю -влять 
зав.; наготов(л)éный

нагрáбати зав.; 
нагрáбаный

награвáти незав.; 
награвáный

награвáючій
нагрáвка -ы -вок ж
нагрáда -ы -рад ж і 

нагорóда -ы ж
нагрáдник -а м;  

нічка -ы -чок ж
нагрáдный; ї/о адв.
нагрáти зав.; ный, -тый; 

н. ся
нагрéбсти -бу -буть зав.; 

негрéбеный
нагрївáня -я с
нагрївáти незав.; 

нагрївáный
нагрївáч -á -íв м
нагрΐти -рΐю -рΐють зав.;  

тый
нагрїшќти -шу -шать зав.; 

н. ся
нагрызáти незав.; ный
нагрќзти -зý -зýть зав.; 

нагрызéный; н. ся
нагрóбник -а м
нагрóбный
нáгробок -бка м
нагромáджовати -джую  

-джують незав.; ный;  
ость -и ж
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нагромадћти -джу -дять 
зав.; нагромаджéный;  
ость -и ж

нагрýблый; ость -и ж
нáгрубо адв.
нáгубок -бка -бків м
нагулњкати зав.; ный; н. ся
нагýляти ся зав.; 

нагýляный  
(грýбо ся наоблїкáти)

нагустћти -щу -стять зав.; 
нагущéный

нáгусто адв.
нагýцкати зав.; нагýцканый
нагучáти -чý -чать зав.; 

нагучáный; н. ся
наґаздовáти -дýю -дýють 

зав.; ный
наґітовáти -тýю -тýють зав.; 

ный
наґланцовáти -цýю -цýють 

зав.; ный
над, надо преп.
надавáти -дáю -даЂть зав.; 

ный
надавћти -влю -влять зав.; 

надав(л)éный
надáвка -ы -вок ж
надáле адв.
надалéко адв.
надáный; ость -и ж
надáня -я с
надарéмно адв.
надарћти -рить -рять зав.; 

надарéный
надаровáти -рýю -рýють 

зав.; ный
надáрьмо адв.
надатћ -дасть -дадýть зав.
надаштó адв.
надбáти зав.; надбáный
надбігáня -я с
надбігáти незав.; н. собі/сі
надбігнýти -ну -нуть зав.;  

н. собі/сі
надбивáти незав.; 

надбивáный
надбћти надóбю надóбють 

зав.; надбћтый 
надбрíшный
надбудовáти -дýю -дýють 

зав.; ный
на два зáводы адв.  

і надвáраз адв.
надвáга -ы ж

надвéрзти -жу -жуть зав.; 
надвéрженый

надвечéрнїй
надвéчур адв.
надвивáти незав.; ный
надвћгнути -ну -нуть зав.; 

тый
надвћти -вћю -вћють зав.; 

надвћтый
надвћговати -гую -гують 

незав.; ный
надвќроба -ы ж
надвќробок -бку -ів м
надвлáда -ы
надвóдный
нáдвоє і наспíл адв. і нум.
надвязáти -жу -жуть зав.;  

ный
надвњзовати -зую -зують 

незав.; ный
надганњти незав.; ный
надганњч -á -íв м
надгынáти незав.; ный
надгнивáти -вать -вáють 

незав.; ный
надгнћти -гнћє -гнћють зав.; 

тый
надгоднóта -ы -нот ж
надгорΐти -рћть -рњть зав.; 

тый
надгрызáти незав. і 

надгрќзовати -зую  
-зують незав.; ный

надгрќзти -зý -зýть зав.; 
надгрызéный

надґанкóвый
наддерáти незав.; ный
наддéрти -дóдру -дóдруть 

зав.; тый
наддóбати зав.; 

наддóбаный
наддóбовати -бýю -бують 

незав.; ный
наддунáйскый
наддурнћстый -о адв.
надекретовáти -тýю -тýють 

зав.; ный
надерáти незав.;  

ный; н. ся
надéрти -дру -друть зав.;  

тый
наджывóтный
надзáвкати зав.; н. ся
надзвукóвый
надзéмный

надзéмскый
надзерáня -я с
надзерáти незав.
надзљбати -бать -бають 

зав.; н. ся
надзóр -а м; ный
надївáти незав.; ный
надΐвчіти ся -чу ся -чать 

ся зав.
нáдїй -її ж
надΐйный; ї/о адв.;  

ость -и ж
надΐлёвати -люю -люють 

незав.; ный
надїлΐня -я с
надїлћти -лю -лять зав.; 

надїлéный
надїрковáти -кýю -кýють 

зав.; ный
надΐти -ΐю -ΐють зав.; 

надΐтый
надΐяти ся -ΐю ся -ΐють ся 

незав.
надќбовати -бую -бують 

незав.
надыйтћ -йду -йдуть зав.; 

надќйдженый
надымћти -млю -млять 

зав.; надым(л)éный; н. 
ся

нáдых -у м; óвый
надќхати зав.; 

надќханый; н. ся
надќхнути -ну -нуть зав.;  

тый; н. ся
надќховати -хую -хують 

незав.; ный
надкќснути -сне -нуть зав.; 

надкќснутый
надкќсовати -сує -сують 

незав.
надкладáти незав. і 

надклáдовати -дую  
-дують незав.; ный

надклáсовый; о адв.;  
ость -и ж

надклéёвати -юю -юють 
незав.; ный

надклéїти -лéю -лéять зав.; 
надклéєный

надклювáти -вать -вáють 
незав.; ный

надклЂти -лЂє -лЂють зав.; 
тый

надколΐнный
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надколóти -кóлю -лять зав.; 
тый

надконтіґéнт -у м
надкóстніця -ї ж
надкóстный
надкресáти -шу -шуть зав.; 

надкресáный
нáдкус -а м
надкýсити -шу -сять зав.; 

надкýшеный  
і надкýсеный

надкýсовати -сую -сують 
незав.; ный

надламáти -млю -млють 
зав.; надламáный

надлáмовати -мую -мують 
незав.; ный

надлегшíня -я с
надлегшќти -шу -шать зав.; 

надлегшéный
надлéсный -ого м (слов.)
надлетΐти -чý -тњть зав.
надлїзáти незав.; 

надлїзáный
надлΐзти -зу -зуть зав.; 

надлΐзеный
надложќти -жу -жать зав.; 

надложéный
надлоктљвый
надломћти -млю -млять 

зав.; надлом(л)éный
надлóмлёвати -люю  

-люють незав.; ный
надломлΐня -я с
надлопаткóвый
надлупћти -плю -плять зав.; 

надлуп(л)éный
надлýплёвати -люю -люють 

незав.; ный
надлЂдьскый; ы адв.;  

ость -и ж
надмíрный; о адв.;  

ость -и ж
надмíру адв.
надмóрьскый
наднарóдный; ость -и ж
наднаціонáлный; о адв.
наднашáти -шать -шáють 

незав.; ный; н. ся
наднесéный; ї/о адв.;  

ость -и ж
наднéсти -су -суть зав.;  

н. ся
наднятћ надóйму -муть 

зав.; наднятќй

наднормáлный
наднорматíвный
надносћти -шу -сять незав.
наднóшовати -шую -шують 

незав.; ный; н. ся
надобывáти незав.; ный
надобќти -бýду -бýдуть 

зав.; тый
надóвго адв.
надогнýти -ну -нуть зав.;  

тый
надоїдáня -я с
надоїдáти незав.; 

недоїдáный
надоΐсти -їм -їдњть зав.; 

надоΐдженый
надоΐти -óю -ять зав.; 

надоџный
надоловáти -лýю -лýють 

зав.; ный
нáдор -у м; óвый
надорбітáлный
надорвáный; ость -и ж
надорвáти -рву -рвуть зав.; 

н. ся
надосмéрти адв.
надосóбный
надóстач адв.
надóшник (росл.) -а м
надпалýбный
надпартíйный;  

ость -и ж
надпивáти незав.
надпћлёвати -люю -люють 

незав., -ный
надпилћти -лю -лять зав.; 

надпилéный
нáдпис -у -ів м
надписáти -шу -шуть зав.; 

ный
надпћсовати -сую -сують 

незав.; ный
надпћти надóпю -пють зав.; 

надпћтый
надплáн -у м; овый
надплéсти -ту -туть зав.; 

надплéтеный
надплїтáти незав.; 

надплїтáный
надполовíчный
надпорёвати -рюю -рюють 

незав.; ный
надпорóти -рю -рять зав.; 

надпорóтый
надпорýчік -а -ів м

надприрóдный -о адв.;  
ость -и ж

надпроґрамóвый; о адв.
надпродýкт -у м
надпродýкція -ії ж; 

надпродýкчный
надраблњти незав.; ный
надраґýля -ї -ґýль ж; ёвый 

(бот.)
надрáном, над рáном адв.
надрастáти -тать -тáють 

незав.
надрáти ся -дéру ся -дéруть 

ся зав.; надрáтый
надреалíзм -у м; 

надреалíста -ы м;  
істíчный

надребéрный, 
надребрóвый

надрíбно, на дрíбно адв.
надрΐзати -жу -жуть зав.;  

ный
надрΐзовати -зую -зують 

незав.; ный
надрћмати ся -млю ся  

-лють ся зав.
надрывáти незав.; ный; 

н. ся
надрќляти зав.;  

ный; н. ся
надробћти -блю -блять зав.; 

надроб(л)éный
надроснýти -нý -нýть зав.; 

надроснýтый
надростћ -тý -тýть зав.
надрубáти зав.; ный
надрýбовати -бую -бують 

незав.; ный
надруковáти -кую -кують 

зав.; ный
надсáджовати -джую  

-джують незав.; ный
надсадћти -джу -дять зав.; 

надсаджéный
надсїкáти незав.; ный
надсїчí -чý -чуть зав.; 

надсїчéный
надсыхáти -хать -хáють 

незав.
надскáковати -кую -кують 

незав.; ный
надскóчіти -чу -чать зав.; 

надскóченый
надслýговати -гую -гують 

незав.; ный
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надслýховати -ую -ують 
незав.

надстáвба -ы ж; óвый
надстáвець -вця -вцїв м
надстáвити -влю -влять 

зав.; надстáв(л)éный
надстáвлёвати -люю  

-люють незав.; ный
надстáвный
надстругáти -жý -жать зав.; 

ный
надтесáти -éшу -éшуть зав.; 

ный
надтéсовати -сую -сують 

незав.; ный
надтинáти незав.; 

надтинáный
надтятћ надóтну -нуть зав.; 

надтятќй
надубћти -блю -лять зав.; 

надуб(л)éный
надувáня -я с
надувáти незав.; 

надувáный; н. ся
надýдрати ся зав.; 

надýдраный
надýманый; ї/о адв.;  

ость -и ж
надýмати ся; н. собі/сі зав.
надýмовати ся; н. собі/сі
надýпкати ся зав.
надурачíти ся -чу ся  

-чать ся зав.
надурћти -рю -рять зав.; 

надурéный; н. ся
надýркати ся зав.
надусћти -ýшу -сять зав.; 

надусéный,  
надушéный

надýти -дýю -дýють зав.; 
надýтый; н. ся

надýтость -и ж
нáдха -ы ж; óвый
надхáвый; ость -и ж
надходћти -джу -дять 

незав.
надцїнћти -ню -нять зав.; 

надцїнéный
надчáс -у м; óвый;  

ость -и ж
надчéлюстный
надчоловíк -а мн.  

надлЂди м
надшалћстый; о адв.
надшывáти незав.; ный

надшќти -шќю -шыють 
зав.; надшќтый

надшмáрити -рю -рять зав.; 
надшмáреный

надштуклёвáти -лЂю  
-лЂють зав.; ный

надщербћти -блю -блять 
зав.; надщерб(л)éный

надщéрблёвати -люю  
-люють незав.; ный

надњковати ся -кую ся  
-кують ся зав.

надъїдáти незав.; 
надъїдáный

надъΐсти -їм -їдять зав.; 
надъΐдженый

нáдъязд -у -ів м; óвый
надъязќчный
наеконóмити -млю -млять 

зав.; наеконóмленый
наелектризовáти -зýю  

-зýють зав.
наелектризовáный;  

ность -и ж
нáєдно адв.
наљйкати ся зав.
нáём нáйму м;  

наџмный,  
наљмный

наљмне с
наљмник -а мн. -ци м; 

наљмнічка -ы -чок ж; 
наљмніцькый

наљмця -ї -їв м
нажалΐти ся -ΐю ся -ΐють ся 

зав.; нажалéный
нажáловати -лую -лують 

зав.; н. ся
нажартовáти ся -тýю ся  

-тýють ся зав.
нажáти нáжну -нуть зав.; 

нажáтый
нажерáти незав.; н. ся
нажéрти -жру -жруть зав.;  

тый; н. ся
нажывановáти ся -нýю ся  

-нýють ся зав.
нажывáня -я с
нажывáти незав.
нажывћти -влю -влять зав.; 

нажыв(л)éный; н. ся
нажќво, на жќво адв.
нажќти ся -жќю ся  

-жќють ся зав.
нажычáти зав.; н. ся

нажмќкати зав.; 
нажмќканый

нажóбрати зав.; 
нажóбраный

нажóвто адв.
нажрати ся -жéру ся  

-жéруть ся зав.;  
тый, -ный

нажýвати зав.; ный; н. ся
назáвтра адв.
назáд адв.
назалізáція -ії ж
назалізовáный; ость -и ж
назалізовáти -зýю -зýють 

зав.; н. ся
назáлный; ость -и 
назараблњти зав.; н. ся
назберáти зав.; 

назберáный; н. ся
назбігáти ся -гать ся  

-гáють ся зав.
назбíговати ся -гує ся  

-гують ся зав.
назбћвати зав.; 

назбивáный
нáзбыт
назбытковáти ся -кýю ся  

-кýють ся зав.
назбыхáти ся зав.
нáзва -ы назв ж; назвóвый
назвáня -я с
назвáти -зву -звуть зав.; 

назвáный; н. ся
нáзвыш адв.
назганњти зав.
назгрїбáти зав.; 

назгрїбаный
наздївáти зав.; наздївáный
назеленћти -ню -нять зав.; 

назеленéный
назелéно, на зелéно адв.
назывáти незав.; ка -ы -вок 

ж; назывáный; н. ся
назќвник -а -ів м; óвый
назлїтáти ся -тають ся зав.; 

назлїтаны мн.
назлостћти -щу -стять зав.; 

н. ся
назлощéный; ї/о адв.
назлýповати -пую -пують 

зав.; ный; н. ся
нáзмар адв.
назмíнёвати -нюю -нюють 

зав.
назмітáти зав.; назмітáный
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назмíтовати -тую -тують 
зав.; ный

нáзнак -у -ів м ; óвый;  
о адв.; ость -и ж

назначíти -чу -чать зав.; 
назначéный

назнáчовати -чую -чують 
незав.; ный

назносћти -шу -сять зав.; 
назношéный

назнóшовати -шую -шують 
незав.; ный

назрївáти -вать -вáють 
незав.; ный

назрΐти -рΐє -рΐють зав.;  
тый, лый

назњбнути -ну -нуть зав.; 
назњбнутый; н. ся

наíсто парт.
наíвный; ї/о адв.;  

ность -и ж
наїдáти незав.; н. ся
наїжачíти ся -чіть ся -чать 

ся зав.; наїжачéный
наїжќти ся -жить ся -жать 

ся зав.; наїжéный
наїмáти незав.; ный; н. 

собі/сі; н. ся
наΐсти ся -ΐм ся -їдњть ся; 

наΐдженый
най (суперлатíвный 

префікс)
найбáрже(й) (адв.)
найбíвшый
найблћжшый;  

найблћжше адв.
найважнΐшый
найвéкшый
найвéце адв.
найвќсшый;  

найвќсше адв.
найгíршый; найгíрше адв.
найдáлшый;  

найдáлше адв.
найджéный
найдорóгшый; 

найдорóгше адв.
нáйдух -а -ів м
найістΐшый; найістΐше адв.
найкрасшый;  

найкрасше адв.
найкýртшый;  

найкýртше адв.
найлéгшый; найлéгше адв.
найлΐпшый; найлΐпше адв.

наймéншый;  
наймéнше адв.

наймћлшый;  
наймћлше адв.

нáймит -а м; ічка -ы -чок ж
найнескóршый; 

найнескóрше адв.
найнћзшый; найнћзше адв.
найнóвшый;  

найнóвше адв.
найострΐшый;  

найострΐше адв.
найпáче адв. (арх.)
найпéрше адв.
найплáншый;  

найплáнше адв.
найпізнΐшый;  

найпізнΐше адв.
найпилнΐшый;  

найпилнΐше адв.
нáйпрýдшый;  

нáйпрýдше адв.
найрáдше адв.
найсвятΐшый;  

найсвятΐше адв.
нáйскоршый;  

нáйскорше адв.
нáйтїснїшый;  

нáйтїснїше адв.
найтћ -ду -дуть зав.; 

найджéный; н. ся
нáйтугшый;  

нáйтугше адв.
нáйтуншый;  

нáйтунше адв.
нáйтяжшый;  

нáйтяжше адв.
нáйфайнїшый; 

нáйфайнїше адв.
нáйхудшый;  

нáйхудше адв.
нáйцїннїшый;  

нáйцїннїше адв.
нáйчастΐшый;  

нáйчастїше адв.
нáйчістΐшый;  

нáйчістΐше адв.
нáйчуднїшый;  

нáйчуднΐше адв.
нáйшкаредшый; 

нáйшкаредше адв.
нáйшумнїшый; 

нáйшумнїше адв.
нáйяснїшый;  

нáйясніше адв.

накадћти -джу -дять зав.; 
накаджéный

накáз -у -ів м; накáз -у м 
(церьк. – прóповідь)

нáказа -ы -каз ж; óвый
наказáти -жу -жуть зав.;  

ный
наказћти -кáжу -зять зав.; 

наказéный; н. ся
наказлћвый; о адв.;  

ость -и ж
накáзовати -зую -зують 

незав.; ный
накалћти -лю -лять зав.; 

накалéный
накамеровáти -рýю -рýють 

зав.; ный
накáпкати зав.; 

накáпканый
накáпчати зав.; 

накáпчаный
накáрати зав.; накáраный
накатовáти ся зав.
накачáти зав.; н. ся
накачмарћти ся -рю ся  

-рять ся зав.
накачурћти -рю -рять зав.; 

накачурéный; н. сі
наквáсити -шу -сять зав.; 

наквасéный,  
наквашéный

наквічáти ся -чý ся  
-чáть ся зав.

накекешќти ся -
шу ся -шать ся зав.; 
накекешéный

накеровáти -рýю -рýють 
зав.; ный

накíлько адв.і прон.
накќдати -дать -дають зав.; 

накќданый
накыпíти -пћть зав.
накыпятћти -чу -тять зав.; 

накыпячéный
накќршыти -шу -шать зав.; 

накќршеный
накысáти -сать -сáють 

незав.
накќснути -сне -снуть зав.; 

накыснýтый
нáклад -у м; óвый
накладáня -я с
накладáти незав.; ный  

і наклáдовати -дую  
-дують незав.; ный
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наклáдный; ї/о адв.;  
ость -и ж

наклáсти -дý -дýть зав.; 
накладжéный

наклебетћти -чу -тять зав.; 
наклебéченый

наклељваня -я с
наклéёвати -леюю -юють 

незав.; ный
наклéїти -лею -ють зав.; 

наклéєный
наклепáти -плю -плють зав.; 

ный
наклљпкати зав.;  

ный; н. ся
наклћкати -чу -чуть зав.; 

наклћканый
наклћковати -кую -кують 

незав.; ный
нáклон -у м
наклонéный; ї/о адв.
наклонΐня -я с
наклонћти -ню -нять зав.;  

н. ся; н. собі/сі
наклóнный; ость -и ж
наклопотáти ся -чу ся -тять 

ся зав.
наклювáти ся -вать ся  

-вають ся незав.
наключíти -чіть -чать зав.
наклЂчовати -чує -чують 

незав.
наклњти -ю -ють зав.; 

наклњтый
наклячáти ся -чý ся -чáть 

ся зав.
нáкова -ы ж; óвный;  

ка -ы -вок ж
наковáти -кýю -кýють зав.; 

ный
накодкодáкати ся -кать  

ся -кають ся зав.
накóлїнкы адв. (обл.)
наколїнковáти ся -кýю  

ся -кýють ся зав.
наколΐнник -а -ів м
наколóти -лю -лють зав.;  

тый
наколотћти -лóчу -тять зав.; 

наколочéный
наколядовáти -дýю -дýють 

зав.; ный
накóнець адв.
наконзервовáти -вýю  

-вýють зав.; ный

накóпати (до дачого ногов)  
-пать -пають зав.;  
ный; н. ся

накопáти (глину) -плю  
-плють зав.; накопáный

накóпі адв.
накопћти -плю -плять зав.; 

накоп(л)éный
накопылћти -лить  

-лять зав.
накопчíти -чу -чать зав.; 

накопчéный
накормћти -млю -млять 

зав.; накорм(л)éный
нáкоротко адв.
накорчовáти -чýю -чýють 

зав.; ный
накосћти -шу -сять зав.; 

накошéный,  
накосéный

нáкосо адв.
накотћти -тить -тять зав.; 

накочéный; н. ся
накрáсти -дý -дýть зав.; 

накрáдженый
накрáти (полотнó) зав.;  

тый
накремовáти -мýю -мýють 

зав.; ный
накреслћти -лю -лять зав.; 

накреслéный
нáкрест і нáхрест адв.
накрћво адв.
нáкриж адв.
накричáти -чу -чать зав.;  

ный; н. ся
накрóїти -рою -ять зав.; 

накрóєный
накропћти -плю -плять зав.; 

накроп(л)éный
накрóповати -пую -пують 

незав.; ный
накрохмалћти -лю -лять 

зав.; накрохмалéный
накрутћти -чу -тять зав.; 

накручéный; н. ся
накрýчовати -чую -чують 

незав.; ный; н. ся
накукурΐкати ся -рΐкать ся  

-кають ся зав.
нáкуп -у -ів м; ный
накупћти -плю -плять зав.; 

накуп(л)éный
накуповáч -á -íв м;  

ка -ы -чок ж

накýрити -рю -рять зав.; 
накýреный; н. ся

нáкурто адв.
накусáти.зав.; накусáный
накýсити -шу -сять зав.; 

накýшеный
накýсовати -сую -сують 

незав.; ный
налагодћти -джу -дять зав.; 

налагодженый
налáда -ы ж
наладжéный; ость -и ж
наладжíня -я с
налáджовати -джую  

-джують незав.; ный
наладћти -джу -дять зав.
наладовáти -дýю -дýють 

зав.; ный; н. ся
наладóвый; о адв.;  

ость -и ж
налáзити ся -áжу ся -зять 

ся зав.
налаковáти -кýю -кýють 

зав.; ный
наламáти -млю -лють зав.; 

наламáный
наламентовáти ся -тýю ся  

-тýють ся зав.
наласкотáти -чу -чуть зав.;  

ный; н. ся
налáти -ю -ють зав.; н. ся
нáлегко (вбрáтый) адв.
налéгко (собі бéре) адв.
налéжати -жу -жать незав.
належáти ся -жý ся -жáть 

ся зав.
належáчі, належáчкы адв.
налетΐти -чý -тњть зав.
налљґати ся зав.; ный
налінійковáти -кýю -кýють 

зав.; ный
налічíти -чу -чать зав.; 

налічéный
налΐво адв.
налїгáти незав.
налїзáти -зать -зають незав.
налїзти -зе -зуть зав.; 

налΐзеный
налїношќти ся -шу ся  

-шать ся зав.
налїпћти -плю -плять зав.; 

налїп(л)éный
нáлїпка -ы -пок ж
налΐплёвати -люю -люють 

незав.; ный
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нáлїт -у м; óвый, -ный
налїтáти зав.;  

налїтáный; н. ся
налΐтовати -тую -тують 

незав.; ный
нáлив -а/-у м; óвый
наливáня -я с
наливáти незав.;  

ный; н. ся
нáливка -ы -вок ж
нализáти ся -жу ся -жуть ся
налћпнути -не -нуть зав.;  

тый
нáлисник -а -ів м
налќґати ся зав.
наллњти -ΐю -їють зав.; тый
наловћти -влю -влять зав.; 

налов(л)еный
нáлож -ы -ей ж
наложќти -жу -жать зав.; 

наложéный
налóжніця -ї ж (арх.)
налокóтник -а -ів м (арх.)
налопотΐти ся -óчу ся -тњть 

ся зав.
нáлпа -ы налп ж
налупћти -плю -плять зав.; 

налуп(л)éный
налýскати зав.; 

налýсканый
налýщіти -щу -щать зав.; 

налýщеный
налюбћти ся -блю ся -блять 

ся зав.
налњбдати зав.; ный; н. ся
наляпотáти -чу -чуть зав.; 

н. ся
намáга -ы ж і намагáня -я с
намагáти незав.; 

намагáный; н. ся
намаґнетовáти -тýю -тýють 

зав.; ный
намáзати ся -жу ся -жуть ся 

зав.; ный
намалёвáти -люю -люють 

зав.; ный; н. ся
наманћти -ню -нять зав.; 

наманéный
намародовáти ся -дую ся  

-дýють ся зав.
намасіровáти -рýю -рýють 

зав.; ный
намастћти -щу -стять зав.; 

намащéный; н. ся
намáхати ся зав.

намахнýти ся -ну ся -нуть 
ся зав.

намáховати ся -хую ся  
-хують ся незав.

намáцати зав.; намáцаный
намéлёвати -люю -люють 

незав.
намерзáти -зать -зáють 

незав.
намéрзнути -не -нуть зав.;  

тый; н. ся
намéрзти ся -ну ся -нуть 

ся зав.
нáмертво адв.
намéсти -ту -туть зав.; 

намéтеный
наметáти -мéчу -чуть зав.; 

наметáный
намечáти ся -чíть ся  

-чать ся зав.
намінћти -ню -нять зав.; 

намінéный
нáмір -у м і намірΐня -я с
намíрёвати -рюю -рюють 

незав.; ный
намíрити -рю -рять зав.; 

намíряный
намíрять зав.; намíряный
намісћти -шу -сять зав.; 

намішéный, намісéный
нáмістник -а -ів м; íчка -ы  

-чок ж; намістнíцькый
намíсто адв.
намíстя -я с
намісњчник -а м і 

намісњчный ад. і м
намітáти незав.; ный
намíтити -чу -тять зав.; 

намíченый
намітовáня -я с
намíтовати -тую -тують 

незав.; ный
намічáти незав.; ный
намішáти зав.; ный
намíшовати -шую -шують 

незав.; ный
наміщáти незав. і 

намíщовати -щую  
-щують незав.; ный

намывáти -вать -вáють зав.; 
ный

намќдлити -лю -лять зав.; 
намыдленый; н. ся

намќкати зав.;  
намќканый

намќти -мќю -мќють зав.; 
тый

намлинкóвати -кýю -кýють 
зав.; ный

намнóго адв. і нум.
намножéный; ость -и ж
намножќти -жу -жать зав.; 

н. ся
намнóжовати -жую -жують 

незав.; ный
намозолћти -лю -лять зав.; 

намозолéный; н. ся
намойвíру парт. і інт.  

і намойвéру
намойдýшу парт. іінт.
намойпрáвду парт. і інт.
намокáти -кать -кають 

незав.
намóкнути -ну -нуть зав.; 

намокнýтый
намóкро, на мóкро адв.
намолћти ся -лю ся -лять 

ся зав.
намолóти -мéлю -мелють 

зав.; намолóтый
намолотћти -чу -тять зав.; 

намолочéный
намонтовáти -тýю -тýють 

зав.; ный
намордовáти ся -дýю ся  

-дýють ся зав.; ный
наморћти -рю -рять зав.; 

наморéный
намóрник -а -ів м (слов.)  

і матроз -а (арх.)
намóрный (слов.)  

і морьскый
нáмороза -ы ж і íній -ю м
наморозћти -жу -зять зав.; 

наморожéный
наморóчіти -чу -чать зав.; 

н. ся
намóрщіти -щу -щать зав.; 

намóрщеный; н. ся
намотáти зав.; намотáный
намотычковáти -кýю -кýють 

зав.; ный
намочíти -чу -чать зав.; 

намочéный; н. ся
намудровáти ся -рýю ся  

-рýють ся зав.
нáмул -у м; óвый
намулΐня -я с
намулћти -лить -лять зав.; 

намулéный; ность -и ж
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намуровáти -рýю -рýють 
зав.; ный

намутћти -чу -тять зав.; 
намучéный

намучáти ся -чíть ся -чать 
ся зав.

намýчіти -чу -чать зав.; 
намýченый; н. ся

нам(н)явчáти ся -чíть ся  
-чáть ся зав.

нам(н)њгко, на м(н)њгко 
адв.

нанашáти незав. 
(натерáти); нанашáный

нанáшка -ы -шок ж
нанáшко -а -ів м
нанебовзњтя -я с
нанебовступíня -я с
наневќтриманя адв.
нанервовáти -вýю -вýють 

зав.; ный; н. ся
нанéсти -су -суть зав. 

(натéрти); нанéсеный
нанечíсто, на нечíсто адв.
нанещáстя, на нещáстя 

адв.
нáніч адв.; предік. і незм. 

ад.
нанїтовáти -тýю -тýють зав.; 

ный
нанћвіч адв.
нанóво адв.
нáнос -у м
наносћти -шу -сять зав.; 

наношéный  
і наносéный; н. ся

нáнук -а -ів м; óвый
нанутћти -чу -тять зав.; 

нанучéный
нанýчовати -чую -чують 

незав.; ный
нанЂхати ся зав.
наобáлёвати -люю -люють 

зав.; ный
наоберáти зав.; ный
наобідовáти ся -дýю ся  

-дýють ся; 
наобідовáный

наоблїкáти зав.; ный; н. ся
наóко адв.
наокóло і навкóло адв.
наоліовáти -Ђю -юють зав.; 

ный
наоловрантовáти ся -тýю 

ся -ють ся зав.; ный

наóпак і нáспак адв. і парт.
наорáти -рю -рють зав.;  

ный
наордіновáти -нýю -нýють 

зав.; ный
наородовáти ся -дýю ся  

-дýють ся зав.
наостáтку адв.
наостáток адв. і парт.
наострћти -рю -рять зав.; 

наострéный
наóстро, на óстро адв.
наочковáти -кýю -кýють 

зав.; ный
наóчный; о адв.; ость -и ж
нáпад -у -ів м
напáдати -дать -дають зав. 

(на громáду); ный
нападáти незав. (крћвати  

і атаковáти); нападáный
напáдник -а -ів м; íчка -ы  

-чок ж
напáдный; ї/о адв.;  

ность -и ж
напáдовати -дую -дують 

незав. (крћвати)
напáк адв.
напаковáти -кýю -кýють 

зав.; ный; н. ся
напакостћти -óщу -óстять 

зав.; напакощéный
напáлёвати -люю -юють 

незав.; ный
напáлёвачка -ы -чок ж
напалћти -лю -лять зав.; 

напалéный
нáпалм -у м; óвый
напáм(н)ять, на пáм(н)ять 

адв.
напáнькати зав.; ный;  

н. ся
напарібчíти ся -чу ся -чать 

ся зав.
напáрити -рю -рять зав.; 

напáреный; н. ся
напаровáти -рýю -рýють 

зав.; напаровáный
напарфіновáти -ную -нують 

зав; ный; н. ся
напасáти -шу -шуть зав.; 

напасáный; н. ся
напаскудћти -джу -дять 

зав.; напаскуджéный
напаснќй; ї/о адв.; ость 

-и ж

напасовáти -сýю -сýють 
зав.; напасовáный

напáсти -сý -сýть зав. 
(корóвы); напасéный; 
н. ся

напáсти -ду -дуть зав. 
(атаковати);  
напáдженый

напáсти -ду -дуть зав. 
(натрáфити)

напастћти -щу -стять зав.
напастовáти -тýю -тýють 

зав.; ный
нáпасть -и -ей ж
напáхати ся зав.; 

напáханый
напéвно адв.
наперáти незав.
наперебíговати ся -гую ся  

-гують ся зав.
напéред адв.
напéрти ся -пру ся -пруть ся 

зав.; напéртый
нáперсток -тка -ів м; óвый
напестћти -щу -стять зав.; 

напещéный; н. ся
напечí -чý -чýть зав.; 

напечéный
напíв адв.
напíвбíлый
напівбóг -а м
напівбóсый
напівгóлый
напівголодéн предік.
напівгóлосно адв.
напівґрáмотный; о адв.
напівжáртом адв.
напівжобрáк -á м; 

напíвжобрáцькый
напівзаспáтый; о адв.
напівзгáснутый
напівзгнћтый; о адв.
напівзничéный
напівінтеліґéнт -а м; ный
напівколóнія -ії ж;  

ніáлный
напівмеханізовáный
напівм(н)ягкќй
напíвночі адв.
напівоблечéный
напівоблΐзнутый
напівпорóжнїй; ё адв.
напівприкрќтый
напівприпéртый
напівпродýкт -а/-у -ів м
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напівпустќй; о адв.
напівпустќня -ї -тынь ж
напіврозвалéный
напіврозцвитый
напíвсћрота -ы -от м і ж
напівсќтый
напівсухќй; о адв.
напікáти незав.
напінћти -ню -нять зав.; 

напінéный
напћляти зав.;  

напћляный; н. ся
напинáня -я с
напинáти незав.; ный;  

н. ся
нáпис -у -ів м
написáня -я с
написáти -шу -шуть зав.; 

написáный
напћти ся нáпю ся -пють ся 

зав.; напћтый
напќрскати зав.; ный; 

н. ся
напќтати зав.; ный
напыхáти незав.; 

напыхáный
напышнявíти -вíє -вíють 

зав.; тый (обл.)
нáплава -ы ж
наплáвати зав.; н. ся
наплáвити -вить -влять 

зав.; наплáв(л)еный
наплáвлёвати -лює -люють 

незав.; ный
наплáкати ся -чу ся -чуть 

ся зав.
наплановáти -нýю -нýють 

зав.; ный
нáпласть -и -ей ж
наплáтати ся зав.
наплáшеный; ї/о адв.;  

ость -и ж
наплáшыти -шу -шать зав.; 

н. ся
наплéскати зав.; ный;  

н. ся
наплéсти -ту -туть зав.;  

наплéтеный, 
наплéченый

наплΐснїти -нїє -нїють зав.; 
наплΐснїтый

наплїтáти незав.;  
ный

наплóдити -джу -дять зав.; 
наплóдженый

наплювáти зав.; 
наплювáный

наплњнтати ся зав.; 
наплњнтаный

напнýти -ну -нуть зав.;  
тый; н. ся

наповáти незав.; 
наповáный

наповідáти зав.; ный; н. ся
напóвнёваня -я с
напóвнёвати -нюю -нюють 

незав.; ный; н. ся
напóвнити -ню -нять зав.; 

напóвненый; н. ся
напóвно адв.
напоготóві адв.
наподобенћна -ы -нин ж
наподобнћти -ню -нять 

зав.; наподобéный
напóёвати -юю -ють незав.; 

ный
напозáвтра адв.
напозерáти ся зав.
напозовáти ся -зýю ся  

-зýють ся зав.
напóїти -óю -óять зав.; 

напóєный
нáпой -я -їв м; напољвый
Наполеóн -а м; 

наполеóньскый
напóлідне адв.
наполíдновати ся -ную ся  

-нують ся зав.; ный
нáполы, наполовћну, 

наполóвку адв.
наполóти -лю -лють зав.;  

тый; н. ся
напóмічный
напоминáня -я с
напоминáти незав.; ный
напомочí -óжу -жуть зав.
напóмочі, на пóмочі адв.
напомповáти -пýю -пýють 

зав.; ный
напом(н)янýти -ну -нуть 

зав.; тый
напонáгло адв.
напоносовáти ся -сýю ся  

-сýють ся зав.
напопéрек (просто, прямо) 

адв. (обл.)
напопрћти -рю -рять зав.; 

напопрéный
нáпор -у м; ный
напорóжнё адв.

напорóти -рю -рють зав.;  
тый; н. ся

напорошќти -шу -шать 
зав.; напорошéный;  
н. ся

напослΐды, напослΐдок 
адв.

напостћти ся -щу ся -стять 
ся зав.

напотéмкы адв.
напотíм адв.
напóхваткы адв.
напочýдованя адв. і парт.
нáправа -ы -рав
напрáвити -влю -влять зав.; 

напрáв(л)еный
напрáжыти -жу -жать зав.; 

напрáженый
направлњти незав.; ный
напрáво адв.
напрáти -пéру -пéруть зав.; 

ный, -тый
напресовáти -сýю -сýють 

зав.; ный
нáпрік адв. і преп. з Д
напрΐти -рΐє -рΐють зав.;  

тый
наприголóшовати -шую  

-шують зав.; ный
наприїмáти зав.; ный
напрћклад, напр. адв.
напрћмір, напр. адв. (обл.)
наприпікáти зав.; ный
напроґрамовáти -мýю  

-мýють зав.; ный
напророковáти -кýю  

-кýють зав.; ный і 
напрорóчіти -чу -чать 
зав.; напрорóченый

напросћти -шу -сять зав.; 
напрошéный; н. ся

напростћти -щу -сять зав.; 
напрощéный; н. ся

напрóсто адв.
напрóтив адв. і преп. з Ґ.
напрóшовати ся -шую ся  

-шують ся незав.
напрњмити -млю -млять 

зав.; напрњмленый
напрямовáти -мýю -мýють 

зав.; ный
напрњсти -дý -дýть зав.; 

напрњдженый
напрњтати ся -чу ся -чуть 

ся зав.
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напасовáти -сýю -сýють 
зав.; ный

напýдити -джу -дять зав.; 
напýдженый; н. ся

напýкати -кать -кають зав.; 
ный

напустћти -щу -стять зав.; 
напущéный

напýхнути -ну -нуть зав.; 
напухнýтый

напухáти і напýховáти -хую 
-хують незав.; ный

напучáти -чíть -чáть зав.;  
ный

напýчіти ся -чу ся -чать ся 
зав.; напýченый

напучнΐти -нΐє -нΐють зав.;  
тый

напущáти незав.; ный
напхáти зав.; тый, -ный
напятћ -пну -нуть зав.;  

тќй; н. ся
напятњ -я с  

і напњтость -и ж
нараблњти незав.; ный
нарáдованый; ї/о адв.
нарáдовати -дую -дують 

зав.; н. ся
нарадостћти -щу -стять 

зав.; нарадощéный
наражáти незав.; ный
нарáжка -ы -жок ж
нáраз і одрáзу адв.
нарáзити -жу -зять зав.; 

нарáженый
нáразник -а -ів м; óвый
нáрамок -мка -ків м; 

нарамкóвый
нáранч -а -ів м; óвый (арх.)
нараховáти -хýю -хýють 

зав.; ный
нарвáти -ву -вуть зав.;  

ный, -тый
нареготáти ся -чу ся -чуть 

ся зав.
нарéмный; ї/о адв.;  

ость -и ж
наречí -чý -чуть зав.; 

наречéный
нарíвнати зав.; ный
нарíвно адв.
нарíвновати -ную -нують 

незав.; ный
нарíдко адв.
нáріз -у -ів м; óвый

нáрік адв. і натеперíк адв. 
(на дрýгый рік)

нарΐзати -жу -жуть зав.;  
ный

нáрїк -у м
нарїкáня -я с
нарїкáти незав.
нарихтовáти -тýю -тýють 

зав.; ный
нáрыв -у -ів м;  

óвый
нарывáти незав.; ный
нарќпати зав.; 

нарќпаный; н. ся
нарќти -ќю -ќють зав.;  

тый
нарычáти ся -чíть ся;  

чáть ся зав.
наркóза -ы -коз ж; 

наркотíчный,  
наркóзный

наркомáнія -ії ж; ман  
-а м; манка -ы -нок ж;  
маньскый

наркотізáція -ії ж;  
тізáтор -а м

наркотізовáти -зýю -зýють 
незав.; ный

наркóтік -а м; тічка -ы -чок 
ж; наркотíчный

наробћти -блю -блять зав.; 
нароб(л)éный; н. ся

нáрод -а -ів м; ный; ї/о 
адв.

народенћны -нћн ж лем мн.
народжíня -я с
нарóдити ся -джу ся -дять 

ся зав.; народжéный
народнћцтво -а с; 

народнћцькый
нарóднодемократíчный
нарóдносоціалістíчный
нарóдность -и ж; 

нарóдностный; ї/о адв.
народóвець -вця -їв 

м; народовéцькый; 
народовéцтво -а с

народóпис -у м; ець -сця 
м; ный

нароздýмовати ся -мую  
-ють ся зав.

нарозливáти зав.; ный
нарозмíтовати -тую -тують 

зав.; ный
нарóзлук адв.

нароΐти ся -ять ся зав.; 
нароџны мн.

нáроком адв.
нароловáти -лýю -лýють 

зав.; ный
нароскáзовати -зую -ють 

зав.; н. ся
наросклáдовати -дую  

-дують зав.
нароссќповати -пую  

-пують зав.
нáрост -у м
наростáти незав.
наростћ -тý -тýть зав.; 

нароснýтый
нарострњсовати -сую  

-сують зав.; ный
нарóсхват адв.
нарубáти зав.; нарубáный
нáрубы адв.
нарýдо, на рýдо адв.
наружóво, на ружóво адв.
наруковáти -кýю -кýють 

зав.; ный
нáруча -а с і нáруч -і ж
нарушáти і нарýшовати  

-шую -шують незав.;  
ный

нарýшыти -шу -шать зав.; 
нарýшеный

нарушќтель -я -їв і 
нарýшователь -я -їв м

нáрціс -а -ів м; óвый
наряджíня -я с
нарядћти -джу -дять зав.; 

наряджéный
нáсад -а -ів м (на вóзї)
нáсада -ы -сад ж (на лопáтї, 

на вћлах); óвый;  
ка -ы -док ж

насаджáти зав. (хлїб до 
пéца); насаджáный

насаджíня -я с
насáджованя -я с
насáджовати -джую -ують 

незав.; ный
насадћти -джу -дять зав.; 

насаджéный
на сáмый пéред адв. споїня
насановáти ся -нýю ся  

-нýють ся зав.
насвистáти (на дакóго) зав. 

(обл.)
населéный; ость -и ж
населΐня -я с
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населћти -лю -лять зав.; 
населéный; н. ся

населњти незав.; н. ся
насердћти -джу -дять зав.; 

н. ся
насередћнї, на середћнї 

адв.
насередћну, на середћну 

адв.
насілажовáти -жýю -жýють 

зав.; ный
насїдáня -я с
насїдáти незав.
насїкáти незав.; насїкáный
насΐнник -а м  

(огурка на нáсїня, обл.)
насΐня -я с
насΐсти -сњду -дуть зав.; 

насњдженый
насїчí -ý -чуть зав.; 

насїчéный
насΐяти -сїю -сїють зав.; 

насΐяный
насидїти ся -джý ся -дять 

ся зав.; насћдженый
насћкати зав.; насћканый
насћлник -а -ів м; 

насилнћцькый; цтво  
-а с

насћлный; ї/о адв.;  
ность -и ж

насћловати -лую -ють 
незав.; ный

насћлство -а і 
насилéнство -а с

нáсилу адв.
нáсып -у -ів м; óвый, ный
насќпати -плю -плють зав.; 

насќпаный
насќповати -пую -пують 

незав.; ный
нáсыпок -пка -ів м
насытћти -чу -тять зав.; 

насычéный; н. ся
нáсыто адв.
насычéность -и ж
насќчованя -я с
насќчовати -чую -чують 

незав.; ный
наскáковати -кую -кують 

зав.
наскладáти і насклáдовати 

-дую -дують зав.; ный
насклћковати -кую -кують 

зав.; ный

нáскок -у м
нáскоро адв.
наскóчіти -чу -чать зав.
наскубстћ -бý -бýть зав.; 

наскубéне
наскучáти ся -чíть ся -чáть 

ся
наслїдћти -джу -дять зав.; 

наслΐджене
наслΐдник -а -ів м; 

наслΐднічка -ы -чок ж; 
наслΐдніцькый;  
ництво -а с

наслΐдный; ость -и ж
наслΐдователь -я -їв м;  

ка -ы -лёк ж; льскый
наслΐдовати -дую -дують 

незав.; ный
нáслїдок -дка/-дку м
наслΐпкати ся зав.
нáслїпо адв.
наслћнёвати -нюю -ють 

незав.; ный
наслинћти -ню -нять зав.; 

наслинéный
наслужќти ся -жу ся -жать 

ся зав.
настварњти зав.; ный
наслýхати ся зав.
насмердΐти -джý -дњть зав.; 

насмерджéный
насмíлёвати ся -люю ся  

-люють ся незав.
насмілћти ся -лю ся -лять 

ся зав.
насмітћти -чу -тять зав.; 

насмічéный
нáсміх, на смíх адв.
насмíяти ся -мíю ся -мíють 

ся зав.
насмќкати зав.; ный
насмолћти -лю -лять зав.; 

насмолéный
насмутћти -чу -тять зав.; 

н. ся
наснћти ся -нћє ся/-нћть 

ся зав.
насновáти -нýю -нýють зав.; 

ный
насолћти -лю -лять зав.; 

насолéный
насолодћти -джу -дять зав.; 

насолоджéный
насóхнути -хне -нуть зав.;  

тый, насóхлый

нáспак адв.
наспáм(н)ять адв.
насперéчати ся зав.
нáспів -у -ів м
наспівáти зав.; 

наспівáный; н. ся
нáспіл, наспíл адв.  

і наполќ адв.
насплáткы, на сплáткы адв.
наспóдї і долóв адв.
наспреёвáти -Ђю -Ђють 

зав.; ный; н. ся
нассавáня -я с
нассавáти незав.; ный
нассáти -ссу -ссуть зав.;  

тый; н. ся
наставáти -стаџ/-стáвать  

-стаЂть/-ставáють незав.
настáвляти зав.; 

настáвляный
наставлњти незав.; 

наставлњный
настáрчіти -чу -чать зав.
настáти -стáне -стáнуть зав.
настварњти зав.; ный
настелћти -лю -лять зав.; 

настелéный
настїкáти ся -кать ся -кають 

ся зав.; ный
настΐнка -ы -нок ж (слов.)
настΐнный
настћскати -кать -кають 

зав.; н. ся
настырчáти ся -чіть ся  

-чáть ся зав.
настóёвати -стóюю -юють 

незав.
настóлёваня -я с
настóлёвати -люю -люють 

незав.; ный
настолΐня -я с
настолћти -лю -лять зав.; 

настолéный
настопóрчіти ся  

-чу ся -чать ся зав.; 
настопóрченый;  
ость -и ж

настоњти -óю -óять незав.
настоњчкы і настоњчі адв.
настрáшыти -шу -шать зав.; 

настрáшеный; н. ся
настрΐлёвати -люю -люють 

незав.; ный
настрΐляти зав.; ный
настрΐшник -а -ів м
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настрћговати -гую -ють 
незав.; ный

настригнýти -ну -нуть зав.; 
тый

настричí -жý -жýть зав.; 
настрћженый

настругáти зав.; ный
настрњмбати зав.; ный
настýкати ся зав.
нáступ -у м; ный, óвый
наступћти -плю -плять зав.; 

наступ(л)éный
настýпник -а -ів м
наступнћцькый; цтво -а с
настýповати -пую -пують 

незав.; ный
Нáстя -ї, Нáця -ї ж
настњговати ся -гую ся  

-гують ся зав.; ный
насувáня -я с
насувáти незав.; ный
насукáти зав.; насукáный
насýнути -ну -нуть зав.;  

тый
насушќти -сýшу -шать зав.; 

насушéный
насýщный; ость -и ж
насходћти ся -дять ся зав.
насњти -сїю -ють зав.; 

насњтый
наталáбати зав.; ный
натанцёвáти ся -цЂю ся  

-цЂють ся зав.
натáчка -ы -чок ж
нáтвердо, на твéрдо адв.
натворћти -рю -рять зав.; 

натворéный
нателéпати зав.; ный;  

н. ся
натерáти незав.; 

натерáный; н. ся
натерáч -á -íв м; чка -ы  

-чок ж; скый
натерéзво адв.
натерпíти ся -плЂ ся -плњть 

ся зав.
натéрти -тру -труть зав.; 

натéртый; н. ся
натесáти -шу -шуть зав.;  

ный
натечí -течé -течýть зав.; 

натечéный
натíлько адв. і нум.
натїгáти незав.; натїгáный; 

н. ся

натΐговати -гую -гують 
незав.; ный; н. ся

натїкáти -кать -кають незав.
натїшќти -шу -шать зав.;  

ный; н. ся
натинáти незав.; ный
нáтиск -у м
натћскати зав.; 

натћсканый; н. ся
натискáти незав. і 

натћсковати -кую -кують 
незав.; ный; н. ся

натиснýти -ну -нуть зав.;  
тый; н. ся

натќнцяти ся зав.
натќрмати ся зав. (обл.)
натытћ -тыЂ -тыЂть зав.; 

натќтый
натычíти -чу -чать зав.; 

натычéный
наткáти -тчу -тчуть зав.; 

наткáный
натлївáти -вать -вáють 

незав.
натлΐти -тлΐє -тлΐють зав.; 

натлΐтый
нáто, на то адв. і прон.
натовкáнець -нця -нцїв м
натовкáти незав.; ный
натовчí -чý -чýть зав.; 

натовчéный; н. ся; н. 
собі/сі

натолочíти -чу -чать зав.; 
натолочéный

наторговáти -гýю -гýють 
зав.; ный; н. ся

натрáпити -плю -плять зав.; 
натрáпеный; н. ся

натрáфити -флю -флять 
зав.

натрафлњти незав.
натреновáти нýю -нýють 

зав.; ный
натрепáти -плю -плють зав.; 

натрепáный
нáтрій -я м; натріóвый
натрíповати -пую -ють 

незав.; ный
натрΐскати зав.; 

натрΐсканый
натровћти -влю -влять зав.; 

натров(л)éный
нáтроє адв.
натрубíти ся -блЂ ся -блять 

ся зав.

натрудћти ся -джу ся -дять 
ся зав.

натрýщіти -щу -щать зав.; 
натрущéный

натрњсовати -сую -сують 
незав.; ный; н. ся

натрњсти -сý -сýть зав.; 
натрясéный; н. ся

нáтуго, на тýго адв.
натужќти ся -жу ся -жать 

ся зав.
натýра -ы -тур ж
натуралізáція -ії ж; 

натуралізáчный
натуралíзм -а/-у м; 

натуралíста -ы м; 
натуралістíчный;  
ї/о адв.

натуралізовáти ся -зýю ся 
-зýють ся незав. і зав.; 
натуралізовáный

натурáлії -ій ж лем мн.
натурáлный; ї/о адв.
натњгати зав.; натњганый; 

н. ся
натњглый
натягнýти -ну -нуть зав.;  

тый; н. ся
натњговати -гую -ють 

незав.; ный; н. ся
натњкнути -ну -нуть зав.;  

тый
натятћ -тну -тнуть зав.; 

натнýтый
нать -и і нять -и ж (на 

мóркви, цибýли і т. п.)
наудћти -джу -дять зав.; 

науджéный
наýзко адв.
наýка -ы -ук ж; наýчный;  

о адв.
наукладáти зав.; ный;  

н. ся
наукóвець -вця -їв м
научáня -я с
научáти незав.; ный
научíня -я с
научíти -чу -чать зав.; 

научéный; н. ся
наýчновыскýмный
наýчновыхóвный
наýчноексперіментáлный
наýчнометодíчный
наýчноосвíтнїй
наýчнопознавáтельскый
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наýчнопопулáрный
наýчнопрактíчный
наýчнотехнíчный
наýчнофантастíчный
наýчность -и ж
нафабриковáти -кýю -кýють 

зав.; ный
нафалатковáти -кýю -кýють 

зав.; ный
нафарбћти -блю -блять 

зав.; нафарб(л)éный
нафіалóво, на фіалóво адв.
нафіґлёвáти ся -лЂю ся  

-лЂють ся зав.
нафíглї адв.
нафілмовáти -мýю -мýють 

зав.; ный
нафілозофовáти ся -фýю 

ся -фýють ся зав.
наформовáти -мýю -мýють 

зав.; ный
нафраΐрчіти ся -чу ся -чать 

ся зав.
нафрíшно адв.
нафрыштиковáти ся  

-кýю ся -кýють ся зав.; 
нафрыштиковáный

нáфта -ы ж; óвый
нафталíн -у м; óвый
нафурманћти ся -ню -нять 

ся зав.
нафутровáти -рýю -рýють 

зав.; ный
нахапáти -плю -плять зав.;  

ный; н. ся
нахáповати -пую -пують 

незав.; н. ся
нахáркати зав.; ный
нахарчáти ся -чý ся -чáть 

ся зав.
нахвалћти -лЂ -лњть зав.; 

нахвалéный; н. ся
нахватáти -чу -чуть зав.;  

ный; н. ся
нахылћти -лю -лять зав.; 

нахылéный; н. ся
нахќлный; ость -и ж
нахылњти незав.; н. ся
нахќтро адв.
нахлептáти ся -чу ся -чуть 

ся зав.; нахлептáный
нахмýрити ся -рю ся -рять 

ся зав.; нахмýреный
наховáти зав.; ный; н. ся
нахóвзати ся зав.

находћти -джу -дять зав.; 
находжéный; н. ся

нахолоджíня -я с
нахолодћти -джу -дять зав.; 

нахолоджéный; н. ся
нáхрест адв.
нáцабкы адв. (обл.)
нацáлком адв.
нáцвік -у м; óвый (слов.)
нацвíчіти -чу -чать зав.; 

нацвíченый (слов.)
нацвíчовати -чую -чують 

незав.; ный (слов.)
нацíзм -у м; нацíста  

-ы -ів м; ка -ы -ток ж; 
націстíчный

націоналíзм -у м; 
націоналíста -ы  
-ів м; ка -ы -ток ж; 
націоналістíчный;  
о адв.

націонáлії -ій ж лем мн.
націонáлный; ї/о адв.
націонáлно-буржоáзный
націонáлно-

демократíчный
націонáлно-ліберáлный
націонáлность -и ж
нацíцькати зав.;  

ный; н. ся
нáція -ії
нацїдћти -джу -дять зав.; 

нацїджéный
нацїловáти ся -лýю ся  

-лýють ся зав.; ный
нациґанћти -ню -нять зав.; 

нациґанéный; н. ся
нацукрёвáти -рЂю -рЂють 

зав.; ный
нацукрћти -рю -рять зав.; 

нацукрéный
нач адв. і прон.
начаварґовáти ся -ґýю ся  

-ґýють ся зав.
начáлник -а -ів м; 

началнћцькый
начáлство -а с
начáлствовати -вую -вують 

незав.
начаповáти -пýю -пýють 

зав.; ный
начаровáти -рýю -рýють 

зав.; ный
начáс адв.
начасΐ адв.

начатћ -чну -чнуть зав.; 
начатќй

начéкати ся зав.
начéлніця -ї -іць ж (обл.)
начéрти -чру -чруть зав.; 

начéртый
начерњти незав.
начéрькати ся зав.
начéрьпати зав.; ный
начéрьповати -пую -ють 

незав.; ный
начесáти -шу -шуть зав.;  

ный; н. ся
начінáти незав.; начінáный
начінћти -чíню -нять зав.; 

начінéный
нáчіня -я с
начістћти -щу -стять зав.; 

начірéный
начíсто адв.
начíтати ся зав.; 

начíтаный; ость -и ж
начорнћти -ню -нять зав.; 

начорнéный
начóхати зав.; ный; н. ся
начýхати зав.; ный; н. ся
наш -ого м, нáша -ой ж, 

нáше -ого с,  
нáшы -ых мн.

нашахровáти ся -рýю ся  
-рýють ся зав.; ный

нашенкарћти -рю -рять 
зав.; н. ся

нашептáти -чу -чуть зав.; 
н. ся

нашывáти незав.; ный
нáшывка -ы -вок ж
нашырóко адв.
нашќти -шќю -ють зав.;  

тый
нашкандалћти -лю -лять 

зав.
нашквáрити -рю -рять зав.; 

нашквáреный
нашкóдити -джу -дять зав.; 

нашкоджéный
нашкрептáти -чу -чуть зав.; 

ный
нашкрњбати зав.; 

нашкрњбаный
нашлљпати ся зав.; 

нашлљпаный
нашмáрёвати -рюю -рюють 

незав. і нашмарњти 
незав.; ный
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нашмолќґати ся зав.; ный
нашоровáти -рýю -рýють 

зав.; ный
нашпановáти -нýю -нýють 

зав.; ный
нашпеговáти -гýю -ють зав.; 

ный
нашпíлёвати -люю -люють 

незав.; ный
нашпілћти -лю -лять зав.; 

нашпілéный
нашпоровáти -рýю -рýють 

зав.; ный
нашпулћти -лю -лять зав.; 

нашпулéный
нáшто, на што прон., адв., 

кон.
наштóпкати зав.; ный;  

н. ся
наштріковáти -кýю -ють 

зав.; ный; н. ся
наштýхати зав.;  

ный; н. ся
нашумíти -млЂ -лњть зав.
нащáстя, на щáстя 

модáлне выр.
нáще адв.
нáщек -а -ів м
нáще рáно адв. выр.
нащїнњти зав.; ный
нащíпати зав.; ный
нащіпћти -плю -плять зав.; 

нащіплéный
нащíпкати зав.;  

ный; н. ся
наюгасћти ся; шу ся -сять 

ся зав.
нањвный; ость -и ж
нањво адв.
наямковáти -кýю -кýють 

зав.; ный і наямчíти -чу  
-чáть зав.; наямчéный

нáярь, на ярь і в ярћ адв.
наятћ нáйму -муть зав.; н. 

собі/сі; н. ся; наятќй
наятњ -я с
не парт.
неавторíтный
неадеквáтный; ї/о адв.
неактíвный; ї/о адв.
неактуáлный
неалкоголíчный
неандертáлець -лця -їв м; 

неандертáльскый
неантаґоністíчный

Неапóл -а м; Неапóлець  
-я -їв м; лка -ы -лок ж; 
неапóльскый

неартікуловáный; ї/о адв.
нéбарз адв.
небезгрíшный
небезнадΐйный
небесá небéс с лем мн.
небéсный
небеспéчный; ї/о адв.;  

ость -и ж
небíжчік -а -ів м; небíжка  

-ы -жок ж; небíжочка -ы  
-чок ж

небісїдлћвый
небывáлый; о адв.
небылíця -ї -лíць ж
небытњ -я с
неблагодáрный
неблагозрýчный
неблагопристóйный
неблагорóдный
неблагосклóнный
нéбо -а с; мн. небесá небéс
небогáтый; о адв.
небóгый ад. і м; небóга 

ад. і ж
небóго адв.
небожáтко -а с; небожáча  

-ати с мн. небожáтя
небóже модал. слово
неборáк -а -ів м; ачік -а  

-і м; неборáчка -ы -чок 
ж; неборáча -ати с мн. 
неборњта

небоязлћвый; о адв.;  
ость -и ж

небрќтвеный
невáжный; ї/о адв.;  

ость -и ж
невалóвшный; 

невалýшный; о адв.
неварéный
невáртый; невáрта адв.
невгóдный; ї/о адв.
невдáлый; о адв.
невдњк -у м
невдњчный; ї/о адв.;  

ость -и ж
невéлё адв. і нум.
невелћкый
невесéлый; о адв.
невжывáти незав.; ный
невíдїти -джу -дять незав.
невінчáный

невíра -ы ж
невíрник -а -ів м; нічка -ы 

-чок ж
невíрный; о адв.; ость  

-и ж
невірогóдный; ї адв.;  

ость -и ж
невíрець -рця м; невíрство 

-а с
невíруючíй -о адв.
невíста -ы -вíст ж; очка -ы  

-чок ж; онька -ы -нёк ж
невітáный
невћдно адв.
невћна адв.
невћнный; ї/о адв.; ость 

-и ж
невиновáтый
невинњтко -а -ток с
невыбаглћвый
невыберáный; ї/о адв.
невыбóйный; ї/о адв.;  

ость -и ж
невќбухлый і 

невќбухнутый
невќгода -ы -год ж
невќгодный; ї/о адв.;  

ость -и ж
невќзначеный; ость -и ж
невќзначный; ость -и ж
невќкрученый
невќмащеный
невќносный; ость -и ж
невќнятый
невќповідженый
невќповідный; ость -и ж
невќповненый
невќпробованый
невќразный; ї/о адв.;  

ость -и ж
невырóбный
невысвітлћмый; ость -и ж
невыслóвный; ї/о адв.;  

ость -и ж
невысóкый
невыховáнець -нця -їв м
невыховáный; ї/о адв.;  

ость -и ж
невлáдный; ї/о адв.;  

ость -и ж
невлáдный (мімовлáдный)
невлáстный
невойнóвый; о адв.
неволéный
невóля -ї ж
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невóльник -а -ів м; 
невóльнічка -ы -чок ж; 
невóльніцькый; цтво  
-а с

невóльный; ї/о адв.;  
ость -и ж

неврáлґія -ії ж; íчный
неврастéнія -ії ж; 

неврастéнік -а м; нічка  
-ы -чок ж; нíчный

неврóком модал./ввод. 
слово, адв.

неврóза -ы ж; неврóтік -а  
-ів м; невротíчка -ы -чок 
ж; невротíчный

невролóґія -ії ж; лоґ -а  
-ів м; лоґíчка -ы -чок ж;  
лоґíчный

неврóн -а
невропатолóґія -ії ж; лóґ  

-а -ів м; ґíчный
невротóмія -ії ж
неврохірýрґія -ії ж; 

неврохірурґíчный
невстигáти незав.
невстћгнути -ну -нуть зав.; 

тый
невтрáл -у м
невтралізáція -ії ж; 

невтралізáчный
невтралізовáти -зýю  

-ють незав. і зав.; 
невтралізовáный; н. ся

невтрáлный; ї/о адв.;  
ость -и ж

невтрóн -а/-у -ів м; 
невтронóвый

невчáсный; ї/о адв.;  
ость -и ж

неганьблћвець -вця -їв м
негарджáвый
негасéный, негашéный
негачéный
негіґієнíчный; о адв.
неглубóкый; о адв.
негóда -ы -год ж; óвый;  

ость -и ж
негóдный
негосподáрный; ї/о адв.;  

ость -и ж
негостћнный; ї/о адв.;  

ость -и ж
негощéный
неґáція -ії ж; неґáчный
неґатíв -а/-у м; ный

неґатівíзм -ма м; 
неґатівістíчный

неґатíвный; ї/о адв.;  
ость -и ж

нéґер -ґра -ів м; 
нéґерьскый

неґќба -ы м
неґліжé незм. с.
неґовáти -ґýю -ґýють  

незав.; ный
неґрамóтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
недайбóг, недайбóже 

модал. выр. і парт.
недáвный; о адв.
недалéкый; о адв.
недарéмный -ї/-о адв.
недзбáлый,  

недзбайлћвый
недзбáти незав.
недвћжный; ї/о адв.;  

ость -и ж
недвосмысéлный
недефіновáтелный
недіждáти зав.;  

ный; н. ся
недїлћмый; ость -и ж
недїлитéлный; ї адв.;  

ость -и ж
недΐля -ї -дїль ж; ный, 

недїльнњйшый;  
недΐлька -ы -лёк ж

недобћти -бю -бють зав.; 
недобћтый

недобрáти -бéру -уть зав.;  
ный, тый

недоброжелáтелный;  
желáтелство -а с

недóбрый; ї адв.
недóвгый; о адв.
недóвговíчный
недоварћти -рЂ -рять зав.; 

недоварéный
недовíра -ы ж  

і недовíря -я с
недовíрливый; ость -и ж
недовірњти незав.
недовіджáти незав.
недовíдїти -джу -дять зав.
недоволћти -лю -лять зав.; 

недоволéный
недовязáти -жу -жуть зав.; 

ный
недоговорéный;  

ость -и ж

недогодовáти -дýю -дýють 
зав.; ный

недодавáти -даЂ -даЂть 
незав.; ный

недодатћ -дам -дадýть зав.; 
ный

недодýмати зав.; 
недодýманый

недожáти -жнý -жнýть зав.; 
недожáтый

недозрΐти -ΐє -ΐють зав.;  
тый, лый

недоїдáти незав.; ный
недоΐдок -дка -ів м
недоΐсти -їм -їдять зав.; 

недоΐдженый
недокáзати -жу -жуть зав.; 

ный
недокырвéный; ость -и ж
недокомплектовáти -ýю  

-тýють зав.; ный
недоконáлый; о адв.;  

ость -и ж
недоконáный; ость -и ж
недокóнченый; ость -и ж
недокормћти -млю -млять 

зав.; недокормлéный
недокручéный
недолáду адв.
недолїчéный; ость -и ж
недоливáный
недолЂблёвати -люю -ють 

незав.; ный
недóля -ї ж
недомастћти -щу -стять 

зав.; недомащéный
недомéсти -éту -éтуть зав.; 

недомéтеный
недомíряти зав.; 

недомíряный
недоносéнець -нця -їв м і 

недонóсок -ска -ів м
недоносéный і 

недоношéный; ость -и
недооцїнћти -ню -нять зав.; 

недооцїнéный
недопалéный
недопечí -чу -чуть зав.; 

недопечéный
недопікáти незав.; ный
недописáти -шу -шуть зав.; 

недописáный
недопћти -пю -пють зав.; 

недопћтый
недоплáток -тку -тків м



151недоплатћти незаселéный

недоплатћти -чу -тять зав.; 
недоплачéный

недоповíсти -вíм -відњть 
зав.; недоповíдженый

недопустћти -щу -стять 
зав.; недопущéный

недопущíня -я с
недораховáти -хýю -хýють 

зав.; ный; н. ся 
недоречí -чý -чýть зав.; 

недоречéный
недорéчі адв.
недорΐзати -жу -жуть зав.; 

недорΐзаный
недорΐка -ы м і ж
недорїкáти незав.; ный
недорΐкый ад. і м
недоробћти -блю -блять 

зав.; недороб(л)éный 
ад. і м

недорóблёвати і 
недораблњти незав.;  
ный

недорóбок -бка -ів м нежыв. 
і жыв.

недорогќй; недóрого адв.
недорозвћтый
недорозумíня -я с
недорóслый і 

недороснýтый ад і м
недорóсток -тка -ів м
недосΐв -а м
недосΐный
недосќповати -пую -пують 

незав.; ный
недослыхáти незав.; 

недослыхáвый
недослýхати зав.; 

недослýханый
недослýховати -хує -хують 

незав.
недосóлёвати -люю -ють 

незав.; ный
недосолћти -лю -лять зав.; 

недосолéный
недоспавáня -я с
недоспавáти незав.
недоспáти -плю -плять зав.; 

недоспáтый
недоспівáти зав.; ный
недоспíвовати -вую -ють 

незав.; ный
недоспíлый; о адв.; ость 

-и ж
недоставлњти незав.

недостáток -тка -ів м; 
недостаткóвый

недостатóчный; ї/о адв.;  
ость -и ж

недостћжный; ї/о адв.;  
ость -и ж

недостовíрный; о адв.;  
ость -и ж

недостóйный; о адв.;  
ость -и ж

недостýпный; ї/о адв.;  
ость -и ж

недосушéный
недосýшованя -я с
недотварњти незав.; ный;  

ость -и ж
недотлΐти -лїє -лїють зав.; 

недотлΐтый
недотрћманя -я с
недотрћмати -млю -млють 

зав.; недотрћманый
недотрћмовати -мую  

-мують незав.; ный
недотњгнути -ну -нуть зав.;  

тый; ость -и ж
недотњговати -гую -ють 

незав.; ный
недоýк -а -ів м
недоучéный; ость -и ж
недоучíти -чу -чать зав.; 

н. ся
недочíтати зав.; 

недочíтаный
недочíтовати -тую -тують 

незав.; ный
недочувáти незав.
недочýти -чýю -ють зав.; 

недочýтый
недомывáти незав.; ный
недошќти -шќю -ють зав.; 

тый
недрýжный
нéдуг -у/-а м;  

нéдужный
недýйдавый ад. і м; о адв.
неекзістéнція -ії ж
неекзістýючій
неекономíчный; ость -и ж
неенґедовáти -дýю -ють 

зав.; ный
неестетíчный; ї/о адв.;  

ость -и ж
неетíчный; о адв.; ость  

-и ж
не џ

неєдéн -днóго, неєднá -ой; 
неєднó -ого мн. неєднќ

неєднáкый; о адв.; ость 
-и ж

неєднорáзовый; о адв.;  
ость -и ж

неєднóтный; ї/о адв.;  
ность -и ж

нежáданый
нежелáный
нежелáня -я с
неженáтый
нежéньскый; ы адв.
нежывќй; о адв.
нежычлћвець -вця  -їв м
нежычлћвый; о адв.;  

ость -и ж
незабеспечéный; ость  

-и ж
незабеспéчованый
незабќтый
незабýдка -ы -док ж; óвый
незабудлћвый; ость -и ж
незавершéный; ость -и ж
незавћслый; о адв.; ость 

-и ж
незагварњючі 

(незагварњвчі) адв.; 
трансґр.

незагоџный
незадóвго адв.
незажќвный; ї/о адв.;  

ость -и ж
незазнáный, незазнáтый
незаінтересовáный; ость 

-и ж
незаказáный
незакóнный; ї/о адв.;  

ость -и ж
незакóнченый; ость -и ж
незакрќтый; о адв.
незалéжный; ї/о адв.;  

ость -и ж
незамасковáный
незамерзáючій
незаместнáный; ость -и ж
незамкнýтый
незамóжный; ость -и ж
незаобалéный
незапéртый
назапечáтаный
незапóвненый
незапрњженый (кінь)
незареґістровáный
незаселéный; ость -и ж
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незасΐяный
незаслужéный
незасýнутый
незатемнéный
незатќцькованый
незауњтый; о адв.; ость  

-и ж (слов.)
незафарбéный
незахмáреный
незберáный
незвáный
нéзвык -у м
незвќклый; о адв.;  

ость -и ж
незвыкнýтый
незвычáйный; ї/о адв.;  

ость -и ж
незвязáный
незгасáючій
незговорлћвый; ость -и ж
незгóда -ы -год ж; ный;  

ость -и ж
незґрáба -ы м і ж; 

незґрáбный; ость -и ж
нездарћти ся -рить ся -рять 

ся зав.; нездарéный
нездогáдати ся зав.
нездогадлћвый; ость -и ж
нездорóвый; о адв.
незéмный
незлагóда -ы ж; 

незлагóдный
незлé адв.
незлічéный
незлќй
незлóмный; ї/о адв.;  

ость -и ж
незлЂдный; ї/о адв.
незмінéный
незмíнёваный
незмíнный; ость -и ж
незмірéный; ость -и ж
незмíшовати -шую -шують 

незав.; ный
незнáбог, незнáйбог -а м
незнáйко -а м
незнáлость -и ж
незнáмый ад. і м.
незнáмость -и ж
незнáный -ость -и ж
незнанњ -њ с
незнáчный; ї/о адв.; ость 

-и ж
незнашанлћвый; о адв.;  

ость -и ж

незношéный
незраховáный
незрíвнаный; ость -и ж
незрíдка адв.
незрíлый; о адв.;  

ость -и ж
незрозумíлый; о адв.;  

ость -и ж
незрњчій
неізучéный
неінтерéсный
неінтеліґéнтный
неімýщій
неíстый; о адв.
неістóта -ы -тот ж
неісхóдный
неΐдженый
нейтћ (але: не ітћ)
некалéный
некáраный; ость -и ж
некаровáный і 

некеровáный
неквалíта -ы м; 

неквалíтный; ї/о адв. 
(слов. нёњкость)

некваліфіковáный; ость 
-и ж

некырвáвый; о адв.
неклáмный; ї адв.
неклáсовый; о адв.
неклћканый
некомпетéнтный; ї/о адв.; 

ость -и ж
некомплéтный; ость -и ж
неконвéнчный; ї/о адв.;  

ость -и ж
неконéчный; ї/о адв.;  

ость -и ж
неконтáктный
неконштітýчный
неконштруктíвный; ї/о 

адв.; ость -и ж
неконъюктýрный; ость  

-и ж
некооператíвный; ость  

-и ж
некооперовáный; ї/о адв.; 

ость -и ж
некомплетный
некорéктный; ї/о адв.;  

ость -и ж
некормлéный
некоруновáный
некосéный і некошéный
некрещéный і нехрещéный

некрітíчный; о адв.; ость 
-и ж

некрќтый
некрóза -ы м
некролóґ -а м
некрофíлія -ії ж; некрофíл 

-а -ів м
нектáр -у м; óвый, ный
некултýрный; ї/о адв.;  

ость -и ж
некурњч -á -ів м
некурњчій, некурњча
нелáгодный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нéлад -у м; нелáдный
нелáска -ы ж
неласкáвый; о адв.; ость 

-и ж
нелегкќй; о адв.
нелеґáлный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нéлем кон.
неліквíдный
нелінковáный
нелїнћвый
нелїнћти ся і нелїновáти 

ся незав.
нелΐпый; о адв. (обл.)
нелоґíчный; о адв.;  

ость -и ж
нелоњлный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нелуджéный
нелукáвый
нéлюб -а -ів м
нелюбéзный; о адв.;  

ость -и ж
нелЂбый; о адв.;  

ость -и ж
нелюбозвýк -а м; 

нелюбозвýчный;  
о адв.; ость -и ж

нéлюд -а -ів м; нелюдянќй
нелЂдьскый; ы адв.;  

ость -и ж
немаґнетóвый
немаџтный; ость -и ж
немалќй; мéншый
немáло адв. і нум.
немаловáжный
неманжéльскый
немарксíстьскый
немáрный; ї/о адв.
немаснќй; о адв.
немаснќйнекваснќй
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немаснќйнесолéный
немáснонеквáсно адв.
немáсно-несолéно адв.
нематеріáлный;  

ость -и ж
немащéный
немéнше нум. і адв.
неметáл -а/-у м; 

неметалíчный
немінéный
немінлћвый; о адв.;  

ость -и ж
намíнный; о адв.;  

ость -и ж
немíряный
немíстный; ї/о адв.
немћлый; о адв.
немилозвýчный; ї/о адв.; 

ость -и ж
немилосéрдный; ї/о адв.; 

ость -и ж
немилостћвый
немћлость -и ж
неминýчій; ость -и ж
немћрный
немќтый
немнóго нум.
немноголЂдный
немногослóвный
немóгый
немоґáвый; о адв.
немóжный; ї/о адв.;  

ость -и ж
немóжно
немолодќй
неморáлный; ї/о адв.;  

ость -и ж
немóресный; ї/о адв.;  

ость -и ж
немотівовáный; ость -и ж
немотóрный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нéмтуд -а -ів м
немýдрый; о адв.
немузикáлный; ость -и ж
ненавíдїти -джу -дять 

незав.; ненавíдженый
ненáвисть -и ж; 

ненáвистный
ненаглћвый; о адв.
ненадарьмо адв.
ненадΐйный; ость -и ж
ненадóвго адв.
ненажрáнець -нця м  

і ненажéра -ы м

ненажрáтый; ный  
і ненажéртый

ненáйлїпшый; ненáйлїпше 
адв.

ненапáдный; ї/о адв.;  
ость -и ж (слов.)

ненарóком адв.
ненарóчный; ї/о адв.;  

ость -и ж
ненасћлный; ї/о адв.;  

ость -и ж
ненасќтный; ость -и ж
ненасычéный; ость -и ж
ненатурáлный; ость -и ж
ненаýчный; о адв.; ость 

-и ж
неновќй (стáрый)
ненормáлный; ї/о адв.;  

ость -и ж
ненормовáный; ость -и ж
ненучéный; ї/о адв.; ость 

-и ж
необдýманый; ї/о адв.;  

ость -и ж
необєктíвный; ї/о адв.;  

ость -и ж
необжаловáный
необжќтый; ость -и ж
необΐдженый
необывáный; ость -и ж
необычáйный; ї/о адв.;  

ость -и ж
необлечéный
необлóмный; ї/о адв.;  

ость -и ж
необробéный; ость -и ж
необрóблёваный і 

необраблњный
необстрїлёваный
необстрΐляный
необтесáный
необýтый
необяснéный; ость -и ж
неогќбный; ость -и ж
неограбáнець -нця -їв м
неогрáбаный; ї/о адв.;  

ость -и ж
неогранічéный; ость -и ж
неоґабáнець -нця -їв м
неоґáбаный; ї/о адв.;  

ость -и ж
неоґéн -у м; óвый
неодарвінíзм -у м;  

дарвінíста -ы -ів м;  
дарвінíстка -ы -ток ж

неодбóрник -а -ів м; 
неодбóрничка -ы -чок ж

неодбóрный; ї/о адв.;  
ость -и ж

неодвязáный; ость -и ж
неоддáвна адв.
неоддатћ зав.; неоддатá/ 

нá (дївка); н. ся
неоддїлћмый; о адв.;  

ость -и ж
неоддΐлный; о адв.;  

ость -и ж
неодклáдный; ї/о адв.;  

ость -и ж
неодлýчный; ї/о адв.;  

ость -и ж
неодобрéный; ость -и ж
неодобрΐня -я с
неодóвго адв.
неодплáтный
неодповíдный; ї/о адв.;  

ость -и ж
неодрќвный; ость -и ж
неодстýпный; ость -и ж
неозброџный; ость -и ж
неоімпресіонíзм -у м; 

неоімпресіоністíчный
неокантіáнство -а с;  

кантіáнець -нця м;  
кантіáньскый

неокласіцíзм -а м;  
класіцістíчный

неоколоніалíзм -а/-у м;  
колоніалістíчный

неоколонізáтор -а -ів м
неокресáнець -нця -їв м
неокресáный; ї/о адв.;  

ости -и ж
неолібералíзм -а/-у м
неоліберáлный
неолíт -у м; неолітíчный
неолоґíзм -а/-у м
неомќлный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нéон -у м; óвый
неонацíзм -а/-у м; нацíста  

-ы -ів м; нацíстьскый;  
націстíчный

неопаковáный; ї/о адв.;  
ость -и ж

неопалéный
неоператíвный; ї/о адв.;  

ость -и ж
неопірéный
неописáный
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неоплáзма -ы ж
неоплатћти ся -тить ся  

-тять ся зав.
неоплатонíзм -у м;  

платóнік -а -ів м
неопозітівíзм -а/-у м;  

позітівíста -ы -ів м;  
позітівíстьскый; 
неопозітівістíчный

неоправдáный; ость -и ж
неоправ(л)éный; ость -и ж
неопубліковáный
неорґанізовáный; ї/о адв.; 

ость -и ж
неорґанíчный
неореалíзм -а/-у м;  

реалíста -ы -ів м;  
реалістíчный

неоромантíзм -а/-у м; 
ромáнтік -а -ів м;  
романтíчный

неосвітлéный; ость -и ж
неосвíчéный
неосΐдлáный
неослаб(л)éный
неосóбный; ї/о адв.;  

ость -и ж
неотесáный; ї/о адв.;  

ость -и ж
неотрáвный
неофашíзм -а/-у м;  

фашíста -ы -тів м;  
фашíстьскый;  
фашістíчный

неофіціáлный; ї/о адв.;  
ость -и ж

неоформлéный; ость -и ж
неохóта -ы ж; ный
неоцїнéный; ость -и ж
неоцїнћмый; ость -и ж
неочéкованый; ї/о адв.;  

ость -и ж
Нéпал -у м; Непáлець  

-я -їв м; лка -ы - лок ж; 
непáльскый

непалéный
непам(н)ятáти незав.
непам(н)ятлћвый
непáрный
непарнокопќтны -ых м мн.
непартíйный; ость -и ж
непéвный; ї/о адв.; ость 

-и ж
непереберáючій
неперевешéный; ость -и ж

неперевóдный, 
непереводћмый

непепередавáный
непереклáдный -ость -и ж
неперемóжный; ость -и ж 
непереносћмый
непідготóвленый; ость  

-и ж
непіддáйный; ї/о адв.;  

ость -и ж
непідковáный
непідкýпный; ї/о адв.;  

ость -и ж
непідлќй; непíдло адв.
непідложéный; ї/о адв.;  

ость -и ж
непідплáтный; ость -и ж
непідстýпный; ость -и ж
неписáный
неплановáный; ї/о адв.;  

ость -и ж
неплановћтый; ость -и ж
неплатћтель -я -їв м
неплатоспосóбный; ость 

-и ж
неплóдный; ї/о адв.;  

ость -и ж
неповћнный; ї/о адв.
непóвный; о адв.
неповнопрáвный; ость  

-и ж
неповноцΐнный; ость -и ж
неповторћмый
неподарéный
неподáрок -рка м; 

неподаркóвый; óвость 
-и ж

неподмінéный; ость -и ж
неподóба -ы ж; ный; ость 

-и ж
непоглáвный; ї/о адв. 

(слов. – в зн. полóвый, 
статéвий)

непогнýтый; ї/о адв.
непогóда -ы -год ж
неподвћжный; ость -и ж
непозерáючі трансґр. і адв.
непóзнаный
непозóрный; ї/о адв;  

ость -и ж
непозоровáный; ї/о адв.
непокáраный
непóкій; -óю м; 

непокíйный; о адв.;  
ость -и ж

непокóрный; ность -и ж;  
ство -а с

непокрќтый; ость -и ж
непокутовáный; ость -и ж
неполáдкы -дків мн. ж
неполамáный
неполічéный
неполохлћвый
непомíрный; ї/о адв.;  

ость -и ж
непопораџный; ость -и ж
непопсýтый; ость -и ж
непопулáрный; ї/о адв.;  

ость -и ж
непораховáный
непорозумíти -млю -млять 

зав.
непорозумíня -я с
непорóчный; ость -и ж
непорушéный; ї/о адв.;  

ость -и ж
непорњдник -а -ів м; 

непорњдніця -ї -іць ж
непорњдный; ї/о адв.;  

ость -и ж
непорњдок -дку -дків м
непосаджéный
непосвячéный
непосћдливый; ость -и ж
непосћдник -а -ів м; 

непосћдніця -ї -іць ж
непоскладáный; ад. і м
непослΐднїй
непослýшный; ї/о адв.;  

ость -и ж
непосквернéный; ость  

-и ж
непостћжный; ость -и ж
непотрéбный; о адв.;  

ость -и ж
непотрíбный; о адв.; ость 

-и ж
непохќбный; ї/о адв.;  

ость -и ж
непочáтый; ость -и ж
непошырéный; ость -и ж
непошкоджéный; ость  

-и ж
непояснéный; ость -и ж
непрáвда -ы ж; 

неправдћвый
неправдоподóбный; ї/о 

адв.; ость -и ж
непрáведный
непрáвый
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непрáвом адв.
неправомíрный;  

ость -и ж
неправомóчный; ость -и ж
неправоспосóбный; ость 

-и ж
непрáвость -и -ей ж
неправотá; ќ ж
непрактíчный; о адв.;  

ость -и ж
непребéрный
непреклóнный; ость -и ж
непрерќвный; о адв.;  

ость -и ж
непрестáнный; о адв.
неприбыткóвый; ость -и ж
неприбќток -тку м; і 

неприбќтя -я с
неприбрáный
непривáбный; оть -и ж
непривќчный; ость -и ж
непригнáный, 

непригнáтый
непригóдный; ость -и ж
неприготóвленый;  

ость -и ж
неприџмный; ї/о адв.;  

ость -и ж
непризнáный
неприказáный
неприкладáючі 

(неприкладáвчі) адв. 
трансґр.

неприкраш(л)éный; ость 
-и ж

неприкрќтый; о адв.
непримирћмый; о адв.;  

ость -и ж
неприправ(л)éный; ость 

-и ж
неприпýстный; ї/о адв.;  

ость -и ж
неприпущéный (к дачому); 

щéна (свинњ)
непририхтовáный; ость 

-и ж
неприрóдный; о адв.;  

ость -и ж
неприспособлéный; ость 

-и ж
непристóйный; ї/о адв.;  

ость -и ж
непристрічáючі 

(непристрічáвчі) адв.; 
трансґр.

непристýпный; ї/о адв.;  
ость -и ж

непритварњти ся -рять ся  
-рњють ся незав.

непритворћти ся зав.; 
непритворéный; ость -
и ж

непритóмный; ї/о адв.;  
ость -и ж

неприхќлник -а -ів м
неприхќлный; ость -и ж
непричáстный; ость -и ж
неприњзень -зни ж; 

неприњзный
неприњтель -я -їв м; скый
неприњтность -и ж; 

неприњтный; о адв.
непробаторéный; ость  

-и ж
непробуджéный
непробýдный
непровíреный; ость -и ж
непродóвженый; ость -и ж
непродуктíвный; ї/о адв.; 

ость -и ж
непродýманый; ї/о адв.;  

ость -и ж
непрозрáчный; ї/о адв.;  

ость -и ж
непромокáвый; о дв.;  

ость -и ж
непропорціонáлный; ї/о 

адв.; ость -и ж
непросвіщéный; ость -и ж
непрóстый
непротивлΐня -я с
непротóчный; ость -и ж
непрофілóвый
непрофілýючій
непрохóдный; ость -и ж
непрошéный
непрњмый; ость -и ж
Нéптун -а м; нéптуньскый
нерáд предік.
нерáдый; нерáдо адв.
нерáдный; нерáдно предік.
нерáдостный; ї/о адв.
нерáз адв.
нераціонáлный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нерв -у -ів м; óвый; о адв.
нервáк -á м
нервовáность -и ж
нервовáти -вýю -вýють 

незав.; н. ся

нервовохвóрый
нервозћти -жу -зять незав.; 

н. ся
нервóзный; ї/о адв.; ость 

-и ж
нéрвство -а с
нереáлный; ї/о адв.; ость 

-и ж
нереґістровáный; ость  

-и ж
нереґулáрный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нерентабíлный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нéрес -у  
нересћти ся -сить ся -сять 

ся незав.
нерíвный; о адв.; ость  

-и ж
нерівномíрный; о адв.;  

ость -и ж
нерівнопрáвный; ї/о адв.; 

ость -и ж
нерідкќй; о адв.; ость  

-и ж
нерішýчій; о адв.; ость  

-и ж
нерћпаный
нéроб -а -ів м  

(валЂх, лїнЂх)
неробітнќй
неродЂчій; ость -и ж
нерозвáжный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нерозвéдженый
нерозвћнутый і 

нерозвћтый
нерозвћнутость -и і 

нерозвћтость -и ж
нерозвћтый
нерозвязáный
нероздΐлный; ость -и ж
нерозложéный
нерозлýчный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нерозмíнный; ость -и ж
нерозрќвный; ость -и ж
нерóзум; у м
нерозумíючій
нерозýмный; ї/о адв.;  

ость -и ж
неросквíтнутый; ость -и ж
неросклáдованый
нероспочатќй
нероспроданќй
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нерусћньскый;  
ость -и ж

нерýськый; ость -и ж
нерýшаный; ость -и ж
несамостáтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
несвідóмый; о адв.; ость 

-и ж
несвíжый; о адв.; ость  

-и ж
несвíй ад.
несвíтьскый; ость -и ж
нéсеный
несерьёзный; о адв.;  

ость -и ж
несесéр а/-у м
несіметрíчный; ї/о адв.;  

ость -и ж
несімпатíчный; ї/о адв.;  

ость -и ж
несћла -ы ж; несћлный
несќтый; о адв.; ость  

-и ж
несытнќй; о адв.
несклáдный; ї/о адв.;  

ость -и ж
несклóнный; ость -и ж
несконáлый; о адв.
несконáный
нескóнченый; ость -и ж
нескóрый
нескóро адв.
нескоробарокóвый
нескороґотíчный
нескороромáньскый
нескóрше адв.
нескрывáный; ї/о адв.
нескрќтый; о адв.
нескрóмный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нескрóтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нескусéный; ость -и ж
нескутéчный; ї/о адв.
неслáвный; ї/о адв.
неслΐдно адв.
неслобíдно адв.
неслобóда -ы ж; 

неслобóдный
несловéсный
неслогóвый
неслухнњный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нéсмак -у м
несмачнќй

несмíлый; о адв.; ость  
-и ж

несовпаджíня -я
несоглáсный; ость
несозвýчный
несолвéнтный; ость -и ж
несолéный; о адв.
несолíдный;ї/о адв.; ость 

-и ж
несóртный
неспáвость -и ж
несперáный
несперечлћвый; о адв.;  

ость -и ж
неспівáный
несплачéный; ость -и ж
неспóдїваный; ї/о адв.;  

ость -и ж
неспóдїванка -ы ж
неспóдїваня -я с
неспóдївати ся зав.
неспóкій -кóя м
неспокíйный; ї/о адв.;  

ость -и ж
несполáцный; ї/о адв.
несполяглћвый; о адв.;  

ость -и ж
неспóрный; ї/о адв.; ость 

-и ж
неспосóбный; ї/о адв.;  

ость -и ж
неспрáвный; ї/о адв.;  

ость -и ж
несправодлћвый; о адв.;  

ость -и ж
нестабíлный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нестарΐючій
нестáрый
нестатéчный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нестéрпный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нéсти -су -суть незав.; 

нéсеный
нéсти ся -су ся -суть ся 

незав.; нéсшый ся  
(на конћ)

нéстор -а -ів м
нестрáнный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нестремовáный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нестрћманый
нестрћмованый; ость -и ж

нестровéный; ость -и ж
несуджéный; ость -и ж
несукáный
несумíрный; ї/о адв.;  

ость -и ж
несхвалéный
несходжéный; ость -и ж
несцїлéный; ость -и ж
несчісéлный; ї/о адв.
нетаџный; ї/о адв.; ость 

-и ж
нетактíчный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нетáктный; ї/о адв.; ость 

-и ж
нетáта (росл.) -ы ж
нетвердќй
нетерéзвый; о адв.; ость 

-и ж
нетерпелћвый; о адв.;  

ость -и ж
нетерпíня -я с і 

нетерпћмость -и ж
нетесáный
нетычéный; ость -и ж
неткáный
нетлїнный; ость -и ж (арх.)
нетоп(л)éный
нетóптаный
нетотóжный; ость -и ж
нетóчный; о адв.; ость -и
нетрадíчный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нетрéба предік.
нетровíня -я с
нетто незм. ад. і адв.
неувáжный; ї/о адв.; ость 

-и ж
неужывáный; ость -и ж
неужќток -тку ж; 

неужыткóвый
неузнáтый, -ный
нéук -а -ів м
неукáзаный
неукомплектовáный;  

ность -и ж
неумíстный; ї/о адв.
неумќтый
неупевнéный; ость -и ж
неуплáтный; ость -и ж
неуражлћвый; ость -и ж
неуречéный; ость -и ж
неурéчный; ї/о адв.
неурікáючі (неврікáвчі) 

адв.; трансґр.
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неурóда -ы -род ж; ный
неýспіх -а/-у м
неуспíшный; ї/о адв.;  

ость -и ж
неустáвный; ї/о адв.;  

ость -и ж
неустýпный; ї/о адв.;  

ость -и ж
неутїшéный
неутΐшный
неутихáючій; і адв.
неýчасть -и ж;  

неучáстный; ї/о адв.
неучéный
неучтћвый; о адв.; ость 

-и ж
неушкóдженый;  

ость -и ж
неушкóдити -джу -дять зав.; 

н. собі/сі
нефаластовáти -тýю -ють 

незав.; ный
нефалшовáный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нефарбéный
нефорéмный; ї/о адв.;  

ость -и ж
неформáлный -ї/-о адв.;  

ость -и ж
нéфріт -у м; óвый
нефролóґія -ії ж
Нéхваль Полянка ж; 

Полянчáн -а -áн/-ів м; ка 
-ы -нок ж, н.полњньскый

нехќбный; ость -и ж
нехќтрый; ость -и ж
неходжéный
нехотњчі адв.
нехрещéный; ость -и ж
нéхріст -а м
нецензýрный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нецензуровáный -ї/-о адв.; 

ость -и ж
нецеремóнный; ость -и ж
нецїлќй
нéчас -у м
нечасóвый; о адв.; ость 

-и ж
нечáстый; о адв.
нечесáный
нечéстный; ї/о адв.; ость 

-и ж
нéчесть -и ж
нечіслéный; ость -и ж

нечíстый; о адв.; ость  
-и ж

нечістокрóвный; ость -и ж
нечістóта -ы -тот ж; 

нечістóтный
нечітáбелный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нечітáвый -ого м (обл., 

калΐка)
нечіщéный
нéчлен -а -ів м
нéчоловік -а мн. нелЂди м
нечутлћвый; о адв.; ость 

-и ж
нешаблóнный; ость -и ж
нешыкóвный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нешырóкый; о адв.
нешкодлћвый; о адв.;  

ость -и ж
нешкóдный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нешколéный; ость -и ж
нешколовáный; ость -и ж
нешляхéтный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нешпеціалізовáный; ї/о 

адв.; ость -и ж
нешпортóвый; о адв.
нештандáртный; ї/о адв.; 

ость -и ж
нештáтный
нещастлћвець -вця -їв м
нещастлћвый; о адв.
нещáстный; ї/о адв.
нещáстя -я с
нещíрый; о адв.; ость -и ж
неядрóвый і нењдерный
нењсный; ї/о адв.; ость  

-и ж
нє, нєт (выслов.: н’е, н‘ет) 

парт. і нї, нїт парт.
Ніаґара -ы ж; ніаґáрьскый
нівелáція -ії ж; нівелáчный
нівелізáція -ії ж; 

нівелізáчный
нівелізовáти -зýю -зýють 

незав. і зав.; ный
нігілíзм -у м; нігілíста -ы -ів 

м; нігілістíчный; о адв.
Ніґéрія -ії ж; Ніґерійчáн -а  

-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
ніґерíйскый

ніж нóжа -ів м; ножћско -а  
-жћск с і м

нíжка -ы -жок ж; нóжочка  
-ы ж

нíздря -ї і нíзґря -ї -дерь  
-ґерь ж

нíкель -лю м; ніклёвый
нікотíн -у м; óвый
Ніл -у м; нíльскый
нíмб -а
нíмфа -ы нíмф ж
німфомáнія -ії ж; 

німфомáнка -ы -нок ж
нірвáна -ы ж
ніс нóса -ів м; носóвый, 

нóсный
ніт -у -ів м; óвый
нітовáти -тýю -тýють незав.; 

ный
нітовáч -á -чів м; ка -ы  

-чок ж
нітрáт -у м; óвый
нітрáція -ії ж
нітрíд -у м
нітрíт -у м; ный
нітроґéн -у м; óвый
нітроґліцерíн -у м; óвый
нітрóза -ы ж
нітролáк -у м
нітрóн -у м; óвый
нітрофенóл -у м
нітроцелулóза -ы ж
ніч нóчі -ей; нóчный;  

нíчка -ы -чок ж
ніч прон. незм. суб. с і парт.
нíчелніця -ї -іць ж; ёвый
нíченька -ы -нёк ж
нíчій прон.
нíчім прон.
нічíтель -я -їв м; ка -ы  

-лёк ж
нíчіти -чу -чать незав.; 

нíченый
нíчляг -у м
нічлњжне с
нічлњжник -а -ів м; 

нічлњжнічка -ы -чок ж
нічнеробíня -я с
нíчого прон.
нївочíти -чу -чать незав.; 

нївочéный
нΐґда адв.
нΐжный; о адв.;  

ость -и ж
нΐле інт.
нїмáк -á -íв м; нїмачíско  

-а -ів м
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Нїмéцько -а (і Ґермáнія -ії) 
с; Нΐмець -я -їв м; мка -ы  
-мок ж; нїмéцькый

нΐмый, нΐма ад. і м, ж;  
о адв.

нїмóта -ы ж
Нΐна -ы ж
нїт парт.
нћже адв.
ниженазвáный
ниженаписáный
нижеописáный
нижеперераховáный
нижепідписáный
нижепозначéный
нижеспом(н)янýтый
нижеуводжéный
нижнёлужицькый
нижнёнїмéцькый
Нћжнї Чабћны -нїх  

-бин мн.; Нчабинчáн -а  
-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
нижнёчабћньскый

нћжнїй
Нћжнїй Грýшов -ого -ова м;  

Нгрушівчáн -а -áн/-ів м; ка  
-ы -нок ж; нгрушíвскый

нћжник -а м (в картах)
нижнњн -а м; ьскый
Нћжня Ћблінка -ёй -ы ж;  

Нябінчáн і Яблінчáн -а  
-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
нижнёњбліньскый

Низкы Тáтры Нћзкых Тáтер 
мн.

низкќй; нћзко адв.
низкость -и ж
низкотатрáньскый
низóнькый; о адв.
низшый ад. ком.
нћкады адв.
нћкати незав. (позерáти) 

(обл.)
нћкілько адв.
нћкым адв.
нћкнути -ну -нуть зав. (обл.)
нћкого адв.
нћколи адв.
нћкотрый прон.
никýс адв. (обл.)
нћна -ы нин ж (обл.)
нћнашто адв.
нћодкы адв.
нћокім адв.
нћочім адв.

нћпочім адв.
нисенΐтный; ость -и ж
нћтка -ы -ток; óвый; 

нћточка -ы -чій ж
ниткáрь -њ -ΐв м; ка -ы  

-рёк ж
нитковáтый
нитњ -њ с; нитянќй
нћхто прон. і суб. м
ниць адв. (арх., пáдати 

долóв твáрёв)
нћшто прон. і суб. м
нћяк, нћяко прон. адв.
нћякый прон.
но кон.
ноно, ноно інт.
нобл незм. ад. і адв.
ноблéса -ы ж; ный; ї/о 

адв.; ость -и ж
новáтор -а -ів м; ка -ы -рок 

ж; новаторьскый;  
ство -а с

новáція -ії ж; новáчный
новéла -ы -вел ж; óвый; 

новéлка -ы -лок ж
новелізáція -ії ж; 

новелізáчный
новелізовáти -зýю -ють 

незав. і зав.; ный
новелíста -ы -ів м; ка -ы  

-ток ж
новéмбер -бра м; 

новембрóвый
новітнќй
новíцькый; о адв.
новинá -ы -вћн ж; 

новинóвый; новћночка -
ы -чок ж

новинáрь -њ -ΐв м; ка -ы  
-рёк ж; скый; ство -а с

новћнка -ы ж і новинкќ -нóк 
лем мн. ж; новинкóвый

новќй; о адв.; ость -и ж
Новќй Сад -ого -ду м  

(і Нові Сад); Новосадчáн  
-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж;  
новосáдьскый

Новќй рік -óго -а м; 
новорíчный

новобарóко -а с; óвый
новобрáнець -нця -їв м
нововíк -у м
нововќданый
нововќнайдженый
нововќменованый

нововќниклый, 
нововќникнутый

нововќтвореный
новоґвінéйскый
новоґóтіка -ы ж; ґотíчный
новоґрéцькый
новодóбый
новодýр -у м; óвый
новоеврóпскый
новозаведжéный
новозавíтный
новозакóнный
новозаложéный
новозбудовáный
новозволéный
новозелáндьскый
новозроджéный
новозъяв(л)éный
новокаíн -а/-у м; óвый
новокласіцíзм -а/-у м; 

новокласіцістíчный
новокуп(л)éный
новомáнжел -а -ів м; ка -ы 

-лок ж; манжельскый
новомóдный
новонабрáный
новонавернýтый
новонайджéный
новонаречéный (арх.)
новонароджéный
новонаселéный
новоодкрќтый
новоорґанізовáный
новоосвоџный
новоплáст -у м
новопозітівíзм -у м;  

позітівíста -ы -ів м;  
вістíчный

новопосаджéный
новопоселéный
новоприятќй
новорíчный
новороджéнець -нця м і 

новородéнець -я м
новороденњтко -а с
новороджéный ад. і м
новоромантíзм -у м;  

ромáнтік -а -ів м;  
романтíчный

Новосéліця -ї ж; 
Новосельчáн -а -áн/-ів  
м; ка -ы -нок ж; 
новосéліцькый

новосотворéный і 
новостворéный
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новоствóрёваный
новостáвба -ы -ставб ж
нóвость -и -ей ж
новосформовáный
новóта -ы -вот ж
новотáрь -њ м; скый;  

ство -а с
новоувéдженый
новоутворéный
новохрещéный
нóвта -ы ж (мелóдія)
новтáріш -а і нотáріш -а м
нóга -ы ног ж; нóжный; 

ножћско -а -жћск с і ж
ногавíцї -вíць ж лем мн.;  

ёвый; ногавíчка -чок ж 
лем мн.

ногáвкы -вок ж лем мн.; 
ногáвчата -чат с лем мн.

ногáтый, ногáта ад. і суб.
нóже парт.
нóжик -а -ів м; ножћско -а  

-жћск с і м; нóжича -ати  
-ат с

нóжы -ів мн. м
ножќчкы -чок ж лем мн.;  

óвый; ножќчата -ат мн. с
нóжка -ы і нíжка -ы -жок 

ж; нóжочка -ы -чок ж; 
нóжонька -ы ж; нóжча  
-ати -ат с

нóканя -я с
нóкати незав.
ноктýрно -а -турн с
нóле, нóлем парт.
номáд -а -ів м (кочóвник)
номенклатýра -ы -тур ж;  

ный
номінáл -у м; ный; ї/о 

адв.
номіналíзм -у м
номінатíв -а/-у м; ный
номінáція -ії ж;  

номінáчный
номіновáти -нýю -ють 

незав. і зав.; ный
нон, нонá, нонó прон.
нонéт -а м
нонсéнс -а/-у м
нонстóп незм. ад. і адв.
ноншалáнтный; ї/о адв.
нóра -ы нор ж
Норвéґія -ії ж і Нóрьско -а  

с; Нор -а -ів м; ка -ы -рок  
ж; норвéзькый і нóрьскый

Норімбéрґ -у м; 
Норімберчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; 
норімбéрзькый

нóрка -ы -рок ж; óвый, 
нóрчій

нóрма -ы норм ж; óвый
нóрмал -у м; óвый
нормáла -ы -мал ж (прњма 

лíнія)
нормалізáція -ії ж; 

нормалізáчный
нормалізовáти -зýю -ють 

незав. і зав.; ный; н. ся
нормáлный; ї/о адв.; ость 

-и ж
норматíв -у -ів м
норматíвный; ї/о адв.;  

ость -и ж
нормовáня -я с
нормовáти -мýю -ють незав. 

і зав.; ный
нормовáч -а м; ка -ы -чок ж
норóв -а мн. норóвы м 

(обл.)
норовћти -влю -влять 

незав.; норовлћвый;  
вость -и ж; н. ся (обл.)

носáль -њ -їв м
носáтый
носáч -á -ів м
носíтка -ток мн. с (слов.)
нóсик -а -ів м; носћско -а 

-ћск с і м; нóсича -ати -ат 
с; носћще -а м

носћтель -я -їв м; ка -ы  
-лёк

носћти -шу -сять незав.; 
ношéный, носéный; н. ся

носнíця -ї -іць ж
носнћк -а м; óвый
нóсный (од носћти);  

ость -и 
носóвча -ати -ат с (на 

утерáня нóса) і хýстя 
-яти -ят с

носорóг -а -ів м; 
носорóжый

ностáлґія -ії ж; 
носталґíчный; о адв.

ностріфікáція -ії ж; 
ностріфікáчный

ностріфіковáти -кýю -ють 
незав. і зав.; ный

нóта -ы нот ж; óвый, -ный

нотабéне незм. с
нотаріáт -у м і нотáрьство 

-а с
нотáрь -њ -ΐв м і но(в)тáріш 

-а м (арх.); нотáрьскый
нотáція -ії ж
нóтбук -у -ів м
нóтес -а м; óвый; нóтесок 

-ска м
нотћти -чу -тять незав.
нотовáти -тýю -ють незав.; 

ный
нотóрік -а -ів м; ноторíчка  

-ы -чок ж
нóхоть -хтя -хтїв м; 

нохтљвый; нóхтик -а -ів 
м; нохтћско -а -тћск м і с

нóчляг -у і нíчляг -у м
нóчник -а -ів; нóчничок  

-чка м і щéрбель -бля м; 
щéрблик -а м (арх.)

ночовáти -чýю -ють незав.
нóша -ы нош ж  

(частїше мн. нóшы)
нýґат -у м; óвый
нýда -ы ж; ный; ї/о адв.
нудíзм -у м; нудíста -ы м;  

ка -ы -ток ж;  
нудістíчный

нудћти -джу -дять незав.;  
ный; ость -и ж; н. ся

нýкати незав.; ный; н. ся
нуклеáрный
нуклеíн -у м; óвый
нýла -ы нул ж; óвый; 

нýлка -ы -лок ж
нулíта -ы ж; ный
нумерáтор -а -ів м
нумерáція -ії ж; 

нумерáчный
нýмеро -а -мер с
нумеровáти -рýю -ють 

незав.; ный
нумізмáтіка -ы ж; 

німузмáтік -а -ів м; ічка  
-ы -чок ж; нумізматíчный

нýнцій -я -їв м
нýряти незав.; нýряный; 

н. ся
нутћти -чу -тять незав.; 

нучéный; н. ся
нýтный; ї/о адв.; ость  

-и ж
нýтрія -ії -ій ж; нутріóвый; 

нýтрій
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нутрíчный, нутрітíвный
нюáнс -а -ів м і нюáнса -ы  

-анс ж
Ню Йóрк -а/-у м;  

Нюйорчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; 
нюйóрьскый

НЂтон -а 
нюх -у м; óвый

нЂханя -я с
нЂхати незав.; нЂханый
нЂхнути -ну -нуть зав.; 

нЂхнутый
ня (мене) прон.
Нњґів -ова м; Няґівчáн -а  

-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; -скый
ня-ня інт. (клћканя худóбы)
няй парт.

нњнё -я мн. нянљве м
нњнїв ад.
нњнькати незав.; ный
нњнькíвщіна -ы ж
нњнько -а мн. нянькóве м; 

нњньків
няньчíня -я с
няньчíти -чу -чать незав.; 

няньчéный

O
о преп.
оáза -ы оáз ж
обáбрати зав.; ный; о. ся
обагрћти (вбагрћти) -

рю -рять зав. (кóлесо); 
обагрéный

óбал -у -ів м; óвый
обаламутћти -чу -тять зав.; 

обаламучéный
обалáхати зав.; ный
обáлёвати -юю -ють незав.; 

ный; о. ся
обалћти -лю -лять зав.; 

обалéный; о. ся
обаловћна -ы -вин ж
обановáти -нýю -нýють зав.; 

ный
óбар -у м; óвый
обáрёвати -рюю -ють 

незав.; ный
обарћна -ы -ин ж
обатурћти ся -рю ся -рять 

ся зав.; обатурéный
обáчіти (вбáчіти) -чу -чать 

зав.; обáченый; о.(в.) ся.
обáчовати -чую -чують 

незав.; о. ся
обберáти незав.; ный
оббивáти незав.; ный;  

о. ся
оббћти обóбю обóбють зав.; 

оббћтый; о. ся
обвáлёвати -люю -ють 

незав.; ный
обвалњти зав.;  

ный; о. ся
обвáрёвати -рюю -ють 

незав.; .ный
обварΐня -я с
обварћти -рю -рять зав.; 

обварéный

обвéзти -зу -зуть зав.; 
обвéзеный

обвертΐти -чу -тять зав.; 
обверчéный

обвесéлёвати -люю -ють 
незав.; ный; о. ся

обвеселћти -лю -лять зав.; 
обвеселéный; о. ся

обвíнкы -нок мн. ж
обвíшати зав.; ный
обвíшовати -шую -шують 

незав.; ный
обвивáти незав.; ный; о. 

ся
обвћнёвати -нюю -ють 

незав.; ный; о. ся
обвинΐня -я с
обвинћти -ню -ня зав.; 

обвинéный; о. ся
обвћнкы  

і овћнкы -нок ж мн.
обвћнути -ну -нуть зав.;  

тый; о. ся
обвинњти незав.; о. ся
обвисáти -сать -сають 

незав.
обвћснути -не -нуть зав.;  

тый
обвћти -вћю -вћють зав.;  

тый; о. ся 
óбвод -у м; óвый, -ный
обводћти -джу -дять  

незав.; обводжéный
óбвоз -у м
обвозћти -вóжу -зять 

незав.; обвожéный
обворожќти -жу -жать зав.; 

обворожéный
обворóжовати -жую -ють 

незав.; ный
обвóйник -а -ів м

обволочí -чу -чать зав.; 
обволочéный

óбвяз -у м; óвый і фач  
-а/-у м

обвязáти -жу -жуть зав.;  
ный; о. ся

обвњзовати -зую -зують 
незав.; ный; о. ся

обгаёба -ы -ёб ж; ный
обгáёвати -гáюю -ють 

незав; ный; о. ся
обгаΐня -я с
обгаΐти -гаю -гаять зав.; 

обгаџный; о. ся
обганњти незав.; ный; о. 

ся
обгартáти незав.; ный
обгачковáти -кýю -ють зав.; 

ный
обглáджовати -джую -ють 

незав.; ный
обглáдити -джу -дять зав.; 

обглáдженый
обглáскати зав.; ный
обглáсковати -кую -ють 

незав.; ный
обглóдати зав.; 

обглóданый
обглњдати зав.; ный
обглњдовати -дую -ють 

незав.; ный
обгнивáти -вать -вáють 

незав.; ный
обгнћти -гнћє -гнћють зав.; 

обгнћтый
обговорћти -рю -ять; 

обговорéный
обгóрёвати -рює -рюють і 

обгорњти незав.; ный
обгорїти -рћть -рњть зав.; 

обгорéный і обгорΐтый
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обгорнýти -ну -нуть зав.; 
обгорнýтый

обгородћти -джу -дять зав.; 
обгороджéный; о. ся

обгорóджовати -джую -ють 
незав.; ный; о. ся

обгрызáти і обгрќзовати  
-зую -ють незав.; ный

обгрќзти -зý -зýть зав.; 
обгрќзеный

обдарћти -рю -рять зав.; 
обдарéный

обдаровáти -рýю -ють зав.; 
обдаровáный

обдерáня -я с
обдерáти незав.; ный; о. 

ся
обдéрти óбдру -руть і 

обдрáти -дéру -руть зав.; 
обдéртый і обдрáтый; 
о. ся

обдзљбати -бать -бають 
зав.; обдзљбаный

обдзљбовати -бує -бують 
незав.; ный

обдóбати зав.;  
обдóбаный

обдóбовати -бую -бують 
незав.; ный

обдувáти незав.; ный
обдýманя -я с
обдýмати зав.;  

обдýманый; ость -и ж
обдýмовати -мую -ють 

незав.; ный
обдýрёвати -рюю -ють  

і обдурњти незав.; ный
обдурћти -рю -рять зав.; 

обдурéный
обдýти -дýю -дýють зав.; 

обдýтый; о. ся
обезбóлёваня -я с
обезбóлёвати -люю -ють 

незав.; .ный
обезвóднёваня -я с
обезвóднёвати -нюю -ють 

незав.; ный
обезвóлити -вóлю -лять 

зав.; обезвóленый
обездóлити -лю -лять зав.; 

обездóленый
обеззвýчіти -чу -чать зав.; 

обеззвýченый
обеззýбити -блю -блять; 

обеззýбленый

обезлюднћти -нить -нять 
зав.; обезлЂдненый

обезорýжыти -жу -жать 
зав.; обезорýженый

обезрýчіти -чу -чать зав.; 
обезрýченый

обелавíти -вíю -ють зав.; 
обелавíтый

обелавћти -влю -влять зав.; 
обелав(л)éный

обелíск -а м; óвый
оберáк -á -íв м; óвый
оберáти незав.; ный; 

оберáти ся
обернýти -ну -нуть зав.;  

тый; о. ся
обернýтя -я с
обертáти незав.; 

обертáный; о. ся
обéрьва -ы оберьв ж;  

óвый
оберýчный (ніж)
обескрóвити -влю -влять 

зав.; обескрóвленый
обескрќлити -лю -лять 

зав.; обескрќленый
обескурáжыти -жу -жать 

зав.; обескурáженый
обеспáм(н)ятити -чу -тять 

зав.; обеспáм(н)яченый
обеспéчіти -чу -чать зав.; 

обеспéченый
обесплóдити -джу -дять 

зав.; обесплóдженый
обеспорошќти -шу -шать 

зав.; обеспорошéный
обессћлити -лю -лять зав.; 

обессћленый
обесслáвити -влю -влять 

зав.; обеслáвленый
обессмéртити -чу -тять 

зав.; обессмéрченый
обессолљвати -люю -ють 

незав.; ный
обесцїнћти -ню -нять зав.; 

обесцїнéный
обесчéстити -щу -стять 

зав.; обесчéщеный
обєдинéный; 

обєдинéность -и ж
обєдинћти -ню -нять зав.; 

о. ся
обєдинњти незав.; о. ся
обєкт -а -ів м; óвый
обєктíв -а -ів м

обєктівізáція -ії ж; 
обєктівізáчный

обєктівíзм -у м; обєктівíста 
-ы -ів м; ка -ы -ток ж; 
обєктівістíчный

обєктівізовáня -я с
обєктівізовáти -зýю -ють 

незав. і зав.; ный
обєктíвный; о/ї адв.;  

ость -и ж
обџм -у м; обємóвый
обџмный; ость -и ж
обжалóба -ы ж; ный
обжалóбця -ї -їв м
обжаловáня -я с
обжаловáти -лýю -лýють 

зав.; ный
обжáти обóжну -нуть зав.; 

обжáтый
обжáтя -я с
обжерáня -я с
обжерáти незав.; ный;  

о. ся
обжéрти -жру -жруть зав.; 

обжéртый
обжќва -ы ж
обжывáти незав.
обжынáти незав.; 

обжынáный
обжќти -жќю -ють зав.;  

тый
обзерáти незав.; ный; о. 

ся
обзывáти незав.; ный; 

о. ся
óбзор -у м мн. обзóры -ів м; 

ный
обзрΐти -рΐю -рΐють зав.; 

обзрΐтый
обí (обл) і обћдві нум.
обігáти і обíговати -гую  

-ють незав. -ный; о. ся
обíгнути -ну -нуть зав.;  

тый
обíгнутя -я с
обігóвый; ость -и ж
óбід -а/-у м; ный, óвый;  

дик -а м
обідáрь -њ -їв м
обіднΐти -нΐю -нΐють зав.; 

обіднїлый
обíдня -ї ж
обіднњти незав.; ный
обідняшнїй
обідовáня -я с
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обідовáти -дýю -дýють 
незав.

обíжник -а м; óвый (слов.)
обíлёвати -люю -ють незав.; 

ный
обілΐня -я с
обілΐти -лΐю -лΐють зав.; 

обілΐтый
обілћти -лю -лять зав.; 

обілéный
обірýч адв.
обіцњнка -ы -нок ж
обіцњня -я с
обіцњти незав.; обіцяный
обїдáти незав.; обїдáный
обїднавáтель -я -їв м; ка  

-ы -лёк ж
обїднáвка -ы -вок ж; óвый
обїднáти зав.; обїднáный; 

о. ся
обΐдновати -ную -нують 

незав.; ный
обїмáня -я с
обїмáти незав.; обїмáный; 

о. ся
обΐмка -ы -мок ж (слов.)
обΐсти -ΐм -їдњть зав.; 

обΐдженый; о. ся
обивáти незав.; обивáный; 

о. ся
обћдва нум. м нежыв. і звір.
обћдві нум. ж
обћдвóє нум. с
обидвóми нум. м особ.
обћти -бю -бють зав.; 

обћтый; о. ся
обывáный; ость -и ж
обывáня -я с
обывáтель -я -їв м; ка -ы  

-лёк ж; скый; ство -а с
обывáти незав.
обывáчка -ы -чок ж (слов.)
обыйтћ -йду -йдуть зав.; 

обќйдженый; о. ся
обќстя -я і вбќстя -я с
обычáй -я -їв м і звќчай  

-я -їв м
обычáйный; ї/о адв.;  

ость -и ж і звычáйный;  
ї/о адв.; ость -и ж

обкќдати зав.;  
обкќданый

обкќдовати -дую -дують 
незав.; ный

óбклад -у -ів м; óвый

обкладáти  
і обклáдовати  
-дую -дують незав.; ный

обкладáня -я і 
обклáдованя -я с

обкладáч -á -íв м; ка -ы  
-чок ж

обкладáчка -ы -чок 
(матеріáл) ж

обклáдка -ы -док ж
обклáсти -дý -дýть зав.; 

обклáдженый
обклéёвати -éюю -éюють 

незав.; ный
обклéёваня -я с
обклеΐня -я с
обклеΐти -éю -éють зав.; 

обклеџный
обколесћти -шу -сять зав.; 

обколесéный
обконтуровáти -рýю -рýють 

зав.; ный
обкопáти -плю -плють зав.; 

обкопáный
обкóповати -пую -пують 

незав.; ный
обкóс -у -ів м
обкосћти -шу -сять зав.; 

обкошéный
обкóшовати -шую -ють 

незав.; ный
обкрáсти -дý -дýть зав.; 

обкрáдженый
обкрéслёвати -люю -ють 

незав.; ный
обкреслћти -лю -лять зав.; 

обкреслéный
обкрóёвати -рóюю -ють 

незав.; ный
обкрóїти -óю -ять зав.; 

обкрóєный
обкрóчіти -чу -чать зав.; 

обкрóченый
обкрóчмо адв.
обкрóчовати -чую -ють 

незав.; ный
обкручáти незав.; ный
обкрутћти -чу -тять зав.; 

обкручéный
обкýрёвати -рюю -ють 

незав.; ный
обкýрити -рю -рять зав.; 

обкýреный
обкусáти -шу -сять зав.; 

обкусáный

обкýсовати -сую -ють 
незав.; ный

облажќти -жу -жать зав.; 
облажéный

облáжовати -жую -ють 
незав.; ный

облáк/воблáк -а -ів м 
(в)облáчный і вќгляд  
-у -ів м

обламáти -млю -лють зав.; 
обламáный

облáпити -плю -плять зав.; 
облап(л)éный

облáповати -пую -ють 
незав.; ный

обласкáти зав.; 
обласкáный

óбласть -и -ей ж; 
óбластный

облáтка -ы -ток ж  
і оплáтка -ы -ток ж -óвый

облáчік і óблачок -а -
ів м; облáча -ати -ат с; 
облачíско -а -íск м і с; 
облачíще -а с і м

облегчíти -чу -чать зав.; 
облегчéный

облек -у м; óвый (слов.) і 
áнцуґ -а -ів м

облеслћвый; ость -и ж
облéсный; ї/о адв.; ость 

-и ж
облетΐти -чý -тњть зав.
облечí -чý -чýть зав.; 

облечéный; о. ся
облечíня -я с
облещáти ся незав. (обл.)
обліґáтный; ї/о адв.; ость 

-и ж
обліґатóрный; ї/о адв.;  

ость -и ж
обліґáція -ії ж; обліґáчный
облíчка -ы ж (слов.) і 

пóкрутка -ы -ток ж
облїгáти незав.; облїгáный
облїзáти -ать -зають незав.
облΐзнути -зне -нуть зав.; 

облїзнутый
облїкáти незав.; 

облїкáный; о. ся
облїпћти -плю -плять зав.; 

облїп(л)éный
облїплњти і облΐплёвати  

-люю -ють незав.; ный
облїтáня і облΐтованя с
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облїтáти незав.; облїтáный
облΐтовати -тую -ють 

незав.; ный
обливáня -я с
обливáти незав.; 

обливáный; о. ся
обливáчка -ы -чок ж; óвый
облизáти -жу -жуть зав.; 

облизáный; о. ся
облћзнути -ну -нуть зав.; 

облћзнутый; о. ся
облћзовати -зую -ють 

незав.; ный; о. ся
облысΐня -я с
облысΐти -сΐю -ють зав.; 

облысéный
обллњти -ΐю -ΐють зав.; 

обллњтый; о. ся
обллњтя -я с
облóга -ы ж
обложíня -я ж
обложќты -жу -жать зав.; 

обложéный; о. ся
облóжка -ы -жок ж; óвый
обломбовáти -бýю -ють 

зав.; ный
обломћти -млю -ять зав.; 

облом(л)éный
обломлњти і облóмлёвати 

-лю -юють незав.; ный
облóмок -мка -ів м
облýда -ы -лýд а ж; иско -а 

-диск ж і с
облýдный; ї/о адв.; ость 

-и ж
óблук -а -ів м; óвый; 

óблучок -чка -чків м;  
óвый

облуковћтый; о адв.
облЂба -ы ж
облюбéнець -нця -їв м;  

кќня -ї ж
облюбћти -блю -ять зав.; 

облюб(л)éный; ость  
-и ж

облЂблёвати -лЂю -ють 
незав.; ный

облячí облњжу -жуть зав.; 
облњженый

обмáзати -жу -жуть зав.;  
ный; о. ся

обмáзовати -зую -ють 
незав.; ный; о. ся

обмакнýти -ну -нуть зав.;  
тый

обмалёвáти -лЂю -лЂють 
зав.; ный

обмахлёвáти -люю -ють;  
ный

обмежéнець -нця -їв м
обмéжыти -жу -жать зав.; 

обмéженый
обмéжовати -жую -жують 

незав.; ный
обмерзáти -зать -зáють 

незав.; ный
обмéрзнути -ну -нуть зав.; 

тый
обмéсти -ту -туть зав.; 

обмéтеный
обметáти -чу -чуть зав.; 

обметáный
обмíна -ы -мíн ж
обмінћти -ню -нять зав.; 

обмінéный; о. ся
обмінњти незав.; ный; о. 

ся
обмíрёвати -рюю -ють  

і обмірњти незав.; ный; 
о. ся

обмíряти зав.;  
обмíряный; о. ся

обмітáти незав.; обмітáный
обмíтовати -тую -тують;  

ный; о. ся
обмывáти незав.; ный
обмќдлити -лю -лять зав.; 

обмќдленый
обмќти -мќю -мќють зав.; 

обмќтый
обмокáти і обмакáти 

незав.; ный
обмóкнути -ну -нуть зав.;  

тый
обмолотћти -чу -тять зав.; 

обмолочéный
обмолóчовати -чую -ють 

незав.; ный
обморóжовати -жую -ють 

незав.; ный
обморозћти -жу -зять зав.; 

обморожéный
обмотáти зав.; обмотáный; 

о. ся
обмóткы -ток ж мн.
обмочíти -чу -чать зав.; 

обмочéный; о. ся
обмуровáти -рýю -рýють 

зав.; обмуровáный
обмурóвка -ы -вок ж

обм(н)ягчíня -я с
обм(н)ягчíти -чу -чать зав.; 

обм(н)ягчéный
обм(н)њкнути -ну -нуть зав.; 

тый, обмњкшый
обм(н)њти обóмну обóмнуть 

зав.; обм(н)њтый
обнажáти і обнáжовати 

незав.; ный; о. ся
обнажíня -я с
обнáжыти -жу -жать зав.; 

обнажéный; о. ся
обнáжованя -я с
обнаружќти -жу -жать зав.; 

обнаружéный
обнаружíня -я с
обнимáти і обїмáти незав.; 

ный
обнóва -ы -нов ж; вный
обнов(л)ΐня -я с
обновћти -влю -влять зав.; 

обнов(л)éный; о. ся
обновћтель -я -ів м
обнóвлёваня -я с
обнóвлёвати -люю -ють 

незав.; ный; о. ся
обнóга -ы -ног ж
óбнож -ы -ей ж
óбнóс -а/-у м
обносћти -óшу -сять зав.; 

обношéный
обнóшовати -шую -ють 

незав.; ный
обнЂхати -хать -хають зав.; 

ный; о. ся
обнЂховати -хує -хують 

незав.; ный
обнятћ обóйму -муть зав.; 

обнятќй
обнњтя -я с
обобрáти -бéру -бéруть 

зав.; обобрáный, 
обобрáтый

обобщíня -я с
обобщáти незав.
обобщíти -щу -щать; 

обобщéный
обоворгóвый (білабіáлный)
обогатΐти -тΐю -тΐють зав.; 

обогатΐлый
обогатћти -áчу -атять зав.; 

обогачéный; о. ся
обогачíня -я с
обогáчовати -чую -ють 

незав.; ный; о. ся
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обогнáти обожéну -нуть 
зав.; тый, ный

обогнýти -гну -гнуть зав.; 
обогнýтый

обоготворΐня -я с
обоготворћти -рю -рять 

зав.; обоготворéный
обоготворњти -рять -рњють 

незав.; о. ся
обогравáти незав.; 

обогравáный; о. ся
обогрáти -грáю -ють зав.;  

тый, ный; о. ся
ободовáти -дýю -ють зав.;  

ный; о. ся
ободрáнець -нця -їв м; нка 

-ы -нок ж
ободрáти óбдру -руть зав.;  

ный, -тый
ободрΐня -я с
ободрћти -рю -рять зав.; 

ободрéный
ободрњти незав.; ный
обóє нум.
обóёк обойка -ів м
обожáня -я
обожáтель -я -їв м
обожáти -жáють незав.
обожествћти -влю -влять 

зав.; обожествлéный
обожествлњти -ляють 

незав.
обозвáти -зву -звуть зав.;  

ный
обозначáти незав.
обозначíти -чу -чать зав.; 

обозначéный
обозрївáня -я с
обозрївáти незав.; ный
обозрΐня -я с
обозрΐти -ΐю -ΐють зав.; тый
обокрáсти -крадý -дуть зав.; 

обокрáдженый
оболонáрь -њ -ΐв м і 

бланáрь -њ -ΐв м
оболóчіна -ы -чін ж; óвый  

і перинњнка -ы -нок ж
обонапрямóвый 

(двонапрямóвый)
обопинáти незав.; ный
обоплáвати зав.; ный
обоплéсти -ту -туть зав.; 

обоплéтеный
обопнýти -ну -нуть зав.; тый
обополóвый (двополóвый)

óбор обра -ів м; óбрїй
обóра -ы -óр ж; óвый
оборáти -рю -рять зав.;  

ный
оборвáнець -нця -їв м; 

оборвáнка -ы -нок ж
оборвáти -ву -вуть зав.; 

оборвáный, -тый
обóрёвати -рюю -ють 

незав.; ный
óборог -а/-у -ів м; óвый
оборóна -ы -рон ж; 

оборóнный
оборóнёвати -нюю -ють 

незав.; ный
оборонћти -ню -нять зав.; 

оборонéный
оборонњти незав.; ный; 

о. ся
оборýч адв.
обострћти -рю -рять зав.; 

обострéный; о. ся
обóчіна -ы -ін ж і ýбоч  

-і -ей ж
обраблњня -я с
обраблњти незав.; ный
обрáдовати -дую -дують 

зав.; ный; о. ся
óбраз -а/-у -ів м; óвый
образáрня -ї -рень ж
образéць -зця -їв м; 

образцљвый
óбразик -зка -ів м і óбразок 

-зка -ів м; образкóвый; 
óбразиско -а м і с; 
óбразча -чати -ат с; 
óбразчік -а -ів м

образћти -жу -зять зав.; 
ображéный; о. ся (обл.)

óбразный; ї/о адв.; ость 
-и ж

образóвка -ы -вок ж; óвый
образотвóрный; ость -и 
обрастáти незав.; 

обрастáный
обрáти -бéру -бéруть зав.;  

ный, -тый
обрáтный; ї/о адв.; ость 

-и ж
óбратом адв.
обречéный; ость -и ж
óбрій -ю -їв м (óбрис) (обл.)
обрїз -у -ів м
обрїзáніє ж, обрΐзка с 

(óбряд)

обрΐзаня -я с
обрΐзати -жу -жуть зав.; 

обрΐзаный
обрΐзованя -я с
обрΐзовати -зую -зують 

незав.; ный
óбрыв -а -вів м
обрывáти незав.; ный
обрыджíня -я с
обрыдћти -джу -дять зав.; 

обрыджéный
обрќднути -ну -нуть зав.; 

обрќднутый
обрќзґати зав.; 

обрќзґаный
обрќскати зав.; 

обрќсканый
обрќсковати -кую -ють 

незав.; ный
обрќтвити -влю -влять 

зав.; обрќтв(л)еный; 
о. ся

обрќти -ќю -ќють зав.; 
обрќтый

оброб(л)éность -и ж
обробћти -блю -блять зав.; 

оброб(л)éный
обрóблёваня -я с
обрóблёвати -люю -ють  

і оброблњти незав.; ный
обровћтый
обрóвскый
обрóда -ы -род ж; ный;  

ї адв.
оброджíня -я с
обрóджованя -я с
обрóджовати -джýю -ють 

незав.; ный; о. ся
обродћти -джу -дять зав.; 

оброджéный; о. ся
óброк і óбрік -у м; 

обрóчный
оброснýти -ну -нуть зав.; 

оброснýтый
обростáти незав.; 

обростáный
обростћ -стý -стýть зав.
оброчáнка -ы -нок ж
óбруба -ы -ж
обрубáти зав.; обрубáный
обрубћти -блю -блять зав.; 

обруб(л)éный
обрýбник -а -ів м (слов.)
обрýбовати -бую -бують і 

обрублњти незав.; ный
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óбрус -а -ів м і портóк -тка м 
(обл.); обрусча/обруся  
-ати -ат с

обрусћти -шу -сять зав.; 
обрушéный  
і обрусéный

óбруч -а -ів м; óвый
обручáнка -ы -нок ж 

(кобíлка на óброк) (обл.)  
і оброчнíця -ї -íць ж

óбручка -ы -чок ж; óвый
Обрýчне -ного с; Обручáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
обручнњньскый

обрýшовати -шую -ють 
незав.; ный

óбряд -у -ів м; обрядóвый; 
ный

обрњджовати -джую -ють і 
обряджáти незав.; ный

обрядћти -джу -дять зав.; 
обряджéный; ость -и ж

обсáджовати -джую -ють 
незав.; ный

обсадћти -джу -дять зав.; 
обсаджéный

обсерватóрія -ії ж; 
обсервáторьскый

обсївáня -я с
обсївáти незав.; ный
обсїдáти незав.; ный
óбсїк -у -ів м  

і обсїкáня -я с
обсїкáти і обсΐковати 

незав.; ный
обсΐсти обсњду -дуть зав.; 

обсяджéный
обсїчí -чý -чуть зав.; 

обсїчéный
обсΐяти -íю -ють зав.; 

обсΐяный
обсидΐти -джý -дњть зав.; 

обсΐдженый; о. ся
обсћкати зав.;  

обсћканый; о. ся
обсћковати -кую -кують 

незав.; ный; о. ся
обсќпати -плю -плють зав.; 

обсќпованый; о. ся
обсќповати -пую -пують 

зав.; обсќпаный; о. ся
обсќповати -пую -пують 

незав.; ный; о. ся
обсыхáти незав.; 

обсыхáный

обскакáти -кáчу -чуть зав.; 
обскакáный

обскáковати -кую -кують;  
ный

обскóчіти -чу -чать зав.; 
обскóченый

обскурáнт -а -ів м
обскýрный
обслинњти і обслћнёвати  

-нюю -ють незав.; ный
обслинћти -ню -нять зав.; 

обслинéный; о. ся
обслýга -ы ж
обслýговати -гую -гують;  

ный
обслýгуючій ад. і суб. м
обслужќти -жу -жать зав.; 

обслужéный
обслýжный (персонáл)
обслýжне суб. с
обсмáркати зав.; ный;  

о. ся
обсмíяти -мíю -ють зав.; 

обсмíяный
обссáти óбссу óбссуть зав.; 

тый, ный
обставáти незав.; ный
обстáвити -влю -влять зав.; 

обстáвленый
обставлњти незав.; 

обставлњный
обстáти -áну -áнуть зав.; 

обстáтый
обстóйный; ї/о адв.
обстоњти -стоЂ -стоњть зав.
óбстрїк -у м (слов.)
óбстрїл -у -ів м
обстрΐлёваня -я с
обстрΐлёвати -люю -ють 

незав.; ный
обстрΐляти зав.; 

обстрΐляный
обстригáти і обстрћговати 

-гую -гують незав.; ный
обстрћгнути -ну -нуть зав.; 

тый
обстричí -жý -жýть зав.; 

обстрћженый; о. ся
обстругáти зав.; 

обстругáный
обступћти -плю -плять зав.; 

обступ(л)éный
обступлΐня -я
обстýплёвати -люю -люють 

незав.; ный

обсуджíня -я с
обсýджовати -джую -ють 

незав.; ный
обсудћти -джу -дять зав.; 

обсуджéный
обсхнýти обсóхну 

обсóхнуть зав.; тый
óбсяг -у -ів м; óвый; о 

адв.; ость -и ж
обсњглый; о адв.;  

ость -и ж
обсягнýти -ну -нуть зав.; 

обсягнýтый
обсњговати -гує -гують 

незав.
обтачáти і обтáчовати -чую 

-ють незав.; ный
обтелефоновáти -нýю  

-нýють зав.; ный
обтерáти незав.; ный; о. 

ся
обтéрти óбтру -труть зав.; 

обтéртый; о. ся
обтесáти -шу -шуть зав.; 

обтесáный
обтéсовати -сую -ють 

незав.; ный
обтечí -че -чуть зав.; 

обтечéный
обтїкáти -кать -кають 

незав.; обтїкáный
обтинáти незав.; 

обтинáный
обтћскати зав.; 

обтћсканый
обтћсковати -кую -кують 

незав.; ный
обтовкáти і обтóвковати  

-кую -ють незав.; ный
обтовчí -чу -чуть зав.; 

обтóвченый
обтóптати зав.; 

обтóптаный
обтóргати зав.; 

обтóрганый
обточíти -чу -чать зав.; 

обточéный
обтрепáти -плю -плють зав.; 

обтрепáный
обтрΐскати зав.; 

обтрΐсканый
обтрясáти незав.; ный
обтрњсти -сý -сýть зав.; 

обтрясéный
óбтяг -у м
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обтягнýти -ну -нуть зав.;  
тый

обтњговати -гую -гують 
незав.; ный

обтяжќти -жу -жать зав.; 
обтяжéный; ность -и ж

обтњжный; ї/о адв.; ость 
-и ж

обтњжовати -жую -ють 
незав.; ный

обтяпкати зав.; 
обтњпканый

обтятћ обóтну -нуть зав.; 
оботнýтый

óбув -ы ж
обувáк -á -íв м
обувáня -я с
обувáти незав.; обувáный; 

о. ся
обýвник -а мн. -ци м; нічка 

-ы -чок ж; обувнíцькый;  
цтво і шýстер -стра -ів м; 
шýстерьскый (арх.)

обýвный
обурћти ся -рю ся -рять ся 

зав.; обурéный
обýти обýю -ють зав.; 

обýтый; о. ся
обýтя -я с
óбух -а -ів м; óбушок -шка 

-ів м
обýхати зав.;  

обýханый
обхаджáти незав.; ный; 

о. ся
обхáркати зав.; ный
обхáрковати -кую -ють 

незав.; ный
óбхват -у м; ный
обхватћти -чу -тять зав.; 

обхвáченый
обхвáчовати -чую -ють 

незав.; ный
обхитрћти -рю -рять; 

обхитрéный
óбход -у -ів м; ный; ик -а  

-ів м і склéп -у -ів м
обхóд -а/-у і обхíд м  

(суб. од обходћти, 
обхаджáти)

обходжíня -я с
обхóджовати -джую -ють 

незав.; ный
обходћти -джу -дять незав.; 

обходжéный; о. ся

обхóдник -а -ів м; нічка -ы 
-чок ж; обходнíцькый;  
цтво (склепáрь, -ка)

обходовáня -я с
обходовáти -дýю -ють 

незав.
обцїловáти -лýю -ють зав.;  

ный; о. ся
обчістћти -щу -стять зав.; 

обчіщéный; о. ся
обчíстка -ы ж і обчіщíня  

-я с
обчіщáти і обчíщовати;  

ный; о. ся
обчýти -чýю -ють зав.; о. ся
обшáрпаный; ї/о адв.
обшáря -я с (обл.) і обќстя 

-я с
обшвіндлёвáти -лЂю  

-лЂють зав.; ный
обшывáти незав.; ный
обшќвка -ы -вок ж; óвый
обшќрный; ї/о адв.;  

ость -и ж
обшќти -ќю -ќють зав.; 

обшќтый
обшытњ -њ с
обшлњпати зав.; ный
обшмáрёвати -рюю -рюють 

незав.; ный
обшмáрити -рю -рять зав.; 

обшмáреный
обшмќґати зав.; 

обшмќґаный
обштрýкція -ії ж; 

обштрýкчный
общáстнёваня -я с
общáстнёвати -нюю -нюють 

незав.; ный
общастнћти -ню -нять зав.; 

общастнéный
óбщество -а с 

(сполочéнство, спóлок)
óбщій
óбщíна -ы -щíн (громáда); 

общíнный
общíпати -плю -плють зав.; 

общíпаный
общіпáти і общíповати  

-пую -ють незав.; ный
общность -и ж
óбяв -у -ів; обњвный; ї/о 

адв.; ость -и ж
обявћтель -я -їв м; ка -ы  

-лёк ж; скый

обявћти -влю -влять зав.; 
обяв(л)éный; о. ся

обявлΐня -я с
обявлњти і обњвовати 

незав.; ный; о. ся
обњвный; ость -и ж
обњснёваня -я с
обњснёвати -нюю -юють 

незав.; ный
обяснΐня -я с
обяснћти -ню -нять зав.
об(н)ятћ обóйму -муть зав.; 

об(н)ятќй
об(н)ятњ -њ с
óвад -а -ів м; óваджій; 

óвадиско -а -диск м
оваковáти -кýю -кýють зав.; 

ный
óвал -у м; ный, -óвый; 

овáлность -и ж
овáлёваня -я с
овáлёвати -люю -ють 

незав.; ный
овалћти -лю -лять зав.  

і овалéный
овалњти зав.; овалњный; 

о. ся
овáлькати зав.; 

овáльканый
овáції -ії ж лем мн.
оввá інт.
овдовíти -вíю -ють зав.; 

овдовíлый,  
овдовíтый

овéлё адв.
оверáл -а/-у -ів м
овéс овсá/вівсá м; 

овсянќй/вівсянќй; 
вíвсик -а м; вівсћско -а 
м; вівсњнка -ы ж

овíнка -ы -нок ж; óвый
овíрёваня -я с
овíрёвати -рюю -ють  

незав.; ный
овірΐня -я с
овíрити -рю -рять зав.; 

овíреный
овіснýти -ну -нуть зав.;  

тый
овíшати зав.; овíшаный
овíшовати -шую -ють 

незав.; ный
овивáти незав.; ный; о. ся
овћнути -ну -нуть зав.; тый
овћнутя -я с
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овћти овћю -ють зав.; 
овћтый; о. ся

овладáня -я с
овладáти незав.; ный
овлажќти -жу -жать зав.; 

овлажéный
овлáжовати -жую -ють 

незав.; ный
óвода -ы ж (арх.) і школка/

матерьска школа ж
óвоц -и ж; ный  

(овóцны стрóмы)
овоцћна -ы ж (садовћна);  

óвый
овпливнћти -ню -нять зав.; 

овпливнéный
овпливнњти і 

овплћвнёвати -нюю -ють 
незав.; овплћвнёваный

оврубћти -блю -блять зав.; 
оврублéный

оврублњти незав.; ный
овулáція -ії ж; овулáчный
овчій/овéчій і вíвчій  

(од вівцњ)
ог, овгá інт.
оганњти незав.; оганњный; 

о. ся
оганьбћти -блю -блять зав.; 

оганьб(л)éный
оганьблњти незав.; ный
огартáня -я с
огартáти незав.; ный
огатћти -чу -тять зав.; 

огачéный
огачíня -я с
огáчовати -чую -чують 

незав.; ный
огварњти/оговорњти незав.; 

ный
óгварька -ы -рёк ж; óвый
огéнь -гнњ -ΐв м; огнљвый; 

огнћско -а м і с;  
огнћще -а м і с

огынáня -я с
огынáти незав.;  

огынáный; о. ся
óглавець -вця -їв м
оглáсити/оголосћти  

-шу -сять; оглáшеный/
оголошéный; о. ся

óгласкы/óголоскы -сок ж 
мн.

оглáшованя/оголóшованя 
-я с

оглáшовати/оголóшовати 
незав.; ный; о. ся

оглóдати зав.; оглóданый
оглупíти -пію -піють зав.; 

оглупéный
оглупћти -плю -плять зав.; 

оглуплéный
оглуплњти і оглýплёвати 

незав.; ный
оглýпнути -ну -нуть зав.;  

тый
оглýхнути -ну -нуть зав.; 

оглýхнутый
оглýхнутя -я с
оглушќти -шу -шать зав.; 

оглушéный
оглýшовати -шую -ють 

незав.; ный
óгляд -у м
оглядáти ся незав.
оглњдины -ин ж мн.
оглњднї, óпглядом адв.
оглњдник -а -ів м
огнáти ся ожéну ся ожéнуть 

ся зав.
огнљвый; о адв.; ость -и с
огнљвочервéный
огнёстрóй -я м (слов.)
огнётырвáлый; о адв.;  

ость -и ж
огнћво -а -нив с ; óвый;  

ко -а -вок с
óгник -а -ів м; óгничок -чка 

-ів м; óгнича -ати с
óгниско -а -ниск с; óвый  

і óгнище -а с
огнóёваня -я с
огнóёвати -óюю -юють 

незав.; ный
огноΐти -нóю -ять зав.; 

огноџный
огнýти -ну -нуть зав.; 

огнýтый; о. ся
огнýтя -я с
огó, огого інт.
огоблёвáти -лЂю -ють зав.; 

ный
оговарњти/огварњти незав.; 

ный
оговорћти -рю -рять зав.; 

оговорéный
оголΐня -я с
оголћти -лю -лять зав.; 

оголéный; о. ся 
(обрќтвити)

оголћти -лю -лять зав. 
(знятћ/піднятћ облечíня); 
о. ся

оголњти і огóлёвати незав.; 
ный

огорнýти -ну -нуть зав.;  
тый; о. ся

огороджíня -я с
огорóджовати -джую -ють 

незав.; ный; о. ся
óгород -а м; ный (обл.)
огородћти -джу -дять зав.; 

огороджéный; о. ся
óгорок -рка -ів м
огрáбати зав.;  

огрáбаный
огрáбовати -бую -ють 

незав.; ный
огранíчіти -чу -чать зав.; 

огранíченый; о. ся
огранíчовати -чую -ють 

незав.; ный; о. ся
огрéбло -а -бел с
огрїбáня -я с
огрїбáти незав.; ный
огрївáня -я с
огрївáти незав.; ный
огрївáч -á -ів м  

(на вóду; до хќжы)
огрΐвный
огрΐти -рΐю -рΐють зав.; 

огрΐтый; о. ся
огрызáти незав.; 

огрызáный
óгрызок -зка -ів м
огрќзти -зý -зýть зав.; 

огрызéный
огрóмный; ї/о адв.
огрублΐня -я с
огрýбнути -ну -нуть зав.;  

тый
óгурка -ы -рок ж; óвый; 

огýрочка -ы -чок ж; 
óгурча -ати с

óґар -а -ів м (обл.)
од, одо преп.
óда -ы од ж
одарћти -рить -рять зав.; 

одарéный
одбáвити -влю -влять зав.; 

одбáв(л)еный; о. ся
одбáвлёвати -люю -ють 

незав.; ный; о. ся
одбáлёвати -люю -ють 

незав.; ный
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одбалћти -лю -лять зав.; 
одбалéный

одберáня -я с
одберáтель -я -їв м; скый
одберáти незав.; 

одберáный; о. ся
одберáчка -ы -чок  

(при кошíню зéрна) ж
одбігáти і одбíговати 

незав.; ный
одбíгати зав.; одбíганый
одбíгнути -ну -нуть зав.;  

тый
одбивáня -я с
одбивáти незав.; ный
одбћти одóбю одóбють зав.; 

одбћтый; о. ся
одбывáти незав.; ный
одбќти -бýду -бýдуть зав.; 

одбќтый
одблáнёвати -нюю -ють 

незав.; ный
одбланћти -ню -нять зав.; 

одбланéный
óдблеск -у м
одблоковáти -кýю -кýють 

зав.; ный
óдбой -я м; љвый (слов.)
одбóйный; ї/о адв.; ость 

-и ж
óдбор -у -ів м; óвый;  

о адв.
одбóрник -а -ів м; 

одбóрнічка -ы -чок ж; 
одборнћцькый; цтво  
-а с

одбóрный; ї/о адв.; ость 
-и ж

одбосоровáти -рýю -ють 
зав.; ный

одбóчіти -чу -чать зав.; 
одбочéный

одбóчовати -чую -чують 
незав.; ный

одбоњрь -ї -їв м; скый 
(слов.)

одбурњнёвати -нюю -ють 
незав.; ный

одбурянћти -ню -нять зав.; 
одбурянéный

одвáга -ы ж
одваджáти і одвáджовати 

незав.; ный
одвáдити -джу -дять зав.; 

одвáдженый

одвáжыти -жу -жать зав.; 
одвáженый; о. ся

одвáжный; ї/о адв.;  
ость -и ж

одвáжовати -жую -ють 
незав.; ный

одвáлёвати -люю -ють 
незав.; ный

одвалћти -лю -лять зав.; 
одвалéный

одвáпнёвати -нюю -ють 
незав.; ный

одвапнћти -ню -нять зав.; 
одвапнéный

óдвар -у м
одвáрёвати -рюю -ють 

незав.; ный
одварћти -рЂ -рњть зав.; 

одварéный
одвдњчіти ся -чу ся -чать 

ся зав.
одвдњчовати ся -чую ся  

-чують ся незав.
одведжíня -я с
одвéзти -зу -зуть зав.; 

одвéзеный; о. ся
одверéчі  

одвергну/одвéржу  
-нуть/-жуть зав.; 
одвергнýтый

одвернýти -ну -нуть зав.;  
тый; о. ся

одвертáти незав.; о. ся
одверьхá адв.
одвесловáти -лýю -ють 

зав.; ный
одвéсти -ду -дуть зав.; 

одвéдженый
одвечéряти зав.; ный
одвздушнћти -ню -нять 

зав.; одвздушнéный
одвздýшнёвати -нюю -ють 

незав.; ный
одвíкый; одвíку адв.
одвивáти незав.; 

одвивáный
одвћти -вћю -вћють зав.; 

одвћтый
одвыкáти незав.
одвќкнути -ну -нуть зав.;  

тый
одвысылáти зав.; 

одвысылáный
одвóвгнути -не -нуть зав.; 

тый

одвздýшнёвати -нюю -ють 
незав.; ный

одвздушнћти -ню -нять 
зав.; одвздушнéный

одвод -у -ів м; ный, -óвый
одводжíня -я с
одвóджовати -джую -ють 

незав.; ный
одводћти -джу -дять незав.
одвóднёваня -я с
одвóднёвати -нюю -ють 

незав.; ный
одвноднћти -ню -нять зав.; 

одводнéный
одвóдный
одвоз -уз м; ный, -óвый
одвозћти і одвóжовати  

-жую -жують незав.
одволћти -лю -лять зав.; 

одволéный
одволочí -чý -чать зав.; 

одволóченый
одволочíти -чу -чать зав.; 

одволочéный
одвсњгды адв.
одвчéра адв.
одвязáти -жу -жуть зав.;  

ный; о. ся
одвњзовати -зую -ють 

незав.; ный
одвњнути -не -нуть зав.; 

одвянутый (ростлћна)
одвњти -вíє -ють зав.; 

одвятый (вíтор)
óдгад -у м; ный, -óвый
одгáднути -ну -нуть зав.;  

тый
одгáдовати -дую -ють 

незав.; ный
одгáдця -ї -їв м
одгамовáти -мýю -мýють 

зав.; ный
одганњти незав.; 

одганњный
одгартáти незав.; 

одгартáный
одгáчкати зав.;  

одгáчканый
одгвáрити і одговорћти 

-рю -рять зав.; 
одгвáреный/
одговорéный

одгварњти і одговóрёвати 
незав.; ный

одгынáти незав.; ный
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одгырмíти -мћть -млњть 
зав.

одглáсити і одголосћти  
-шу -сять зав.; 
одглáшеный/
одголошéный; о. ся

одгнивáти -вать -вають 
незав.; ный

одгнћти -ниє -ють зав.; тый
одголосовáти -сýю -ють 

зав.; ный  
(голосовáнём схвалћти)

одгорΐти -рћть -рњть зав.; 
одгорéный

одгóры адв.
одгостћти -щу -стять зав.; 

одгощéный
одгорнýти -ну -нуть зав.;  

тый
одгорóджовати -джую -ють 

незав.; ный
одгородћти -джу -дять зав.; 

одгороджéный
одгрáбати зав.; 

одгрáбаный
одгрáбовати -бую -бують 

незав.; ный
одгранíчіти -чу -чать зав.; 

одгранíченый
одгрéбсти -бу -буть зав.; 

одгрéбеный
одгрíбати незав.; 

одгрібáный; о. ся
одгрызáти незав.; ный
одгрќзти -зý -зуть зав.
одгрќзнути -ну -нуть зав.; 

тый
оддавáти незав.; 

оддавáный (довг)
оддавáти ся незав.; 

оддавáна (дΐвка)
оддáвна адв.
оддалéка адв.
оддáлёвати -люю -ють 

незав.; ный; о. ся
одалћти -лю -лять зав.; 

оддалéный; ость -и ж; 
о. ся

одданќй; ї/о адв.; ость 
-и ж

оддáня -я с
оддатћ -áм -дадýть зав.; 

одданќй/á; о. ся
оддерáти незав.; 

оддерáный

оддéрти одóдру -руть зав.; 
оддéртый

óддїл -у -ів м; óвый; лик 
-а м

оддΐленый; ї/о адв.; ость 
-и ж

оддΐлёвати -люю -ють 
незав. і оддїлњти незав.;  
ный; о. ся

оддїлїня -я с
оддїлћти -лю -лять зав.; 

оддїлéный; о. ся
оддіскутовáти -тýю -тýють 

зав.; ный
оддіспоновáти -нýю -ють 

зав.; ный
óддых -а/-у -ів м; óвый
оддыхáти і оддќховати 

-хую -ють незав.; 
оддыхáючій

оддќхнути -ну -нуть зав.; 
оддќхнути собі/сі

одднéсь адв.
оддоΐти -дóю -дóять зав.; 

оддоџна
оддрáпати зав.; ный; о. ся
оддрáповати -пую -ють 

незав.; ный; о. ся
оддувáти незав.; ный
оддулћти -лю -лять зав.; 

оддулéный; о. ся
одéджа -ы ж (обл.)  

(шмáтя, лáхы)
óдер -у -ів м
одерáти незав.; ный
одеревянΐлый; ость -и ж
одеревянΐня -я с
одеревянΐти -нїю -ють зав.
одéрти одру -руть зав.; 

одéртый
Óдер -а м і Óдра -ы ж; 

óдерьскый
Одéса -ы ж; Одесáн -а  

-áн/-ів м; ка -ы -нок ж;  
одеськый

одéсную (спрáва) (арх.) адв.
оджáти одóжну одóжнуть 

зав.; оджáтый
оджéрти одóжре одóжруть 

зав.; тый
оджывáти незав.; ный
оджынáти незав.; 

оджынáный
оджќти -ќю -ќють зав.; 

оджќтый

оджытњ -я с
оджýвати зав.;  

оджýваный
одзáвтра адв.
одзáду адв.
одзачáтку адв.
одзброџный; ость -и ж
одзбрóёваный; ость -и ж
одзбрóёваня -я с
одзброёвати -нюю -ють 

незав.; ный; о. ся
одзброΐня -я с
одзбрóїти -óю -ять зав.; 

о. ся
одзбрóюючій; о адв.
одзванњти незав.; ный
одзвонћти -ню -нять зав.; 

одзвонéный
одзвук -а -ів м
одзвучáти -чíть -чáть зав.; 

одзвучáный
одздрáвити -влю -влять 

зав.; одзрáвленый
одзимовáти -мýю -мýють 

зав.; одзимовáный
óдзыв -а -ів м
одзывáти незав.; ный; 

о. ся
одзќвный; ость -и ж
óдзнак -а/-у м
одзнóва адв.
одзолћти -лю -лять зав.; 

одзолéный
одзолњти і одзолёвáти 

незав.; ный
одізоловáти -лýю -ють зав.; 

ный
одіóзный
одісéя -ї ж
одістћти -щу -стять зав.; 

одіщéный
одївáня -я с
одївáти незав.; ный; о. ся
одΐти і одΐнути -ну -нуть 

зав.; одΐтый, одΐнутый
одыйтћ одќйду -дуть зав.; 

одќйдженый
óдказ -у -ів м; óвый
одкáзати -жу -жуть зав.; 

одкáзаный
одкáзовати -зую -ють 

незав.; ный
одкáпкати/одцњпкати -кать 

-ють зав.; ный
одкачáти зав.; ный
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одкашáти і одкóшовати 
незав.; ный

одкáшлати собі/сі зав.; 
одкáшланый

одкáшлёвати -люю -ють 
незав.; ный

óдквап/óдкап -у м; óвый
одквáпкати/одкáпкати зав.; 

ный
одквáпковати/одкáпковати 

незав.; ный
одквáпнути/одкáпнути -не 

-нуть зав.; тый
одквіт -у м
одквітáти -тать -тають 

незав.; ный
одвкíтнути/одцвћнути -ну  

-нуть зав.; тый
óдкы прон. адв. і вќдкы
одкќвати зав.; ный
одкќвнути -ну -нуть зав.;  

тый
одкыпíти -пћть -плњть зав.; 

одкыплéный
одкќповати -пує -пують 

незав.; ный
óдклад -у м
одклáдовати -дую -ють 

незав.; ный
одклáдный
одкланњти і одклóнёвати  

-нюю -ють незав.; ный; 
о. ся

одклéёвати -юю -юють 
незав.; ный

одклéїти -éю -ять зав.; 
одклéєный

одклепáти -плю -плють 
зав.; одклепáный

одклéпнути -ну -нуть зав.; 
тый

одклéповати -пую -пують 
незав.; ный

óдклик -у -ів м
одклћкати -чу -чуть зав.;  

ный; о. ся
одклћкнути ся -ну ся -нуть 

ся зав.; тый
одклинáти незав.; ный
одклóн -у м
одклонћти -ню -нять зав.; 

одклонéный; о. ся
одклонΐня -я с
одклонњти і одклóнёвати 

незав.; ный; о. ся

одклњти -ну -нуть зав.; 
одклњтый

одковáти зав.; ный
одколћ адв.
одколóти -лю -лють зав.; 

одколóтый
одколотћти -чу -тять зав.; 

одколочéный
одкомандовáти -дýю -ють 

зав.; ный
óдкоп -у м; óвый
одкопáти -плю -плять зав.; 

одкопáный
одкóпати ся -плю ся -плють 

ся зав.; одкóпаный
одкопіровáти -рýю -ють 

зав.; ный
одкóпнути -ну -нуть зав.; 

одкóпнутый
одкóповати -пую -ють 

незав.; ный
одкосћти -шу -сять зав.; 

одкошéный, одкосéный
одкотулњти зав.; 

одкотулњный
одкрадáти ся незав.
одкрáсти ся -дý ся -дуть 

ся зав.
одкрéслёвати -люю -ють 

незав.; ный
одкреслћти -лю -лять зав.; 

одкреслéный
одкрћвати зав.; ный
одкрывáти незав.; ный; 

о. ся
одкрќти -рќю -ють зав.;  

тый; о. ся
одкрóёвати -óюю -ють 

незав.; ный
óдкроёк -ойка -ів м
одкрóїти -óю -ять зав.; 

одкроџный
одкрутћти -чу -тять зав.; 

одкручéный
одкрýчовати -чую -ють 

незав.; ный
óдкуп -у -ів м
одкупћти -плю -плять зав.; 

одкуп(л)éный
одкýплёвати -люю -ють 

незав.; ный
одкýпный
óдкус -у м
одкусћти -шу -сять зав.; 

одкушéный/одкусéный

одкýсовати -сую -ють 
незав.; ный

одлавіровáти -рýю -ють 
зав.; ный

одлаковáти -кýю -ють зав.; 
ный

одлаковáч -á -íв м
одламáти -млю -млють зав.; 

одламáный
одлáмовати -мую -ють 

незав.; ный
одлегчíти -чу -чать зав.; 

одлегчéный
одлéгчовати -чую -ють 

незав.; ный
одлéгшати -шать -шають 

зав.
одлегшќти -шу -шать зав.; 

одлегшéный
одлéгшовати -шую -ють 

незав.; ный
одлежáти -жý -жать зав.; 

одлежáный
одлéжати ся -жить ся -жать 

ся зав.; одлéжаный;  
о. ся

одлетΐти -чý -тњть зав.
одліфровáти -рýю -ють 

зав.; ный
одлїзáти -зать -зáють 

незав.; ный
одлїзти -зе -зуть зав.; 

одлΐзлый, одлΐзеный
одлїпћти -плю -плять зав.; 

одлΐп(л)éный
одлїплњти  

і одлΐплёвати незав.;  
ный

одлΐт -у -ів м; óвый
одлїтáти і одлΐтовати 

незав.; ный
óдлив -у м; óвый
одливáти незав.; ный
óдливка -ы -вок ж; óвый
одлизáти -жу -жуть зав.; 

одлизáный
одлћзовати -зую -ють 

незав.; ный
одличáти незав.; ный;  

о. ся
одличíти -чу -чать зав.; 

одличéный; о. ся
одллњти -ллΐю -ють зав.; 

одллњтый
óдлов -у м; вный
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одловћти -влю -влять зав.; 
одлов(л)éный

одложќти -жу -жать зав.; 
одложéный

одлóжный; ость -и
одломћти -млю -млять зав.; 

одлом(л)éный; о. ся
одлóмок -мка -ів м
одлудћти -джу -дять зав.; 

одлуджéный
óдлýка -ы -лук ж
одлупћти -плю -плњть зав.; 

одлуп(л)éный
одлýплёвати  

і одлуплњти незав.;  
ный

одлучáти і одлýчовати 
незав.; ный; о. ся

одлучéный; ї/о адв.;  
ость -и ж

одлучíня -я с
одлучíти -чу -чать зав.;  

о. ся
одлýчне -ого с
одлучовáч -á (слов.)
одлюбћти -блю -блять  

зав.; одлюб(л)éный
óдлюд -а -ів м
одлњглый; ость -и ж
одмагáти ся незав.
óдмала, óдмалы адв.
одмалéнька,  

одмалéнькы адв.
одмалёвáти -лЂю -ють  

зав.; ный
одмакáти -кать -кають 

незав.; ный
одмáнёвати -нюю -ють 

незав.; ный
одманћти -ню -нять зав.; 

одманéный
одмасковáти -кýю -ють  

зав.; ный
одмастћти -щу -стять  

зав.; одмащéный
одмáхати зав.; ный
одмáхнути -ну -нуть зав.;  

тый
одмáховати -хую -ють 

незав.; ный
одмáщовати -щую -ють 

зав.; ный
одмащовáч -á -ів м
одмерáти -рать -рáють 

незав.; ный

одмерзáти -зать -зають 
незав.

одмéрзнути -ну -нуть зав.; 
тый

одмéсти -ту -туть зав.; 
одмéтеный

одметáти -чу -чуть зав.;  
ный

одмíна -ы -ін ж
одмíнёвати і одмінњти 

незав.; ный
одмінћти -ню -нять зав.; 

одмінéный
одмíрёвати -рюю -ють 

незав.; ный
одмíрка -ы -рок ж
одмíряти зав.; ный
одмітáти незав.;  

одмітáный
одмíтовати -тую -ють 

незав.; ный
одмывáти незав.; ный
одмыкáти незав.; ный
одмќслити -лю -лять зав.; 

одмыслéный
одмќти -мќю -мќють зав.; 

одмќтый
одмóкнути -ну -нуть зав.;  

тый
одмолћти -лю -лять зав.; 

одмолéный; о. ся
одмолóти -мéлю -ють зав.; 

одмолóтый
одмóлода адв.
одмолотћти -чу -тять зав.; 

одмолочéный
одмонтовáти -тýю -ють 

зав.; ный
одморћти -морю -рять зав.; 

одморéный
одморóжованя -я с
одморóжовати -жую -ють 

незав.; ный
одморозћти -жу -зять зав.; 

одморожéный
одмотáти зав.; одмотáный; 

о. ся
одмочíти -чу -чать зав.; 

одмочéный
одмутћти -чу -тять зав.; 

одмучéный
одмучíти -чу -чать зав.; 

одмучéный
одм(н)як -у м
одм(н)якáти незав.

одм(н)њкнути -не -нуть зав.; 
тый

одм(н)ятћ одóмну -нуть 
зав.; одм(н)ятќй

однарóднёвати -нюю -ють 
незав.; ный; о. ся

однароднћти -ню -нять 
зав.; однароднéный; о. 
ся

однаучíти -чу -чать зав.; 
однаучéный

однашáти незав.; ный
однедáвна адв.
однéковати ся -кую ся  

-кують ся незав.
однепáм(н)яти адв.
однéсти -су -суть зав.; 

однéшеный, однéсеный
однћкады адв.
однимáти незав.; ный
однќні адв. (арх.)
односћти -шу сять незав.; 

одношéный
одношíня -я с
однóшовати -шую -ють 

незав.; ный
однятћ одóйму -муть зав.; 

однятќй; о. ся
однњтя -я с
одо, од преп.
одоберáти незав.; ный; 

о. ся
одображáти незав.; ный
одобразћти -жу -жать зав.; 

одображéный
одобрáня -я с
одобрáти -бéру -руть зав.; 

одобрáный
одóбрёвати -рюю -ють 

незав.; .ный
одóбрёваня -я с
одобрΐня -я с
одобрћти -брю -брять зав.; 

одобрéный
одоводнéный; ї/о адв.;  

ость -и ж
одовóднёвати -нюю -ють 

незав.; ный
одоводнћти -ню -нять зав.
одогнáти одожéну -нуть  

зав.; одогнáтый, 
одогнáный

одогнýти одóгну -нуть зав.; 
тый

одогравáти незав.; ный
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одогрáти -грáю -ють зав.;  
тый

одогрївáти незав.; ный
одогрїти -грїю -ють зав.;  

тый
ододнéсь адв.
одозвáти -зву -звуть зав.;  

ный; о. ся
одóка адв.
одокремћти -млю -лять 

зав.; одокремлéный
одокрéмлёвати -млюю -ють 

незав.; ный
одомкнýти -ну -нуть зав.;  

тый
одопéрти одóпру -руть зав.; 

одопéртый
одопинáти незав.; ный
одопнýти -ну -нуть зав.;  

тый і одопятћ -ну -нуть 
зав.; одопятќй

одорáти -рю -рють зав.;  
ный

одорвáти -ву -вуть зав.;  
ный, -тый

одорёвати -рюю -ють 
незав.; ный

одосылáтель -я -їв м;  
скый

одосылáти незав.; ный
одослáти одóшлю -лють 

зав.; одослáный, тый
одособнёвати ся -нюю ся  

-ють ся незав.; ный
одособнћти ся -ню ся -нять 

ся зав.; одособнéный
одоспáти/одспáти -сплю  

-сплять зав.; одоспáтый
одоткнýти -ну -нуть зав.; 

одоткнýтый
óдпад -у -ів м; óвый
одпадáти -дать -дáють  

і одпáдовати -дує  
-дують незав.; ный

óдпадкы -ів мн м
одпáдлик -а -ів м; ічка -ы  

-чок ж; цтво -а с
одпáдовати -дує -дують 

незав.; ный
одпáлёвати -люю -ють 

незав.; ный
одпалћти -лю -лять зав.; 

одпалéный
одпáрёвати -рюю -ють 

незав.; ный; о. ся

одпарёвáч -а -ів м (слов.)
одпарΐня -я с
одпáрити -рю -рять зав.; 

одпáреный; о. ся
одпасáти (рéмінь) -шу -шуть 

зав.; одпасáный
одпáсти -пáду -дуть зав.; 

одпáдженый
одпáсти -сý -сýть зав.; 

одпасéный
одпатетізовáти -зýю -ють 

зав.; ный
одпéковати ся -кую ся -ють 

ся незав.; ный
одперáти незав.; ный;  

о. ся
одперовáти -рýю -рýють 

зав.; ный
одперти одóпру -руть зав.; 

одпéртый; о. ся
одпечатћти зав.  

(збáвити печáти)
одпíрити -рю -рять зав.; 

одпíреный
одпивáня -.я с
одпивáти незав.; 

одпивáный (к одпћти)
одпћлёвати -люю -ють 

незав.; ный
одпилћти -лю -лять зав.; 

одпилéный
óдпис -у -ів м
одписáти -шу -шуть зав.;  

ный; о. ся
одпћскати зав.; ный
одпћсованя -я с
одпћсовати -сую -ють 

незав.; ный; о. ся
одпћти одóпю -пють зав.; 

одпћтый
одплáвати зав.; ный
одплáвити -вить -влять 

зав.; одплáв(л)еный
одплáвлёвати -лює -люють 

незав.; ный
одплáзити ся/одшмќкати 

ся зав.
одплáта -ы ж
одплатћти -чу -тять зав.; 

одплачéный; о. ся
одплачáти і одплáчовати 

-чую -ють незав.; ный; 
о. ся

одплáшыти -шу -шать зав.; 
одплáшеный

одплéкати зав.; 
одплéканый

одплювáти незав.; ный
одплЂнути -ну -нуть зав.;  

тый; о. собі/сі
одповідáти незав.; ный
одповíдный; ї/о адв.;  

ость -и ж
óдповідь -и -ей ж
одповíсти -вíм -відњть зав.; 

одповíдженый
одпóёвати -юю -ють незав.; 

ный
одпозерáти зав.; ный
одпозоровáти -рýю -ють 

зав.; ный
одпоΐня -я с
одпóїти -óю -ять зав.; 

одпóєный
одпóлідне адв.
одполіровáти -ірýю -ють 

зав.; ный
одполітізовáти -зýю -ють 

зав.; ный
одпóлы адв.
одполóскати зав.; ный
одполóти -óлю -ють зав.;  

тый
одпомыгáти незав.; ный
одпомочí -мóжу -жуть зав.
óдпор -у м; óвый
одпóрный; ї/о адв.; ость 

-и ж
одпоровáня -я с
одпоровáти -рую -ють 

незав.
одпорóти -рю -рють зав.;  

тый; о. ся
одпорошќти -шу -шать 

зав.; одпорошéный
одпоходовáти -дýю -ють 

зав.; ный
одпочівáдло -а -дел с
одпочівáрня -ї -рень ж
одпочівáти незав.
одпочíнок -нка/-у м; óвый
одпочíнути -ну -нуть зав.;  

тый; о. собі/сі і одпочíти 
-ну -нуть зав.

одпочíнутя -я с
одправћтель -я -їв м
одпрáвити -влю -лять зав.; 

одпрáв(л)еный
одправлњти незав.; ный
одпрадáвна адв.
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одпрáскати -кать -кають 
зав.; ный

одпрáскнути -не -нуть зав.; 
тый

одпрáсковати -кує -кують 
незав.; ный

одприсїгáти незав.; ный
одприсягнýти -ну -нуть 

зав.; тый
одпроваджíня -я с
одпровáджовати -джую  

-ють незав.; ный
одпровáдити -джу -дять 

зав.; одпровáдженый
одпродавáти незав.; ный
одпрóдай -я -їв м
одпродатћ -дáм -дадуть 

зав.; одпроданќй
одпросћти -шу -сять зав.; 

одпрошéный
одпрошíня -я с
одпорошќти -шу -шать 

зав.; одпорошéный
одпрóшовати -шую -ють 

незав.; ный
одпрњтати зав.; ный
одпрњтовати -тую -ють 

незав.; ный
одпýджованя -я с
одпýджовати -дýю -ють 

незав.; ный
одпýдити -джу -дять зав.; 

одпýдженый
одпудлћвый; о адв.;  

ость -и ж
одпýджуючій; о адв.
одпуст -у -ів м; óвый
одпустћти -щу -стять зав.; 

одпущéный
óдпусткы -ів м лем мн.
одпýтати зав; ный
одпухáти і одпýховати 

незав.; ный
одпýхнути -ну -нуть зав.;  

тый
одпущáня -я с
одпущáти незав.; ный
одпущíня -я с
Одра -ы ж;  

одряньскый
одраблњня -я с
одраблњти незав.; 

одраблњный
одрáджовати -джую -ють 

незав.; ный

одрáдити -джу -дять зав.; 
одрáдженый

одражáтель -я -їв м
одражáти незав.; ный
одражíня -я с
óдраз -у м; óвый
одрáзити -жу -жать зав.; 

одрáженый; о. ся
одрáзу адв.
одрапортовáти -тýю -ють 

зав.; ный
одрапотáти -чу -чуть зав.; 

одрапотáный
одрастáти незав.; ный
одрáти óдру -руть зав.; 

одрáтый
одраховáти -хýю -ють зав.; 

ный
одреаґовáти -ґую -ють зав.; 

ный; о. ся
одреґуловáти -лýю -ють 

зав.; ный
одредіґовáти -ґýю -ють 

зав.; ный
одречí -чý -чуть зав.; 

одречéный; ость -и ж
одрΐзати -жу -жуть зав.;  

ный
одрΐзовати -зую -ють 

незав.; ный
одрΐзок -зка -ів м
одрїкáня -я с
одрїкáти незав.; одрїкáный
одрывáти незав.; ный
одрћгнути -ну -нуть зав.;  

тый; о. собі/сі
одрќти -ќю -ють зав.; тый
одробћна -ы -бин ж; óвый
одробћти -блю -блять зав.; 

одроб(л)éный
одрóда -ы -род ж; óвый
одрóдити ся -дить ся -дять 

ся зав.; одроджéный
одроджéнець -нця -їв м
одроснýти і одростћ  

-нý/-тý -нýть/-тýть зав.; 
одроснýтый, одрóслый

одростáти -ать -áють незав.
одрóсток -тка -тків м
одротовáти -тýю -ють зав.; 

ный
одрубáти зав.; одрубáный
одрýбовати -бую -ють 

незав.; ный
одсавáти незав.; ный

одсадћти -джу -дять зав.; 
одсаджéный

одсáджовати/одсаджáти 
незав.; ный

одсалутовáти -лутýю -ють 
зав.; ный

одсвистáти зав.; ный
одселћти -лю -лять зав.; 

одселéный
одселњти незав.; ный
одсΐв -у м; ный
одсївáти незав.; ный
одсїдáти -дать -дають 

незав.
одсїкáти незав.; ный
одсΐсти сњду -дуть зав.
одсїчí -чý -чуть зав.; 

одсїчéный
одсїњти -сΐю -ють зав.;  

ный
одсидΐти -сиджý -дњть; 

одсиджéный
одсылáти незав.; ный
одсќпати -плю -лють зав.; 

одсќпаный
одсќповати -пую -ють 

незав.; ный
одсыхáти незав.; ный
одскакáти -чу -чуть зав.;  

ный; о. собі/сі
одскáковати -кую -ють 

незав.; ный
óдскок -у м; óвый
одскóчіти -чу -чать зав.; 

одскóченый
одскрутковáти -кýю -ють 

зав.; ный
одскушáти зав.; ный
одслýговати -гую -ють 

незав.; ный
одслужќти -жу -жать зав.; 

одслужéный
одслýхати зав.; 

одслýханый
одсмáрковати -кую -ють 

незав.; ный
одсмáркати зав.; ный
одсóхнути -не -нуть зав.;  

тый
одспóду адв.
одссáти одссý -суть зав.; 

одссáтый
одставáня -я с
одставáти -вать -вають 

незав.
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одстáвити -влю -влять зав.; 
одстрáвленый

одставлњти незав.; ный
одстáлый; ость -и ж
одстáти -не -нуть зав.; 

одстáтый
одстáти ся -не ся -нуть ся 

зав.
одстелћти -лю -лять зав.; 

одстелéный
одстќти -ќне -нуть зав.; 

отстќтый
одстóёвати -стóюю -ють 

незав.; ный
одстопковáти -кýю -ють 

зав.; ный
одстоњти -оЂ -њть зав.;  

ный
одстрáнёвати -нюю -ють 

незав.; ный
одстранћти -ню -нять зав.; 

одстранéный
одстрáшыти -шу -шать зав.; 

одстрáшеный
одстрáшовати -шую -ють 

незав.; ный
одстрáшуючій (приклад);  

о адв.
одстрΐл -у м
одстрΐлёвати -люю -ють 

незав.; ный
одстрΐлити -лю -лять зав.; 

одстрΐленый
одстригáти і одстрћговати 

незав.; ный
одстрћгнути -ну -нуть зав.; 

тый
одстричí -жý -жýть зав.; 

одстрћженый
одстругáти зав.; ный
одстýкати зав.; ный; о. ся
одступ -у -ів м
одступáти і одстýповати 

незав.; ный; о. ся
одступћти -плю -плять зав.; 

одступ(л)éный; о. ся
одступлΐня -я с
одстýпне с
одстњговати -гую -ють зав.; 

ный; о. ся
одсувáти незав.; ный
одсуджéный; ость -и ж
одсуджíня -я с
одсýджовати -джую -ють 

незав.; ный

одсудћти -джу -дять зав.
одсýнути -ну -нуть зав.;  

тый
одсýнутя -я с
одтабуізовáти -ізýю -ють 

зав.; ный
одтáёвати -тáюю -юють 

незав.; ный
одтаΐня -я с
одтаΐти -тáю -тáять зав.; 

одтаџный
одтайнћти -ню -нять зав.; 

одтайнéный
óдтам адв.
одтанцёвáти -цЂю -ють 

зав.; ный
одтáти одтáне -тáнуть зав.; 

одтáтый
одтепéрь адв.
одтерпíти -плю -плять зав.
одтечí -чé -чýть зав.; 

одтечéный
одтїкáти -кать -кáють 

незав.; ный
одтїкáня -я с
одтїнћти -ню -нять зав.; 

одтїнéный
óдтїнок -нка -ів м
одтїнњти і одтΐнёвати 

незав.; ный
одтїснћти -ню -нять зав.; 

одтїснéный
одтїснњти незав.; ный
одтинáти незав.; 

одтинáный
óдтиск -у м
одтћсковати -кую -ють 

незав.; ный 
одтћснути -ну -нуть зав.; 
тый; о. ся

óдты адв.
одтќнцяти ся зав.
одтогдќ адв.
одтóго адв.  

(одтóго мі весéло)
одтóго же кон.
óдток -у -ів м; óвый
одтолковáти -кýю -ють зав.; 

ный
одтóптати зав.; 

одтóптаный
одторгáти і одтóрговати 

незав.; ный; о. ся
одтóргнути -ну -нуть зав.;  

тый; о. ся

одторгнýтый; о адв.;  
ость -и ж

одточíти -чу -чать зав.; 
одточéный

одтрепáти -плю -плють зав.; 
ный

одтрубíти -блю -блять зав. 
одтруб(л)éный

одтучнћти -ню -нять зав. 
одтучнéный

одтýчнёвати -нюю -ють 
незав.; ный

одтњгнути -ну -нуть зав.;  
тый

одтњговати -гую -ють і 
одтїгáти незав.; ный

одтятћ одóтну -нуть зав.; 
одтятќй

одувáти незав.;  
ный; о. ся

одумерáти -рать -рáють 
незав.; ный

одумéрти -мрé -мрýть зав.; 
одумéртый

одýрёвати -рюю -ють і 
одурњти незав.; ный

одурΐти -рΐю -рΐють зав.; 
одурΐтый

одурћти -рю -рять зав.; 
одурéный

одурмáнёвати -нюю -ють 
незав.; ный

одурманћти -ню -нять зав.; 
одурманéный

одурмáнюючій
одýти -дýю -ють зав.; 

одýтый
одухотворΐня -я с
одухотворћти -рю -рять 

зав.; одухотворéный; 
о. ся

одухотворњти незав.;  
ный; о. ся

одучáти і одýчовати 
незав.; ный

одучíти -чу -чать зав.; 
одучéный; о. ся

одушéвнёвати і 
одушевнњти незав.;  
ный

одушевнћти -ню -нять зав.; 
одушевнéный

одýшу, о дýшу адв.
одфарбћти -блю -блять 

зав.; одфарб(л)éный
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одфáрблёвати -люю -ють 
незав.; ный

одфарбовáч -á -íв м
одфікнýти -ну -нуть зав.;  

тый
одфлíнкати зав.; ный
одфотоґрафовáти -фýю  

-ють зав.; ный
одфýкнути -ну -нуть зав.;  

тый
одфýковати -кую -ють 

незав.
одхáркати незав.; ный
одхáркнути -ну -нуть зав.; 

тый
одхќлёвати -люю -ють 

незав.; ный
одхылћти -лю -лять зав.; 

одхылéный
óдхылка -ы -лок ж; óвый
одхќлный; ї/о адв.; ость 

-и ж
одхлћпнути -ну -нуть зав.;  

тый; о. собі/сі
одховáнець -нця -їв м
одховáти зав.; ный
óдход -у -ів м; óвый
одходћти -джу -дять незав. 

і одходжáти незав.
одхóдне (нагорóда)
одхóдный (тéрмін)
одцвітáти -тать -тають 

незав.; ный
одцвітнýти і одцвћнути -ну 

-нуть зав.; тый
одцітовáти -тýю -ють зав.; 

ный
одцїджовати -джую -ють 

незав.; ный
одцїдћти -джу -дять зав.; 

одцїджéный
одчáсти адв.
одчáркнути -ну -нуть зав.; 

тый
одчáрковати -кую -ють 

незав.; ный
одчéрьпати зав.; ный
одчéрьпнути -ну -нуть зав.; 

тый
одчéрьповати -пую -ють 

незав.; ный
одчінћти -ню -нять зав.; 

одчінéный
одчістћти -щу -стять зав.; 

одчіщéный

одчіщáти незав.;  -ный
одчленћти -ню -нять зав.; 

одчленéный
одчлéнёвати -нюю -ють 

незав.; ный
одчýджовати -джую -ють 

незав.; ный; о. ся
одшвіндлёвáти -лЂю -ють 

зав.; ный
одшкірћти -рить -рять зав.; 

ный; о. ся
одшкірњти -рять ряють 

незав.; ный; ;о. ся 
одшкóдне -ого с
одшкóднёвати -нюю -ють 

незав.; ный
одшкоднћти -ню -днять 

зав.; одшкоднéный
одшкрњбати зав.; ный
одшкрњбнути -ну -нуть зав.; 

тый
одшкрњбовати -бую -ють 

незав.; ный
одшмáрёвати -рюю -ють 

незав.; ный
одшмáрити -рю -рять зав.; 

одшмáреный
одшрубовáти -бую -ють 

зав.; ный
одштартовáти -тую -ють 

зав.; ный
одштатнћти -ню -нять зав.; 

одштатнéный
одшумíти -млю -млять зав.
одшýхати ся -хать ся  

-хають ся зав.
одщебетáти -бéчу -чуть 

зав.; ный
óдщіп -у -ів м
одщіпћти -плю -плять зав.; 

одщіп(л)éный
одщіплњти незав.; ный
одщíпнути -ну -нуть зав.;  

тый
одщíповати -пую -ють 

незав.; ный
одъїдáти одъΐдам 

одъїдáють; одъїдáный
óдъїзд -у -ів м; óвый
одъїзжáти незав.; 

одъїзжáючій (обл.)
одъїсти одъїм одъїдять 

зав.; одъїдженый
оевропéёвати -пéюю -ють 

незав.; ный; о. ся

оевропéїти -пéю -ять зав.; 
оевропéєный; о. ся

ожáрёваня -я с
ожáрёвати -рюю -ють 

незав.; ный; ость -и ж
ожарΐня -я с
ожарћти -рю -рять зав.; 

ожарéный; ость -и ж
оженћти -ню -нять зав.; 

оженéный; о. ся
ожеребíня -я с
ожеребћти ся -бить ся  

-блять ся; ожереб(л)éна
ожывáня -я с
оживáти незав.; ный
ожывíня -я с
ожывћти -влю -влять зав.; 

ожыв(л)éный
ожќвлёваня -я с
ожќвлёвати -люю -ють 

незав.; ный і ожывлњти 
незав.; ный

ожывотворћти -рю -рять 
зав.; ожывотворéный

ожывовáтель -я -їв м;  
ка -ы -лёк ж

ожќвшый
ожќти -ќю -ють зав.; 

ожќтый
ожобрачíти -чу -чать зав.; 

ожобраченый; о. ся
ожобрáчовати -чую -ють 

незав.; ный
ожóвкнути -ну -нуть зав.;  

тый
ожовтїти -тΐю -тΐють зав.;  

тый, -лый
ожéрáти ся незав.
óжран -а -ів м; 

ожрáньскый; ство -а с
ожрáти ся ожéру ся -руть  

ся зав.; ожрáтый, 
ожрáный

озаглáвити -влю -влять 
зав.; озаглáвленый (обл.)

озадáчіти -чу -чать зав.; 
озадáченый (обл.)

озарΐня -я с
озарћти -рить -рять зав.; 

озарéный
озарњти незав.; ный
озброџнець -нця -їв м
озброџный; ї/о адв.;  

ость -и ж
озбрóёваня -я с
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озбрóёвати -óюю -ють 
незав.; ный

озброΐня -я с
озброΐти -óю -ять зав.; о. ся
озвáти ся -ву ся -вуть ся 

зав.
озвéна -ы -вен ж (слов.)
озвірΐти -рить -рять зав.; 

озвірéный
озвучíня -я с
озвучíти -чу -чать зав.; 

озвучéный
озвýчованя -я с
озвýчовати -чую -ють 

незав.; ный
оздóба -ы оздóб ж; оздóбка 

-ы -бок ж
оздобћти -блю -блять зав.; 

оздоб(л)éный
оздóбный; ї/о адв.;  

ость -и ж
оздóбовати -бую -ють 

незав.; ный
оздоровíти -вíю -вíють зав.; 

оздоровíтый, лый
оздоровћти -влю -влять 

зав.; оздорóвленый
оздоровлњти і 

оздорóвлёвати незав.; 
ный

озелéнёваня -я с
озелéнёвати -нюю -ють 

незав.; ный
озеленΐня -я с
озеленΐти -нΐю -нΐють зав.; 

озеленΐтый
озеленћти -ню -нять зав.; 

озеленéный
óзеро -а -зер с; ко -а -рок с
озимћна -ы -мин ж;  

óвый
озћмный
озывáти ся -вать ся -вáють 

ся незав.
óзнак -а і óдзнак -а -ів м
óзнам -у -ів м
ознаменовáти -нýю -ють 

зав.; ный
ознáмити -млю -лять зав.; 

ознáм(л)еный
ознамíня -я с
ознамћти -млю -лять зав.; 

ознам(л)éный
ознамковáти -кýю -ють зав.; 

ный

ознамлњти і ознáмлёвати 
незав.; ный

ознамовáтель -я -їв м
означáти і ознáчовати 

незав.; ный
означíня -я с
означíти -чу -чать зав.; 

означéный
означковáти -кýю -ють зав.; 

ный
озолотћти -чу -тять зав.; 

озолочéный
óзон -у м; óвый
озонáтор -а -ів м; óвый
озонізáція -ії ж
озоновáня -я с
озоновáти -нýю -ють незав.; 

ный
озубéный (озубéне кóлесо)/

зубкáстый
озубíня -я с/зубковáня -я с
озњбнути/взњбнути -ну -нуть 

зав.; тый; о./в. ся
Óідіп -а м; óідіповскый
ой, ой-ой інт.
óйкати незав.
óйко -а óёк с; óйце -я óёць с
ойнíця -ї -нíць ж; љвый
óйте, óйтеле парт.
окадћти -джу -дять зав.; 

окаджéный
оказіоналíзм -у м; 

оказіонáлный
окáзія -ії ж
óкал -у м; óвый (тіп дóму)
окалћти -лю -лять зав.; 

окалéный
окаменΐня -я с
окаменΐти -нΐю -ють зав.;  

лый, -тый
окантовáти -тýю -ють зав.; 

ный
óканя -я с
окáня -ї -кань ж (женá/дΐвка 

з вќразныма очíма)
окáпкати зав.; ный
окарíна -ы -рíн ж
óкати -кать -кають незав.;  

ный
окáтый; о адв.; ость -и ж
окачурћти -рю -рять зав.; 

окачурéный; о. ся
окáшлати -лать -лають зав.; 

ный
окањный; ство -а с

óквітя -я с; тный
океáн -а -ів м; океáньскый
океанолóґ -а -ів м; ічный
океанолóґія -ії ж
окенíця -ї -нíць ж/окóнніця 

-ї ж
окéнко -а с; окéнце -нця с
óкер -кра м; окрóвый
окефовáти -фую -ють зав.; 

ный
окќдати зав.; ный; о. ся
окырвавћти -влю -лять 

зав.; окырвавлéный; 
о. ся

окырвавлΐня -я с
окырвавлњти і 

окырвáвлёвати незав.;  
ный

окысáти -сать -сáють 
незав.; ный

окыслΐня -я с
окыслћтель -я -їв м
окыслћти -лю -лять зав.; 

окыслéнный; о. ся
окыслњти і окќслёвати 

незав.; ный
оклáманя -я с
оклáмати -млю -лють зав.; 

оклáманый
окласіфіковáти -кýю -ють 

зав.; ный
оклебетáти -чу -чуть зав.; 

оклебетáный
оклéёвати -еюю -ють 

незав.; ный
оклéїти -лéю -ять зав.; 

оклéєный
оклепáти -плю -лють зав.; 

оклепáный
оклéповати -пую -ють 

незав.; ный
óклик -у м
оклћкнути -ну -нуть зав.; 

оклћкнутый
оклћковати -кую -ють 

незав.; ный
оклузíвный
оклýзія -ії ж
оклЂка -ы -люк ж
óкно -а окен с; окéнный, 

окнóвый
óко -а мн. óчі, очéй с; 

очный
óко -а мн. óка ок с  

(на звірњта)



177оковáня оксідовáня

оковáня -я с
оковáти окýю окýють зав.; 

оковáный, окýтый
окóвы окóв ж лем мн.
óко за óко
окóліця -цї -іць ж
околΐти -лΐю -лΐють зав.; 

околΐтый (од кóлька)
околковáня -я с
околковáти -кýю -ють зав.; 

ный
окóлный; ї/о адв.
óколо адв.; преп. і парт.
околозвíздный
околозéмный
околоідýчій
окололітератýрный
околомíсячный
околопланéтный
околосердéчный
околосóнечный
околостоњчій
околотћти -чу -тять зав.; 

околочéный; о. ся
околоýстный
околоýшный
околошќйный
окóнніця -цї -іць ж
оконтуровáти -рýю -ють 

зав.; ный
окончíня -я с
окóнчіти -чу -чать зав.; 

окóнченый
окóнчовати  

і окончáти незав.;  
ный

окóп -у -ів м; óвый
окопáти -плю -плють зав.;  

ный
окóповати -пую -ють незав.; 

ный
окопонΐти -нΐю -ють зав.;  

тый
окопцёвáти -цюю -ють зав.; 

ный
окоравíти -вíє -ють зав.; 

окоравéный
окорїнћти -ню -нять зав.; 

окорїнéный
окорковáти -кýю -ють зав.; 

ный
окосћти -шу -сять зав.; 

окошéный
окостнíця -ї ж/надкíстніця 

-ї ж

окостянΐти -нΐю -ють зав.;  
тый

окотћти ся -тить ся -тять ся 
зав.; окочéна

окочанΐти -нїю -ють зав.;  
тый

окóшовати -шую -ють 
незав.; ный

окоштовáти -тýю -ють зав.; 
ный

окрадáня -я с
окрадáти і окрáдовати 

незав.; ный
окрадáч -á -ів м; скый
окраджíня -я с
óкраєць -йця -їв м; 

óкрайчік -а -ів м
окрáїна -ы ж; óвый
óкрай -я -їв м; љвый; о 

адв.; ость -и ж
óкраса -ы -рас ж; ный
окрáсити -шу -сять зав.; 

окрáшеный
окрáска -ы -сок ж
окрáсти -дý -дýть зав.; 

окраджéный
окрашáти і окрáшовати 

незав.; ный
окрашíня -я с
окрáшованя -я с
окрањти -зав.; ный
óкрем преп. з Ґ і óкрім 

преп. з Ґ.
окрéме адв.
окремíшнїй; ї/ё адв.;  

ёсть -и ж
окрéмый; о адв.;  

ость -и ж
óкрес у -ів м; ный
окресáти -шу -шуть зав.; 

окресáный
окрестћти/охрестћти зав.; 

окрещéный/охрещéный
окрéшовати -шую -ють 

незав.; ный
окривджíня -я с
окрћвджованя -я с
окрћвджовати -джую -ють 

незав.; ный
окривдћти -джу -дять зав.; 

окривджéный
окривíти -вíю -вíють зав.; 

окривíтый, лый
окрћвити -влю -влять зав.; 

оркћвленый

оркивлњти і окрћвлёвати 
незав.; ный

óкрик -у -ів м
окрикáти і окрћковати 

незав.; ный
окрћкнути -ну -нуть зав.;  

тый
окрќлёваня -я с
окрќлёвати і окрылњти 

незав.; ный; о. ся
окрылΐня -я с
окрылћти -лю -лять зав.; 

окрылéный; о. ся
окропíня -я с
окропћти -плю -плять зав.; 

окроп(л)éный
окроплњти і окрóплёвати 

незав.; ный
окрóплёваня -я с
óкруг -а -ів м; óвый, 

окрýжный
окрýглёваня -я с
окрýглёвати -люю -ють  

і округлњти незав.; ный; 
о. ся

округлΐня -я с
округлћстый; о адв.; ость 

-и ж
округлΐти -лΐю -лΐють незав.; 

тый, -лый
окрýглый -о адв.; ость -и ж
окрýглость -и ж
округлњк -á -íв м (кáмінь)
округлњнка -ы -нок ж 

(одрóда слћвок)
окружáти і окрýжовати 

незав.; ный
окружéность -и ж
окружíня -я с
окружќти -жу -жать зав.; 

окружéный
окружковáти -кýю -ють зав.; 

ный
окрýжный; ость -и ж
окрутћти -чу -тять зав.; 

окручéный; о. ся
окручáти і окрýчовати 

незав.; ный; о. ся
окручíня -я с
окрýчованя -я с
окрњсти -ну -нуть зав.; тый
Оксáна -ы -ж
óксід -у м
оксідáція -ії ж; оксідáчный
оксідовáня -я с
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окдісовáти -дýє -ють незав.; 
ный

оксіморóн -у м
Óксфорд -у м; Оксфордњн 

-а -њн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
óксфордьскый

октáва -ы ж; óвый
октавáн -а -ів м; ка -ы  

-нок ж
октáн -у м; октанóвый
октáнт -а -ів м
октéт -у м; óвый
октóбер -бра м; 

октобрóвый
октоíх -а м
окулíста -ы -ів м; ка -ы  

-ток ж
окултівовáти -вýю -ють 

зав.; ный
окултíзм -у м; окултíста  

-ы -ів м; окултістíчный, 
окýлтный

окултурнћти -ню -нять зав.; 
окултурнéный

окулњрї -їв м лем мн.
окулярнáтый
окулњрник -а м
óкунь -я -їв м
окупáнт -а -ів м; 

окупáнтьскый
окупáня -я с
окупáти -плю -плють зав.; 

окупáный; о. ся
окупáція -ії ж; окупáчный
окуповáти -пýю -ють зав.;  

ный
окýрёваня -я с
окýрёвати -рюю -ють 

незав.; ный
окýрити -рю -рять зав.; 

окýреный
окусáти -шу -сять зав.; 

окусáный
окýсовати -сую -ють незав.; 

ный
оламáти -млю -лють зав.; 

оламáный
олáмовати -лую -ють 

незав.; ный
Óлґа -ы ж
олдомáш -а/-у м
óле лем парт.
олеáндер -дра м; óвый
оледянΐти -нїє -ють зав.;  

лый, тый

олеоґрáфія -ії ж; 
олеоґрафíчный

оліґáрхія -ії ж; оліґáрха -ы 
м; оліґархíчный

оліґофрéнія -ії ж
оліґоцéн у м; óвый
Олíмп -а м; олíмпскый
олімпіáда -ы -ад ж; 

олімпíйскый
олімпіóнік -а -ів м; 

олімпіóнічка -ы ж
Олíмпія -ії ж
óлінь -я -їв м; олінíця  

-ї -íць ж і вóлінь -я -їв м; 
волінíця -ї -íць ж

олїзáти -зать -зáють незав.
олΐзнути -не -нуть зав.;  

тый
олΐй -ю м; олїóвый; 

олΐйный
олїйнáтый
олїйнћна -ы ж
олїйнíчка -ы ж
олїовáня -я с
олїовáти -лїЂю -ють незав.; 

ный
олїовћтый
олїомáльба -ы ж
олїомéтер -тра м
олїпћти -плю -плять зав.; 

олїп(л)éный
олїњрня -ї -рень ж
олћва -ы -лив ж; оливóвый
олћвка -ы -вок ж; 

оливкóвый
олизáти -жу -жуть зав.;  

ный; о. ся
олћзнути -ну -нуть зав.;  

тый
олћзованя -я с
олћзовати -зую -ють незав.; 

ный; о. ся
олысΐти -сΐю -ють зав.;  

тый, -лый
óлово -а с; оловњный
олóврант -у м; óвый
оловрантовáти -тýю -ють 

незав.; ный
олтáрь -њ -ΐв м; олтáрный
олупћти -плю -плять зав.; 

олуп(л)éный
олýповати -пую -ють незав.; 

ный
олýщіти -щу -щать зав.; 

олýщеный

олýщовати -щую -ють 
незав.; ный

Óлька -ы ж; Ольчáн  
-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
олчáньскый

óльха/вíльха -ы ж; óвый
Ольшынкíв -óва м; 

Олішывнківчáн -а -áн/-ів  
м; ка -ы -нок ж; скый

омалёвáти -лЂю -ють зав.; 
ный

омамонΐня -я с
омамонћти -моню -нять 

зав.; омамонéный
омарýзґати зав.; ный
омарýзґовати -ґую -ють 

незав.; ный
омáста -ы омáст ж (обл.)
омастћти -щу -стять зав.; 

омащéный; о. ся
омачáти зав.; ный
омáчка -ы -чок ж; óвый
омащíня -я с
омáщовати -щую -ють 

незав.; ный
омбуцмáн -а -ів м
омéґа -ы ж
омелéта -ы -лет ж;  

óвый
омелéтник -а -ів м
омéло -а с
омерзáня -я с
омерзáти -ать -ають незав.; 

ный
омерзΐня -я с
омéрзити -зить -зять зав.; 

омерзéный
омéрзнути -ну -нуть зав.;  

тый
омерзнýтя -я с
омертвћти -влю -влять зав.; 

омертвлéный
омертвлњти і 

омертвлёвáти незав.;  
ный

омéсти омéту -туть зав.; 
омéтеный

омікрóн -а м; óвый
омíтовати -тую -ють незав.; 

ный; о. ся
омилостћти -щу -стять зав.; 

омилощéный
омилощíня -я с
омилóщовати -щую -ють 

незав.; ный
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оминáти -нать -нають 
незав.; ный

омывáти незав.; ный
омќти -ќю -ќють зав.; тый
омќтя -я с
омлївáня -я с
омлївáти -вать -вáють 

незав.
омлΐти -лΐю -лΐють зав.;  

тый
óмнібус -у/-а -ів м; óвый
омнóго адв.
омоґрáф -а м
омолоджáти і 

омолóджовати незав.;  
ный

омолоджíня -я с
омолодΐти -ΐю -ΐють зав.;  

тый, лый
омолодћти -джу -дять зав.; 

омолоджéный
омолотћти -чу -тять зав.; 

омолочéный
омóнім -а -ів м
омонíмія -ії ж;  

омонімíчный
оморóчовати -чую -ють 

незав.; ный
оморочíня -я с
оморочíти -чу -чать зав.; 

оморочéный
омотáня -я с
омотáти зав.; ный
омóтка -ы -ток ж; óвый
омóтовати -тýю -ють незав.; 

ный
омочíти -чу -чать зав.; 

омочéный
омóчовати -чую -ють 

незав.; ный
óмул -у м
омулћти -лю -лять зав.; 

омулéный
омуровáти -рýю -ють зав.; 

ный
ом(н)њкнути -ну -нуть зав.; 

тый
ом(н)њкнутя -я с
онá, онó, онћ/внá, внó, внћ 

прон.
онáкый, онáко адв.
онанíзм -у м; онанíста -ы м; 

ка -ы -ток ж
онáнія -ії ж
онановáти -нýю -ють незав.

онáчіти ся -чу ся -чать ся 
незав.

Ондáва -ы ж; скый
Ондáвка -ы -вок ж; 

Ондавчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; скый

ондáтра -ы -тер ж; 
ондáтрїй, -óвый

ондулáція -ії ж; 
ондулáчный

ондуловáти -лýю -ють 
незав.; ный

ондуловáчка -ы -чок ж
онедóвго адв.
онескореный; ї/о адв.;  

ость -и ж
онескорћти ся -рю ся -рять 

ся зав.
онїмíня -я с
онїмíти -íю -ють зав.; 

онїмéный, онїмíтый
онћ/внћ прон.
онћкати незав.  

(ослов. в 3-й особі мн. ч.)
óный
онколóґія -ії ж; лóґ -а -ів м;  

лóґічка -ы -чок ж;  
лоґíчный; о адв.

онó/внó прон.
оновлéный; ї/о адв.;  

ость -и ж
оновíня -я с/оновлíня -я с
оновћти -влю -влять зав.; 

онов(л)éный
онóвлёваня -я с
онóвлёвати -влюю -ють 

незав.; ный
ономáстіка -ы ж; 

ономастíчный
ономатолóґія -ії ж;  

лоґíчный
ономатопóя -ї ж; 

ономатопоíчный
Онтáріо -я с; онтарíйскый
онтоґенéза -ы ж;  

ґенетíчный
онтолóґія -ії ж; лоґíчный; 

о адв.
онýчка -ы -чок ж
онучкáрь -њ -ΐв м; ка -ы  

-рёк ж; скый
онЂхати зав.; ный
онЂховати -хую -ють 

незав.; ный
оолíт -у м; óвый

опáдати -дать -дають зав.; 
ный

опáдовати -дує -дують 
незав.; ный

óпак -у м
опаковáня -я с (слов.)
опаковáти -кýю -ють незав.; 

ный; ї/о адв.; ость  
-и ж

óпал -у м; óвый; о адв.
опáл (дерéво) м
опалáти незав.; ный
опалáчка -ы -чок ж; óвый
опаленћна -ы -нин ж; óвый
опáлёваня -я с
опáлёвати -люю -ють 

незав.; ный; о. ся
опáлёвач -а -ів м; ка -ы  

-чок ж
опалΐня -я с
опалћти -лю -лять зав.; 

опалéный; о. ся
опáлка -ы -лок ж
óпалок -лка -ів м
опалњти незав.; о. ся
опам(н)ятáти ся зав.; ный
опановáти -ную -ють зав.;  

ный; о. ся
опанцеровáти -рýю -ють 

зав.; ный
опаприковáти -кýю -ють 

зав.; ный
óпар -у м
опаренћна -ы -нин ж;  

óвый
опáрёваня -я с
опáрёвати -рюю -ють 

незав.; ный; о. ся
опáрити -рю -рять зав.; 

опáреный; о. ся
опáрт (опарт) -у м
опасáти -шу -шуть зав.; 

опасáный; о. ся
опасковáти -кýю -ють зав.; 

ный
опаскýджованя -я с
опаскýджовати -джую -ють 

незав.; ный; о. ся
опаскудћти -джу -дять зав.; 

опаскуджéный; о. ся
опáсовати -сую -ють незав.; 

ный; о. ся
опáсок -ска/-у м
опáсти -де -дуть зав.
óпасть -и -ей ж
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опáт -а -ів м; тьскый;  
тство -а с

опáтрёвати -рюю -рюють 
незав.; ный

опатрΐня -я с (слов.)
опатрћти -рю -рять зав.; 

опатрéный
опатровáтель -я -їв м; ка  

-ы -лёк ж; скый
опатрóвник -а -ів м; 

опатрóвнічка -ы -чок ж; 
опатровнíцькый

опекáнець -нця -їв м
опéлёваня я с
опéлёвати -люю -ють 

незав.; ный
опелΐня -я с
опелћти -лю -лять зав.; 

опелéный
опéра -ы опéр ж; ный
оперáдло -а -дел с; óвый
оперáня -я с
оперáтер -а м; ка -ы -рок ж
оператíвный; ї/о адв.;  

ость -и ж
оперáти незав.; ный; о. ся
оперáтор -а -ів м; ка -ы 

рок ж
оперáція -ії -ій ж; 

оперáчный
оперáчка -ы -чок ж (слов.)
опéред/впéред адв.
оперéджовати -джую -ють 

незав.; ный
опередћти -джу -дять зав.; 

опереджéный
оперéта -ы -рет ж; ный
оперовáня -я с
оперовáти -рýю -ють незав.; 

ный
опéрти óпру -руть зав.; 

опéртый; о. ся
опечí -чý -чýть зав.; ный;  

ость -и ж; о. ся
опечíня -я с
опіáт -у м
опíвночі адв.
опізнéный; ї/о адв.;  

ость -и ж
опізнΐня -я с
опізнћти -ню -нять зав.; 

опізнéный; о. ся
опікáня -я
опікáти незав.; ный
опірéнець -нця -їв м

опірéный; ость -и ж
опíрёваня -я с
опíрёвати -рює -рюють 

незав.; ный; о. ся
опірΐня -я с
опірћти -рить -рять зав.; 

о. ся
óпіум -у і óпій -я м;  

опіóвый
опивáня -я с
опивáти незав.; ный; о. ся
опиловáти -лýю -ють зав.; 

ный
опћлкы -лок ж лем мн.  

(з пиловáня пћлником)
óпис -у -ів м; óвый; ость 

-и ж
описáня -я с
описáти -шу -шуть зав.; 

описáный; о. ся
óписный; ї/о адв.;  

ость -и ж
опћсованя -я с
опћсовати -сую -ють незав.; 

ный; о. ся
опћти -пю -пють зав.; тый; 

о. ся
опитњ -њ с
опќрь -њ -їв і упќрь -я -їв м
оплáкати -плáчу -чуть зав.; 

оплáканый
оплáкованя -я с
оплáковати -кую -ють 

незав.; ный
оплáта -ы -лат ж
оплатћти ся -тить ся -тять 

ся зав.; оплачéный
оплáчовати ся -чує ся  

-чують ся незав.
оплéскати зав.; ный
оплéсти -éту -туть зав.; 

оплéтеный
оплΐснїти -нїє -нїють зав.; 

оплΐснїтый
оплїтáня -я с
оплїтáти незав.; оплїтáный
оплїтáчкы -чок ж лем мн. 

(слов.)
оплΐтовати -тую -ють 

незав.; ный
óплїча -а с
оплывáня -я с
оплывáти незав.; ный
оплóднёвати -нюю -ють 

незав.; ный

оплоднћти -ню -нять зав.; 
оплоднéный

оплодотворíня -я с
оплодотворћти -рю -рять 

зав.; оплодотворéный; 
о. ся

оплодотворњти незав.;  
о. ся

опломбовáня -я с
опломбовáти -бýю -ють 

зав.; ный
оплотћти -чу -тять зав.; 

оплочéный
оплочíня -я с
оплóчовати -чую -ють 

незав.; ный
оплювáти зав.; 

оплювáный
оповідáти незав.; ный
оповідáня -я с і повідáня 

-я с
оповістћти -щу -стять зав.; 

оповіщéный
оповіщáти незав.; ный
опогáнёвати -нюю -ють 

незав.; ный
опоганћти -ню -нять зав.; 

опоганéный
оподлївáти і оподлњти 

незав.; ный
оподлΐня -я с
оподлΐти -лΐю -ють зав.;  

тый
опоџный; ї/о адв.; ость  

-и ж
опóёваный; ость -и ж
опóёваня -я с
опóёвати -óюю -ють незав.; 

о. ся
опозíція -ії ж; опозíчный;  

ї/о адв.
опозíчник -а -ів м; чка -ы  

-чок ж
опознавáня -я с
опознавáти незав.; ный
опóзнати зав.; ный
опоΐня -я с
опóїти -óю -óять зав.; о. ся
опойный; ї/о адв.; ость 

-и ж
ополóканя -я с
ополóкати зав.; ный; о. ся
ополóковати -кую -ють 

незав.; ный
опоминáти незав.; ный
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опóна -ы ж (слов.)
опонéнт -а -ів м; ка -ы -ток 

ж; опонéнтьскый
опонентýра -ы -тур ж
опоновáти -нýю -ють 

незав.; ный
опóра -ы опор ж
опораΐти -ю -ять зав.; 

опораџный; о. ся
опóрный
опоросћти ся -сить ся  

-сять ся зав.;  
опоросéна (свинњ)

опорошќти -шу -шать зав.; 
опорошéный; о. ся

опорóшовати -шую -ють 
незав.; ный; о. ся

опортунíзм -у м; 
опортунíста -ы -
ів м; ка -ы -ток ж; 
опортуністíчный;  
ї/о адв.

опорядћти -джу -дять зав.; 
опорядженый; о. ся

опосерéдствовáти -вую  
-ють зав.; ный

опрáва -ы опрáв ж; ный
оправáрь -я -ΐв м
опрáвданя -я с
опрáвдати зав.; ный; о. ся
опрáвдованя -я с
опрáвдовати -дую -дують 

незав.; ный
опрáвити -влю -влять зав.; 

опрáв(л)еный
опрáвлёваня -я с
опрáвлёвати -люю -ють 

незав.; ный
опрáвнéный; ї/о адв.;  

ость -и ж
опрáвнёвати -нюю -ють 

незав.; ный
оправнΐня -я с
оправнћти -ню -нять зав.
оправóвня -ї -вень ж
опрáжыти -жу -жать зав.; 

опрáженый
опрацовáня -я с
опрацовáти -цýю -ють зав.; 

ный; ость -и ж
опредїлћти -лю -лять зав.; 

опредїлéный
опредїлњти незав.; ный
опредмéтити -чу -тять зав.; 

опредмéченый

опредмéчовати -чую -ють 
незав.; ный

опрΐти/спрΐти -рΐє -ΐють;  
тый

опробовáти -бýю -ють зав.; 
ный

опрóс -а -ів м (анкéта)
опросћти ся -шу ся -сять ся 

зав.; опрошéный
опростΐти -тΐю -тΐють зав.;  

лый
опростћти -щу -стять зав.; 

опрощéный
опрóшованя -я с
опрóшовати -шую -ють 

незав.; ный
опрощíня -я с
опрягáня -я с  

і впрягáня -я с
опрягáти незав.; ный і 

впрягáти незав.; ный
опрњгнути -ну -нуть зав.;  

тый; о. ся і впрњгнути  
-ну -нуть зав.; тый; в. ся

опрњгованя -я с і 
впрњгованя -я с

опрњговати і опрягáти 
незав.; ный; о. ся і 
впрњговати незав.

оптáнт -а -ів м; ка -ы -ток ж
оптатíв -а м
оптáція -ії ж;  

оптáчный
óптіка -ы ж; óптік -а -ів м; 

оптíчный; о адв.
оптімалізáція -ії ж; 

оптімалізáчный
оптімáлный; ї/о адв.
оптімíзм -а/-у м; оптімíста  

-ы м; ка -ы -ток ж;  
íчный; о адв.

óптімум -а м
оптовáня -я с
оптовáти -тýю -ють незав.; 

ный
опубліковáня -я с
опубліковáти -кýю -ють 

зав.; ный
опýкати -кать -ють зав.;  

ный
опунцовáти -цýю -ють зав.; 

ный
óпус -у
опустΐти -тΐю -тΐють зав.;  

тый, -лый

опустћти -щу -тять зав.; 
опущéный; о. ся

опустошáти і 
опустóшовати незав.;  
ный

опустошíня -я с
опустошќти -тóшу -шать 

зав.; опустошéный
óпух -у м
опухáня -я с і опýхованя  

-я с
опухáти і опýховати незав.; 

ный
опухлћна -ы -лин ж
опýхнути -ну -нуть зав.;  

тый
опухнýтя -я с
опущáти незав.; ный
опущéность -и ж
опущíня -я с
óпція -ії ж; óпчный
опянΐня -я с
опянΐти -нΐю -нΐють зав.;  

тый, -лый
опянћти -ню -нять зав.; 

опянéный
опяняти і опянёвати незав.; 

ный
орабовáти -бýю -ють зав.; 

ный
Орáва -ы ж; Оравáн -а  

-áн/-ів м; ка -ы -нок ж;  
орáвскый

орáло -а с (арх.) (плуг)
орамовáти -мую -ють зав.; 

ный
оранґýтан -а -ів м
оранжáда -ы -жад ж
опранжóвый; о адв.
оранíця -ї -нíць ж
оранћна -ы ж; óвый
орáнка -ы -нок ж
орáня -я с
орáти óрю -еме незав.;  

ный
орáтор -а -ів м; 

орáторьскый; ство -а с
оратóрія -ії ж
орáч (арх. оратáй) -á -íв м
орáчка -ы -чок ж
орбíта -ы -бíт ж; 

орбітáлный
орґáзм -у м
óрґан -а/-у -ів м;  

óвый
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орґанізáтор -а -ів м; ка -ы 
-рок ж; орґанізáторьскый;  
ство -а с

Орґанізáція споџных 
нáродів ж

орґанізáція -ії ж; 
орґанізáчный; ї/о адв.

орґанíзм -у -ів мн
орґанізовáный; ї/о адв.;  

ость -и ж
орґанізовáня -я с
орґанізовáти -зýю -ють 

незав.; ный; о. ся
орґáнік -а -ів м
орґáніка -ы ж
орґанíста -ы -ів м; ка -ы  

-ток ж
орґанíчный; о адв.; ость 

-и ж
орґановáти -нýю -ють 

незав.
орґаноґéн -у -ів м
орґаноґенéза -ы -нез ж
орґаноґéнный
орґанолóґія -ії ж
орґаноплáстіка -ы -ж
орґанопрепарáт -у -ів м
орґанотерапéвт -а -ів м
орґанотерáпія -ії ж;  

терапевтíчный
óрґії -ій ж мн.
орґóна -ы і орґонћна -ы ж
óрда -ы орд ж
óрден -а -ів м
ордінáрный; ї/о адв.;  

ость -и ж
ордінáрь -њ -ΐв м
ордінáтор -а м; 

ордінáторьскый
ордінатýра -ы ж
ордінáція -ії ж;  

ордінáчный
ордінáчка -ы -чок ж (слов.)
ордіновáти -нýю -ють 

незав.
орéк -а (арх.)
орéл орлá -ів м; орлíця -ї  

-íць ж; óрлїй; óрлик -а -ів 
м; орлћско -а -лћск м і с

ореóла -ы ж
оріґінáл -у -ів м
оріґінáлный; ї/о адв.;  

ость -и ж
орíнґля -ї -ґель ж
Оріóн -а/-у м

орΐх -а -ів м; óвый
орїхóвник -а -ів м
орїшéць -шця м
орїшóк -шкá -ів м; óвый
Óрлик (Вќшнїй, Нћжнїй) -а м;  

Орлічáн a мн. -е -áн/-ів  
м; ка -ы -нок ж; орлíцькый

Óрлов -а м; Орлівчáн -а  
-áн/-ів м; ка -ы -нок ж;  
скый

óрлой -я м
орлњ -њти -áт с; орлњчій
орнамéнт -а/-у -ів м;  

áлный, óвый
орнаментáція -ії ж; 

орнаментáчный
орнамéнтіка -ы ж
орнаментовáня -я с
орнаментовáти -тýю -ють 

незав.; ный
орнітолóґія -ії ж; оґ -а м;  

лóґічка -ы -чок ж;  
лоґíчный

орнітофáвна -ы ж
óрный
ородовáти -дýю -ють незав.
ородóвник -а -ів м; 

ородóвнічка -ы -чок ж
оросΐня -я с і орошíня -я с
оросћтель -я -їв м; ный
оросћти -шу -сить зав.; 

оросéный і орошéный; 
о. ся

орóшовати -шую -ють 
незав.; ный

óрсáґ -а м  
(обл. – грáдьска, путь)

ортовáти -тýю -ють незав.; 
ный

ортовћско -а -вћск с
ортóвка -ы -вок ж; óвый
ортоґенéза -ы ж
ортоґрáм -у м
ортодóкс -у м; ный; ї/о 

адв.; ость -и ж
ортодóнт -а м
ортодóнція -ії ж; 

ортодóнчный
ортопéдія -ії ж; пéд -а м;  

ка -ы -док ж; педíчный
ортоскóпія -ії ж; ортоскóп 

-а м
Ортутóва -ой ж; 

Ортутовчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; ортутóвскый

óртуть -и ж; ортутљвый
орудΐти -дΐє -дΐють зав.;  

тый, лый
орфоґрáфія -ії ж;  

ґрафíчный
орфоéпія -ії ж;  

епíчный
орхéстер -тра -ів м; 

орхестрáлный, 
орхестрóвый

орхестрáнт -а м; ка -ы  
-ток ж

орхестрáція -ії ж
орхестріóн -а -ів м
орхідéя -ї ж; орхідеóвый, 

орхідéйный
орњбина -ы -бин ж; óвый
Орњбина -ы ж;  

Орябинчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; 
орябћньскый

орьєнт -у м (востóк, вќход); 
Орьєнт -у м (орьєнтáлна 
краΐна); орьєнтáлный;  
ї/о адв.; ость -и ж

орьєнталíстіка -ы ж; 
орьєнталíста -ы -тів м;  
ка -ы -ток ж; íчный

орьєнтáція -ії ж; 
орьєнтáчный; ї/о адв.

орьєнтовáня -я с
орьєнтовáти -тýю  

-ють незав. і зав.; 
орьєнтовáный; ость  
-и ж; о. ся

осá -ќ ос ж; óсїй; óсочка -ы 
-чок ж; осћско -а ж

осáда -ы -ад ж; ный, -óвый
осаджéный; ость -и ж
осаджíня -я с
осáджованя -я
осáджовати -джую -ють 

незав.; ный; о. ся
осадћти -джу -дять зав.; 

о. ся
осáдка -ы -док ж; óвый
Осáдне -ого с; Осадчáн -а  

-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
осаднњньскый

осáдник -а -ів м; осáднічка 
-ы -чок ж; осаднíцькый

Осáка -ы ж; Осачáн -а  
-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
осáцькый

осамíти -мíю -ють зав.
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осамíтный; ё адв.; 
осамíтность -и ж

осамівáти незав.
осамостатнћти -ню -нять 

зав.; осамостатнéный; 
о. ся

осамостáтнёвати -нюю  
-ють незав.; ный; о. ся

осамочéный; ї/о адв.;  
ость -и ж

осатанΐти -ΐє -ΐють зав.;  
тый, -лый

Освєнчíм -а/-у м; 
освєнчíмскый

освíдчіти -чу -чать зав.; 
освíдченый; ость -и ж; 
о. ся

освíдчовати -чую -ють 
незав.; ный; о. ся

освіжíня -я с
освіжќти -жу -жать зав.; 

освіжéный; о. ся
освíжовати -жую -ють 

незав.; ный; о. ся
освíжовач -а -ів м
освíжуючій і освіжáючій;  

о адв.
освíта -ы ж; óвый, нїй;  

во/нё адв.
освітћтель -я -їв м; ный,  

-скый
освітћти -щу -тять зав.; 

освіщéный; освіщéность 
-и ж (научíти)

освітћти -чу -тять зав.; 
освíченый; ность -и ж 
(свíтлом)

освíтлёваня -я с
освíтлёвати -люю -ють 

незав.; ный
освітлΐти -лΐю -ють зав.;  

тый, лый
освітлћти -тлю -тлять зав.; 

освітлéный
освітњн -а -ів м; ка -ы -нок ж
освічíня -я с
освíчованя -я с
освíчовати -чую -ють 

незав.; ный
освіщáти незав.; 

освіщáный; о. ся
освіщíня -я с
освóёваня -я с
освóёвати -вóюю -ють 

незав.; ный

освоΐня -я с
освóїти -вóю -вóять зав.; 

освóєный
освятћтель -я -їв м; скый
освятћти -чу -тять зав.; 

освячéный
освячíня -я с
освњчованя -я с
освњчовати -чую -ють 

незав.; ный
осéл -слá -слíв м; ослїй  

і ослњчій
осéлка -ы -лок ж
осéлник -а -ів м
осеменΐня -я с
осеменћти -ню -нять зав.; 

осеменéный
осеменњти незав.; ный
осéт -а м; осéтя -я с гром.
осївáня -я с
осївáти незав.; ный
осїдáня -я с
осїдáти -ать -ють незав.
осїдлáня -я с
осїдлáти зав.; ный; ость 

-и ж
осїкáти незав.; ный
осΐлый; осΐлость -и ж
осїнћти -нить -нять зав.; 

осїнéный (арх.)
осїнњти незав.; ный (арх.)
óсїнь óсени ж; осїннíй; 

óсїнка -ы -нок ж
осїсти осњде осњдуть зав.
осїчí -чý -чýть зав.; 

осΐченый
осΐяня -я с
осΐяти осΐю -ють зав.; 

осїњный (зéрном)
осїњти зав.; осїњный 

(дýмков)
осивáти незав.; ный
осивíти -вíю -ють зав.; тый
осћво -а -сћв с
осћка -ы осћк ж; óвый і 

осћна -ы ж; осинóвый
осћканя -я с
осћкати зав.; осћканый; 

о. ся
осћкованя -я с
осћковати -кую -ють незав.; 

ный; о. ся
осћнёвати і осинњти незав.; 

ный; о. ся
осинΐня -я с

осинΐти -нΐю -нΐють зав.;  
тый

осћпнути -ну -нуть зав.; 
осћпнутый

осћротΐня -я с
осиротΐти -тΐю -тΐють зав.; 

осиротΐлый
осиротћти -чу -тять зав.; 

осирочéный
осирочíня -я
осирóчованя -я 
осирóчовати -чую -ють 

незав.; ный
Óсиф -а -ів м
осичíна -ы ж
осќпаня -я с
осќпати -плю -плять зав.; 

осќпаный; о. ся
óсыпкы -пок ж лем мн.
осќпованя -я с
осќповати -пую -ють 

незав.; ный; о. ся
оскалповáня -я с
оскалповáти -пýю -ють зав.; 

ный
Óскар -а м
осквéрнёвати -нюю -ють і 

осквернњти незав.; ный
осквернΐня -я с
осквернћтель -я -їв м; ка  

-ы -лёк ж
осквернћти -ню -нять зав.; 

осквернéный
оскоблћти -блю -блять зав.; 

оскоблéный
оскóмина -ы -ж
оскóрба -ы -ж
оскорбћти -блю -блять зав.; 

оскорблéный
оскóрблёваня -я с
оскорблёвати -люю -ть і 

оскорблњти незав.; ный
оскорблΐня -я с
оскýбовати -бую -ють 

незав.; ный
оскубстћ -бý -буть зав.; 

оскубáный
ослá -ќ -сéл ж; осéлка -ы  

-лок ж
ослабíня -я с
ослабíти -íю -íють зав.; 

ослабíтый, ослабíлый
ослабћти -блю -блять зав.; 

ослаблéный
ослаблΐня -я с
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ослáблёваня -я с
ослáблёвати  

і ослаблњти незав.;  
ный

ослáбнути -ну -нуть зав.;  
тый

ослáва -ы ослáв ж
ославéнець -нця -їв м; 

ославенкќня -ї -кынь ж
ослáвити -влю -влять зав.; 

ослáвленый
ослáвлёваня -я с
ослáвлёвати -люю -ють 

незав.; ный
ослáвный; ї/о адв.
ославњнёвати -нюю -ють 

незав.; ный; о. ся
ославянћти -ню -нять зав.; 

ославянéный; о. ся
ослїплΐня -я с
ослїпћти -плю -плять зав.; 

ослїплéный
ослїплњти і ослΐплёвати 

незав.; ный
ослΐпнути -ну -нуть зав.;  

тый
ослћзнути -не -нуть зав.;  

тый
óслик -а -ків м; ослњ -яти  

-ят с
ослћнёваня -я с
ослћнёвати -нюю -ють 

незав.; ный
ослинΐня -я с
ослинћти -ню -нять зав.; 

ослинéный
ослћця -ї -ћць ж
Óсло -а с і незм.; Ословчáн 

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
ослóскый

ослободжíня -я с
ослобóджованя -я с
ослобóджовати -джую -ють 

незав.; ный
ослободћтель -я -їв м;  

ка -ы -лёк ж
ослободћти -джу -дять зав.; 

ослободжéный
ослов(л)ΐня -я с
ословћти -влю -влять зав.; 

ослов(л)éный
ослóвлёваня -я с
ослóвлёвати -влюю -ють 

незав.; ный
ослњтина -ы ж

осмáглый; о адв.; ость  
-и ж

осмáжыти -жу -жать зав.; 
осмáженый

осмáжовати -жую -ють 
незав.; ный

Осмáнія -ії ж; осмáньскый
осмíлёвати -люю -ють 

незав.; ный; о. ся
осмілΐня -я с
осмілΐти -лΐю -лΐють зав.;  

тый
осмілћти -лю -лять зав.; 

осмілéный; о. ся
осмíяня -я
осмíёвати -мíюю -ють 

незав.; ный
осмíяти осмíю -ють зав.; 

осмíяный
осмќкати зав.; ный
осмќкнути -ну -нуть зав.;  

тый
осмќковати -кую -ють 

незав.; ный
осмыслΐня -я с
осмыслћти -лю -лять зав.; 

осмыслéный
осмыслњти і осмќслёвати 

незав.; ный
осмóлёвати -люю -ють 

незав.; ный
осмолћти -лю -лять зав.; 

осмолéный
осмолќґати  зав.; ный; 

о. ся
осмолќґовати -ґую -ють 

незав.; ный; о. ся
осмóтрёвати -рюю -ють 

незав.; ный
осмотрћти -рю -рять зав.; 

осмотрéный
оснїжíня -я с
оснїжќти -жыть -жать зав.; 

оснїжéный
оснїжованя -я с
оснΐжовати і оснїжáти 

незав.; ный
оснóва -ы -нóв ж; ный
основáня -я с
основáтель -я -їв м; ка -ы 

-лёк ж
основáтельскый; ство -а с
основáти -снýю -ють зав.; 

основáный
основлњти незав.; ный

основополóжник -а -ів м
осóба -ы -соб ж; осóбный;  

ї/о адв.
особлћвый; о адв.  

і осóбый; о адв.
осóбность -и ж; 

осóбностный; ї/о адв.
осовíти -íю -ють зав.; лый
осожáк -а -ів м (слов.)
осознавáти і усвідомлњти 

незав.; ный
осознáня -я і усвідомлΐня 

-я с
осознáти і усвідомћти зав.;  

осознáный  
і усвідомлéный

осокачíня -я с
осокачíти ся -чу ся -чать 

ся зав.
осолΐня -я с
осолћти -лю -лять зав.; 

осолéный
осолоджíня -я с
осолóджованя -я с
осолóджовати -джую -ють 

незав.  -ный
осолодћти -джу -дять зав.; 

осолоджéный
осоплявíти -вíю -вíють зав.; 

осоплявéный
оспівáня -я с
оспівáти зав.; ный
оспíвованя -я с
оспíвовати -вую -ють 

незав.; ный
оспíвовач -а -ів м; ка -ы  

-чок ж
оспырховáти -хýю -ють 

зав.; ный; о. ся (слов.)
оспростΐти -тΐю -тїють зав.; 

лый
оставáти незав.
остарΐня -я с
остарΐти -рΐю -ють зав.;  

тый
остатнї парт.
остáтнїй
остáток -тку -ів м
остатóчный; о/ї адв.
остентатíвный; о адв.;  

ость -и ж
остеолóґія -ії ж; лоґíчный
остеомéтрія -ії ж;  

метрíчный
остеотóмія -ії ж
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остеречí  -жý -жýть зав.; 
остерéженый  
і встеречí

остывáти незав.; ный
остќнути -ну -нуть зав.  

і остќти; тый
остовпíти -пíю -ють зав.; 

остовпíтый
остонóга -ы ж/стонóга -ы ж/

стонóжка -ы ж
Острава -ы ж; Остравчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
острáвскый

острáшыти -у -шать зав.; 
острáшеный; о. ся

острїлёвати -люю -ють 
незав.; ный

острΐня -я
остригнýти -ну -нуть зав.;  

тый
острћговати -гую -ють 

незав.; ный
острћти -рю -рять незав.; 

острéный
остричí -жý -жýть зав.; 

острћженый; о. ся  
і встричí

острќй; о адв.; ость -и ж
óстров -а -ів м; ный; 

островик -а -ів м
острóвка -ы -вок ж; óвый
острóга -ы -ог ж; óвый; 

острóжка -ы -жок ж
острогрáнный
остродефіцíтный
острóжок -жка м
острозýбый
остролћстый
остронасмеровáный
остронóсый
óстрость -и ж
остротá -ќ
остроýглый
остроýмный
остроýхый
острохарактéрный
острочáнка -ы -нок ж
остроязќчный
остругáти зав.; остругáный
острњмбати зав.;  -ный; о. 

ся
остуджáти і остýджовати 

незав.; ный
остудћти -джу -дять зав.; 

остуджéный

Остýрня -ї ж; Остурнњн -а  
-њн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
остурнњньскый

óстя -я с і вíстя -я с
осýга і осýха -ы ж
óсуд -у м; óвый, -ный;  

ово адв.; óвость -и ж;  
ность -и ж

осýджовати і осуджáти 
незав.; ный

осудћти -джу -дять зав.; 
осуджéный

осукáти зав.; осукáный
óсух -а -ів м
осушќти -шу -шать зав.; 

осушéный; о. ся
осýшка -ы -шок ж
осýшованя -я с
осýшовати -шую -ють 

незав.; ный
осýшовач -а -ів м і 

осушќтель -ля м
осуществћти -влю -влять 

зав.; осуществлéный
осуществлΐня -я с
осуществлњти незав; ный; 

о. ся
осцілáція -ії ж; осцілáчный
осціловáти -лýю -ють 

незав.; ный
ось, óси óсей ж
отáва -ы ж; отáвный; 

отáвка -ы -ж;  
отáвочка -ы -чок

оталáбаня -я с
оталáбати зав.; ный
оталáбованя -я с
оталáбовати -бую -ють 

незав.; ный
отáра -ы -тар ж
отварњти незав.; ный
отвердћтель -я -їв м
отверджíня -я с
отвéрднути -не -нуть зав.; 

тый
отвíт -у м (обл.)
отвíтити -чу -тять зав. (обл.)
отвічáти незав. (обл.)
óтвор -у -ів м; óвый
отворéный; ї/о адв.;  

ость -и ж
отворΐня -я с
отворћти -ю -рять зав.;  

о. ся
отелΐня -я с

отелћти ся -лить ся -лять 
ся зав.; отелéна (корóва)

отéмнёвати -нюю -нюють 
незав.; ный; о. ся

отемнΐти -нΐю -нΐють зав.; 
отемнéный; о. ся

отéплёваня -я с
отéплёвати -лює -люють 

незав.; ный; о. ся
отеплёвáчкы -чок ж мн.
отеплΐти -лΐє -лΐють зав.;  

тый
отеплћти -плю -плять зав.; 

отеплéный
отерáти незав.; ный; о. ся
отéрти -тру -труть зав.; 

отéртый; о. ся
отерезвíня -я с
отерезвíти -вíю -вíють зав;  

тый, -лый
отерезвлњти незав.; ный; 

о. ся
отесáня -я с
отесáти -шу -шуть зав.; 

отесáный
отéсованя -я с
отéсовати -сую -ють незав.; 

ный
отестовáти -тýю -тýють 

зав.; ный; ность -и ж
отéць отцњ -ΐв м; 

отцљвскый, óтчій
отіáтер -тра -ів м
отіáтрія -ії ж
отітулковáти -кýю -ють зав.; 

ный
отітуловáти -лýю -ють зав.; 

ный
óтїпкы -пок ж мн.
отќти -тќю -тќють зав.; 

отќтый; тость -и ж
отќтя -я с
отычíня -я с
отычíти -чу -чать зав.; 

отычéный
отќчованя -я с
отќчовати -чую -ють 

незав.; ный
óтлак -у -ів м
Óто -а м
отовкáня -я с
отовкáти незав.; ный; о. ся
отовчí -чý -чуть зав.; 

отóвченый; о. ся
отовчíня -я с
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отоларінґолóґ -а -ів м
отоларінґолóґія -ії ж;  

ґíчный
отолóґія -ії ж; лóґ -а м;  

лоґíчный
отомáн -а -ів м
отопћти -плю -плять зав.; 

отоплéный
отоплњти  

і отóплёвати незав.;  
ный

ототóжнёваня -я с
ототóжнёвати -нюю -ють 

незав.; ный
ототожнΐня -я с
ототожнћти -ню -нять зав.; 

ототожнéный
отофóн -а -ів м
отрáва -ы -рав ж  

і отрóва -ы -рóв ж
отпрáва -ы ж; вный
отравлΐня -я с
отрáвити -влю -лять 

зав.; отрав(л)éный; 
отрав(л)éность -и ж; о. 
ся

отрáвный; ї/о адв.;  
ость -и ж

отрáвлёвати і отравлњти 
незав.; ный; о. ся

отрáвлёвач -а -ів м; ка -ы 
-чок ж

отрепáный; ї/о адв.;  
ость -и ж

отрепáня -я с
отрепáти -плю -плють зав.; 

отрепáный; ость -и ж; 
о. ся

отрΐпованя -я с
отрΐсканя -я с
отрΐскати зав.; ный; о. ся
отрΐсковати -кую -ють 

незав.; ный
отровћти і втровћти -влю  

-влять зав.;  
отров(л)éный  
і втров(л)éный

óтрок -а -ів м; ќня -ї -кќнь 
ж; отроцькый; ость -и ж, 
-цтво -а с

отрочíна -ы ж
отрочíня -я с
отрочíти -чу -чать незав.
óтрубы -руб ж лем мн.
отрубњный

отрошќна -ы -ж; нка -ы  
-нок ж; óвый

отрушќти -шу -шать незав.; 
отрушéный

отрясáня -я с
отрясáти і отрњсовати 

незав.; ный
отрњсованя -я с
отрњсти -сý -сýть зав.; 

отрясéный
отужíня -я с
отужќти -жу -жать зав.; 

отужéный; о. ся
отýжованя -я с
отýжовати -жую -ють 

незав.; ный; о. ся
отумáнёваня -я с
отумáнёвати -нюю -ють 

незав.; ный; ость -и ж
отуманΐня -я с
отуманћти -ню -нять зав.; 

отуманéный; ость -и ж
отуплΐня -я с
отупíти -пíю -пíють зав.; 

отупíлый, -тый
отупћти -плю -плять зав.; 

отуплéный
отýпный; ї/о адв.; ость  

-и ж
отýпованя -я с
отýповати -пую -ють незав.; 

ный
отцёвскый; отцёвство -а с
отцюзнћна -ы ж (обл.) і 

отцЂвщіна -ы ж (обл.); 
і нянькíвщіна -ы ж; і 
отчíна -ы ж

отченáш -а м; шик -а м
óтчество -а -честв с
отчíзна -ы ж і отчíна
отчíм -а -íв м
офарбћти -блю -блять зав.; 

офарблéный
офачовáти -чýю -ють зав.; 

офачовáный
офéра/офíра -ы ж
оферовáти -рýю -ють 

незав.; ный
офіціáлный; ї/о адв.;  

ость -и ж
офіціóзный; ї/о адв.;  

ость -и ж
офіцíр -а -ів м; 

офіцíрьскый; 
офіцíрство -а с

офіаловíня -я с
офіаловíти -вíю -ють зав.; 

тый
офлњсканя -я с
офлњскати зав.; ный
офлњсковати -кую -ють 

незав.; ный
оформћти -млю -млять 

зав.; оформлéный
оформлΐня -я с
орормлњти незав.;  

ный
óфсайд -у -ів м; óвый
óфсет -у м; óвый
офталмолóґія -ії ж; лóґ -а  

-ів м; лóґічка -ы -чок ж;  
лоґíчный

офутровáня -я с
офутровáти -рýю -рýють 

зав.; ный
ох інт.
охабћти -блю -блять зав.; 

охаб(л)éный
охыблњти незав.; ный
охáбовати -бую -ють незав.; 

ный
охабнýти -ну -нуть зав.;  

тый
охарактерізовáня -я с
охарактерізовáти -зýю  

-зýють зав.;  
ный; ность -и ж

óхати незав.
óхват -у м; ный
охватћти -чу -тять зав.; 

охвáченый
охворїти -ΐю -ΐють зав.; тый
óхкати незав.
охлњлость -и ж  

і вхлњлость -и ж
охлњнути -ну -нуть зав.;  

тый і охлњти -ну -нуть 
зав.; тый, і вхлњнути  
-ну -нуть зав., і вхлњти  
-ну -нуть зав.

охлњпати ся зав.; 
охлњпаный

охмелћти -лю -лять 
зав.; охмелéный; 
охмелéность; о. ся

охолоджíня -я с
охолóджованя -я с
охолóджовати -джую  

-джують незав.; ный; 
о. ся
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охолодΐти -дΐю -дΐють зав.;  
тый, -лый

охолодћти -джу -дять зав.; 
охолоджéный; о. ся

охоплΐня -я с
охóпити -плю -плять зав.; 

охóпленый
охóплёваня -я с
охóплёвати -люю -ють 

незав.; ный; ость -и ж
охóта -ы ж; охóтный;  

ї/о адв.
охрáна -ы ж; охранный
охрáнёваня -я с
охрáнёвати -нюю -ють 

незав.; ный
охранїня -я с
охранћти -ню -нять зав.; 

охранéный; о. ся
охрáнный
охрáнця -ї -їв м; кќня -нї  

-кќнь ж
охрестћти -рéщу -стять 

зав.; охрещéный; 
охрещéнность -и ж

охрестянћти -ню -нять зав.; 
охрестянéный; о. ся

охрещíня -я
охрéщованя -я 
охрéщовати -щую -ють 

незав.; ный
охромíти -мíю -мíють зав.; 

тый
охромћти -млю -лять 

зав.; охромлéный; 
охромлéность -и ж

оцвітáти -тать -тáють 
незав.; ный

оцвћти оцвћє/оцвћне зав.; 
оцвћтый

оцéт оцтý м; оцтóвый
оцíлка -ы -лок ж
оціновáти/оцінковáти 

зав.; оціновáный/
оцінковáный

оцїль -и ж
оцїнёваня -я с
оцїнёвати -нюю -ють незав.; 

ный
оцΐнёвач -а -ів м; ка -ы  

-чок ж
оцїнΐня -я с
оцїнћти -ню -нять зав.; 

оцїнéный
оцтовáня -я с

оцтовáти -тýю -ють незав.; 
ный

оцукрΐня -я с
оцукрћти -рю -рять зав.; 

оцукрéный
оцукрёвáти -рЂю -рЂють 

зав.; ный
очарéный; ї/о адв.; ость 

-и ж
очарћти -рю -рять зав.
очаровáный; ї/о адв.;  

ость -и ж
очаровáти -рýю -рýють зав.
очéкованя -я с
очéковати -кую -кують 

незав.; ный
очервíти -вíє -вíють зав.;  

тый, -лый
очерствíня -я
очéрствіти -віє -віють зав.; 

тый
очерствћти -влю -влять 

зав.; очерствлéный
óчерядь -и і вóчерядь -и ж
очівíсный; ї/о адв.;  

ость -и ж
очівћдный; ї/о -ость -и ж
очістћти -щу -стять зав.; 

очіщéный
очíстка -ы -ток ж
очіщíня -я с
очíщованя -я с
очíщовати -щую -щують 

незав.; ный
очíщовач -а -ів м; 

очíщовачка -ы -чок ж
óчко -а óчок с
очковáня -я с
очковáти -кýю -ють незав.; 

ный
очнíця -ї -íць ж
очóрнёваня -я с
очóрнёвати -нюю -ють 

незав.; ный
очорнΐня -я с
очорнΐти -нΐю -нΐють зав.;  

тый
очорнћти -ню -нять зав.; 

очорнéный
очортΐти -тΐю -тΐють зав.;  

лый
очýханя -я с
очýхати зав.; очýханый; 

о. ся
очýхованя -я с

очýховати -хую -ють незав.; 
ный; о. ся

ошалΐня -я
ошалΐти -лΐю -лΐють зав.; 

ошалΐтый; о. ся
ошалћти -шáлю -лять зав.; 

ошалéный
ошаловáня -я с
ошаловáти -лýю -лýють 

зав.; ошаловáный
ошалóвлёвати -люю -ють 

незав.; ный
ошáрпаный; ость -и ж
ошáрпаня -я с
ошатћти -чу -тять зав.; 

ошачéный
ошацовáти -цýю -ють зав.; 

ный
ошетрћти -рю -рять зав.; 

ошетрéный (слов.)
ошетровáтель -я -їв м; ка  

-ы -лёк ж (санітáр);  
скый

ошетрóвня -ї ж 
(амбулáнція)

ошкарéджовати -джую -ють 
незав.; ный

ошкаредћти -джу -дять 
зав.; ошкарéдженый

ошкарΐднути -ну -нуть зав.; 
тый

ошквáрити -рю -рять зав.; 
ошквáреный

ошкварковáти -кýю -ють 
зав.; ный

ошкрептáти -чу -чуть зав.; 
ошкрептáный

ошкрњбати зав.; 
ошкрњбаный; о. ся

ошкрњбовати -бую -ють 
незав.; ный; о. ся

ошкрњбкати зав.; 
ошкрњбканый

ошкрњбковати -кую -ють 
незав.; ный

ошмальцовáти -цýю -ють 
зав.; ный

ошмірґлёвáти -лЂю -ють 
зав.; ный

ошмќґати зав.; 
ошмќґаный

ошмќґовати -ґую -ють 
незав.; ный

ошóмрати зав.; ный 
(слов.)
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ошплњхнути -ну -нуть зав.; 
тый

óштєп -а/-у  
(шпортóва копíя – слов.)

оштрофовáти -фую -ють 
зав.; ный

ошýхати зав.; ошýханый
ошýховати -хую -ють 

незав.; ный

ошýхнути ся -ну ся -нуть ся 
зав.; тый

óща -і ощ ж
ощастливíти  

-вíю -вíють зав.;  
тый

ощестливћти -влю -влять 
зав.; ощастлив(л)éный; 
о. ся

ощíна -ы -íн ж (в ýлію)  
і вощíна -ы -íн ж

ощíпати незав.;  
ощíпаный

óщіпок -пка -ів м; óвый
ощíповати -пую -ють незав.; 

ный
ояловíти -вíє -вíють зав.;  

тый

па, папа інтеръєк.
пава -ы пав ж; пáвій; ка -ы 
 -вок; иско/ище ж і с 
Пáвел Пáвла м; лів; 

Пáвлик -а м
пáвза -ы, павз ж; óвый
павзовáти незав.
павіáн -а -ів м.; ик, ћско/
 ћще м; павіáньскый
павілóн -у -ів м; óвый; ик 

а -ів м
Пáвла -ы Пáвел ж; Пáвлів 
Павлíна -ы -íн ж; нин 
пáворозь -и ж
павýз -á -íв м; ик м
павузћти павýжу павýзять 

незав.; павýзь!  
павужíня с

павýзник і павузњник -а 
 -ів м
павýк -á -íв м; павýчій; 

чóк, павучкá -íв; 
павучћско -а м і с

павучíна -ы -чін ж; óвый; 
 ка -ы -нок ж; я с (гром.)
павýр -á -íв м; ик м;  

ћско/ћще м і с
павýтіця -ї -тіць ж
павучáйкы павучáёк мн.
пáвшал -у -ів м
павшалізовáти незав і зав.
павшáлный; о/ї адв.; 
 ость -и ж
паглёвáти незав.
пáгорбок пáгорбка -ів м; 
 горбкóвый
пáгорок пáгорка -ів м; 
 горкóвый
паґóда -ы -ґóд ж
пад -у -ів м; óвый; óм адв.

падáк -á -íв м; падачóк 
 -чкá м
пáданка -ы пáданок ж 
пáдати незав.
падішáх -а -ів м; ів
пáдло -а пáдел с
пáжба -ы пáжеб ж
пáжыть -и -тей ж
пажéра -ы -жéр ж 
пажерáк -á -íв м
пажерлћвый; о адв.; óсть 

-и ж
пáжыти незав.; іня с 
пажнíця -ї -нíць ж
пажрáвець пажрáвця 
 -вцїв м
пажрáвый; о адв.; ость 
 -и ж
паздΐря -я с (гром.)
пáзур -а -ів м; ћстый; ик; 
 иско/ище м
пáзуха -ы -зух; óвый 

пáзушный; 
 пáзушка -ы 
 -шок ж
пáйка -ы пáёк ж; óвый 
пайковáти незав.; ный; 
 ня с
пайкéлесы і пáйсликы 
 -ів мн.
пáйпа -ы пайп ж; óвый
пайстрýна -ы -трýн ж
пайтáш -á -íв м; ка -ы 
 -шок ж
пак, а пак адв. і парт.
пáка -ы пак ж.; óвый; 

пáчка -ы -чок; чћско ж; 
пáчча с

пáкель пáкля -їв м; пáклик 
м; пáклича -ати -ат с 

Пакістáн -у м; Пакістáнець 
-я -їв м; ка -ы -нок ж; 
пакістáньскый;

паковáти незав.; ня с; п. 
ся; п. собі/сі

пáкост -у -ів м; óвый
пакостћти пакóщу 

пакóстять незав.
пáкостнќй; о/ї адв.;  

ость -и ж
пáкость -и -ей ж
пакт -у -ів м; óвый
пактовáти незав.; ня с
пакýнок -нка -нків м; óвый; 

ча -ати -ат с
палáнка -ы палáнок ж; 
 óвый; ча -ати -ат с
палáнок -нка -нків м; óвый
палáта -ы палáт ж; ный; 
 ка -ы -ток ж 
палатíн а м; 

палатíньскый; нів
палаталізáція -ї ж
палаталізовáти незав.; 
 ный; п. ся
палáц -а -ів м; óвый
палачíнка -ы -нок ж; óвый; 

áрня -ї -рень ж
палачінтóвка -ы -вок ж
палáчка і впалáчка -ы 
 -чок ж
паленíця -ї -íць ж
паленћско -а -ћск с
палеоботáнік -а -ів м; 
 ічка -ы -чок ж; а -ы ж;  

íчный
палеоґрáфія -ї ж; ґраф -а 
 -ів м; íчный
пáлеолíт -у м; íчный; ный; 

óвый

П
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палеонтолóґія -ї ж; лóґ -а 
 -ів м; лóґічка -ы -чок ж; 
 лоґíчный
палеоцéн -у м; óвый 
Палéрмо -а с; Палермчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
скый

Палестћна -ы ж; 
Палестинчáн -а -áн/-ів і 
Палестћнець -нця 

 -нцїв м; Палестинчáнка 
і Палестћнка -ы -нок ж; 
палестиньскый

палета -ы -лет ж; óвый; 
 ный; ка -ы -ток ж
палетізáція -ї ж
палéто -а -лéт с; ко -а 
 -ток с
пáлець -лця -лцїв м; 

палцёвый; чік -а -ів м; 
 чћско -а м
палёк палькá -íв м
палісáда -ы -сáд ж; óвый; 

ный
палісáндер -дра -дрів м; 
 дрóвый
пáліця -ї -іць ж; љвый; 

пáлічка -ы -чок ж 
паліцёвáти незав.; ный; 
 ня с
палічковáти незав.; ня с
пáлїнка -ы -нок ж; óвый; 

палїнчáный; пáлїночка  
-ы -чок ж; пáлїнчиско і  
пáлїнчище ж; палїнчýга 
-ы ж

палїнчáрня -ї -рень ж; -ный 
палїня с
палїнчáрь -њ -íв м
палћво -а -лћв с; óвый
палћти пáлю -лять незав.;  

éный; палїня с
пáлка -ы -лок ж; óвый;  

очка -ы -чок ж
пáлма -ы -лем ж; óвый
палóмник -а -ів м 
палóмницькый; цтво -а с
Палóта -ы -лóт ж; Палотњн  

-а -њн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
палотяньскый

палпáція -ї ж; палпáчный 
палýба -ы -лýб ж; óвый і  

ный
пáля -ї ж
палчакќ -íв мн.

пáльба -ы -леб ж; 
палéбный

пáлька -ы -лёк ж; óвый
Пáмір -у м; пáмірьскый
пáморок -у -ів м
паморóчіти зав.; éный 
пáм(н)ять -ти (людьска п.)  

-ей мн. (п. компютера) ж;  
ёвый; ный; ник -а м

пам(н)ятáти -ам -áють 
незав.; п. ся; п. собі/сі

пам(н)њтка -ы -ток ж; óвый
пам(н)њткáрь -њ -ΐв м;  

ство -а с; ка -ы -рёк ж; 
пам(н)яткáрьскый

пам(н)ятлћвый; ость -и ж
пáмут -у -ів м; óвый
пампýх -á -íв м; шóк -шкá с
пáмфлет -а -ів м; íста -ы  

-ів м; ка -ы -ток ж;  
óвый; íчный

пан -а -íв м; óве мн.; ко м; 
пáньскый; ство -а с; ча 
-чати -чат с; áк -á -íв м

пáна, пáнабека парт.
Панáма -ы ж; Панамчáн -а  

-áн/-ів м; ка -ы -нок ж;  
скый

панáма (полотно) -ы -нам ж; 
óвый

панамерћцькый
панихíда -ы -íд ж; ный
панбóг і пáнбіг панабóга 

панубóгу В. панебóже м 
Пан Бог і Пан Біг (хріст. бог) 

м; пáнбожко -а м
панбогзнáє, панбогзнáть 

парт.
панбогхрáнь парт.
пáнґгарт, пáнкгарт -а -ів м; 

панґгартьскый (слов.)
пáнва -ы -нев ж; óвый;  

ічка -ы -чок ж
панвíця -ї -вíць ж (слов.)
пáнда -ы панд ж
пандéмія -ї ж; íчный
пандýра -ы -ів м; ный
панебóже інтеръєк.
паневрóпскый
панéл -а -ів м; óвый; ик;  

ћско/ище м 
панелáк -а м; óвый
панелáрня -ї -рень ж; 

панелáрьскый; ство с
панéнка -ы -нок ж (гов.)

пáніка -ы ж; панíчный
панікáрь -њ -їв м; ка -ы  

-рёк; скый; ство -а с 
пáнї -ї пань ж; панΐчка -ы  

-чок ж 
панћти ся незав. і зав.
панк -у м; óвый; áч -á  

-íв м
панкреáс -у -ів м; óвый, 

панкреатíчный
панкреатíн -а м; íчный
панна -ы панен ж; 

панéнство -а с; 
панéньскый; ость -и ж

пановáти незав.; ня с 
пановáчный; о/ї адв.;  

ость -и ж
пановћтый; о адв.; ость 

-и ж
панóвник -а -ів м; 

панóвницькый; цтво -а 
с; ічка -ы -чок ж

Панóнія -ї ж; панóньскый
панóптікум -у -ів с; 

паноптíчный
панорáма -ы -рáм ж; 

панораматíчный; о/ї 
адв.; ость -и ж

панóта -ы ж
пан превелéбный -а -ого,  

-íв -ых м
пáнслав -а -ів м
панславíзм -у м; 

панславíста -ы -ів м; ка  
-ы -ток ж; -тíчный

пáнство -а -ств с
пáнщіна -ы ж 
пáнт -у -ів мн.; ик -а -ів м
панталóны -лóн мн.
пантáрь -њ -íв м
пантеíзм -у м; íста -ы -ів м; 

ка -ы -ток ж; істíчный
пантеóн -у м
пáнтлічка -ы -чок ж
пáнтлик -а -ів м; -ича -ати  

-ат с
пантомíм -а -ів м; ка -ы  

-мок ж; ный
пантомíміка -ы ж; íчный
пантóфлї -їв мн.
панцакќ -íв мн.
пáнцірь -я -їв м; ёвый;  

рик; иско/ище 
панчовáти незав.; ный;  

ня с

палеонтолóґія панчовáти
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панчýк -á -їв м
пáнщіна -ы ж
пáнькати -ам -ають незав.;  

ня с; п. ся
пáпа -ы -ів м; скый; ство 

-а с
пáпа, пáпка -ы ж
папаґáй -я -їв м; чік
папалáш -а -ів м (слов.)
пáпати, пáпкати -ам -ають 

незав. ; ня с
папíла -ы -пíл ж; ка -ы -лок 

ж; óвый 
папíрка -ы -рок ж
папíрня -ї -рень ж
папірýс -а -ів м; óвый
пáпірь -я -їв м; -ї мн.;  

рљвый; рик; иско/ище; 
папíря (гром.)

папірьнћцтво -а -нћцтв с; 
папірнћцькый

пáпка -ы -пок ж; óвый
пáплан м; óвый; ик;  

иско/ище -а м і с
пáпороть -рти ж; 

пáпортёвый; 
папортянќй; ник м

папортћна -ы ж
папрíґа -ы -рíґ ж; óвый; 
папріґáш -у м; ка -ы -шок ж
папріґовáти незав.; ня с
папулёвáти -лЂю -лЂють 

незав.
папýля -ї папýль ж; -ёвый; 

папýлька -ы -лёк ж
папулњтый; о адв.
папýча -і -пýч ж; óвый; ка 

-ы -чок ж 
папучкáрня -ї -рень ж 
пáра -ы пар ж; ный; óвый
парабóла -ы -óл ж; 

параболíчный; о/ї адв.; 
ость ж 

Параґвáй -я м; Параґвáєць 
-йця -йцїв і Параґвайчáн  
-а -áн/-ів м; Параґвáйка  
-ы, Параґвáёк і 
Параґвайчáнка -ы -нок ж; 
скый

параґрáф -у -ів м
парáда -ы -рáд ж; ный; о/ 

ї адв.; ость -и ж
парáдёш -а -ів м; ка -ы  

-шок ж 
парадентóза -ы ж; ный

парадесáнтный
парадíґма -ы -íґм ж; -óвый
парадіґмáтіка -ы ж; 

парадіґматíчный; о адв.
парадíчка -ы -чок ж; óвый; 

парадічча -ти с
парадћти парáджу  

парáдять незав.; 
параджíня с; п. ся

параднќй; ик м; íця -íцї  
-íць ж; о/ї адв.; ость -и ж 

парадóкс -у -ів м; 
парадóксный; о/ї адв.;  
ость -и ж

паразíт -а -ів м; 
паразíтный; о/ї адв.;  
ость -и ж

паразітíзм -у м;  
паразітíчный; о/ї адв.;  
ость -и ж

паразітовáти незав.; ня с
паразітолóґія -ї ж; лóґ м;  

лоґíчка -ы -чок ж;  
лоґíчный

паразóль -я -їв м; ка -ы  
-лёк ж; я -яти -ят с; ча  
-ати -ат с

парáк -á -íв м
паралéла -ы -лéл ж; ка -ы  

-лок ж; ізáція -ї ж; íзм  
-у м

паралéлный; о/ї адв.;  
-ость -и -ей ж

парáліз -а м;  
паралітíчный; áція -ї ж;  
áтор -а -ів м

паралізовáти зав. і незав.;  
ный; ня с

парамéтер -мéтра -ів м; 
параметрóвый

паранóя -ї ж;  
паранóік м; ічка -чок ж; 
параноíчный; о/ї адв.;  
ость ж

парапéта -ы -пéт ж;  
ный і óвый

Парáска -ы -сок ж; 
Парáсчин

паратáксіс -у м; 
паратактíчный

парафíн -у -ів м; óвый 
парафіновáти незав. і зав.; 

ный; ня с 
парáфія -ї -ій ж; áн -а м;  

ка -ы -нок ж

парафовáти незав. і зав.;  
ня с

парафрáза -ы -фрáз ж;  
óвый

парафразовáти незав.  
і зав.; ный; ня с

парашутíзм -у м; 
парашутíста -ы -ів м; ка  
-ы -ток ж; íчный

пардóн -у -ів м 
пардóн інтеръєк.
пардоновáти незав. і зав.;  

ный; ня с
паренћна -ы -ин ж
паренћско -а -нћск с; óвый
парентéза -ы -тéз ж; 

парентетíчный
парібчíти -іть -ать незав.;  

ня с; чáк -á -íв м; чік -а  
-ів м; чиско -а і 

чище -а м
парíг -рóга -рóгів м; 

звычайно мн. парóгы; 
паріжóк -кá -íв м

Парíж -а м; Паріжáн -а -áн/ 
-ів м; -е мн.; Паріжáнка -ы 
-нок ж; парíзькый

Парћзівцї Парћзовець мн.; 
Паризівчáн -а -áн/-ів м;  
ка -нок ж; паризíвскый

пáрик -а -ів м; óвый
пáрити -ю -ять незав.;  

еный; п. ся; їня с 
парк -у -ів м; óвый; пáрчік 

-а -ів м
пáрка -ы -рок ж
паркáн -у -ів м; óвый;  

чік м
паркéт -у -ів м; óвый
паркéта -ы -кет ж; óвый
паркетáрь -њ -ΐв м; ка -ы  

-рёк ж; паркетáрьскый;  
ня -ї -рень ж

паркетовáти незав.; ный   
ня с

парковáти незав.; ный  
ня с

парковћско -а -виск с
пáркур -у м; -óвый
парламéнт -у -ів м; ный;  

áрный; арíзм -у м
парламентáрь -њ -їв м; ка  

-ы -рёк ж; ство -а с
пармезáн -у м; óвый; 

пармезáньскый

панчýк пармезáн
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парнаґéль -ґлњ -ґлїв м
Пáрнас -у м; пáрнаськый
пáрник м; пáрничок -чка  

-чків м
пáрный; о/ї адв.; ость  

-и ж
пáрнокопытный; ик -а  

-ів м
пáробок -рібка -рібків м; 

пáробочок -очка -ів м
паровáти незав.; ня с;  

п. ся
парóвникы -ів мн.
парóвня -ї -вень ж
паровóд -у -ів м; ный
паровóз -а -ів м; ник м;  

ный
парогáтый (слов.)
парогáч -а -ів м (слов.)
пароґенерáтор -а -ів м
пародізовáти і пародовáти 

незав.; ня с
парóдія -ї -дій ж; 

пародíчный; о/ї адв.;  
ость ж

парóль -я -їв м; ный
паронíмія -ї ж; -íчный
пароплáв -у -ів м; ба  

-ы -веб ж; чік м; ный;  
ство с

пáросток -стка -ів м; 
пáростковый

пáротурбíна -ы -бíн ж;  
óвый

пáрох -а -ів м; ія -ї -ій ж;  
íйный

парóхня -ї -хень ж; їчка -ы  
-їчок ж ; иско/ище ж;  
ёвый

парохнњрь -њ -ΐв м; ка -ы  
-рёк ж; парохнњрьскый;  
ство с

пáрта -ы парт ж; ка -ы 
парток ж

пáрте незм. с
партізáн -а -ів м; ка -ы  

-нок ж; партізáньскый;  
ство с;

партíйный; ик м; о/ї адв.; 
ость -и ж

пáртікула -ы -кул ж
партіóвый; ость ж
партітýра -ы -тýр ж; óвый; 

ный
партцíпій -я м 

пáртічка -ы -чок ж; óвый;  
овáный

партíя -ї -íй ж
пáртнер м; ка -рок ж;  

ство -а -нерств с; 
пáртнерьскый

пáру адв. і парт., і незм. нум.
пáрфін -у -ів м; óвый
парфіновáти незав.; ный;  

ня с; п. ся;
парфумéрія -ї -ій ж
парха -ы -ів мн.; áвый;  

áтый
парцéла -ы -цéл ж;  

óвый; áція -ї -ій ж; 
парцелáчный

парцеловáти незав.; ня с
парціáлный; о/ї адв.;  

ость -и ж
паршћвый; о адв.; ость -и 

ж; ець -вця -вцїв м
пас -а/-у -ів м; óвый; ик м; 

ћско/ћще м і с
пасáж -ы -ей ж; ный;  

óвый
пасажíр -а -ів м; ка -ы -рок 

ж; ство с; пасажíрьскый
пасáк -á -íв нежыв. м; ы 

мн.; пасáчік м; чћско/ 
чћще м

пасáк -а -ів жыв. м.; пасáци 
мн.; пасáчка -ы -чок ж

пасáт -у -ів м; ный
пасáти пáшу пáшуть незав.; 

ня с; п. ся
пасíв -у м; íта -ы ж; ный;  

о/ї адв.; ость -и ж
пасіровáти незав.; ный;  

ня с
пасíя -ї -íй ж
пáсїка -ы пáсік ж; óвый
пáсїчіти незав.; ня с
пáска -ы -сок ж; 

пасковáный
пáска (великóдна) ж; очка  

-ы -чок ж; пáсча -ати -ат с; 
пасчанќй 

пáскал -а/-у -ів м
паскýда -ы -кýд ж; ство  

-а ж
паскудћти -джу -дять 

незав.; паскуджíня -я с
паскýдный; ик м; ічка ж;  

о/ї адв.; ость ж
пáсмо -а пáсем с; óвый

пасовáти незав. і зав.; 
пасівнќй; о/ї адв.

пасовáти ся незав.
пасовáчка -ы -чок ж
пасóвець пасóвця -їв м
пасовћско -а -ћск с
пасóвка -ы -вок ж
пáсок пáска -ів м;  

паскóвый
пасомнíця -ї -іць ж
пáспорт -у -ів м; óвый
пáста -ы паст ж
пáства -ы -тев ж
паствћско -а -ћск с
пáстел -у; óвый; о адв.
пастéлка -ы -лок ж; óвый
пастерізáція -ї -ій ж
пастерізовáти незав.;  

ный; ня с
пастернáк -а -ів м; óвый
пастíлка -ы -лок ж; óвый
пáсти пасé пасýть незав.; 

п. ся 
пастырћти -ю -ять незав.
пастќрь -њ -ΐв м; ка -ы -рёк 

ж; ик м; ство с; ьскый 
пастовáти незав.; ня с
пáстор -а -ів м; -áція -ї ж;  

áчный
пасторáль -ї -лей ж; лный
пастракќ (пастраґќ, 

пестракќ) -íв мн.;  
овћтый

пáстред (росл.) -а м
пасть пáсти -ей ж;  

пáстічка -ы -чок ж
пасýнок -нку м 
Пáсха -ы ж; пасхáлія -ї ж; 

пасхáлный
пасьњнс -у м; óвый
пат -у -ів м; -óвый
Патаґóнія -ї ж; Патаґончáн 

-а м; ка -ы -нок ж; 
патаґóньскый

патáлія -ї -ій ж
патéлня -ї -лень ж
пáтент -у -ів м; óвый
патéнта -ы -тéнт ж; ка -ы  

-ток ж; ный
патентовáти незав.; ный;  

чій; ня с
пáтер пáтра пáтрів м; ик м; 

ство с
патернóстер -тра -ів м;  

óвый

парнаґéль патернóстер
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патетізовáти незав.; ный; 
ня с

патéтіка -ы ж; патетíчный;  
о/ї адв.; ость -и ж

патізóн -а -ів м; óвый
патíна -ы ж
патіновáти незав.; ня
патќка -ы патќк ж; чный
патыкáрь -њ -ΐв м; ка -ы  

-рёк ж; ный; ьскый
патычка -ы -чок ж; патќча 

с (гром.)
паткáнь -њ -їв м;  

паткáнїй
пáтлати -ам -ають незав.;  

ня с
патоґéн -а -ів м; нный;  

нность -и ж
патоґенéза ы ж
патóка -ы -ток ж; чный
патолóґія -ї ж; лóґ -а -ів м; 

лоґóве мн.; лоґíчка -ы  
-чок ж; íчный; о/ї адв.

пáтос -у м; ный; о/ї адв.
пáтрати -ам -ають незав.;  

ня с (слов.)
патріáрх -ы -ів м; óве мн.;  

áт -у -ів м
патріархáлный; о/ї адв.;  

ость -и ж 
патріóт -а -ів м; ка -ы -ток 

ж; íчный; íзм -у м
патріціáт -у -ів м
патріцій -я -їв м; ка -ы -ёк 

ж; скый
патрíчный; о/ї адв.;  

ость -и ж
пáтрити -ю -ять незав.;  

п. ся
патролёвáти -Ђю -Ђють 

незав.
патрóля -ї -рóль ж; льный
патрóн -а -ів м; ка -ы -нок ж 

жыв.; áт -у -ів м; ик  
-а -ів м

патрóна -ы -рóн ж нежыв.;  
ка -ы -нок ж

патроновáти незав.
патронтáшка -ы -шок ж;  

тáща -ати -ат с
пах -у -ів м; óвый; óта  

-ы -óт ж
пáхати -ам -ають незав.;  

ня с
пáхнути зав.

пахнњчій; о адв.; ка -ы  
-чок ж

пахóлок -лка -ів м (слов.);  
њтко с

пац -у м
пац інтеръєк.
пáцеркы -рок ж
пáцерник (росл.) -а -ів м;  

óвый
паціéнт -а -ів м; ка -ы -ток ж
паціфізм -у м; íста -ы -ів м; 

íстка -ы -ток ж; íчный;  
о адв.

паціфікáція -ї ж; чный
пáцка -ы -цок ж
пáцкати -ам -ають незав.;  

ня с
пáцнути зав.
пацовáти незав; ня с
пацóк -á -íв м
пацЂх -á -íв м
пáця -њти -њт с; тко -а -ток 

с; чій; чка -ы -чок ж
пáчка -ы -чок ж
пачмáґа -ы пачмáґ ж
пáчускы -ок мн.
пачусовáчка -ы -чок ж
пáша -ы -ів м жыв.; óве мн.
пáша -ы ж нежыв.
пáшенок -нка -нків м;  

-óвый
пашерáк -а -ів м; 

пашерáчка -ы -чок ж; ци 
-ків мн.; пашерáцькый;  
цтво -а с

пáшкал -у м (слов.)
пáшквіл -у -ів м
пашкíв пашкóва -óвів м
пашнíця -ї ж
пашовáти незав.;  

ный ; ня с
пащéка -ы пащéк ж;  

óвый
пањц -а -ів м
пеáн -а -ів м
певнΐти -нΐють незав.
певнћна -ы ж; -óвый
певнћти незав.
пéвный; о/ї адв.; ость  

-и ж
Пéґас -а -ів м
педаґóґіка -ы ж; педаґóґ 

м; ічка -чок ж; 
педаґоґíчный; о/ї адв.;  
ость -и ж 

педáла -ы педáл ж;  
ный і óвый

педáнт -а-ів м; ка -ток ж;  
ство -а с; педáнтьскый

педáнтный; о/ї адв.; ость 
-и ж 

педіáтріа -ї ж; педіáтер -тра 
-трів м; ічка -ы  
-чок ж; педіатрíчный

педікýра -ы ж; педікéр -а м; 
ка -рок ж; педікéрьскый

педолóґія -ї ж; лóґ м;  
лóґічка -чок ж; íчный

пейзáж -у -ів м; íста -ы -ів 
м; íстка -ы -ток ж; ный

Пéйко -а -ів м
пейоратíвный; о/ї адв.;  

ость -и ж
пек, пек тобí інтеръєк.
пекарћти -рю -рять незав.; 

íня с
пекáрь -њ -їв м; ка -ы -рёк 

ж; рня -ї -рень; ьскый;  
ство с

пéкати незав.; ня с
пекáч -á -íв м; чік м
пекéлник м; ічка -чок ж;  

пекéлницькый; 
пекéлництво -а с

пекéлный; о/ї адв.;  
ость ж

Пéкінґ -у м; Пекінчáн -а  
-áн/-ів м; ка -ы -нок; 
пéкіньскый

пéкло -а пéкел с
пéкнути зав.
пекóта -ы ж
пéктін -у м; óвый
пекýчій; о адв.; ость ж
пеларґóнія -ії -ій ж; óвый
пелéвня -ї пелéвень ж;  

ник м
пелéнка -ы -нок ж; 

пелéночка -ы -чок ж
пелерíна ы -рíн ж; ка -ы  

-нок ж; ня -яти -ят с
пéлех -а -ів м 
пелéхати незав.; áч -á -íв м 

áтый і áвый
пелікáн -а -ів м; ик м; ня  

-яти -ят с; їй
Пелопонéз -у м; 

пелопонезькый
пелотóн і пелетóн -у -ів м;  

óвый; нный 

патетізовáти пелотóн
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пель -ю м; пелљвый; нíця  
-ї -íць ж

пéмза -ы пемз ж; óвый
пемзовáти незав.; ня с
пенáле незм.
пеналізовáти незав.; áція  

-ії ж; ня с 
пенáлта -ы -нáлт ж; óвый  

і єденáстка -ы -ток ж
пендáнт -у м
пендлёвáти -Ђю -Ђють 

незав.; ня с
пéндрек -а -ів м
пенґáла -ы -áл ж  

(арх. в знач.: перéчник)
пéнзель пéнзля -їв 

м; пéнзлик -а -ів м; 
пéнзлича -ати -ат с

пензіóн -у -ів м; óвый
пензіонáт -у -ів м; ный
пензіоновáти -ýю -ýють 

незав.; ня с
пензíста -ы -ів м; ка -ток ж
пéнзія -ї -ій ж; йка -ы -ёк ж; 

пензíйный
пензум -му м
пеніцілíн -у м; óвый
Пенсілвáнія -ії; 

пенсілвáньскый
пентаґóн -у; Пентаґóн  

(в США) -у м
пентаґонáлный; о/ї адв.
пентамéтер -мéтра -ів м;  

метрóвый
пень пня пнїв і пняк -а -ів 

м; пнљвый; пенљк -нькá; 
пнњчок -чка -ів м

пепíто -а с; óвый
пепсікóла -ы -кóл ж
пéпсін -у -ів м; óвый
перверзíта -ы ж
первéрзный; о/ї адв.;  

ость -и ж
пéрвістка -ы -ток ж; ный;  

о/ї адв.
пéрвісток -тка -тків м 

(пéрша кнћжка)
пергáч -á -íв м; ік м; а  

-ати -ат с
перґамéн -у -ів м;  

óвый
пердΐти перджý -дњть 

незав.; перджíня с
переадміністровáти зав.;  

ный

переадміністрóвлёвати 
незав.; ный; ня с

переадресовáти зав.;  
ный

переадресовлёвати незав.; 
ня с

переаранжовáти зав.; ный
переатестовáти зав.; ный
перебáвити -бáвлю  

-бáвлять зав.
перебáвлёвати незав.
перебаламутћти  

-мýчу -тять зав.; 
перебаламучéный

перебáлёвати незав.; -ный; 
ня с; п. ся

перебалћти зав.; éный; 
п. ся

перебарвћти -бáрвлю  
-бáрвлять зав.;  
барв(л)éный; п. ся; п. сі

перебáрвлёвати незав.;  
ня с; п. ся; п. сі 

перебáчіти зав.; ченый;  
ня с;

перебáчовати незав.; ня с
переберáти -ам -áють 

незав.; ный; ня с; п. ся
перебівшќти -у -ать зав.; 

перебівшéный; íня с
перебíвшовати незав.;  

ня с
перебігáти -ам -áють незав.; 

ня с; п. ся
перебíгнути зав.; тя с; п. 

ся
перебíговати незав.; ня с; 

п. ся
перебіґлёвáти зав.
перебідовáти зав.
перебіжтћ -ý -áть зав.
перебíлёвати незав.
перебілћти зав.;  

лéный
перебивáти незав.; ня с; 

п. ся
перебћти перéбю і -бћю 

перéбють і -бћють зав.; 
п. ся

перебывáти -ам -áють 
незав.; ня с

перебќти -бýду -бýдуть 
зав.; бќтый; тњ с

переблћсковати незав.;  
ня с

переблћснути зав.; тя с
перебоёвáти -боюю  

-боЂють зав.; п. ся
переболїти -болћть  

-болњть зав.; тый
перебоњти ся -боЂ ся  

-боњть ся зав.
перебрáти -бéру -бéруть 

зав.; тый і ный; тя і  
ня с; п. ся 

перебрóджовати незав.;  
ня с; п. ся

перебродћти -джу -дять 
зав.; джéный; джíня с; 
п. ся

перебрусћти -шу -сять зав.; 
шéный; шíня с

перебрýшовати -ую -ують 
незав.; ня с

перебудовáти зав.; ный; 
п. ся 

перебудóвлёвати незав.;  
ный; п. ся

перебунтовáти зав.
перебýряти зав.; ный;  

ня с; п. ся
перевáбити -вáблю  

-вáблять зав.;  
вáб(л)еный

перевáблёвати незав.
перевáга -ы ж; 

перевáжный; о/ї адв.;  
ость ж

переважáти -ам -áють 
незав.

перевáжыти -у -ать зав.;  
еный; іня с; п. ся

перевáжовати -ую -ують 
незав.; п. ся 

перевáл -у -ів м; ный
перевалћти -лю -лять док;  

лéный; п. ся
перевáлёвати незав.;  

ня с; п. ся
перевалцовáти зав.;  

ный 
перевáрёвати незав.; ня с
переварћти -рЂ -рњть зав.; 

éный
перевболїкáти -ам -áють 

незав.; ня с; п. ся
перевболочí -ý -ýть зав.;  

éный; íня с; п. ся
перевéзти -у -уть зав.;  

éный; íня с; п. ся

пель перевéзти
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перевернýти зав.; тый; 
п. ся

перевертáти незав.; ня с; 
п. ся

перевертΐти -вéрчу -вéртять 
зав.; верчéный

перевéрчовати -чую -чують 
незав.; ня с; 

перевершќти зав.; éный; 
íня с 

перевéршовати незав.;  
ня с 

перевéсти -вéду -вéдуть 
зав.; веджéный

перевíрёвати незав.; ня с 
перевíрити зав.; éный;  

íня с; 
перевíрка -ы -рок ж; 

óвый
перéвіс -у -ів м; ный
перевісћти -вíшу -вíсять 

зав.; вішéный
перевíшовати -шую -шують 

незав.; ня с 
перевивáти -ам -áють 

незав.; ня с 
перевћти -ћю -ћють зав.;  

тый 
перевыдавáти -даЂ -даЂть 

незав.; ня с 
перевќдати -дам -дадуть 

зав.; ный; ня с 
перевќхова -ы ж
перевќховати зав.; ный; 

ня с 
перевыхóвлёвати незав.; 

ня с 
перевышќти зав.; éный; 

íня с 
перевќшовати незав.;  

ня с 
перевначíти -чу -чать зав.; 

éный 
перевнáчовати -чую -чують 

незав.; ня с 
перевóд -у -ів м; ця -ї -їв м; 

ник м
переводћти -вóджу -вóдять 

незав.; переводжéный
перевóджовати незав.;  

ный; ня с
перевóжовати -ую -ують 

незав.; ня с 
перевóз -у -ів м; ный -ого 

м; ник -а -ів м

перевозћти -вóжу -вóзять 
незав.

переволїкáти незав.; ный 
переволочí зав.; éный 
переворóт -у -ів м;  
ныйперевтїлёвати ся 
незав.; ня с

перевтїлћти ся -лю ся  
-лять ся зав.; лéный;  
лїня с 

перевуджовати -ую -ують 
незав.; -ный

перевудћти -вýджу -вýдять 
зав.; вуджéный

перевчíти і переучíти зав.;  
éный; п. ся 

перéвяз -у -ів м; ный
перевязáти -вњжу -вњжуть 

зав.; ный 
перевњзовати незав.; ня с
перегáдати зав.
перегáдовати незав.
перегайдáкати -ам -ають 

зав.; ный
перегáвковати ся -ують ся 

зав.; ня с
переганњти незав.; ня с; 

п. ся
перегарджавíти -вíють зав.; 

гарджавíтый і вíлый 
перегартáти незав.; ня с; 

п. ся; п. сі 
перегатћти -гáчу -гáтять 

зав.; гачéный
перегáчовати -чую -чують 

незав.; ня с 
перегвáрити зав.; еный;  

іня с; п. ся
перегварњти незав.; ня с; 

п. ся 
перегíркнути зав.; тый 
перегынáти незав.; ня с; 

п. ся
перегырмíти -гырмлњть зав.
переглáджовати незав.
перегладћти -глáджу  

-глáдять зав.
переглушќти зав.; éный; 

íня с; 
переглýшовати незав.
перéгляд -у -ів м; ка -док 

ж; áч -á -íв м; ка -чок ж; 
óвый

переглњдати -ам -ають зав.; 
ный

переглњдный; о/ї адв.;  
ость -и ж

переглњдовати незав.; ня с
перегнáти -жéну -жéнуть 

зав.; гнáный і гнáтый; 
п. ся 

перегнивáти незав.; ня с
перегнћти зав.; тый 
перегнóёвати незав.; ня с
перегноΐти зав.; гноџный; 

ΐня с 
перегнýти зав.; тый; п. ся
переговóр -у -ів м
переговóрёвати незав.
переговорћти зав.; éный
перегоблёвáти зав.
перегоблљвлёвати незав.
переговóрёвати незав.;  

ня с
переговорћти зав.; éный
перегодовáти зав.; ный
перегодóвлёвати незав.
переголодовáти зав.
переголосћти -голóшу  

-голóсять зав.;  
голошéный; голошíня с

переголосовáти -голосýю  
-голосýють зав.; ный

переголóшовати незав.;  
ня с

перегонћти незав.
перегорнýти зав.; тый 
перегóрёвати незав.; ня с
перегорїти зав.; тый і  

лый
перегорнýти зав.; тый
перегорóда -ы -рóд ж;  

ный
перегорóджовати незав.;  

ня с
перегородћти -горóджу  

-горóдять зав.;  
городжéный;  
городжíня с

перегортáти незав.; ня с
перегрáбати зав.; -ный
перегрáбовати незав.; ня 

с; п. ся
перегравáти -грáвам  

-гравáють незав.; ня с; п. 
собі/сі 

перегрáти -áю -áють зав.;  
ный і тый; п. собі/сі

перегрéбсти зав.; éный; 
п. ся

перевернýти перегрéбсти
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перегрїбáти незав.; ня с; 
п. ся

перегрΐбовати незав.; ня 
с; п. ся

перегрївáти -ам -áють 
незав.; ня с 

перегрїшќти зав.; éный
перегрΐшовати незав.; ня с 
перегрΐти зав.; тый; п. ся
перегрызáти -ам -áють 

незав.; ня с; п. ся
перéгрызка -ы -зок ж; ча  

-ати -ат с
перегрќзовати -ую -ують 

незав.; ня с; п. ся
перегрќзти -ý -ýть зав.;  

éный; п. ся
перегромáджовати незав.; 

ня с
перегромадћти -громáджу  

-громáдять зав.;  
громаджéный; джíня с

перегýжвати -ам -ають зав.; 
ный

перегустћти -гýщу -гýстять 
зав.; гущéный; о/ї адв.; 
ость -и ж; гущíня с

перегýщовати незав.
переґаздовáти зав.
переґрунтовáти зав.
переґруповáти зав.; ня с
пéред -у -ів м; óвый
пéред, передо препоз.
передавáти -даЂ/-дáваш  

-даЂть незав.; тель -я -їв 
м; ня с

передавћти -дáвлю  
-дáвлять зав.;  
дав(л)éный;  
дав(л)í(ї)ня с

передавковáти зав.; ный;  
ня с; п. ся

передáвлёвати незав.
передатћ -áм -дýть зав.;  

тель -я -їв м; нќй; п. 
собі/сі

передварћти зав.; éный;  
їня с

передвечéрнїй
передвéчором адв.
передвéчур -вéчора м 
передвíдїти -вíджу -вíдять 

зав.
передвíчный; о/ї адв.
передвлóни адв.

передвойнóвый
передволéбный
передгóрьскый
переддень -днњ -днїв м
передебатовáти -тýю  

-тýють зав.; ный
передерáти незав.; п. ся
передéрти -дру -друть зав.; 

дéртый; п. ся
передзвенΐти зав.
передзвóнёвати незав.;  

ня с
передзвонћти зав.; нΐня с
передзимýшнїй
передімензовáти зав.; ный
передінкубáчный
передінфарктóвый
передіскутовáти зав.; ный
передіскутóвлёвати незав.; 

ня с
передіслокáція -ї ж
передіслоковáти зав.;  

ный
передіспоновáти зав.
передісторíя -ї ж; ный;  

о адв.
передїлёвати -люю -люють 

незав.; ня с 
передїлћти -лю -лять зав.;  

éный; о/ї адв; лїня с
передїравћти -дїрáвлю  

-дїрáвлять зав.;  
дїрав(л)éный;  
дїрав(л)í(ї)ня с

передїрковáти -кýю -кýють 
зав.; ный

передќйти -дќйду  
-дќйдуть зав.;  
дыйджéный;  
дыйджíня с

передкапіталістíчный
передкладáти незав.; ня с
передкласóвый
перéдклон -у -ів м
передклóнёвати -нюю  

-нюють незав.; -ный; п. ся
передклонћти -ню -нять 

зав.; éный; нΐня с; п. ся
передклЂчіти зав.; еный 
передкрізóвый
передложќти зав.; éный
передманжельскый
передмíстя с; мíстьскый
передминýлый
перéднёпіднéбный

переднёязќчный;  
языкóвый

перéднїй; ник -а -ів м; нњк 
-á -íв м; нічка -чок ж;  
нњчка -чок ж

переднΐшый
перéдня хыжа -ёй -ы
передножќти зав.; éный; 

íня с
переднóжовати незав.;  

ня с
передобíдя с; нїй
передóбраз -у -ів м
передовáти зав.; ня с
передóвжќти зав.; éный; 

íня с
передóвжовати незав.;  

ня с
передовшќткым  

і передушќткым адв.  
і парт.

передóгра -ы -гер ж
передогравáти -вам -Ђть 

незав.; ня с
передогрáти -аю -áють зав.; 

ный і тый 
передóёвати -дóюю  

-дóюють незав.
передоΐти -дóю -дóять зав.; 

доџный
пéредок -дку -дків м; ћна  

-ы ж
пéредом адв.
передоперáчный
передорожéный; о/ї адв.; 

ость -и ж
передорожќти зав.; éный; 

íня с
передорóжовати незав.;  

ня с
передосΐннїй
передостатнїй
передплáта і передплáца 

-ы ж 
передплатћти -плáчу  

-платять зав.;  
плачéный; íня с;  
п. собі/сі

передплáтник -а -ів м;  
ічка -ы -чок ж

передплáчовати -ую -ують 
незав.; ня с; п. собі/сі

передпослΐднїй
передпремџра -ы -мџр ж;  

óвый

перегрїбáти передпремџра
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передпубертáлный
передпњстя -я с
передреволýчный
передрефóрмный
передречí зав.; речéный
передрéчник -а -ів м;  

ічка -ы -чок ж
передріствянќй
передрїкáти -ам -áють 

незав.; ня с
передрћмати -дрћмлю  

-дрћмлять зав.
передрќлёвати незав.;  

-ня с
передрќлити -лю -лять 

зав.; еный; п. ся
перéдрук -у -ів м
передруковáти зав.; ный; 

ня с
передсвятóчный
передсезóнный
передскóкан -а -ів м;  

ка -нок ж
передслóво -а м
передсмéртный; о/ї адв.;  

ость -и ж
передсоціалістíчный
перéдспів -у -ів м
передспівáк -á -íв м;  

чка -ы -чок ж
передспíвовати незав.;  

ня с
передстóйніця -ї -іць ж
передстóйный
передстýпити -стýплю  

-плњть зав.;  
стýп(л)еный;  
ступ(л)í(ї)ня с

передступлњти -ям -њють 
незав.

передсувáти незав.
передсýдок -дку -ів м;  

судкóвый (слов.)
передсýнути зав.; тый
передтќм адв.
передувáти незав.; ня с
передýмати зав.; ный; ня 

с; п. собі/сі
передýмовати незав.; ня с; 

п. собі/сі
передýти зав.; тый
передушќти ся -у -ать зав.; 

éный
передýшовати ся -ую -ують 

незав.; ня с

передушовáти ся -ýю -ýють 
зав.

передфеодáлный
передходћти -хóджу  

-хóдять незав.; ходжíня с
передхóдця -ї -їв м;  

кќня -ї -кынь ж
передчáсный; о/ї адв.;  

ость -и ж
передчíтати зав.; ный
передчíтовати незав.;  

ня с
передчýти зав.; тњ с
передшкóльскый
передъΐдло -а -дел с (слов.)
передъюлóвый
передъюнóвый
передъњрьнїй
переекспоновáти -нýю  

-нýють зав.; ный
переекспонóвлёвати  

-влюю -влюють незав.
пережáти -жну -жнуть зав.; 

тый 
перéже адв.
переженћти ся зав.;  

женéный
пережерáти -ам -áють 

незав.; ня с; п. ся
пережéрти -жру -жруть зав.; 

жéртый; п. ся
пережывáти незав.; ня с
пережынáти незав.
пережќти -жќю -жќють 

зав.; тый; тњ с; ток  
-тку м

пережóвкнути зав.;  
жóвкнутый і жóвклый

пережовтΐти -жовтΐє -тΐють 
зав.; тΐтый

пережовтћти -чу -тять зав.; 
жовчéный 

пережувáвець -жувáвця  
-жувáвцїв м

пережýвати зав.
пережýвовати -жýвую  

-жýвують незав.
пережýти зав.; тый 
перезимовáти зав.;  

ня с; п. ся
перезимóвлёвати незав.; 

п. ся
перезолотћти -золóчу 

-золóтять зав.;  
золочéный; íня с

перезолóчовати незав.;  
ня с

перезрївáти незав.; ня с
перезрΐти зав.; тый і лый
перезувáти незав.; ня с; 

п. ся
перезýти -зýю -зýють зав.;  

тый; п. ся
перезњбнути зав.; тый
переінакшќти зав.; éный; 

íня с; п. ся
переінáкшовати незав.; 

п. ся
переінвестовáти зав.; ный
переїдáти ся незав.; ня с
переїднáти зав.; ный; ня с
переΐдновати -ную -нують 

незав.; -ный; ня с
переїмáти незав.
переїмлћвый; ость -и ж
переїсти ся -їм ся -їдњть ся 

зав.; їджéный
перéйти -йду -йдуть зав.;  

йджéный; п. ся
перекадровáти зав.; ный
перекалібровáти зав.
перекáпкати зав.
перекáпковати незав.
перекачáти зав.; ный;  

п. ся
перекáчовати незав; ня с; 

п. ся
перекваліфіковáти зав.;  

ный; ня с; п. ся
переквасћти -квáшу  

-квáсять зав.; квашéный
переквітáти незав.; ня с
перекыпíти -кыпить  

-кыплњть зав.; тый
перекырвћти -кќрвлю  

-кќрвлять зав.;  
кќрв(л)éный;  
кырв(л)í(ї)ня с

перекќрвлёвати незав.;  
ня с

перекыршќти зав.;  
éный

перекќршовати незав.
перекысáти незав.
перекќснути зав.; тый
перéклад -у -ів м; óвый
перекладáтель -ля -лїв м;  

ка -ы -лёк ж; -ьскый
перекладáч -á -íв м; ка -ы  

-чок ж; кладáцькый

перекладáчпередпубертáлный
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переклáдка -ы -док ж;  
óвый

переклáдовати незав.;  
ня с

переклáсти -кладý -дýть 
зав.

переклéїти -клéю -клéять 
зав.; клéєный

переклепáти -клéплю  
-клéплять зав.; ный

переклéплёвати незав.
переклýсати зав. (слов.)
переклýсовати зав. (слов.)
переклювáти зав.; п. ся
перековáти зав.; ный
перекóвлёвати незав.
перекóлёвати незав.
переколóти -кóлю -кóлять 

зав.; тый
перекомбіновáти зав.;  

ный
перекомпоновáти зав.;  

ный
переконзултовáти зав.;  

ный
переконтролёвáти зав.;  

ный
переконштруовáти  

-конштруýю -конштруýють 
зав.; ный

перéкоп -у -ів м; ный;  
óвый

перекопáти -кóплю -кóплять 
зав.; копáный; п. ся 
(землю)

перекóпати -ам -ають зав.; 
п. ся (лопту)

перекóповати -ую -ують 
незав.

перекóр -у -ів; ный
перекормћти -кóрмлю  

-кóрмлять зав.;  
корм(л)éный 

перекóрмлёвати незав.
перекосћти -кóшу -кóсять 

зав.; кошéный
перекóшовати незав.
перекрéслёвати незав.;  

ня с
перекреслћти зав.;  

лéный
перекрћвити -крћвлю  

-кривлять зав.;  
крћв(л)еный;  
крив(л)í(ї)ня с

перекривлёвати незав.;  
ня с

перекрижыти зав.; éный;  
íня с;п. ся 

перекрижовáти зав.; ный с
перекрћковати незав.; ня 

с;п. ся
перекричáти -ý -áть зав.
перекрывáти незав.; ня 

с;п. ся
перекрќти -ќю -ќють зав.; 

тый; п. ся
перекрóёвати -крóюю  

-крóюють незав.;  
-крóёваный

перекрóїти -крóю -крóять 
зав.; кроџный

перекрóчіти зав.; еный;  
іня с

перекрóчовати незав.;  
ня с

перекрохмáлёвати незав.
перекрохмалћти зав.;  

éный
перекрутћти -крýчу -крýтять 

зав.; кручéный; íня с; 
п. ся

перекручáти -ам -áють 
незав.

перекрýчовати -ую -ують 
незав.; ня с

перекупћти -кýплю -кýплять 
зав.

перекýплёвати -юю -юють 
незав.

перекýпник -а -ів м; ічка  
-ы -чок ж

перекýрёвати незав.; ня с
перекýрити зав.; еный; 

п. ся
перекусáти -ам -áють зав.
перекýсити -кýшу -кýсять 

зав.; кýшеный; кýшіня с
перекýсовати -ую -ують 

незав.; ня с
перелаґовáти зав.; ный
перелаґóвлёвати незав.
перелáджовати незав.; ня 

с; п. ся
переладћти -лáджу -лáдять 

зав.; ладжéный; п. ся
перéлаз -у -ів м; ник м;  

нічка -чок ж
перелáзити -лáжу -лáзять 

зав.

перелáм -у м
переламáти -лáмлю  

-лáмлять зав.; ный; п. ся
перелáмовати -ую -ують 

незав.; ня с; п. ся
перелáти -лáю -лáють зав.; 

тый
перележанћна -ы -нћн ж
перележáти зав.; ный; п. 

ся
перелéсник -а -ів м; ніця -ї 

-ніць ж (демон.)
перелетΐти -лечý -летњть 

зав.
перелісовáти зав.; ный
перелíг -лóгу -лóгів м;  

-óвый
перелїгáти незав.
перелїзáти зав.
перелΐзти зав.; éный
перелїпћти -лїплю -лїплять 

зав.; (л)éный
перелΐплёвати -юю -юють 

незав.; ня с
перéлїт -у -ів м; ный
перелїтáти зав.; ня с
перелΐтовати незав.; ня с
перелїчíти -у -ать зав.;  

éный; íня с; п. ся
перелΐчовати -ую -ують 

незав.; -ный; ня с
перелћв у м; нќй
переливáти незав.; ня с; 

п. ся
перелизáти -лћжу -жуть 

зав.; -ный
перелћзовати -зую -зують 

незав.
перелистовáти зав.; ный
перелистóвлёвати незав.; 

ня с
перелќґати -ам -ають зав.
перелќґнути -ну -нуть зав.; 

тый
перелќґовати -ую -ують 

незав.; ня с
переллњти -ллїю -ллїють 

зав.; тый; п. ся
переловћти -лóвлю  

-лóвлять зав.
перелóвлёвати -люю  

-люють незав.
переложќти -у -ать зав.;  

éный; íня с
перелóзити -лóжу -зять зав.

переклáдка перелóзити
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перéлом -у -ів м; ный; ник 
м; ность -и ж

переломћти -лóмлю  
-лóмлять зав.; (л)éный;  
(л)í(ї)ня; п. ся

перелóмлёвати незав.
перелýджовати незав.;  

ня с
перéлуд -у м
перелудћти -лýджу -лýдять 

зав.; луджéный
перелупћти -лýплю  

-лýплять зав.; (л)éный
перелýплёвати незав.
перелýскати зав.; ный
перелýсковати незав.; ня с
перелýщіти зав.; еный
перелýщовати незав.; ня с
перелюбћти -лЂблю  

-лЂблять зав.; (л)éный;  
(л)í(ї)ня с; п. ся

перелЂблёвати незав.; ня 
с;п. ся

перелЂбник -а м; ніця -ї  
-ніць ж

перелЂднёвати ся незав.; 
ня с

перелюднћти ся зав.;  
нéный; нΐня с

перелячí -лњжу -лњжуть 
зав.; п. сі

перемавчáти зав.
перемагáти -ам -áють 

незав.; п. ся
перемáзати -мáжу -мáжуть 

зав.; ный
перемáзовати незав.;  

ня с
перемайстровáти рýю  

рýють зав.
перемайстрóвлёвати  

люю люють незав.
перемалёвáти зав.; ный; 

п. ся; п. сі
перемалљвлёвати незав.
переманћти -мáню -мáнять 

зав.; манéный; манїня с
перемáнёвати незав.; ня с
перемáрнёвати незав.;  

ня с
перемарнћти зав.; нéный; 

нїня с
перемастћти -мáщу  

-мáстять зав.; мащéный;  
мащíня с 

перематожќти зав.
перемáхнути зав.; -тый
перемáховати незав.
перемáцати зав.; -ный
перемáцовати незав.
перемачáти зав.; ный
перемáщовати щую  

щують незав.; ня с 
перемéлёвати люю люють 

незав.
переменовáти зав.; ный;  

ня с; п. ся
переменóвлёвати незав.
перемерзáти незав.
перемéрзнути зав.; тый; 

п. ся
перемéсти -мéту -мéтуть 

зав.; метéный
перемéт -у м (слов.)
переметáти -мéчу -мéчуть 

зав.; метáный
перемíна -ы -мíн ж
перемíнёвати незав.; ня 

с; п. ся
перемінћти зав.;  

мінéный;  
мінΐня с; п. ся

перемíнный; мінно адв.;  
нность ж

перемінњти незав.; п. ся
перéмінь -и ж; -нча -ати ат с
перемíрёвати незав.; ня с
перемíря -я с
перемíряти зав.; ный
перемісћти -мíшу -мíсять 

зав.; мішéный
перемістћти -мíщу -мíстять 

зав.; міщéный; п. ся
перемíстнёвати незав.
перемíтовати незав.; ня с
перемішáти зав.; ный
перемíшовати незав.; ня с 
переміщáти незав.; п. ся 
перемíщовати -щую -щують 

незав.; ня с; п. ся
перемывáти незав.; ня с
перемыкáти -ам -áють 

незав.
перемќкати -ам -ають зав.
перемќковати -кую -кують 

незав.
перемќти -мыю -мыють 

зав.; тый
перемкнýти -мкнý -мкнýть 

зав.; тый

перемножќти зав.; éный;  
íня с; п. ся

перемнóжовати незав.; 
п. ся

перемовчáти зав.; -ный
перемóвчовати незав.
перемóга -ы -мóг ж; 

перемóжный; о/ї адв.;  
ость и ж

перемокáти незав.
перемóкнути зав.; -тый
перемолóти -мéлю -мéлють 

зав.; -тый
перемолотћти -молóчу  

-молóтять зав.;  
-молочéный 

перемонтовáти зав.
перемордовáти зав.; -ный; 

п. ся
переморћти зав.;  

-морéный 
переморóжовати незав.;  

-ня с
переморозћти -морóжу  

-морóзять зав.; -жéный
перемостћти -мóщу  

-мóстять зав.; -мощéный 
перемотáти зав.; -ный
перемотлошќти зав.;  

-éный
перемóтовати незав.; -ня с
перемочí -мóжу -мóжуть 

зав.; -можéный; п . ся
перемочíти зав.;  

-мочéный
перемóчовати незав.
перемóщовати -щую  

щують незав.; -ня с
перемудрΐти -рΐю -рΐють 

зав.; -тый
перемудрћти рю рять 

зав.; -рéный
перемудровáти зав.
перемудрóвлёвати незав.
перемуровáти рýю рýють 

зав.; -ный
перемýтити -мýчу -мýтять; 

-мучéный
перемýчіти -мýчу -мýчать;  

-мýченый  
(од мýка – мýчіня)

перемучíти -мучý -мyчáть; 
-мучéный (од мукá – на 
хлїб)

перемýчовати незав.
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перенаслΐдователь -я -їв м; 
ка -ы -лёк ж

перенаслΐдовати незав. і 
зав.; -ный; -ня с

перенаятћ -нáйму -нáймуть 
зав.; -наятќй; -тњ с 

перенервовáти зав.; -ный
перенéсти зав.; -éный
перенíчіти і перенíщіти 

зав.; -еный
перенимáти незав.
перéнос -у м; -ный
переносћти -нóшу -нóсять 

зав.; -шéный
переночовáти -чýю -чýють 

зав.; -ный; -ня с
перенóшовати незав.
перенЂхати зав.
перенЂховати незав.
перенятћ перéйму 

перéймуть зав.; -тый
переоблечí зав.; -éный
переоблїкáти незав; -ня с
переозвучíти зав.; -éный
переозвýчовати незав.;  

-ня с
переоначíти зав.; -éный
переорáти зав.; -ный
переорґанізовáти незав. і 

зав.; -ный; -ня с
переóрёвати рюю рюють 

незав.; -ный; -ня с
переорьєнтовáти незав. і 

зав.; -ный; -ня с; п. ся
переоцΐнёвати незав.; -ня с
переоцїнћти зав.; -éный
перéпад -у -ів м; -óвый
перепадáти незав.; -ня с 
перепáдовати незав.; -ня с
перепаковáти зав.; -ный 
перепакóвлёвати незав.;  

-ня с
перепáлёвати незав.; -ня с
перепалћти зав.; -éный
перепáрёвати незав.; -ня с
перепáрити зав.; -еный
перепасáти -пáшу -пáшуть 

зав.; -сáный; п. ся
перепаскýджовати незав.
перепаскудћти -паскýджу  

-паскýдять зав.
перепáсти -сý -сýть зав.;  

-пашéный; п. ся
перепáсти -пáду -пáдуть 

зав.; -пáдженый

перепáшовати -сує -сують 
зав.; п. ся

перепашовáти -шýю -шýють 
зав.; -ный

перепашóвлёвати незав.
перепањти незав.; -ня с
перепелíця -ї -іць ж; -íчка  

-чок ж; лњчій
переперáти незав.; -ня с
перепестћти -пéщу -пéстять 

зав.; -пещéный
перепечáтати зав.; ный
перепечí зав.; -éный 
перепікáти незав.; -ня с
перепивáти незав.; -ня с
перепинáти незав.; -ня с
перéпис -у м; ный; óвый; 

ець -сця -сцїв м
переписáти -шу -шать зав.; 

ный; ка -сок ж
перепћсовати -сýю -сують 

незав.; ня с; 
перепћсовач -а м;  

ка -чок ж
перепћти перéпю -пють 

зав.; тый; п. ся
перепќрчіти зав.
перепќрчовати незав.
переплáв -у м; óвый; ный
переплáвати зав.; ный
переплáвити -плáвлю  

-плáвлять зав.;  
плáв(л)еный; плáвлїня 
с; п. ся

переплáвлёвати незав.; -ня 
с; п. ся

переплавлњти незав.; -ня с
переплáкати -плáчу  

-плáчуть зав.
переплановáти зав.
перепланóвлёвати незав.
переплáта -ы -лáт ж
переплатћти -плáчу  

-плáтять зав.;  
-плачéный

перéплаток -платку -ів м
переплачáти незав.; -ня с
переплáчовати незав.;  

-ня с
переплéскати зав.; -ный
переплéснути зав.; -тый
переплéсковати -кую  

-кують незав.
переплéсти -плéту -плéтуть 

зав.; -плетéный

переплїтáти незав.; -ня с
переплΐтовати незав.; -ня с
переплювáти зав.
переплЂвлёвати незав.
переплЂнути зав.; -тый
переплњнтати зав.; -ный
переплњнтовати незав.;  

-ня с
перепнýти зав.; -тый
переповнћти зав.; -éный 
переповнёвати незав.;  

-ня с
переповнњти незав.; -њный
перепóёвати -пóюю  

-пóюють незав.; -ня с
перепозерáти зав.; ный
перепоΐти -пóю -пóять зав.; 

-поџный; -поΐня с
переполћти зав.; -éный
перепóлёвати незав.; -ня с
переполóкати зав.; -ный
переполóковати незав.;  

-ня с
переполóти зав.; -тый
переполóх -у м
переполóшыти зав.;  

-еный; п. ся
перепопрћти зав.; -éный
перепóрёвати незав.
перепорóти -пóрю -пóрять 

зав.; -тый
перепостћти -пóщу  

-пóстять зав.; -пощéный
перепотΐти зав.; -тый 

(слов.)
перепочівáти незав.; -ня с
перепочíнути зав.; -тый
перепочíти зав.; -тый 
перепóщовати незав.; -ня с
перепрáва -ы -ав ж; -ный
перепрáвити -прáвлю  

-прáвиме зав.; (л)еный
перепрáвлёвати незав.;  

-ня с
переправлњти зав.; -ный
перепражáти незав.; -ня с 
перепрáжыти -жу -жать 

зав.; -еный
перепрáжовати -жую  

-жують незав.; -ня с
перепрáти -пéру -пéруть 

зав.; -тый і -ный
перепрївáти незав.
перепрΐти зав.; -тый
перепробовáти зав.; -ный
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перепроваджáти незав.
перепровáджовати незав.
перепровáдити -вáджу  

-вадять зав.; -дженый
перепродавáти -даЂ  

-даЂть незав.
перепродатћ -продам  

-продадýть зав.; нќй
перепроєктовáти зав.;  

-ный 
перепрóсины мн.
перепросћти -прóшу  

-прóсять зав.;  
-прошéный; -прошíня с

перепрошáти -прóшам  
-прошáють незав.

перепрóшовати -прóшую  
-прóшують незав.; -ня с

перепрягáти і перепрїгáти 
-прњгам -прягáють незав.

перепрњговати і 
перепрΐговати -прњгую  
-прњгують незав.; -ня с

перепрядáти -прњдам  
-прядáють незав.; -ня с

перепрњдовати незав.;  
-ня с

перепрњсти прядý прядýть 
зав.; -пряджéный

перепрячí -прњжу -прњжуть 
зав.; -жéный

перепсовáти зав.
перепýджати зав.; -ный
перепýджовати незав.
перепýдити -пýджу -пýдять 

зав.; -пýдженый
перепустћти -пýщу -пýстять 

зав.; -пущéный
перепýстка -ы -пýсток ж;  

óвый (слов.)
перепýтати зав.; -ный
перепýтовати незав.; -ня
перепýтя -ї ж
перепýтя -я с
перепущáти незав.; -ня с
перераблњти незав.
перерастáти незав.
перераховáти зав.;  

-ный
перерахóвлёвати незав.
перерахýнок -рахýнка  

-рахýнків м
перерашплёвáти -плЂю  

-плЂють зав.; -ный
перéрва -ы перéрв ж (укр.)

перервáти -рву -рвуть зав.; 
-рвáтый і -ный

перередаґовáти зав.;  
-ный

перередаґóвлёвати незав.
перереґістровáти -стрýю  

-стрýють зав.; -ный
перереґістрóвлёвати 

незав.
перерісовáти зав.; -ный
перерісóвлёвати незав.
перерΐджовати незав.
перерїдћти -рíджу -рíдять 

зав.; -ріджéный
перéрїз -у м
перерΐзати -рíжу -рíжуть 

зав.; -ный
перерΐзовати незав.; -ня с
перерывáти незав.; -ня с
перерќти -рќю -рќють 

зав.; -тый
переробћти -рóблю  

-рóблять зав.;  
б(л)éный

перерóблёвати незав.
перéробок -рóбку м;  

-робкóвый
перерóджовати незав.
перерóдити -рóджу -рóдять 

зав.; -рóджена
перероздїлћти -дїлю  

-дїлять зав.; -éный
перероздΐлёвати -дΐлюю  

-дΐлюють незав.; -ня с
перероснýти -ну -нуть зав.; 

-тый
переростћ -тý -тýть зав.;  

лќй
перéруба -ы перéруб ж; ка 

-бок ж
перерубáти зав.; -ный
перерубћти -рýблю  

-рýблять зав.;  
руб(л)éный

перерýблёвати незав.;  
-ня с

перерублњти незав.
перерýбовати незав.; -ня с 
переряджáти незав.
перерњджовати незав.;  

-ня с
перерядћти -рњджу -рњдять 

зав.; -ряджéный
пересáда -ы ж і россáда  

-ы ж

пересаджáти незав. і зав.;  
-ный.; -ня с

пересáджовати незав.;  
-ня с

пересадћти -сáджу -сáдять 
зав.; -саджéный

пересвідчíня -я с
пересвíдчіти зав.; -еный 
пересвíдчовати незав.;  

-ня с
пересвћснути зав.
пересвистáти зав.
пересвистΐти -свћщу  

-свистњть зав.
пересвћстовати незав.;  

-ня с; п. ся
переселéнець -селéнця  

-селéнцїв м; éцькый;  
цтво с

пересéлёвати незав.; -ня 
с; п. ся

переселћти зав.; -éный;  
-лїня с; п. ся 

переселњти незав.; п. ся
пересївáти незав.; -ня с
пересїдáти незав.; п. ся, 

собі/сі 
пересїдлáти зав.; -ный
пересΐдловати незав.
пересїкáти незав.
пересΐсти -сњду  

-сњдуть зав.
пересїчí зав.; -éный
пересїњти зав.; -ный
пересћджовати незав.;  

-ня с
пересћдїти -сћджу -сћдять 

зав.; -сћдженый
пересћлёвати незав.
пересћкнути зав.
пересћковати незав.
пересћлити -лю -лять зав.; 

-éный
пересилњти незав.
пересылáти незав.; -ня с
пересќлка -ы -лок ж; -óвый
перéсып -у ж; -óвый; -ный
пересќпати -плю -плять 

зав.; ный
пересќповати -пую -пують 

незав.; ня с
пересытћти -сќчу -сќтять 

зав.; -сычéный
пересыхáти незав.
пересычáти зав.
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пересќчовати незав.
перескакáти -скáчу -скáчуть 

зав.
перескáковати незав.; -ня с
перескіпћти -скíплю  

-скíплять зав.; (л)éный
перескíплёвати незав.;  

-ня с
перескіплњти незав.
перескладáти зав.; -ный
пересклáдовати зав.; -ный 
перескливáти незав.; -ня с
пересклћти -склю -склять 

зав.; -склéный
перéскок -у м
перескóчіти зав.; -еный
перескубáти зав.
перескýбовати незав.;  

-ня с
перескубстћ -скублЂ  

-скублњть зав.;  
скуб(л)éный

переслáти -шлю -шлють 
зав.; -ный 

переслýхати зав.; -ный
переслýховати незав.;  

-ня с
пересмíхнути ся зав.
пересмíховати ся незав.
пересмішќти зав.; -éный
пересмíшовати незав.
пересмівáти ся зав.
пересмíёвати ся незав.
пересміњти ся зав.; -ный
пересмќкáти незав.
пересмќкнути зав.; -тый
пересмќковати незав.;  

-ня с
пересмóлёвати незав.;  

-ня с
пересмолћти зав.; -éный
пересмóтрёвати незав.;  

ня с
пересмотрћти зав.; -éный
переснћти зав.
пересновáти зав.; -ный
переснóвлёвати незав.;  

-ня с
пересóлёвати незав.; -ня с
пересолћти зав.; -éный
пересолóджовати незав.;  

-ня с
пересолодћти -солóджу  

-солóдиме зав.;  
-солоджéный

пересортовáти зав.; -ный
пересортóвлёвати незав.
пересóхнути і пересхнýти 

зав.; -тый
переспáти -сплЂ -сплњть 

зав.; -ный і -тый
переспавáти незав.; -ня с
переспівáти зав.
переспíвовати незав.
переспóрёвати незав.
переспóрити зав.
переспрáва -ы -рáв ж
пересправлњти незав.
перессáти зав.
переставáти незав.
перестáвити -влю -влять 

зав.; в(л)еный
перестáвлёвати незав.;  

-ня с
перестáвляти зав.; -ный
переставлњти незав.; -ня с
перестáти -стáну -стáнуть 

зав.; -ня с
перестановћти -станóвлю  

-станóвлять зав.;  
станов(л)éный

перестáрати ся зав.
перестарΐти зав.; -тый і  

-лый
перестéлёвати незав.; -ня с
перестелћти зав.; -éный
перестелњти незав.
перестигáти незав.
перестћговати незав.
перестћгнути зав.; -тый
перестывáти незав.
перестќнути зав.
перестќти зав.; -тый
перестóёвати незав.
перестоњти зав.; -ный
перéстрах -у м
перестрáшыти зав.;  

еный
перестрΐлка -ы -лок ж
перестрΐлёвати незав.; -ня 

с; п. ся
перестрΐлити зав.; -еный
перестрΐляти зав. і незав.
перестрΐтити -стрΐчу  

-стрΐтиме зав.;  
стрΐченый

перестрΐтнути зав.
перéстриг -у м
перестригáти незав.
перестрћгнути зав.; -тый

перестрћговати незав.;  
-ня с

перестричí -стрижý  
-стрижýть зав.;  
-стрижéный

перестрóёвати незав.; -ня 
с; п. ся

перестроΐти зав.;  
-строџный; п. ся

перéстрой -я -їв м; -ный
перестругáти -стружý і  

-стрýгам -стругáють зав.;  
-стружéный

перестрýговати незав.
перестýкати зав.
перéступ -у -ів м; -ный,  

-óвый
переступáти незав.; -ня с
перестýпити -стýплю  

-стýплять зав.;  
стýп(л)еный;  
ступ(л)í(ї)ня с

перестýповати незав.; -ня с
перестýпок -стýпку -ів м
пересувáти незав.; -ня с
пересýкати зав.; -ный
пересýковати незав.
перéсун -у -ів м
пересýнути зав.; -тый
пересушќти зав.; -éный
пересýшовати незав.
пересхнýти і пересóхнути 

зав.; -тый
перéсяг -у м
пересягáти зав.
пересягнýти зав.
пересњговати незав.
перетанцёвáти зав.
перетанцљвлёвати незав.
перетвóрёвати незав.; -ня с
перетворћти зав.; -éный
перетерáти незав.; -ня с
перетерпíти -терплю  

-терпимé зав.;  
терп(л)éный

перетéрплёвати незав.
перетéрти перéтру 

перéтруть зав.; -тéртый
перетесáти -тéшу -тéшуть 

зав.; -тесáный 
перетїгáти і перетягáти 

зав. і незав.
перетїкáти незав.; -ня с
перетΐпати зав.; -ный
перетїпáти незав.
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перетинáти незав.
перетћскати зав.; -ный
перетискáти незав.
перетћснути зав.; -тый
перетћсковати незав.; -ня с
переткáти перéтчу 

перéтчуть зав.; -ткáный
переткавáти незав.; -ня с
переткнýти зав.
перетлївáти незав.; -ня с
перетлΐти зав.; -тый
перетлумáчіти зав.; -éный
перетлумáчовати незав.;  

-ня с
перетнýти зав.; -тый
перетовкáти незав.
перетовчí зав.; -товчéный
перетолочíти зав.; -éный
перетолóчовати незав.
перетопћти -тóплю -тóплять 

зав.; топ(л)éный
перетóплёвати незав.;  

-ня с
перетоптáти зав.
перетóптовати незав.
перетóрговати незав.  

(в знач.: перерывáти)
переторговáти зав.  

(од торг)
переторгóвлёвати незав.
переточíти зав.; -éный
перетóчовати незав.; -ня с
перетрактовáти зав.; -ный
перетрактóвлёвати незав.
перетреновáти зав.; -ный
перетрепáти -трéплю  

-трéплять зав.; -трепáный
перетрїпáти -ам -áють 

незав.
перетрΐповати незав.; -ня с
перетрћмовати незав.;  

-ня с
перетровћти -трóвлю  

-трóвлять зав.;  
тров(л)éный

перетрóвлёвати незав.
перетрясáти незав.
перетрњсовати незав.; -ня с
перетрњсти -трясý -трясýть 

зав.; -трясéный
перетужќти зав.
перетупћти -тýплю -тýплять 

зав.; туп(л)éный
перетýплёвати незав.; -ня с
перетухнýти зав.; -тый 

перетягáти і перетїгáти 
зав. і незав.

перетягнýти зав.; -тый 
перетњговати і 

перетΐговати незав.; -ня с
перетяжќти зав.; -éный
перетњжовати незав.; -ня с
перетятћ перéтну перéтнуть 

зав.; -тый
переучíти і перевчíти зав.;  

-éный; п. ся
переýчовати незав.
перефарбћти -фáрблю  

-фáрблять зав.;  
фарб(л)éный

перефáрблёвати незав.;  
-ня с

переформовáти зав.; -ный
перефóрмвлёвати незав.
перефразовáти зав.; -ный
перефразóвлёвати незав.
перехапáти зав.
перехáповати незав.
перехáркати зав.
перехáрковати незав.
перехарчáти зав.
перехвáлёвати незав.
перехвалћти зав.; -éный
перехватáти -хвáчу -

хвáчуть зав.; -хватáный
перехвáтовати незав.; -ня с
перехворΐти зав.; -тый 
перехќлёвати незав.; -ня с
перехылћти зав.; -éный; 

п. ся
перехылњти незав.
перехќтрёвати незав.
перехытрћти зав.
перехлњстати зав. (говор.)
перехлњстовати незав.
переховáти -ам -áють зав.; 

-ный
перехóвлёвати незав.;  

-ня с
переховзáти незав.
перехóвзнути зав.
перехóвзовати незав.;  

-ня с
перехóд -у м; -ный, -óвый
переходћти -хóджу -хóдять 

незав.; п. ся
перехолодћти ся -холóджу 

ся -холóдять ся зав.;  
-холоджéный;  
-холоджíня с

перехóпити -хóплю  
-хóплять зав.;  
хóп(л)еный

перехóплёвати незав.
перехотΐти -хóчу -хотњть 

зав.; -хочéный
перехрестћти -хрéщу  

-хрéстять зав.;  
-хрещéный; п. ся

перехрéстка -ы -ток ж;  
óвый

перехрéщовати незав.;  
-ня с; п. ся

перецвáлати зав.
перецвíчіти зав.; -еный; 

п. ся
перецвíчовати незав.; -ня с 
перецвітáти незав.; -ня с
перецвивáти незав.
перецвћти зав.; -тый
перецΐджовати незав.; -ня с
перецΐдћти -цíджу -цíдять 

зав.; -ціджéный
перецΐнёвати незав.; -ня 

с; п. ся
перецїнћти зав.; -éный; 

п. ся
перециґанћти зав.
перецлћти -цлю -цлять зав.; 

-цлéный
перецлњти незав.
перецýкрёвати незав.
перецукрћти зав.; -éный
перецýркати зав.
перецýрковати незав.
перечáркати зав.; -ный
перечáркнути зав.; -тый
перечáрковати незав.; -ня с
перечéкати зав.
перечéковати незав.
перечéрянець -нця -нцїв м
перечéряти зав.; -ный
перечéрьпати зав.; -ный
перечесáти -чéшу -чéшуть 

зав.; -ный
перечéсовати незав.; -ня с
перечестовáти зав.
перечíслёвати незав.; -ня с
перечіслћти зав.; -éный
перечісловáти зав.; -ный 
перечістћти -чíщу -чíстять 

зав.; -чіщéный
перечíтати зав.; -ный
перéчіти ся зав.; -ный
перечíтовати незав.

перечíтоватиперетинáти
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перечіщáти незав.
перечíщовати незав.; -ня с
перéчка -ы -чок ж
перечóрнёвати незав.
перечорнΐти -нΐє -нΐють зав.; 

-тый
перечорнћти -ню -нять зав.; 

-éный
перечувáти незав.
перечýти -чую -чують зав.; 

-тый
перешáлёвати незав.;  

-ня с
перешалћти зав.; -éный
перешаловáти зав.; -ный
перешéпнути -ну -нуть зав.; 

-тый
перешептáти -чу -чуть зав.
перешéптовати незав.;  

-ный
перешќбнути зав.
перешывáти незав.; -ня с
перешќвка -ы вок ж
перешыковáти зав.; -ный
перешыкóвлёвати незав.
перешќти -шыю -шыють 

зав.; -тый
перешмќкати зав.
перешмќкнути зав.
перешмќковати незав.
перешмолќґати зав.
перешмолќґовати незав.
перешнуровáти зав.
перешнурóвлёвати незав.; 

-ня с
перешпіковáти зав.; -ный
перешпікóвлёвати незав.
перешпíлёвати незав.
перешпілћти зав.; -éный
перешрубовáти зав.
перешрубóвлёвати незав.
перештемплёвáти зав.;  

-ный
перештемплљвлёвати 

незав.; -ня с
перештóп(к)ати зав.;  

-ный
перештóп(к)овати незав.;  

-ня с
перештýхати зав.
перештýховати незав.;  

п. ся
перешýлькати зав.; -ный
перешýльковати незав.;  

-ня с

перешумíти -шумлЂ  
-шумлњть зав.;  
-шумíтый

перешýмовати незав.
перещебетáти -щебéчу  

-щебéчуть зав.
перещíкати зав.; -ный
перещíкнути зав.; -тый
перещíковати незав.; -ня с
переярёвáти -рЂю -рЂють 

зав. і незав.; -ный; -ня с
переятћ перéйме  

перéймуть зав.; 
переятќй

перзеквовáти зав. і незав.;  
-ный; -ня с

перзекýція -ї -ій ж; 
перзекýчный

Пéрзія -ї -ов ж; Перзіáн -а  
Перзіáне мн. -áн/-ів; ка  
-ы -нок ж; ча -ати -ат с; 
пéрьскый

перімéтер -мéтра м;  
метрíчный

перíод -у м
періодізáція -ї -ій ж; 

періодізáчный
періóдіка -ы ж
періодíчный; о/ї адв.;  

ость ж 
періпéтія -ії -ій ж
періскóп -а -ів м; 
періскопíчный; о/ї адв.;  

ость ж 
перістáлтіка -ы -цї ж; 

перісталтíчный
періфéрія -ії -ій ж; 

періферíйный і 
періфéрный; о/ї адв.;  
ость -и ж

періфрáза -ы ж;  
-фрастíчный

періфразовáти зав.; -ный
перћна -ы -ћн ж; ка -ы -нок 

-цї ж; ча -ати -ат с; я  
-яти -ят с; њк -а м; њнка  
-ы -нок ж

перкáл -у м
перкелт -а/-у м; -óвый
пéрла -ы -рел ж.; ічка -ы  

-чок ж; óвый; ћстый; 
пéрлеть -ї ж;  

перлетљвый; о адв.
пéрліт -у м; óвый
перлћвый; о адв.

перлћти ся зав.
перловћна -а ж
перлóвка -ы -вок ж
перлорóдка -ы -док ж;  

рóдный
перманéнт -у м; ка -ы  

-ток ж 
перманéнція -ії -ов ж; 

перманéнтный; о/ї адв.; 
ость -и ж 

пермутáція -ії м;  
-мутачный

пéрник -а -ів м; óвый
пéро -а пер с; ко -а -рок с; 

óвый
перовáти зав. і незав.; 

перовáный; ня с
перóвка -ы -вок ж; ча -ати 

-ат с
перокрéсба -ы -себ ж
пероксíд -у м; óвый;  

ный
перóн -у м; нный, óвый
перпетуум мобіле незм. с
пéрс -а -ів мн. -ы -ів м
пéрса -ів мн.
персóна -ы -сóн ж; ка -ы  

-нок ж; іфікáція -ї ж 
персóна ґрáта; персóна 

нон ґрáта 
персонáл -у м
персонáлії -ій ж лем мн.
персоналíста -ы -ів м; ка  

-ы -ток ж; íчный
персонáлный; о/ї адв.
персоніфікáція -ї ж; 

персоніфікáчный
перспектíва -ы -тів ж; ный; 

о/ї адв.; ость -и ж
перст -а -ів м; ик -а -ів м 

(арх.)
пéрстінь -я -їв м; чік м; ча 

-ати -ат с
пéрти ся пру ся пруть ся 

незав.
пертрактовáти незав.
Пéру незм. с; Перуáнець  

-нця -нцїв м; Перуáнка -ы  
-нок ж; Перуáнча -ати -ат 
с; перуáньскый

Перýджа -і ж; Перуджáн -а  
мн. -е -áн/-ів м; ка -ы  
-нок ж; перуджáньскый

Пéрун -а м; óвый; 
перýньскый
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перфéктный; о/ї адв.;  
ость -и ж

перфéктум -у м
перфорáція -ї ж; чный
перфоровáти зав. і незав.;  

ный; ня с
перцéптор -а -ів м; ка -ы  

-рок ж
перцéпція -ї ж; 

перцéпчный
перціпџнт -а -ів м; ка -ы  

-ток ж
першáк -а -ів м; áчка -ы  

-чок ж; чік мн. -кы м; ча  
-ати -ат с; першáцькый

пéрше адв.
пéршенство -а -ств с
першый 
першќраз, пéршый раз
першовырóба -ы ж;  

вырóбок -бку -ів м
першогóры -гóр ж; ный
першодрýк -у м
першоклáсник -а -ів м
першоклáсный; о/ї адв.;  

ость -и ж
першомаёвый
першороджéный і 

первéнець -нця м
першорњдный; о/ї адв.;  

ость -и ж
першосóртный; о/ї адв.;  

ость -и ж
першоступнёвый
пéршость -и ж
пéрьхати незав.; -тый; ня с
пес пса мн. псы псів м; псик 

-а -ів м; псћско м; пéсїй, 
псњчій; песњчка -ы -чок ж

песімíзм -у м; íста -ы -тів м; 
ка -ы -ток ж; істíчный;  
о/ї адв.; ость -и ж

пества -а -ств с
пéс(т)ля -ї ж; пéс(т)лёш -а 

м; њк м
пестіцíд -у м; дный
пестћти пéщу пéстять 

незав.; пещéный; пещíня 
с; п. ся

пестлћвый; о адв.; ость 
ж; ка -ы -вок ж

пестовáтель -я -їв м; ка -ы 
-лёк ж; скый; ство ж

пестовáти незав.; ный;  
ня с 

пестракќ -íв мн.; овћтый і 
овáтый

пестрΐти ся незав.
пéстрый; о адв.; ость ж;  

отá ж 
пестрофарéбный; о/ї 

адв.; ость -и ж
пестýн -á -íв м; ка -ы -нок 

ж; пестýньскый; ство с
петáрда -ы петáрд ж; óвый 

і ный
Петербурґ -у м; 

Петербурчáн -а мн. -е  
-áн/-ів м; ка -ы -нок ж;  
рьскый

пéтерклЂч -а м (квітка)
пéтіт н -у м; óвый
петíція -і -ій ж; петíчный
Пéтра -ы ж; ин 
петріфіковáти незав. і зав.
Пéтро -а м; ів
петроґрафія -ї ж; ґраф -а 

м; ка -фок ж; íчный
петролéй -я м; ка -ёк ж;  

ёвый (слов. в зн.: ґаз, 
гайз, нáфта)

петрохéмія -ї ж; íчный
петрýшка -ы ж; óвый
петýнія -ї -ій ж
пец -а -ів м; óвый, ный;  

ик -а -ів м; ýх -á -íв м
пецњрь -њ -їв м; скый
печáрка -ы -рок ж; óвый 

(шампінён)
печатћти незав.
пéчатка -ы -ток ж; óвый
печатковáти незав.; -ный; 

ня с
пéчать -и -ей ж; ный
печáчій; о адв.
печí незав.; éный; п. ся
печíво -а с; óвый
печíня -я с
печýнка -ы -нок ж; óвый
пещéра -ы пещéр ж
пєдестáл -у м
Пџмонт -у м; пємонтьскый
Пєнΐны -нїн мн.; 

пєнΐньскый
пєрóт -а м
пџса -ы пєс ж
пџта -ы ж; ный; о/ї адв.
піанíссімо адв.; піанíссімо 

-а с 
піанΐно -а -нїн с 

піáно адв.; піáно -а піáн с 
(тћхый звук) ; íста м; ка  
-ы -ток ж

піарíста -ы -ів м; íчный
пів (половћна) нум.
півавтомáт -у м; íчный
півбідќ
піввíдра
півгáрок -гáрка м
півгодћна -ы ж; óвый
півголóсный; о адв.
пíвдень -дня м; півднљвый; 

півдéнный 
півдесњткы
півдéцо -а с; óвый; 

півдецáк -а -ів м
пíвдруга нум.
півдругагодинóвый
півдругаметрóвый
півдругалїтрóвый
півдругарíчный
півжмéнї
півкíло -а с; óвый
півкіломéтра; óвый
півколóнія -ії ж
пíвкруг -á м; óвый
півкýля -ї -куль ж
півлΐтер -а м; лїтрóвый;  

óвка -вок ж; óвча -ати с
півмéтра; метрóвый
півміліóна; óвый
півмíсяць -я м; місњчный
пíвніч -ночі ж; пíвнічный
півоблук -а м
півóстров -а м; ный
півпóрція -ї ж
пíвпята 
пíврік піврóка м; піврíчный
півсвíта
півсћрота -ы ж; я -яти -ят с
півслóва
півсторíнка -ы -нок ж;  

óвый
півсторóча -а с; сторíчный
пíвтон -у -ів м; -óвый
півтопáнка -ы -нок ж; ча  

-ати -ат с; очка -ы -чок ж
пíвтретя
пíвустав -у
півфінáле незм. с; -óвый
півфлњшкы, півфлњшчати
півцоучíтель -я -їв м; скый
пíгы мн. ж
піговчáк -а -ів м
пíґа -ы піґ ж (гра)
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пíґмент -у; áція -ії ж; óвый
піґментовáти незав.; ный
під препоз.
під пóду пóдів м; подóвый
підберáти незав.; -ный;  

ня с
підберáчка -ы -чок ж
підбігáти незав.
підбíговати незав.
підбíгнути зав.
підбивáти незав.; -ный; ня 

с; підбћвка -ы -вок ж
підбћров (арх.) -а -ів м
підбћти підóбю підóбють 

зав.; тый 
під бóком адв.
пíдбородя -я с; ник -а -ів 

м; ок -дка -ків м
підбрехáти -брéшу  

-брéшуть зав.; áч -á -íв м; 
ка -ы -чок ж

підбрехнýти зав.
пібрéховати незав.; ня с
підбрíшына -ы ж
підбрќтвити -брќтвлю  

-брќтвлять зав.;  
брытв(л)éный

підбрытвлњти незав.
підбудовáти зав.; ный
підбудóвлёвати незав.
підбýрёвати незав.; ня с
підбýрёвач -а -ів м; ка -ы  

-чок ж
підбýрити зав.; еный
підвáга -ы ж; óвый
підвáжыти зав.; еный
підвáжовати незав.; ня с
підвáлина -ы -лин ж; нный
підвáлёвати люю люють 

незав.
підвалћти лю лять зав.;  

-лéный
підвéзти зав.; éный
пíдвей -я -їв м
підверечí -вéржу -вéржуть 

зав.
підвернýти зав.; тый
підвертáти незав.
підвéчур -вéчора -вéчором 

м і адв.
підвісћти -вíшу -вíсять зав.; 

вішéный
підвíшовати незав.
підвћгнути зав.; -тый
підвћговати незав.; ня с

підвћжный; о/ї адв.;  
ость ж

підвќжыва -ы ж.; éный 
підвышќти зав.; éный
підвќшовати незав.; ня с
підвóдный
підвóжовати незав.; ня с
підвозћти -вóжу -вóзять 

зав.; вожéный
пíдвозок -возка -возків м
підвóлёвати ся незав.
підволїкáти незав.
підволћти ся зав.; éный
підволочí зав.; éный
підвосковáти зав.; ный
підвоскóвлёвати незав.
підвязáти -вњжу -вњжуть 

зав.; áный
пíдвязка -ы -зок ж
підвњзовати незав.; ня с
підгáвкати зав.
підгáвкнути зав.
підгáвковати незав.; ня с
підганњти незав.; ня с
підгарлћна -ы ж
підгартáти незав.; -ный;  

ня с
пíдгыбка -ы бок ж
підгынáти незав.; -ный
пíдгляд -у м
підгнћти -гнћють зав.; тый
підгнивáти незав.
підгнóёвати незав.; ня с
підгноΐти зав.; џный
підгодовáти -дую -дують 

зав.; ный
підгодóвлёвати незав.
підгоїти ся зав.; гоџный
підгóлёвати незав.; ня с
підголћти зав.;  

éный; п. ся
підгонћти -гóню -гóнять 

зав.; гонéный 
підгорΐти зав.; тый
підгорнýти зав.; тый
Пíдгородя -я с; Підгородњн  

-а -њн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
пíдгородьскый

пíдгоря -я с; підгóрьскый
підготовћти -готóвлю  

-готóвлять зав.;  
готов(л)éный

підготовлњти незав.; ня с
підгрáбати зав.; ный
підгрáбовати незав.; ня с

підгрéбсти -грéбу -рéбуть 
зав.; гребéный

підгрібáти незав.; ня с
підгрíбовати -бую -бують 

незав.; -ный; ня с
підгрызáти незав.
підгрќзовати незав.; ня с
підгрќзти незав.; éный
пíдгрудя -я с.; ный
підґрýпа -ы -ґруп с
підґуражќти зав.; éный
піддавáти ся піддáю ся, 

піддáють ся незав.
піддáньскый; ство
піддáти ся піддáм ся, 

піддадýть ся зав.; ный
піддáшок -дáшка -ів м
піддвћгнути зав.; тый; 

п. ся 
піддвћговати незав.; ня 

с; п. ся
піддерáти незав.; ня с; 

п. ся
піддéрти підóдру підóдруть 

зав.
піддімензовáти незав. і 

зав.; ный; о/ї адв.;  
ость -и ж

піддóвбати зав.; ный
піддóвбовати незав.; ня с
піддóёвати незав.; ня с
піддоΐти зав.; доџна
піддостóйник -а -ів мн.  

-ци м; ічка -ы -чок ж;  
нíцькый

піддрќлёвати незав.
піддрќлити зав.; еный
піддувáти незав.
піддýти -дýю -дýють зав.;  

тый
підекспоновáти зав.; ный
підќйти підќйду підќйдуть 

зав.
піджалудкóвый
піджáти підóжну підóжнуть 

зав.; тый
піджывћти -жќвлю  

-жќвлять зав.; (л)éный
піджќвлёвати незав.
піджывлњти незав.
піджынáти незав.
підзакóнный
під зáконом адв.
пíдзем(л)я -я с; підзéмный
підзерáти незав.; ня с
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підзћмный
підкадћти -кáджу -кáдять 

зав.; каджéный
підкарпáтьскый
підкачáти зав.; ный
підкáчовати незав.; ня с
підкќснути зав.; тый
пíдклад -у -ів м.; óвый; ок 

-дка -дків м
підкладáти незав.; ня с
підклáдовати незав.; ня с
підклéёвати незав.; ня с
підклеΐти зав.; клеџный
підклепáти -клéплю  

-клéплять зав.; áный
підклéповати незав.
підклћнёвати незав.; ня с
підклинћти зав.; éный
підключíти зав.; éный
підклЂчовати незав.; ня с
пíдкова -ы -ков ж; ка  

-ы -вок ж; ча -ати -ат с; 
пíдковя -яти ят с; ћтый

підковáти і підкýти 
підкýю підкýють зав.; 
підковáный

підкóлёвати незав.
підколїнка -ы -нок і 

підколїнáчка -ы -чок ж
підколїня -я с; нный
підколóти зав.; тый
підколотћти -колóчу  

-колóтять зав.;  
колочéный

підколóчовати незав.
підкомíсія -ї ж
пíдкоп -у -ів м; ный
підкопáти -плю -плють зав.; 

ный
підкóпнути зав.; тый
підкóповати незав.; ня с
підкóрёвати -рюю -рюють 

незав.; ня с
підкорíнный
підкорћти зав.; éный
підкормћти -кóрмлю  

-кóрмлять зав.;  
корм(л)éный

підкóрмлёвати незав.; ня с
підкоротћти -корóчу  

-корóтять зав.;  
корочéный

підкорóчовати незав.; ня с
підкосћти -кóшу -кóсять 

зав.; кошéный

підкóшовати незав.; ня с
підкрадáти ся незав.; ня с 
підкрáдовати ся незав.;  

ня с
підкрáсти ся -крадý ся  

-крадýть ся зав.;  
краджéный

підкрéслёвати незав.;  
-ный; ня с

підкреслћти зав.; éный;  
креслїня с 

підкріпћти -крíплю -крíплять 
зав.; кріп(л)éный; тель; 
ка -лёк ж

підкрќлный
підкрóёвати незав.; ня с
підкрóїти зав.; кроџный
підкрохмáлёвати незав.;  

ня с
підкрохмалћти зав.; éный
підкрутћти -крýчу -крýтять 

зав.; кручéный
підкручáти незав.; ня с
підкрýчовати незав.; ня с
підкупћти -кýплю -кýплять 

зав.; куп(л)éный;  
п. собі/сі

підкýплёвати незав.; ня с
підкуплњти незав.
підкýрёвати незав.; ня с
підкýрити зав.; еный
підкýсити -кýшу -кýсять 

зав.; кýшеный 
підкýт -а -тів м 
підкýшовати незав.; ня с
підлаґовáти зав.; ный
підлаґóвлёвати незав.
підлáджовати незав.; ня с
підладћти -лáджу -лáдять 

зав.; ладжéный
підлáзити -лáжу -лáзять 

зав.
підламáти -лáмлю -лáмлять 

зав.; ламáный
підлáмовати незав.; ня с
підлáщіти ся щу ся щать 

ся зав.
підлáщовати ся незав.;  

ня с 
підлéглый; о адв.; ость ж
підлегшќти зав.; éный;  

о/ї адв.; ость ж
підлеслћвый; о адв.
підлетΐти  

-лечý -летњть зав.

підлестћти ся -лéщу ся  
-лéстять ся зав.

підлещáти ся незав.
підлещíти зав.; éный
підлéщовати незав.; ня с 
підлїгáти і підлягáти 

незав.; ня с
підлїзáти незав.; ня с
підлΐзти зав.
підлїпћти -лΐплю -лΐплять 

зав.; лїп(л)éный
підлΐплёвати незав.; ня с
підлїплњти незав.
підлΐсный; ик -а -ів м
підлΐся -я с
підлїтáти незав.
підлΐти підлΐю підлΐють 

незав.
підлΐтовати незав.; ня с
підлїчíти зав.; éный
підлΐчовати незав.; ня с
підливáти незав.; ня с
підлизáти -лћжу -лћжуть 

зав.; лизáный
підлћзовати незав.; ня с; 

п. ся
підлћшкати ся зав.
підлћшковати ся незав.;  

ня с
підлќй; о адв.; ость ж
підллњти -ллїю -ллїють зав.; 

ллњтый
підлóга -ы -лóг ж; óвый 
підложќти зав.; жéный;  

жный
пíдложка -ы -жок ж; óвый 
підломћти -лóмлю -лóмлять 

зав.; лом(л)éный
підлóмлёвати незав.
підлопаткóвый
підлягáти і підлїгáти 

незав.; ня с
підлягнýти зав.
підлячí -лњжу -лњжуть зав.
підмáзати -мáжу -мáжуть 

зав.; мáзаный
підмáзовати незав.; ня с 
підмáйстер -мáйстра -

мáйстрів м
підмайстрóва -ой -ых ж
підмалёвáти зав.; ный
підмалљвка -ы -вок ж
підмáнёвати незав.; ня с
підманћти ню нять зав.;  

éный
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підмантачíти зав.; éный
підмантáчовати незав.;  

ня с
підмастћти -мáщу -мáстять 

зав.; мащéный
підмáщовати незав.; ня с
підмéлёвати незав.; ня с
підмерзáти незав.; ня с
підмéрзнути зав.; тый
підмéсти -мéту -мéтуть зав.; 

метéный
підметáти -мéчу -мéчуть 

зав.; ный
підміновáти зав.; ный
підмітáти незав.; ня с
підмісћти -мíшу -мíсять 

зав.; мішéный
підмíшовати незав.
підмывáти незав.
підмќти зав.; тый
підмокáти незав.
підмóкнути зав.; тый
підмóковати незав.
підмолóти -мéлю -мéлють 

зав.; тый
підмонастќрьскый
підморóжовати незав.
підморозћти -морóжу  

-морóзять зав.;  
морожéный

підмóрьскый
підмостћти -мóщу -мóстять 

зав.; мощéный
підмотáти зав.; ный
підмóтовати незав.; ня с
підмочíти зав.; éный
підмóчовати незав.; ня с
підмóщовати незав.; ня с
підмýрик -а -ів м; мýрича  

-ати -ат с
підмуровáти -рýю -рýють 

зав.; ный
підмурóвлёвати незав.;  

ня с
підмурóвка -ы -вок ж
підм(н)њкнути зав.; тый
піднапћтый; о адв.;  

ость ж
піднебéсный
пíднебя -я с; ный
піднéсти зав.; éный
піднимáти зав.; ня с
підножáї -ай і  

підножáйкы -ёк мн.
пíдножка -ы -жок ж

піднóжный
пíднос -у -ів м
підносћти -нóшу -нóсять 

незав.
піднятћ підóйму підóймуть 

зав.; тый 
підобрáти підбéру 

підбéруть зав.; тый
підогнáти піджéну 

піджéнуть зав.; тый і  
ный

підогнýти підóгну підóгнуть 
зав.; тый

підогрївáти незав.
підогрΐти зав.; тый
підозривáти незав.; ня с
підозрћвый; о адв.;  

ость ж
підóйма -ы ж
підоллњти -ллΐю -ллΐють 

зав.; тый
підопрївáти незав.
підопрΐти зав.; тый
підопхáти зав.; тый
підорáти зав.; ный
підорвáти зав.; ный
підóрёвати незав.
підоткáти зав.; ный
підоткнýти зав.; тый 
підóчный 
підóшва і подóшва -ы  

-шев ж; óвый  
(слов. в зн.: тáлпа)

підпадáти незав.
підпáлёвати незав.;  

ач м; ня с 
підпалћти зав.; éный
пíдпалок -лка -лків м; -я  

-яти -ят с
підпáрёвати незав.
підпáрити зав.;  

еный
підпасáти незав.; п. ся
підпáсовати незав.
підпáсти -пáду -пáдуть зав.; 

паджéный
підпáсти -пасýть зав. 

(корова)
підпањти незав.; ный
пíдпенька -ы -нёк ж
підперáти незав.; п. ся
підпéрти підóпру підóпруть 

зав.; тый; п. ся
підпечí зав.; éный
підпікáти незав.

підпивáти ся незав.
підпћлёвати незав.
підпћлити зав.; éный
пíдпис -у -ів м; óвый
підписáти -пћшу -пћшуть 

зав.; áный
підпћсовати незав.; ня с
підпћти ся підóпю ся 

підóпють ся зав.;  
пћтый; о адв.

підпыхáти незав.
підплáвати зав.
підплáвлёвати незав.
підплатћти -плáчу -плáтять 

зав.; плачéный
підплáчовати незав.; ня с
підплéсти -плéту -плéтуть 

зав.; плетéный
підплéчник -а -ів м
підплїтáти незав.
підплΐтовати незав.
підплукóвник -а м; ічка  

-чок ж; іцькый
підпóёвати незав.
підпоΐти зав.; поџный
пíдпора -ы -пор ж; ный;  

о/ї адв.
підпóрёвати незав.; ня с
підпорћти зав.; éный
підпорóти зав.; тый
підпорошќти зав.; шéный
підпорóшовати незав.
підпорýчік -а м; чка -ы  

-чок ж
пíдправа -ы -рав ж
підпрáвити -прáвлю  

-прáвлять зав.;  
прáв(л)еный

підпрáвлёвати незав.; ня с
підпрáпорчік -а м; чка -ы  

-чок ж
підпредсéда -ы -ів м; кќня 

-ї -кќнь і нíчка -ы -чок ж;  
нíцькый; цтво с

підпрћпік -а м 
підпрýга -ы -прýг ж
підпрядáти незав.; ня с
підпрњдовати незав.
підпрњсти -прядý -прядýть 

зав.; пряджéный
підпýхнути зав.; тый
підпýховати незав.
пíдпяток -пятку -ів м; ча  

-ати -ат с і зáпяток -у -ів м
підрастáти незав.; ня с

підрастáтипідмантачíти



208

підражáти незав.; ня с
підрáзити рáжу -рáзять 

зав.; рáженый
підрáнёвати незав.
підранћти зав.; éный
підребрóвый
підрісовáти зав.
підрісóвлёвати незав.
підрΐзати -рΐжу -рΐжуть зав.; 

рΐзаный
підрΐзовати незав.; ня с
підрывáти незав.; ня с
підрќти зав.; тый
підрыхтáрь -я -їв м; ка -ы  

-рёк ж; рыхтáрьскый;  
ство с

пíдрост -у м
підрости стý стýть зав.; 

підроснýтый
підрубáти зав.; ный
підрубћти -рýблю -рýблять 

зав.; руб(л)éный
підрýблёвати незав.; -ня с
підрублњтћ незав.
підрýбовати незав.
підрýбріка -ы -рік ж
пíдруча -а ж; ный
підрњджовати незав.; ня с
підрядћти -рњджу -рњдять 

зав.; джéный; джíня с
пíдсада -ы -сад ж; ка -ы  

-док ж; ный
підсáджовати незав.; ня с
підсадћти -сáджу -сáдять 

зав.; джéный
підсвідóмый; о адв;  

ость ж
підсвíчник -а ів м
підсвћстовати незав.; ня с
підсéкція -ї -ій ж; сéкчный
підсївáти незав.; ня с
підсїдáти незав.; ня с
підсїкáти незав.; ня с
підсΐсти -сњду -сядуть зав.
підсїчí зав.; -éный
підсћлёвати незав.; ня с
підсилћти зав.; лéный;  

лΐня
підсћрьбнути зав.
підсћрьбовати незав.
підсќпати -сќплю  

-сќплять зав.; ный
підсќповати незав.; ня с
підсытћти -сќчу -сќтять 

зав.; сычéный

підсыхáти незав.
підсќчовати незав.
підскáковати незав.; ня с
підскóчіти зав.
підскубáти -скублю   

-скублњть зав.
підскýбовати незав.
підскубстћ -скублЂ  

-скублњть зав.
підслћзнути ся зав.
підслýхати зав.
підслýховати незав.; ня с
підсмівáти ся незав.
підсміхáти ся незав.
підснΐжный; ик -а -ів м;  

ича -ати -ат с
підсóлёвати незав.; ня с
підсолћти зав.; éный
підсоснóвый; -њк -а -ів м
підсохнýти зав.; тый
підсóчіти зав.; еный
підсóчовати незав.
підспівáти зав.
підспíвовати незав.; ня с
пíдстава -ы -став ж; нќй
пíдставець -ставця -цїв м
підстáвити -стáвлю  

-стáвлять зав.;  
стáв(л)еный

підстáвлёвати незав.
підставлњти незав.
підстелћти -стéлю -стéлять 

зав.; éный
підстéлёвати незав.; ня с
підстéлњти незав.
підстΐна -ы -стΐн ж; ка -ы  

-нок ж; нный
підстóлина -ы ж
підстрΐкнути зав.
підстрΐковати незав.
підстрΐлёвати незав.;  

ня с
підстрΐлити зав.; еный
підстрћговати незав.; ня с
підстричí -стрижý -стрижýть 

зав.; стрижéный;  
стрижíня с

підстрóёвати незав.; ня с
підстроΐти зав.;  

строџный
підстругáти -стружý і  

-стрýгам -стружать і  
-стругáють зав.;  
стружéный і стругáный

підстрýговати незав.

пíдступ -у -ів м; ный
підстýпити -стýплю  

-стýплять зав.
підстýплёвати незав.
підступлњти незав.
підсувáти незав.; ня с 
підсýдный
підсукáти зав.; ный
підсýковати незав.
підсýнути зав.; тый
підсушќти зав.; éный
підсýшовати незав.
підтвéрджовати незав.;  

ня с
підтвердћти -твéрджу  

-твéрдять зав.;  
тверджéный;  
тверджíня с

підтéкст -у -ів м; óвый 
підтерáти незав.
підтéрти підóтру підóтруть 

зав.
підтечí зав.
підтíтул -у -ів м; ок -лку  

-лків м; ный
підтΐговати  

і підтњговати незав.;  
ня с

підтинáти незав.
підтћсковати незав.
підтћснути зав.
підтїкáти незав.
підтовкáти незав.
підтовчí зав.
підтóн -у -ів м
підточíти зав.; éный
підтóчовати незав.; ня с
підтрћмати -трћмлю і  

-трћмам -трћмлять і  
-трћмають зав.

підтрћмовати незав.; ня с
підтрњсовати незав.; ня с
підтрњсти -трясý -трясýть 

зав.
підтягнýти зав.; тый
підтњговати і підтΐговати 

незав.; ня с
підтятћ підóтну підóтнуть 

зав.; підтятќй; о адв.;  
ость ж

підупадáти незав.; ня с
підупáсти -пáду -пáдуть 

зав.; паджéный
підучíти зав.; éный
підýчовати незав.; ня с

підýчоватипідражáти
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підфарбћти -фáрблю  
-фáрблять зав.;  
фарб(л)éный;  
фарб(л)í(ї)ня с

підфáрблёвати незав.;  
ня с

підхвáтити -хвáчу -хвáчуть 
зав.; хвáченый

підхвóстина -ы -тин ж;  
хвóстный

підхлћповати незав.; ня с
підхмáрный 
підхмелћти ся зав.;  

лéный; лΐня с
підхóвзути ся зав.
пíдход -у -ів м; óвый; ный
підходжáти незав.
підхóджовати незав.
підходћти -хóджу -хóдять 

незав.
підхолóджовати незав.
підхолодћти -холóджу  

-холóдять зав.
підхóпити -хóплю -хóплять 

зав.; хóп(л)еный
підхóплёвати незав.; ня с
підцΐнёвати незав.; ня с
підцїнћти зав.; нéный;  

нΐня с
підцмóкнути зав.
підцмóковати незав.; ня с
підчáрковати незав.; ня с
підчáркнути зав.; тый
підчесáти -чéшу -чéшуть 

зав.; чесáный
підчéсовати незав.
підчінћти зав.; éный
підчістћти -чíщу -чíстять 

зав.; чіщéный
підшывáти незав.; ня с
підшќвка -ы -вок ж.; óвый 

і фýтро -а с
підшќйка -ы -шќёк ж;  

óвый
підшќти зав.; тый
підшмáрёвати незав.
підшмáрити зав.; еный
підшмќкнути ся зав.
підшмќковати ся незав.
підшпíлёвати незав.
підшпілћти зав.; éный
підшпóтати зав.; ный; п. 

ся
підшпóтовати незав.; ня 

с; п. ся

підштóпкати зав.; ный
підштóпковати незав.; ня с
підштýхнути зав.; тый
підштýховати незав.; ня с
підъїдáти незав.; ня с
підъΐсти -ΐм -їдњть зав.;  

їджéный
підъязыкóвый і 

підъязќчный
підъярьмóвый і 

підъярéмный
піжáма -ы -жáм ж.;  

óвый
пізнћти -ню -нять незав.
пізнќй; о адв.; пізнΐше;  

њк м
пíзнопрепíзно адв.
пійдњк -á -íв мн. -ци м; 

пійдњчка -ы -чок ж
пік! інтеръєк.
пíка -ы ж; -óвый
пíкати незав.; ня с  

(чех. в зн.: терпíти)
пікантéрія -ї -ій ж
пікáнтный; о/ї адв.;  

ость -и ж
пікіровáти незав.; ня с
пíкнік -а -ів м.; óвый
пікніковáти незав. і зав.;  

ня с
пікóла -ы -кóл ж; ка -лок ж
пíксля -ї пíксель ж
піктоґрáм -у -ів м; óвый 
піктоґрáфія -ї ж.; íчный 
Пілáт -а м; пілáтьскый
пілΐр -а -ів м; ик м; óвый
пíлот -а -ів м; ка -ы -ток ж
пілотовáти незав. і зав.;  

ня с
пінá -ы пін ж; óвый 
пінґáвка -ы -вок ж
пінґпóнґ -у м; óвый; íста  

-ы -ів м; ка -ы -ток
пíнес -ы -ів м
пінéтка -ы -ток ж; óвый
пінзéта -ы -зéт ж; ка -ток ж; 

óвый
пíнія -ї -ій ж; óвый
пінћти незав.; п. ся
пíнкати незав.
піняжéнка -ы -нок ж
пінњжник -а -ів м; ічка -ы  

-чок ж; пінњжный; о адв.
пінњзї -ей мн.
пíнязь -я мн. -ї -їв м 

піонΐр -а -ів м; ка -ы -рок ж; 
піонΐрьскый

піп попá пóпів мн. пóпи м; 
попíвскый; попíвство с; 
попíвщіна с; пóпик  
-а -ів м 

пíпати незав.; ня с
пíперек і пóперек -у -ів м;  

óвый; чный 
піпéта -ы -пéт ж; ка -ток ж
пíпка -ы -пок ж; -óвый
пíпнути зав.
пірамíда -ы -мíд м; ка -док 

ж; óвый
пíрат -а -ів м; пірáтьскый; 

ство
Піренéї -éй мн.; 

піренéйскый
пірідíн -у м; óвый
пíріт -у м; óвый
пірћти ся незав.
пíрко -а -рок с
пірнíця -ї -іць ж
піромáн -а -ів м; ка -нок ж;  

-ія -ї ж; íчный
піромéтер -а -ів м; мéтрія  

-ї ж; метрíчный
піротéхнік -а -ів м; ічка  

-чок ж; а ж; íчный
піруéта -ы -руéт ж; ка  

-ток ж
пíря -я с; нќй; стый
пісковець -вця -вцїв м; 

пісковцљвый 
пісковћтый
пісковћна -ы ж
пісковћско -а -виск с
пíсня ї -сень ж; пíсенька -ы 

-нёк ж; піснљвый
пісоáр -а -ів м
пісóк піскý піскíв м; 

піскóвый; піщáный
піст пóсту пóстів м; 

пістнќй; о адв.
піст -а -ів м; óвый
пістáція -ї -ій ж; 

пістаціóвый
пíтва -ы -тев ж
пітвати незав.; ный
пітћ пíду пíдуть зав.; подь!
пíтон -а -ів м
піторéскный; о/ї адв.
Пітрóва -ой ж; Пітровњн  

-а мн. -е -њн м; ка -ы -нок 
ж; пітровњньскый

Пітрóвапідфарбћти
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Піттсбурґ -у м; Піттсбурчáн 
-а мн. -е -áн м; ка -ы -нок  
ж; піттсбурьскый 

пітЂх -á -íв м
піца -ы мн. -ы піц ж; óвый 
пішáк -á -íв м; чка -чок ж; 

пішáцькый
пішкóта -ы -кóт ж; ка -ток 

ж; -óвый
пішнћк -á -íв м; чóк -чкá  

-чкíв м; чá -áти -áт с
пíшо, пíшкы адв.
пішохóд -а -ів м; ець -ця  

-цїв м; ный
пішýлька ы -лёк ж; ча -ати 

-ат с; óвый
пíштоль -я -їв м; лљвый;  

ник -а мн. -ци -ків м; ічка 
-чок ж

піф, піфпаф інтеръєк.
пивáрь -њ -íв м; ка -рёк ж;  

ня -ї -рень ж
пивніця -ї -ніць ж; ічка -чок 

ж; íчный 
пћво -а пив с; ко с; óвый; 

ный
пивовáр -у -ів м; ный;  

ник; ня ї -рень ж;  
вáрницькый; цтво с

пћла -ы пил ж; ка -лок ж;  
очка -чок ж; чік м;  
óвый; чáстый

пћлник -а -ів м; чок -чка  
-чків м; ча -ати -ат с;  
óвый

пћлный; о/ї адв.; ость ж; 
óта -ы ж

пилновáти незав.; ня с
пиловáти незав.; ня с
пиловíня -я с гром.
пћля, пля препоз.
пћляти незав.
пирíг -á -íв м; пиріжóк -жкá  

-íв м; óвый
пырнíця -ї -íць ж
пирýлка -ы -лок ж; очка  

-чок ж
пћрьхати незав.
пћрьхнути зав.
писáный; ка -нок ж;  

нћна с
пћсарь -я -їв м; ка -рёк ж;  

ня -ї -рень ж; скый
писáтель -я -їв м; ка -лёк 

ж; скый 

писáти пћшу пћшуть незав.;  
ня с; п. ся

писк -у м
пћскати незав.; лка -ы -лок 

ж; ня с; чій
писклћвый; о адв.; ость ж
пискнути зав.
пћскор -а -ів м
пћскот у м
пћсмено -а -мен с; нный;  

ко -а -нок с; óвый;  
ство с

пћсмо -а -сем с; óвый
писóмный; о адв.; ость ж; 

ицтво -а с
пћти пю пють і пћю пћють 

незав.; пћтный; тњ с
пћтно адв.; ый ад.
питЂх -á -íв м
пищáлка -ы -лок ж; я -ати 

-ят с
пищáти зав.; -ня с
пищóк пищкá -íв с
пиявíця -ї -íць ж; чка -чок ж
пињвка і пињлка -ы -ок ж
пињк -á -íв м; чка -чок ж;  

чћско м; цькый; цтво 
с; чій

пиятќка -ы -тќк ж
Пылзень Пќлзня м; 

Пылзенчáн -а мн. -е -áн/-ів  
м; ка -ы -нок ж; 
пылзéньскый

пќрій -я -їв м
пырнíця -ї -íць ж
пќрскати незав.; ня с
пќрскнути зав.
пќрчіти ся незав.  

(чех. в зн.: хмурћти ся, 
гнΐвати ся)

пырщ, пырщóк пырщкá -íв 
м; пырщкáвый; áтый

пќск і пысóк пќскá -íв м; 
пыскáтый

пќскати незав.; ня с
пысковáти незав.; ня с
пќтати незав.; ня с
пќха -ы ж
Пыхнї Пыхóнь мн.; 

Пыхончáн -а мн. -е -áн/-ів  
м; ка -ы -нок ж; скый 

пыхтΐти пыхчý -тњть незав.
пќцяти незав.
пышќти ся незав.
пышнΐти незав.

пќшный; о/ї адв.; ость ж
плавáк -á -íв м; чок -а -ів м
плавáрня -ї -рень ж
плáвати незав.; ня с.
плавба -ы -веб ж; 

плавéбный (слов.)
плáвець -вця -вцїв м; кќня 

-ї -кќнь ж.; чік м
плáвити ся незав. (слов.)
плáвкы -вок мн.
плáвный (звук) ; о адв.;  

ость ж
плаґáт -у -ів м; íста м;  

-óвый; -ик -а -ів м
плаґіáт -у -ів м; ор м; ка  

-рок ж; ство с
плаґізовáти незав.
плаж -и -ей ж; óвый
плаз -а -ів м  

(слов. в зн.: гад, гадина)
плазћти ся плáжу ся 

плáзять ся незав.; 
плáзіня с  
(слов. в зн.: лΐзти)

плáзма -ы -зем ж; óвый;  
тíчный

плáзом адв.  
(слов. в зн.: лїзінём)

плáкати плáчу плáчуть 
незав.; плаксћвый; о 
адв.; плáксош м

плакéта -ы -кéт ж
плáменный; -о адв.  

(напр.: реч, выступлΐня)
пламенїмéт -у -ів м; ный 

(слов., тіп збрóї)
пламенΐти незав.
пламенћтый; о адв.;  

ость ж
плáмінь -я -нїв м; нный;  

о/ї адв.; ость ж
план -у -ів м
планéта -ы -нéт м; óвый;  

ный; áрный 
планетáріум а/-у -ів м;  

ріóвый
планетоíд -а м
планжéта -ы -жéт м; óвый
планїровáти незав.; ня с
планΐти -їю -їють незав.
плáнќй; о адв.; нник м.;  

ннíця -ї -íць ж
плáнка -ы -нок ж; очка  

-ы -чок ж; ча -ати -ат с;  
óвый

плáнкаПіттсбурґ
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планкáч -á -íв м
плáнктон а м; óвый
плановáти незав.; ня с
плановћтый; о адв.
планомéтер -мéтра -ів м
планомíрный; о адв.;  

ость ж
плантáж -ы -ей ж; ный;  

ник м; нічка -ы -чок ж
плантáція ії ж
пласкýря -я с 
пласт -у -ів м; óвый 
пластелћна -ы -лћн ж;  

-óвый
плáстіка -ы -тік ж; óвый;  

íчный
плат -у -ів м; óвый; о адв. 

(слов. в зн.: вќплата)
плáтан -у -ів м
плáтати незав.; ня с
плáтба -ы -теб ж; óвый 

(слов. в зн. плачíня)
платћна -ы ж; óвый
платћти плáчу плáтять 

незав.; тель -я -їв м; ка  
-лёк ж; чéный; чíня с 

плáтка -ы -ток ж; áстый
плáтный; о адв.; ость ж 
плáтник -а -ів м
платня -ї -тень ж; -ёвый 

(слов.)
плáток -тка -тків м (слов.)
Плáтон -а м; íзм м; 

платóньскый
платонíчный; о адв.;  

ость ж
платфóрма -ы -рем ж
плáфон -а -ів м; óвый
плахетнíця -ї -íць ж (слов.)
плáхта -ы -хет ж; óвый; я 

-яти -ят с; ћна -ы тћн с 
плахтáрь -њ -íв м; ка -рёк 

ж; скый; ство с
плахтњнка (і рапшáнка) -ы  

-нок ж
плáца -ы плац ж
плацéнта -ы -цéнт ж; óвый
плач -у м; ко -а м; óм адв.
плачлћвый; о адв.; ость 

ж
плáшыти незав.; п. ся
плащ -а -ів м; ік м
плащанíця -ї -íць ж 
плащéнка -ы -нок ж (слов.)
плéбан -а -ів м; ньскый

плебéй -я -їв м; ка -ы -ёк ж; 
ство ж і плебéєць -йця 
м; -скый; -скость -и ж

плебісцíт -у м
плебс -у м
плéйбек -у м; óвый
плéйбой -я -їв м
плекáти незав.; ня с
плекáчка -ы -чок ж
плексіскло -а -скéл с;  

óвый
племенарьство -а с;  

рьскый (слов.)
плéмя -мена -мен с; 

племíнный і племéно  
-а -мен с

плен -у м
пленáрный 
плéнер -а -ів м; íста;  

óвый
плéнта -ы плент ж
плéнум -у м
плеонáзм -у м; стíчный;  

о адв.
плес -у м; -óвый  

(слов. в зн. бал)
плеск -у м; от -у м
плéскати незав.; ня с
плескнути зав.
плéсо -а плес
плéсти плéту плéтуть 

незав.; плетΐня с; п. ся
плетéный; ка -ы -нок ж;  
плетΐво -а -їв с  

(слов. в зн.: пліт з 
плетéного дрóту)

плéтка і плљтка -ы -ток ж;  
áрь -њ -íв м; ка -рёк ж

плеткарћти  
-рю -рять незав.

плéче -а мн. -і -éй с; ћско с; 
ћстый

плéчка -ы -чок ж (інштр.)
плечковáти незав.; ня с 

(слов.)
плешћны і плещíны мн. 
плењда -ы -њд ж; óвый
плётка і плéтка -ы -ток ж;  

áрь -њ -íв м; ка -рёк ж
плін -у -ів м; óвый  

(слов. в зн. ґаз)
плінáрьство -а с; áрь -њ -íв 

м; скый с
пліновóд -у -ів м; ный
плісовáти незав.; ня с

пліт плóту плóтів м; плóтик 
-а -ів м; плóтича -ати -ат с 

плΐсень -сни ж
плїсь -и ж; ень -сни ж 
плїснΐти незав.; плїсненћна 

с; плїснњва с; њк м; лый 
плїча і оплїча -ати -ат с
плΐшка -ы -шок ж
плќнути незав.
плыткќй; о адв.; ость ж
плод -у -ів м; ик м 
плóдити зав.; плóджіня с
плóдный; о/ї адв.; ость ж
плодовћтый; о/ї адв.;  

ость ж
плодонóсный; о/ї адв.;  

ость ж
плодотвóрный; о/ї адв.;  

ость ж
плóмба -ы пломб ж; óвый
пломбовáти незав.; ня с
плоскќй; о адв.; ость ж;  

отá ж; áтый; овáтый
плосконóгый; ость ж
плосконóсый
плóха -ы плох ж; ый; о 

адв.; ость ж; плóшный;  
о/ї адв.

плошинá -ќ -ћн ж (слов.)
плуг -á -íв м; óвый
плужнњта -њт мн.; плýжный
плужóк плужкá -íв м
плук -у -ів м; плукóвный
плукóвник -а -ів м; ічка -ы  

-чок ж; плукóвніцькый
плурáл -у м; óвый; íзм -у 

м; íта -ы ж; плуралíста  
-ы -ів м

плуралістíчный; о адв.;  
ость ж

плус кон. і адв.
плус -у -ів м; óвый
плусквамперфéкт -а м 
плусмíнус адв.
плýтва -ы -тев ж
Плýто -а с
плутóній -я м
плювáнець -нця -нцїв м
плювакќ -íв мн.
плювáти незав.; ня с
плЂга -ы плюг ж 
плюгáвый; о адв.; íця ж;  

ство с
плюндровáти незав.; ня с
плюнути зав.; -тый

плюнутипланкáч
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плюск у м
плЂскати незав.; ня с 
плюскотáти незав.; ня с
плюскотΐти незав.
плЂснути зав.
плЂта -ы і плЂща -і ж
плЂти плюю плюють незав.
плюца плЂц мн.; плЂцный
плЂцник -а м; óвый
пля, пиля препоз.
пляйстер плњйстра -ів м
плњнтати незав.; п. ся
пляц -у -ів м
пневматíка -ы -тíк ж
пневматíчный; о адв.
пневмоґрáф -у -ів м
пневмокóк -а -ів м
пневмóнія -ї ж; íчный
пневмотóракс -у м
пнћще -а м
пнýти ся незав.
пняк -а -ів м; чћско м і с;  

-чік -а -ів м
по препоз.
поаґітовáти зав.
по амерћцькы адв.
по анґлíцькы адв.
побабонΐти зав.
побáбрати зав.; ный
по бáбскы адв.
побáвити -бáвлю -бáвлять 

зав.; бáв(л)еный;  
бав(л)í(ї)ня с; п. ся

побаламутћти -баламýчу  
-баламýтять зав.;  
баламучéный;  
баламучíня с

побалáкати зав.; п. собі/сі
побалáковати незав.; п. 

собі/сі
побалћти зав.; éный; п. 

ся; п. собі/сі
побаловáти зав.
побанкетовáти зав.
побáновати зав.
побéкати зав.
побелавíти -íю -íють зав.
поберáти незав.; п. ся
поберéжный 
побігáйко -а -ів м
побíгати зав.
побíгнути зав.
побíговати -ую -ують незав.
побідΐ, по бідΐ адв.
побіднΐти зав.; тый і лый

побілΐти лїю лїють зав.;  
тый

побілћти лю лять зав.;  
éный

по білорýськы адв.
побісїдовáти зав.; п. собі/сі
побіснїти зав.; -тый
побіснћти ся незав.
побíчный; о адв.; ость ж 
побивáти незав.; ный;  

ня с
побћти пóбю пóбють зав.;  

тый
побывáти незав.; ня с
побќти побýду побýдуть 

зав.
поблагословћти  

-благослóвлю  
-благослóвлять зав.;  
благослов(л)éный

поблазнΐти зав.; тый; п. ся
поблазнћти зав.; éный
поблíкати -ам -ають зав.
поблíковати -ую -ують 

незав.
поблїднΐти зав.; тый; 

поблΐдлый; о адв.;  
ость ж 

поблїднýти зав.; тый;  
о адв.

поблћзку адв.
пóблиск -у м
поблћскати зав.
поблћсковати незав.
поблискотΐти -блискóчу  

-блискотњть зав.
поблищáти зав.
поблудћти -блýджу  

-блýдять зав.;  
блуджéный;  
блуджíня с

поблýкати зав.; п. ся
побóвтати зав.
побóвтовати незав.; ня с
побогатΐти зав.; тый і лый
побóёвати ся незав.; ня с 
побóжыти ся зав.
побóжный; о адв.; ость ж
побóйковати ся незав.;  

ня с
побóлёвати незав.; ня с 
поболΐти зав.
побормотáти зав.
побормотΐти -бормóчу  

-бормотњть зав.

побороздћти -борóзджу  
-борóздять зав.;  
борозджéный

поборонћти зав.; éный
побосорћти зав.; éный
побостћ -бóду -бóдуть зав.
побоњти ся зав.
по бразíльскы адв.
побратáти ся зав.; ня с
побрáти -бéреме -бéруть 

зав.; п. ся
побратћм -а -ів м; скый;  

-ство с
по брáтьскы адв.
побрехáти -шуть зав.
побрћнькати зав.
побрћньковати незав.;  

ня с
побрыдћти -джу -дять зав.; 

дженый
побрќднути -ну -нуть зав.; 

тый
побрќзґати зав.; ный
побрќзґовати незав.; ня с
побрызкати зав.; -ный
побрызковати незав.
побрытвћти -брќтвлю  

-брќтвлять зав.;  
брытв(л)éный; п. ся

побродћти -брóджу  
-брóдять зав.;  
броджéный

поброїти зав.;  
-броџный

побронзовáти зав. і незав.; 
ный

побрудћти -брýджу  
-брýдять зав.;  
бруджéный; п. ся

побрусћти -брýшу -брýсять 
зав.; брушéный

побудћти -бýджу -бýдять 
зав.; п. ся 

побудовáти зав.; ный; п. 
ся

побулькотΐти -булькóчу  
-булькотњть зав.; п. собі/сі

побунтовáти зав.
побýрёвати рюю рюють 

незав.; ня с
побýрити рю рять зав.;  

íня с; п. ся
побурΐти зав.; п. ся
побурмотΐти -чу -чуть зав.
побурчáти зав.

побурчáтиплюск



213

побýряти зав.; ный
побýхати зав.
побýховати незав.; ня с
пóваб -у -ів м; ный; o/ї 

адв.; -ость -и ж (слов.)
повáбити -вáблю -вáблять 

зав. (слов.)
повáга -ы -вáг ж; óвый;  

о адв.
повáгати зав.
повáдити ся -вáджу ся  

-вáдять ся зав.;  
вáдженый

поважáти зав.; ный; о/ї 
адв.; ость ж

повáжыти жу жуть 
зав.; еный (поступно 
одвáжыти)

повáжливый; о адв.;  
-ость -и ж

повáжовати незав.; -ный
поваковáти зав.; ный
пóвала -ы -вал ж; óвый;  

-ина -ы ж; -ка - -лок ж 
повалћти -вáлю -вáлять 

зав.; лéный; лїня с
повалњти зав.; ный
повалњч -á -íв м (слов.)
повандровáти зав.
повапнћти ню нять зав.;  

éный
повапнёвáти нюю нюють 

зав.; ный
поварћти зав.; éный
повáровати зав. і 

поваровáти зав.
повартовáти зав.
па вáшім, по вáшому адв.
повбáлёвати зав.; ный
повбзерáти зав.; п. ся
повбігáти зав.
повбíговати зав.
повбивáти зав.; ный 

(клíнцї до дóчок)
повгорћти і по(в)орáти 

зав.; éный/áный
повдавáти ся зав.
повдївáти зав.; ный
повдќховати зав.; ный
повдовíти зав.;  

тый і лый
повéзти зав.; éный; п. ся
пóвел -у -ів м; óвый  

(слов. в зн. рóсказ)
пóвен -вна -вне 

повередћти -верéджу  
-верéдять зав.

поверéник -а -ів м; ічка -ы 
-чок; іцькый; цтво -а с 
(бќвшый урњдник і ýряд)

поверéсло -а -сел
поверещáти зав.
повéрзти -вéржу -вéржуть 

зав.; повéрженый
повернýти зав.; -тый
повертáти ся незав.
повертΐти -вéрчу -вéртять 

зав.; верчéный; п. ся
повершќти ся зав.
пóвершник -а -ів м
пóверьх -у -ів м; нїй; ё 

адв.; ость с; óвый
пóверьх і пóверьс адв.  

і препоз.
повéрьха адв.
повеселΐти -лїю -лїють  

зав.; -лΐтый
повеселћти -лю -лять зав.; 

-лéный
повесловáти зав.
повéсти -вéду -вéдуть зав.; 

веджéный; п. ся
повечéріє -я с
повечéряти зав.
повечорΐти зав.;  

-тый, -лый
повзбуджáти незав.
повзбýджовати незав.;  

ня с
повзбудћти повзбýджу 

-бýдять зав.; 
повзбуджéный; 
повзбуджíня с

повздавáти ся зав.
повздыхáти зав.
повздќхнути зав.
повздќховати незав.
повідáти незав.; ня с; п. 

собі/сі
пóвідка -ы -док ж; áрь -њ  

-íв м; ка -рёк ж
повíдла -дел мн.
повíйник -а -ів м; ча -ати  

-ат с
повінчáти -ам -áють зав.;  

ный; п. ся
повінчовáти -ую -ують зав.; 

п. собі/сі
пóвінь пóвени ж
повíра -ы -вíр ж; -óвый

повíрити -ю -ять зав.;  
еный; íня с;  
повірћтелный 
(poverovací; повірћтелна 
ґрáмота – poverovacia 
listina)

повíренець -нця м
повíровати -ую -ують зав.
повірчíвый; о адв.; ость ж
повíсмо -а -сем с
повіснњный
повíсти повíм повідњть зав.; 

повіджéный; п. собі/сі
пóвість -и -ей ж; стный
повітáти зав.; п. ся
повíтріця -ї -іць ж
повітрýля -ї -руль ж
повішáти зав.; ный; п. ся
повивáти незав.; ня с
повивáч -á -íв м; ка -чок ж
повиднΐти зав.
повћнен предік.
повћнный адв.; повћнно;  

ость ж
повиновáти ся зав.
повћсковати незав.; ня с; 

п. собі/сі
повћти -вћю -вћють зав.;  

тый; тњ с
повћтніця -ї -іць ж
повыбáвлёвати зав.; 
повыбáлёвати зав.; п. ся; 

п. собі/сі
повыберáти зав.;  

п. собі/сі
повыбігáти зав.; п. собі/сі
повыбíговати зав.; п. собі/

сі
повыбíлёвати зав.
повыбивáти зав.
повыбудóвлёвати зав.
повываджáти зав.  

(кóнї із стáйнї)
повывáлёвати зав.; п. ся
повывáрёвати зав.
повывертáти зав.; п. ся
повывéрчовати зав.; 
повывéршовати ся зав.
повывідáти ся зав.
повывíдовати ся зав.
повывíшовати зав. 
повыводжáти зав.
повывóджовати зав.
повыводћти -вывóджу  

-вывóдять зав.

повыводћтипобýряти
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повывóжовати зав.
повыволїкáти зав.
повыганњти зав.
повыгартáти зав.
повыгварњти зав.; п. ся
повыгынáти зав.
повыглњдовати зав.
повыгнивáти зав.
повыгодóвлёвати ся зав.
повыгрáбовати зав.
повыгравáти зав.
повыгрібáти зав.
повыгрызáти зав.
повыгрќзовати зав.; 
повыдавáти зав.
повыдáвлёвати зав.
повыдерáти зав.
повыдыхáти зав.
повыдќховати зав.
повыдóвбовати зав.
повыдрњповати зав.
повыдýмовати зав.
повыдýрёвати зав.
повыжынáти зав.
повызбíровати зав.
повызраджáти зав.
повызрáджовати зав.
повызувáти зав.
повыїдáти зав.
повыΐдовати зав.
повќкачати зав.
повыкáчовати зав.
повыкладáти зав.; -ный
повыклáдовати зав.; -ный
повыкликáти зав.
повыклћковати зав.
повыкóлёвати зав.
повыкóповати зав.
повыкорΐнёвати зав.
повыкорїнњти зав.
повыкорчóвлёвати зав.
повыкóшовати зав.
повыкóщовати зав.
повыкрадáти зав.
повыкрáёвати зав.
повыкрéслёвати зав.
повыкрóёвати зав.
повыкручáти зав.
повыкрýчовати зав.
повыкýплёвати зав.
повыкуплњти зав.
повыкýрёвати зав.
повылáмлёвати зав.
повылїзáти зав.
повылΐзовати зав.

повылΐплёвати зав.
повылїплњти зав.
повылїтáти зав.
повылΐтовати зав.
повылΐчовати зав.; п. ся 
повыливáти зав.; -ный; 

п. ся
повылћзовати -зую -зують 

зав.; ный
повылóвлёвати зав.
повылóмлёвати зав.
повылýщовати -щую  

-щують зав.; -ный
повымáзовати зав.
повымалљвлёвати зав.
повымáнёвати зав.
повымáщовати зав.
повымерáти зав.
повымíнёвати зав.
повымітáти зав.; -ный
повымíтовати зав.; -ный
повымывáти зав.; -ный
повымыкáти зав.
повымолóчовати зав.
повымóрёвати зав.
повымóтовати зав.
повымóчовати зав.
повынашáти зав.
повынимáти зав.
повыносћти -нóшу 

нóсять зав.; -éный
повынóшовати зав.
повыóрёвати зав.
повыóстрёвати зав.
повыпадáти зав.
повыпáдовати зав.
повыпáлёвати зав.
повыпáрёвати зав.
повыпікáти зав.
повыпíрёвати ся зав.
повыпірњти ся зав.
повыпивáти зав.; -ный
повыпинáти зав.
повыпћсовати зав.
повыпыхáти зав.
повыплáковати зав.
повыплачáти зав.
повыплáчовати зав.
повыплїтáти зав.
повыплывáти зав.
повыплЂвовати зав.
повыпóвнёвати зав.
повыповнњти зав.
повыпóлёвати зав.
повыполóковати зав.

повыправлњти зав.
повыпрївáти зав.
повыпрóшовати зав.; п. ся
повыпрощáти зав.
повыпрóщовати зав.
повыпрягáти і 

повыпрїгáти зав.
повыпрядáти зав.
повыпущáти зав.
повыпýщовати зав.
повыраблњти зав.
повырастáти зав.
повырахóвлёвати зав.
повырíвновати зав.
повырíзовати зав.
повырывáти зав.
повырýбовати зав.
повырњджовати зав.
повысавáти зав.
повысаджáти зав.
повысáджовати зав.
повысвíтлёвати зав.
повысвітлњти зав.
повысвњчовати зав.
повысéлёвати зав.
повыселњти зав.
повысївáти зав.
повысїкáти зав.; ный
повысΐковати зав.; ный
повысќповати зав.
повыскáковати зав.
повыскýбовати зав.
повыслýховати зав.
повысмыкáти зав.
повысмќковати зав.
повыссавáти зав.
повыстáвлёвати зав.
повыставлњти зав.
повыстывáти зав.
повыступáти зав.
повыстýплёвати зав.
повыстрћговати зав.
повыстрýговати зав.
повыступáти зав.
повысувáти зав.
повысýковати зав.
повысýшовати зав.
повќсше адв. і препоз. і 

повќше адв. і препоз.
повытерáти зав.
повытΐговати і 

повытњговати зав.
повытинáти зав.
повытыкáти зав.
повытќчовати зав.

повытќчоватиповывóжовати
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повытовкáти зав.
повытóвковати зав.
повытолóчовати зав.
повытóплёвати зав.
повытóптовати зав.
повыторгáти зав.
повытóрговати зав.
повытóчовати зав.
повытріщáти зав.
повытрíщовати зав.
повытрњсовати зав.
повытњговати і 

повытΐговати зав.
повыýчовати зав.
повыхáблёвати зав.
повыхаблњти зав.
повыхвáлёвати зав.
повыхвалњти зав.
повыхлћповати зав.
повыхлявáти зав.
повыходжáти зав.
повыхóджовати зав.
повыходћти зав.
повыхолóджовати зав.
повыхóплёвати зав.
повыцíцовати зав. (слов.)
повычáптовати зав.
повычáрковати зав.
повычáчковати зав.
повычéсовати зав.
повычíтовати зав.
повычіщáти зав.
повычíщовати зав.
повычýховати зав.
повышéнець -нця -нцїв мн. 

-цї м; éцькый; цтво с 
повышéный; о/ї адв.;  

ость ж 
повышывáти зав.
повышќти зав.; п. ся
повышкрњбовати зав.
повышмáрёвати зав.
повќшовати незав.; п. ся 
повышýповати зав.
повыщéрблёвати зав.
повыщíповати зав.
повкáжка і поукáжка -ы  

-жок ж
пóвказ і пóуказ -а/-у -ів м
повкáзовати зав.
повкладáти зав.
повклáдовати зав.
повкрýчовати зав.
пóвлак -у -ів м; -óвый 

(слов.)

повлїзáти зав.
повлїтáти зав.
повмерáти зав.
повнíчка (свадьбянá 

флњшка) -ы -чок ж
повнΐшый 
повнΐня -я с
повнћти ню нять незав.; 

повнéный
пóвный; о адв.; éнькый;  

íцькый; éнка -нок ж;  
отá -ы ж; ость и ж

повноголоснќй; о адв.
повноголóся -я с
повнозвýчный; о/ї адв;  

ость ж
повнознáчный; о/ї адв;  

ость ж
повнокрóвный; о/ї адв;  

ость ж
повнолΐтнїй; о/ї адв.;  

ость -и ж
повноправный; о/ї адв;  

ость ж
повносћти -внóшу -внóсять 

зав.; повношéный
повнотΐлый; о адв.;  

ость -и ж
повноцΐнный; о адв.; 

ость ж
повнýрёвати зав.; п. ся
повнурњти зав.; п. ся
пóвод -у м
повóдень -ї -ей ж; нёвый
поводћти -вóджу -вóдять 

зав.; поводжéный; п. ся
повóдя -я с
повоёвáти зав.
пóвоз у -ів м
повозћти -вóжу -вóзять 

зав.; повозéный і 
повожéный; п. ся

поволáти зав.; ный
поволéбный; о/ї адв.
повóлї адв.
поволћти зав.; лéный;  

лΐня с; п. собі/сі
пóволоцькы адв.
поволочí -волочý -волочýть 

зав.; éный; п. ся
поволочíти -волóчу  

-волóчать зав.; éный;  
п. ся

поволњти і повóлёвати 
зав.

повóльный; о/ї адв;  
ость ж

поворожќти зав.; éный;  
íня с

пóворозник -а -ів м
пóворот -у м; ный; о/ї 

адв.; ость ж
повосковáти зав.; ный
по вóсьме адв.
повпалáти зав.; ный
повпивáти ся зав.
повпћсовати зав.; п. ся
повпыхáти зав.
повплїтáти зав.
повпрягáти і повпрїгáти 

зав.
повпущáти зав.
повражáти зав. (слов. в зн. 

оскорблњти, ображáти)
поврáжовати зав. (слов.)
повсаджáти зав.
повсáджовати зав.; п. ся
повсќповати зав.
повсыхáти зав.
повскáковати зав.
повссавáти зав.
повставáти зав.
повстáвлёвати зав.
повстáлець -я -їв м
повстáня -я с; 

повстáньскый
повстáти -встáну -встáнуть 

зав.; лый
повстýплёвати зав.
повсувáти зав.
повтерáти зав.; ный; п. ся
повтїгáти і повтягáти зав.
повтΐговати і повтњговати 

зав.
повтїкáти зав.
повтїшáти зав.; п. ся
повтинáти зав.
повтискáти зав.
повтћсковати зав.
повтихáти зав.
повтыкáти зав.
повтóвкáти зав.
повтóвковати зав.
повтóптовати зав.
повторћти зав.; éный;  

рíня с
повторњти незав.; ня с
повтягáти і повтїгáти зав.
повтњговати і повтΐговати 

незав.; ня с

повтњговатиповытовкáти
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повудћти -вýджу -вýдять 
зав.; вуджéный

повужќти зав.; éный
повхаблњти і поохаблњти 

зав.
повходћти зав.
повчíти і поучíти зав.;  

éный; íня с
повшывáти зав.
повязáный; о/ї адв.; 

ость ж
повязáти -вњжу -вњжуть зав.
повњзовати зав. і незав.
повњнути зав.; тый; о 

адв.; ость ж 
погáвкати зав.
погáвковати незав.
погáдати ся зав. (слов.)
погáйкати зав.
погáйковати незав.
погамáтляти зав.
погáмкати зав.
погáмковати незав.
погамовáти зав.
пóган -а -ів м; ка -нок ж; ча 

-ати -ат с; погáньскый;  
ство

погáна -ы -гáн ж
поганћти -гáню -гáнять зав.; 

éный
поганобћти -ганóблю  

-ганóблять зав.;  
ганоб(л)éный

поганчáрь -њ -íв м і  
поганњч -á -íв м

поганњти незав.; -ный
погáньбі адв.
поганьбћти -гáньблю  

-гáньблять зав.;  
ганьб(л)éный

пóгар -а -ів м; -óвый; ик м; 
ча с; чік м

погáркати ся зав.
погартовáти зав.
погасћти -гáшу -гáсять зав.
погáснути зав.
погáяти зав.
погвћздати зав.
погвћздовати незав.; ня с
погéйкати зав.
погéйковати незав.
погíркнути зав.
погіршáти зав.; п. ся
погіршќти ся зав.; éный
погíршовати ся незав.

пóгыб -у -ів м; óвый
погќбати зав.
погыбáти незав.; 

погќблый
погќбель -ї -бель ж
погыблћвый; о адв.;  

ость ж
погќбнути зав.; -тый
погќбовати ся незав.
погќкати зав.
погќмкати зав.
погќмковати незав.; ня с
погынáти незав.; п. ся 
погќнути зав.
погырмíти -гырмћть зав.
погќрмовати незав.
погырмотΐти зав.
поглавáрь -я -їв м (слов.)
поглáвя -я с; ный; о/ї 

адв.; ость ж (біол. слов.  
в зн. пол, стать)

поглáджовати незав.
погладћти -глáджу -глáдять 

зав.; джéный; джíня с
погладшáти зав.
поглáскати зав.; ный; ня с
поглéнути зав.
поглóдины -ин мн. (обл.)
поглýбити -глýблю  

-глýбляти зав.;  
глуб(л)éный

поглýблёвати незав.; ня с
поглумћти ся -глýмлю ся  

-глýмлять ся зав.
пóглумка -ы -мок ж
поглупíти зав.
поглýхнути зав.
поглушќти зав.; -éный
пóгляд -у -ів м; нќй; о/ї 

адв.; ость ж
поглњдати зав.
погнáти -жéну -жéнуть зав.; 

гнáный
погнївáти ся зав.
погнΐвковати ся незав.
погнїздћти ся -гнΐзджу ся  

-гнΐздять ся зав.
погнћти зав.; тый
погноΐти зав.; гноџный
погнýти зав.; тый; п. ся
погов -у м  

(слов., воџньскый тéрмін  
в зн. вóльно)

поговíти -гóвлю -гóвлять 
зав.

пóговор -у -ів м; ка -рок ж
поговорћти зав.
погóда -ы -гóд ж; óвый
погодовáти незав. і зав.
погóднути ся зав.
погóїти зав.; п. ся
погóйдати зав.; п. ся і 

погóмбати зав.; п. ся
погóйдовати незав.; п. ся 

і погóмбовати незав.; 
п. ся

погóйкати зав. (обл.)
погóйковати незав. (обл.)
поголћти зав.
поголоднΐти зав.
поголодовáти незав.
поголосћти голóшу  

-голóсять зав.
пóголоска -ы -сок ж
поголубћти -голýблю  

-голýблять зав.
погóмбати зав.; п. ся і 

погóйдати зав.; п. ся
погóмбовати незав.; п. ся 

і погóйдовати незав.; 
п. ся

пóгон -у -ів м;  
іч -а -ів м; нный  
(слов. в зн. поганњня)

погонћти зав.; éный
погóня -ї ж
погордћти ся -гóрджу ся  

-гóрдять ся зав.
погóрёвати незав.
погорΐти зав.; лый
погостћнный; о/ї адв.;  

ость ж
погостћти -гóщу -гóстять 

зав.
поготóвый; о адв.;  

ость ж
погощíня -я с
погрáбати зав.; ный
пóграбкы -ів мн.
погрáбнути зав.
погравáти ся незав.
погранíча -а с; ник; ічка  

-чок ж; ный (слов. в зн. 
пригранíчна óбласть)

погрáти ся зав.
погрéбсти -бу -буть зав.;  

гребéный
пóгріб пóгробу -ів мн. 

пóгробы м; погрéбный 
погрібáти незав.; ня с

погрібáтиповудћти
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погрΐти грΐю ся -грΐють ся 
зав.; п. ся

погрїшќти зав.
погрќзти зав.; éный
погрóзити -грóжу -грóзять 

зав.
пóгрома -ы ж (слов. в зн. 

нещáстя)
погромáдї адв.
погромадћти -громáджу  

-громáдять зав.
погрубíти -íю -íють зав.
погрубшáти зав.
погрýдя -я с; ный
погýба -ы ж; ный
погубћти -гýблю -гýблять 

зав.; губ(л)éный
погугнявíти -гугнявлю  

-гугнњвлять зав.
погýдати -гýдам -гýдають 

зав.
погýжвати зав.; ный
погýкати зав.
погýковати незав.
погýлити -гýлю -гýлять зав.
погулњти зав.
погýпати зав.
погýрковати незав.
погуркотáти -гуркóчу  

-гуркóчуть зав.
погуркотΐти -гуркóчу  

-гуркотњть зав.
погурчáти -ý -áть зав.
погустΐти зав.
погýцкати зав.
поґробіанΐти нΐю нΐють; 

зав.; -тый, -лый
поґробіáнити ню нять 

зав.; -нéный
пóґром -у -ів м
поґрњвковати незав.
поґрявчáти зав.
поґумовáти зав.
поґутовáти зав.
пóєден -єднá -єднó мн.  

-ќ адв.
подавáтель -я -лїв м; ка  

-лёк ж; скый; ный
подавáти -даЂ -даЂть 

незав.; -ный; ня с
подавáтель -я -їв м
подавáч -á -íв м; ка -чок ж
подавћти -дáвлю  

-дáвлять зав.;  
дав(л)éный

пóдаєден -єднá -ó мн. -ќ 
адв.

подáлшый; е адв.
подакóтрый 
подарéмный; о/ї адв.;  

ость ж
подарéный; о/ї адв.;  

ость ж
подарћти ся зав.
подаровáти зав.; ный
подарýнок -нка -ів м
подáтель -ля -лїв м; ка  

-лькы -лёк ж; ня -нї  
-лень ж

податћ -дáм -дадýть зав.;  
нќй; ня с; п. ся

податлћвый; о адв.;  
ость ж 

подбáти -áю/-ам -áють зав.
подвћгати -ам -ають зав.
подвћгнути зав.; п. ся
подвоΐти -двóю -двóють 

зав.; двоџный;  
-двоΐня с

подвóйный; о/ї адв.;  
ость ж

подворћти зав.
подебатовáти зав.; п. собі/

сі
по девњте
пóденка -ы -нок ж; -óвый
подеревянΐти зав.
подéрти пóдру/пíдру 

пóдруть/ пíдруть зав.; 
подéртый; п. ся

по десњте 
подзвóнёвати незав.
подзвонћти зав.
подзеленчáти зав.
подзљбати зав.
подзљбкати зав.
подзЂбати зав.
подзюрчáти зав.
подзњвкати зав.
подзњвковати незав.
подзявчáти зав.
подіктовáти зав.
по дїњвольскы адв.
подївáти незав.; п. ся
по дΐвскы адв.
по дїдíвскы адв.
подїдћти -дїджу -дїдять 

зав.; подїджéный (слов.)
пóдїл -у -ів м; ник -а -ів м;  

нічка -чок ж; я с

подїлћти зав.; éный; п. ся
подїравћти -дїрáвлю  

-дїрáвляти зав.;  
дїрав(л)éный; п. ся

подΐти -дїю -дїють зав.;  
тый; п. ся

подΐя -ї -íй ж
по дΐтьскы адв.
подћвовати ся -дћвую ся  

-дћвують ся зав.
подќбкати зав.
подќбковати незав.
подымћти -дќмлю -

дќмлять зав.; п. ся
подќрвіти -дќрвіють зав.; 

тый 
пóдых -у -ів м
подќхати зав.
подќховати незав.
пóдля препоз.
подлýбати зав.
пóдмет -у -ів м; óвый
подмінéный; о/ї адв.;  

-ость -и с (слов.)
подмінéчный; о/ї адв.;  

-ость -и с (слов. в зн. 
услóвный)

подмінћти зав.; -нéный 
(слов.)

подмíнка -ы -нок ж  
(слов. в зн. услóвя)

подмінкóвый  
(слов. в зн. условный)

подмíнёвати незав.; -ный 
(слов. клáсти услóвіє)

пóдник -у -ів м; óвый
подникáтель -я -лїв м;  

ка -лёк ж;  
подникáтельскый

подникáти зав.; ня с 
подóба -ы -дóб ж
подобáти ся зав.
подобéнка -ы -ок ж; ство с
подóбный; о/ї адв.;  

ость ж
подóбрім адв.
подобрΐти -ΐю -ΐють зав.; 

подобрΐтый
подобрћти ся -ю -ять зав.; 

подобрéный
подобрóткы адв.
подóвбати зав.
подовговáстый; о адв.;  

ость ж
подоганњти -ям -њють зав.

подоганњтипогрΐти
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пододавáти -додаЂ  
-додаЂть зав.

подоєдéн
подозерáти зав.
подоїдáти зав.
подоΐти зав.; подоџна
подокíнчовати зав.
подокóповати зав.
подокручáти -ам -áють зав.
подокрýчовати -ую -ують 

зав.
подолáти зав.; ный
подоливáти зав.
пóдолок пóділка -ів с; -янка 

-нок с; поділча -ати ат с
подомáзовати зав.
по домáшнїм, по 

домáшнёму адв.
подомéлёвати зав.
подомíтовати зав.
подомывáти зав.
подоóрёвати зав.
подопивáти зав.
подопћсовати зав.
подоплїтáти зав.
подопóвнёвати зав.
подоповнњти зав.; -нéный
подопрядáти зав.;  

-джéный
подопрњдовати зав.
подорастáти зав.
подорΐзовати зав.
пóдорож -и -ей ж
подорожáти зав.; ный
подорóже, по дорóже адв.
подорóжный і нїй; ник м
подосáджовати зав.
подосївáти зав.
подосóлёвати зав.
подоспавáти зав.
подоставáти і подіставáти 

-достаЂ -достаЂть зав.
подостáвлёвати зав.
подострýговати зав.
подотéсовати зав.
подотΐговати зав.
подотΐснёвати зав.
подотóчовати зав.
подóхнути зав.; -тый
подочéсовати зав.
подочíщовати зав.
подóшва і підóшва -ы -шев 

ж; óвый
подражджéный; о/ї адв.;  

ость ж (слов.)

подраждћти -дрáжджу  
-дрáждять зав. (слов.)

подражлћвый; о адв.;  
ость ж

подрáзник -а -ів м; ічка  
-ы -чок ж 

подрáнкати зав.
подрáпати зав.; ный; п. ся
подрћмати зав.
подрћмковати кую кують 

незав.
подробћти -дрóблю  

-дрóблять зав.;  
дроб(л)éный

подрóбный; о/ї адв.;  
ость ж

подротовáти зав.; ный
подрýг -а -ів м; 

подрýжный; о/ї адв.;  
ость ж

по дрýге адв.
подрýжка -ы -жок ж; 

подрýжчин
подрýзґати зав.; ный
подруковáти зав.; -ный
подрýчный (кінь), 

подрýчна (корóва) 
пóдря -ї ж
подрњп(к)ати зав.; ный
подубћти -дýблю  

-дýблять зав.;  
дуб(л)éный

подувáти незав.; 
подувáючій

подýдрати зав.
подýдровати незав.
подýмати зав.
подýпкати зав.
подýпковати незав.
подурΐти -ΐють зав.; -тый,  

-лый
подурћти -ю -ять зав.;  

-подурéный
подýркати зав.
подурнΐти -нΐю -нΐють зав.; 

-тый
подусћти -дýшу -дýсять 

зав.; душéный
подýти подýю ють зав.;  

-тый
подýшка -ы -шок ж; -óвый
подњка -ы ж
подњковати кую кують 

зав.; ня с
по еврóпскы адв.

по еґіптьскы адв.
поéзія -ї -ій ж;  

поетíчный;  
о/ї адв.; ость

поéма -ы поéм ж
поéт -а -ів м; ка -ток ж;  

-іка -ы -тік ж; íзм  
-у м; поетíста -ы м; 
поетістíчный

поетізовáти незав. і зав.;  
ня с; поетізáція -ї ж

по єврéйскы адв.
пóєден адв.
поєдћно адв.
поєнґедовáти зав.
пожáда -ы -жад ж
пожáдати зав.
пожадлћвый; о адв.;  

ость ж 
пожáдовати незав.
пожалΐти -лїю -лїють зав.
пожалћти -лю -лять зав.
пожáловати ся -лую ся  

-лують ся зав.
пóжар -у -ів м; ный
пожарћти зав.
пожартовáти
пожáти пóжну пóжнуть зав.; 

тый
пождáти пóжду пóждуть 

зав.; ный
пожéгнати зав.; ня с;  

ный
поженћти зав.; éны; п. ся
по жéньскы адв.
пожерáч -á -íв м; ка -чок ж
пожерáти незав.; ня с
пожéрти пóжру пóжруть 

зав.; тый; п. ся
пожéртва -ы -тв ж
пожéртвовати зав.;  

ный; ня с
пожќва -ы пожќв ж
пожывáти незав.
пожывћти ся -жќвлю ся  

-жќвлять ся зав.;  
жыв(л)éный; 
пожывлїня -я с

пожќвный; о/ї адв.;  
ость ж

пожынáти незав.
пожќти пожќю пожќють 

зав.; п. собі/сі
пожытковáти зав.; ня с
пóжыток -тку -тків м

пóжытокпододавáти
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пожыткóвый і 
пожытóчный; о адв.;  
ость ж 

пожќчіти зав.; еный; іня 
с; п. собі/сі

пóжычка -ы -чок ж; овый
пожќчовати незав.; ня с; 

п. собі/сі
пожычóвня -ї -вень ж
пожмýрити зав.
пожмýрькати зав.
пожмýрьковати незав.
пожнћвный
пожóбрати зав.
по жобрáцькы адв.
пожóвклый 
пожóвкнути -жóвкнуть зав.; 

тый
пожовтΐти -жовтΐють зав.;  

-тΐлый
пожовтћти -жóвчу -жóвтять 

зав.; -чéный
пожýвати зав.; ный
пожýрити ся зав.; éный
пожуровáти зав.
пожурчáти зав.
пожýти -жýю -жýють зав.;  

тый
пóза препоз.
пóза -ы поз ж
позабáвити -забáвлю  

-забáвлять зав.;  
забáв(л)еный

позабáвлёвати -юю -юють 
зав.

позабавлњти -ям -њють зав.
позабáлёвати зав.
позаберáти зав.
позабештелљвлёвати зав.
позабігáти зав.
позабíговати зав.
позабíлёвати зав.; ный
позабілћти зав.; -éный
позабивáти зав.
позабћти -зáбю -зáбють 

зав.; тый
позабывáти зав.
позабќти позабýду 

позабýдуть зав.; тый
позаболóчовати зав.; п. ся
позабóчовати зав.
позабрéховати зав.
позабрќзковати зав.
позабрќтвлёвати зав.
позабрóджовати зав.

позабрýднёвати зав.; п. ся
позабрýшовати зав.
позабудóвлёвати зав.
позабурњнёвати ся нює  

нюють зав.
позабухáти зав.
позабýховати зав.
позаваджáти ам -áють зав.
позавáджовати -ую -ують 

зав.
позавáдити -завáджу  

-завáдять зав.
позавáжовати зав.
позавáлёвати зав.
позавáрёвати зав.
позавáровати зав.
позавдавáти -завдаЂ  

-завдаЂть зав.
позавертáти зав.
позавéрчовати зав.
позавéршовати зав.; ный
позаверьгáти зав.
позавíдїти -віджу -відять 

зав.
позавіджáти незав.
позавíрґовати зав.
позавíтрёвати зав.
позавíховати зав.
позавíшовати зав.
позавивáти зав.
позавћнёвати зав.
позавинњти зав.
позавћсковати зав.
позавывáти зав.
позавлáжовати зав.
позавмерáти зав.
позавнáчовати і 

позаонáчовати зав.
позавóджовати зав.
позаводћти -завóджу  

-завóдять зав.; джéный
позавóднёвати зав.;  

нéный
позавóжовати зав.; -ный
позавозћти -вóжу -вóзять 

зав.
позаволїкáти зав.
позаволóчовати зав.
позаворóжовати зав.
позавоскóвлёвати зав.
позаврáжджовати зав. 

(слов. в зн. позабивáти)
позáвтра адв.; шнїй
позавхáблёвати зав.
позавхаблњти зав.; -лéный

позавчéра адв.; шнїй
позавýджовати зав.
позавýзлёвати зав.
позавýха і позаýха адв.
позавњзовати зав.
позагáковати ся зав.
позагамáтлёвати зав.
позагамóвлёвати зав.
позаганњти зав.
позагáньблёвати ся зав.
позагартáти зав.
позагáртовати зав.
позгартóвлёвати зав.
позагачкóвлёвати зав.
позагáчовати зав.
позагáшовати зав.; -ный
позагвáрёвати зав.
позагварњти зав.
позагќковати зав.
позагынáти зав.
позаглáджовати зав.
позаглáшовати зав.
позаглóблёвати зав.
позаглýшовати зав.
позагнΐзджовати ся 

позагнΐзджують ся зав.
позагнивáти зав.
позагоблљвлёвати зав.
позагóёвати зав.; п. ся
позагóлёвати зав.
позаголóшовати зав.
позагорóджовати зав.
позагрáбовати зав.
позагрїбáти зав.
позагрΐбовати зав.
позагрївáти зав.
позагрызáти зав.
позагýблёвати зав.
позагýлёвати зав.; п. ся
позагýщовати зав.
пóзад препоз.
позадавáти ся -задаЂ 

ся -задаЂть ся зав.; 
позаданќй

позадáвлёвати зав.; п. ся
позадерáти зав.; п. ся
позадївáти зав.
позадыхáти ся зав.
позадќховати ся зав.
позадзвóнёвати зав.
позадковáти зав.
позадóвжовати жую  

-жують зав.; п. ся
позадрћмлёвати зав.
позадрћсковати зав.

позадрћсковатипожыткóвый
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позадрќлёвати зав.
позадрњповати зав.
позáду, поззáду адв.
позадýмати ся зав.; 

позадýманый
позадýмовати ся зав.
позадýпковати зав.
позадýрёвати зав.
позадýшовати зав.; п. ся
позáдя -я с; нїй
позаљйковати зав.
позажерáти зав.; п. ся
позажывáти зав.
позажынáти зав.
позазбíровати зав.
позазерáти зав.
позазывáти зав.
позазнавáти зав.
позазнáчовати зав.
позаíщовати зав.; п. сі
позаїдáти зав.
позакáзовати зав.
позакáлёвати зав.
позакалњти зав.
позакáповати зав.
позакáпчовати зав.
позакáчовати зав.
позакáшловати зав.
позаквáсовати зав.
позакладáти зав.
позаклáдовати зав.
позаклéёвати зав.
позаклћковати зав.
позаклынáти зав.
позаключáти зав.
позаколќсовати зав.
позаколóчовати зав.
позакóплёвати зав.
позакóповати зав.
позакóшовати зав.
позакрадáти ся зав.
позакрáдовати ся зав.
позакрéслёвати зав.
позакрéшовати зав.
позакрћвлёвати зав.
позакривлњти зав.
позакрћковати зав.
позакрывáти зав.; п. ся
позакружкóвлёвати зав.
позакручáти зав.
позакрýчовати зав.
позакýплёвати зав.
позакуплњти зав.
позакýрёвати зав.
позакýсовати зав.

позалáмлёвати зав.
позалéжовати ся  

-жую ся -жують ся зав.; 
позалéжаный

позалїгáти і позалягáти 
зав.

позалΐговати і 
позалњговати зав.

позалїзáти зав.
позалΐзовати зав.
позалΐплёвати зав.
позалїплњти зав.
позалїтáти зав.
позалΐтовати зав.
позалΐчовати зав.
позаливáти зав.
позалћзовати зав.
позалћшковати ся зав.
позалóмлёвати зав.
позаломлњти зав.
позалýджовати зав.
позалýплёвати зав.
позалучáти зав.
позалýчовати зав.
позалЂблёвати ся зав.
позалњбдовати ся зав.
позамáзовати зав.
позамалљвлёвати зав.
позамáнёвати зав.
позамáцовати зав.
позамáчовати зав.
позамáщовати зав.
позамерáти зав.
позамерзáти зав.
позамéшковати зав.
позамíнёвати нюю  

нюють зав.
позамінóвлёвати зав.
позамінњти зав.
позамíрёвати зав.
позамітáти зав.; -ный
позамíтовати зав.; -ный
позамíшовати зав.
позамыкáти зав.
позамќковати зав.
позамлївáти зав.
позамовкáти зав.
позамóвчовати чую  

чують зав.
позамокáти зав.
позамóлжовати зав.
позамордóвлёвати зав.
позамóрёвати зав.
позаморóжовати зав.
позамóтовати зав.; п. ся 

позамóчовати зав.; п. ся
позамóшовати ся зав.
позамóщовати зав.
позамýковати зав.
позамýлёвати зав.
позамурóвлёвати зав.
позамýчовати зав.
позанапáщовати зав.
позанќрьковати зав.
позаносћти зав.
позанóшовати зав.
позанЂховати зав.
позаокрýглёвати зав.
позаонáчовати і 

позавнáчовати зав.
позаóрёвати зав.
позаóстрёвати зав.
позаóчі адв.
позаочкóвлёвати зав.
позаóчный
позападáти зав.
позапáдовати зав.
позапакóвлёвати зав.
позапáлёвати зав.
позапáрёвати зав.
позапаскýджовати зав.
позапáховати зав.
позапáшовати зав.; п. ся
позапéковати зав.
позаперáти зав.; п. ся
позапечáтовати зав.
позапечатóвлёвати зав.
позапíзнёвати зав.
позапікáти зав.
позапíнёвати зав.
позапíрёвати ся зав.
позапíховати зав. (слов.)
позапивáти зав.
позапинáти зав.
позапћсовати зав.
позапќрсковати зав.
позапыхáти зав.
позаплáтовати зав.
позаплáчовати зав.
позаплáшовати зав.
позаплїтáти зав.
позаплΐтовати зав.
позаплýтовати зав.; п. ся
позаплЂвовати зав.
позаплњнтовати зав.; п. ся
позапóвнёвати зав.
позаповнњти зав.
позапóлёвати зав.
позаполóковати зав.
позапóрёвати зав.

позапóрёватипозадрќлёвати
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позапорóшовати зав.
позапóрсковати ся зав.
позапотрóшовати зав.
позапóчовати ся зав.
позаправáти зав.
позапрáвлёвати зав.
позаправлњти зав.
позапрáжовати зав.
позапрївáти зав.
позаприсњговати ся зав.
позапроваджáти зав.
позапровáджовати зав.
позапродавáти зав.; п. ся
позапрóшовати зав.
позапрягáти і позапрїгáти 

зав.
позапрњговати і 

позапрΐговати зав.
позапрњтовати зав.
позапýджовати зав.
позапýдрёвати зав.
позапухáти зав.
позапýховати зав.
позапуцóвлёвати зав.
позапýчовати зав.
позапущáти зав.
позапýщовати зав.
позараблњти зав.
позаражáти зав.
позарáжовати зав.
позарáйбовати зав.
позарастáти зав.
позарíвновати зав.
позарΐзовати зав.
позарїкáти ся зав.
позарывáти зав.
позарќковати зав.
позарóшовати зав.
позарýблёвати зав.
позарýбовати зав.
позасáджовати зав.
позасвíдчовати зав.
позасвíчовати зав.
позаселњти зав.
позасерáти зав.
позасíлёвати зав.
позасївáти зав.
позасїдáти зав.; п. ся
позасїкáти зав.
позасћковати зав.; п. ся
позасћнёвати зав.
позасылáти зав.
позасынáти зав.
позасќповати зав.
позасыхáти зав.

позасќчовати зав.
позаскáковати зав.
позаскíплёвати зав.
позасклéнёвати зав.
позаскýблёвати зав.
позаслћнёвати зав.; п. ся
позаслќзовати зав.; п. ся
позаслýжовати зав.; п. ся; 

п. собі/сі
позасмáжовати зав.
позасмáлёвати зав.
позасмéрджовати зав.; 

п. ся
позасмíчовати зав.
позасмóлёвати зав.
позасмóрковати зав.
позасмрáджовати зав.
позасмýчовати зав.; п. ся
позаснóвлёвати зав.
позасóлёвати зав.
позаспавáти зав.
позаспокóёвати зав.; п. ся 
позаставáти зав.; п. ся
позастáвити -стáвлю  

-стáвлять зав.;  
застáв(л)еный

позастáвлёвати  
зав. і незав.; ный

позаставлњти зав. і незав.
позастéлёвати зав.
позастелњти зав.
позастерáти зав.
позастигáти зав.
позастћговати зав.
позастывáти зав.
позастóёвати ся зав.
позастрáшовати зав.
позастрΐковати зав.
позастрΐшовати зав.
позастрýговати зав.
позастрявáти зав.
позастрњмбовати зав.
позастýплёвати зав.
позаступлњти зав.
позасувáти зав.
позасýковати зав.; п. ся
позасýшовати зав.; п. ся
позатáёвати зав.
позатвéрджовати зав.
позатéмнёвати зав.
позатéплёвати зав.
позатерáти зав.
позатéрьповати зав.
позатéсовати зав.
позатїгáти зав.

позатΐговати зав.
позатїкáти зав.
позатΐснёвати зав.
позатїснњти зав.
позатинáти зав.
позатискáти зав.
позатћсковати зав.
позатихáти зав.
позатыкáти зав.
позатќцёвати зав.
позатлївáти зав.
позатлњпковати зав.
позатовкáти зав.
позатóвковати зав.
позатóплёвати зав.
позатоплњти зав.
позатóптовати зав.
позатрáвнёвати зав.
позатрáчовати зав.
позатрΐповати зав.
позатрΐсковати зав.
позатрћмовати зав.
позатрњсовати зав.
позатýлёвати зав.
позатулњти зав.
позатýплёвати зав.
позатуплњти зав.
позатягáти і позатїгáти зав.
позатњговати і 

позатΐговати зав.
позаýчовати зав.
позаýха і позавýха адв.
позафáрблёвати зав.
позафќрковати зав.
позахáлёвати зав.
позахвáтовати зав.
позахвáчовати зав.
позахвóрёвати зав.
позахќлёвати зав.
позахылњти зав.
позахќц(к)овати ся зав.
позахлћповати зав.
позахмáрёвати ся зав.
позахóвлёвати зав.
позахóджовати зав.
позаходћти зав.
позахолóджовати зав; п. ся
позахóплёвати зав.
позахрћповати зав.
позацвивáти зав.
позацвћковати зав.
позацвћрьковати зав.
позацΐлёвати зав.
позацїлњти зав.
позацќтковати зав.

позацќтковатипозапорóшовати
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позацлóнёвати зав.
позацлонњти зав.
позацњпковати зав.
позачарóвлёвати зав.
позачерáти зав.
позачéсовати зав.; п. ся
позачінáти зав.
позачінњти зав. 
позачíплёвати зав.
позачіплњти зав.
позачíтовати ся зав.
позачýчковати зав.
позашалóвлёвати зав.
позашывáти зав.
позашкóджовати зав.
позашнурóвлёвати зав.
позашпарóвлёвати зав.
позашпíлёвати зав.
позашпóрёвати зав.
позашпóртовати зав.
позашпóтовати ся зав.
позашрубóвлёвати зав.
позаштóпковати зав.
позащíповати зав.
позбáвити зав.
позбáвлёвати незав.
позбавлњти незав.
позбáлёвати зав.
позберáти зав.
позбігáти ся зав.
позбíговати ся зав.
позбивáти зав.
позбывáти ся зав.
позбќти ся зав.; -тый
позбытковáти зав.; п. ся
позбыхáти зав.
позбќховати незав.
позбрóджовати зав.
позбрýшовати зав.
позбуджáти зав.; п. ся
позбýджовати ся зав.
позбудóвлёвати зав.; п. ся
позбýховати зав.
позваджáти зав.
позважáти зав.
позвáжовати незав.
позвáлёвати зав.
позвáнка -ы -нок ж
позвáрёвати зав.
позвáти зав.
позвертáти ся зав.
позвéрьговати зав.
позвíдати ся зав.
позвíдовати ся зав.
позвíшовати зав.

по звíрьскы адв.
позвивáти ся зав.
позвћсковати зав.
позвыкáти собі/сі зав.
позвќшовати зав.
позвлáжовати зав.
позвóгчовати зав.
позводжáти зав.
позвóджовати зав.
позводћти -звóджу -звóдять 

зав.
позвóжовати зав.
позвозћти -звóжу -звóзять 

зав.
позвóлёвати собі/сі зав.
позволїкáти зав.
позволћти зав.; éный; 

позволΐня с
позволóчовати зав.
позволњти зав.
позвýжовати зав.
позвњзовати зав.
позгамáтлёвати зав.
позганњти зав.
позгартáти зав.
позгáртовати зав.
позгáчовати ся зав.
позгáшовати зав.
позгвáрёвати ся зав.
позгварњти ся зав.
позгынáти зав.; п. ся
позглњдовати зав.; п. ся
позгнивáти зав.
позгоблљвлёвати зав.
позгóблёвати зав.
позгóёвати ся зав.
позгóлёвати зав.; п. ся
позголњти зав.; п. ся
позгóрблёвати ся зав.
позгрáбовати зав.
позгрїбáти зав.
позгрΐбовати зав.
позгрівáти зав.
позгрызáти зав.
позгрќзовати зав.
позгромáджовати зав.
позгýблёвати зав.
позгублњти зав.
позгýщовати зав.
поздавáти зав.; п. ся
поздáвлёвати зав.
поздвигáти незав.
поздвћгнути зав.
поздвћговати незав.
поздерáти зав.

поздыхáти зав.
поздóвж адв. і препоз.
поздóвжный; о/ї адв.
поздорóвкати зав.; ня с
поздоровíти зав.
поздоровлΐня -я с
позродовлњти незав.
пóздрав -у -ів м
поздравíти вíю вíють зав.; 

-тый
поздрáвити -здрáвлю 

-здрáвлять зав.; 
поздрáвленый; п. ся

поздрáвкати зав.
поздрáвлёвати незав.;  

п. ся
поздравлњти незав.
поздрћмлёвати зав.;  

п. собі/ сі
поздрћсковати зав.
поздрќлёвати зав.
поздрњп(к)овати зав.
поздувáти зав.
поздýмовати зав.;  

п. собі/ сі
поздýпковати зав.
поздýрёвати зав.; п. ся
поздýшовати зав.; п. ся
позеленΐти нΐє нΐють зав.;  

-тый, -лый; п. ся
позеленћти ню нять зав.; 

позеленéный
позéмный; о/ї адв.;  

ость ж
позéмок -мка -ів м; 

поземкóвый 
позéмскый; ость -и с
поземщáн -а -ан м;  

ка -нок ж
позéр -а -ів м; ка -рок ж; 

позéрьскый; ство с
позерáти незав.; п. ся
позжерáти зав.; п. ся
позжывáти ся зав.
позжынáти зав.
поззáду адв.
позíвати зав.; позівотá ж
позінковáти зав.
позітíв -а -ів мн. -ы м; ум  

-у м; íзм -у м; íста м; ка 
-ток ж; позітівістíчный;  
о адв.

позітíвный; о/ї адв.;  
ость ж

позітрóн -а м

позітрóнпозацлóнёвати
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позітýра -ы -тýр ж
позіхровáти зав.; ный
позíція -ї -ій ж; позíчный;  

о/ї адв.; ость ж
позíщовати зав.
позимовáти зав.
позывáти незав.
позлáмлёвати зав.
позлатћти -злáчу -злáтять 

зав.; злачéный;  
злачíня с

позлáтко -а -ток с 
позлáчовати незав.
позлéжовати ся зав.
позлїгáти і позлягáти зав.
позлїзáти зав.
позлΐзовати зав.
позлΐплёвати зав.
позлїплњти зав.
позлїтáти зав.
позлΐтовати зав.
позливáти зав.
позлћзовати зав.
по злодΐйскы адв.
позлóмлёвати зав.
позлуджáти зав.
позлýджовати зав.
позлýплёвати зав.
позлуплњти зав.
позлучáти зав.
позлýчовати зав.
позлњбдовати зав.
позлягáти і позлїгáти зав.
позмагáти ся зав.
позмáзовати зав.
позмалљвлёвати ся зав.
позмáнёвати зав.
позмáчовати зав.
позмáщовати зав.; п. ся 
позмéлёвати зав.
позмерзáти зав.; п. ся
позмéшковати зав.
позмíнёвати зав.; п. ся
позмінћти зав.
позмíрёвати зав.; п. ся
позмітáти зав.
позмíтовати зав.
позмíшовати зав.
позмывáти зав.
позмовкáти зав.
позмокáти зав.
позмóковати зав.
позмордóвлёвати ся зав.
позморóжовати зав.
позмóрщовати зав.; п. ся

позмóтовати зав.
позмóчовати зав.; п. ся
позмóшовати ся зав.
позмýковати зав.
позмурóвлёвати зав.
позмýчовати ся зав.
познавáти незав.
познаџмый; о адв.; 

познаџмость ж
познакомћти -знакóмлю  

-знакóмлять зав.;  
знаком(л)éный;  
знаком(л)í(ї)ня с

Пóзнань -ї ж; Познанчáн -а 
мн. -е -áн/-ів м; ка -ы -нок 
ж; познáньскый

познасћлнёвати зав.
пóзнати зав.; тый; ня с
позначíти зав.; éный
познáчка -ы -чок ж
познáчовати незав.
познíщовати зав.
познимáти зав.; ный
позносћти -знóшу -знóсять 

зав.; -шéный
познóшовати зав.
позоблїкáти зав.; ный; 

п. ся
позовáти зýю зýють 

незав.; ня с
позогрївáти зав.; ный; п. 

ся
позолотћти -золóчу  

-золóтять зав.;  
золочéный; золочíня с

позолóчовати незав.; ня с
позомлївáти зав.
пóзор -у м і інтеръєк.
позóрный; о/ї адв.; ость 

ж
поз(в)óрёвати зав.
позоровáтель -я -лїв м;  

-скый; ка -лёк ж; ня -ї  
-лень ж

позоровáти незв.; ня с
позоскáковати зав.
позоставáти  

і позіставáти незав.
позостýплёвати зав.
позосувáти зав.; ный
позошывáти зав.; ный
позражáти зав.; п. ся
позрáжовати зав.; п. ся
позрáнёвати зав.; п. ся
позрíвновати зав.; п. ся

позрΐзовати зав.
позрїкáти ся зав.
позрывáти зав.
позрќковати зав.
позрóшовати зав.
позрýбовати зав.
позубковáти зав.; ный
позурóчовати зав.
позњбнути зав.; п. ся
позњбсти зав.; п. ся
позъљйковати зав.
позъїдáти зав.; п. ся
поігравáти ся незав.
поігрáти ся зав.
поíкати зав.
поімпровізовáти зав.
по індíцькы адв.
поíнта -ы поíнт ж 
поінтересовáти ся зав.
поінтовáти незав.
поінтріґовáти зав.
поінформовáти ся зав.
по ірáньскы адв.
по ірáцькы адв.
поíскати зав.
по іслáндьскы адв.
поістћти поíщу поíстять 

зав.; поіщéный;  
поіщíня -я с; п. ся

пóістка -ы -ток ж;  
óвый

поíстный; поíстне -ого с 
поістљвня -ї -вень ж
по ітáльскы адв.
поіщéный; поіщéнець  

-нця -нцїв м
поíщовати незав.; п. ся 
поїдáти незав.
поїднáти зав.; ня с;  

п. ся 
поΐдновати незав.
поΐло -а -їл с
поїмáти зав.;  

ный; п. ся
поΐсти поїм поїдњть зав.; 

поїджéный
поΐти пóю пóять зав.
покадћти -кáджу -кáдять 

зав.; покаджéный
покадќ адв. і прон.
показáтель -я -лїв м
показáти -кáжу -кáжуть зав.
показћтћ покáжу покáзять 

зав.; покажéный; п. ся
покáйник -а -ів м

покáйникпозітýра
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покáкати зав.; ный; о/ї 
адв.; п. ся

покаламутћти -каламýчу  
-каламýтять зав.;  
каламучéный

покаламутнїти зав.
покалїчіти зав.; еный;  

íня с 
покáляти зав.; ный
покáпати зав.
покáпкати зав.; ный
покаправíти зав.; тый
покáпчати зав.; ный
покáрати зав.; ный
покарњти незав.
покá(я)ти ся покáю ся 

покáють ся зав.; ный;  
о/ї адв.; ня с 

покатовáти зав.; ный; п. 
ся

покатолћчіти зав.; éный;  
íня с; п. ся

покатулњти зав.; ный; п. 
ся

покачáти зав.; ный; п. ся
покáчовати незав.
покáшлати зав.
покáшловати незав.
покањніє -ія с
покањнник -а -ів м; ніця  

-ї -ніць ж
покањнный; о/ї адв.; я с
покáяти ся незав.
поквасћти -квáшу -квáсять 

зав.; шéный
покваснΐти нΐє нΐють зав.; 

-тый
поквáснути зав.
поквілћти зав.
поквітовáти зав.
поквóкати зав.
поквóковати незав.
покекешќти ся зав.
покельтовáти зав.; ный; 

п. ся
пóкер -у м; -óвый
покеровáти рýю рýють 

зав.; -ный
пóкій покóя м; покољвый
покійнќй; о/ї адв.; ость ж 
покíнчіти зав.
пóкіс покóсу -ів м
пóкіст -у м; покостóвый
пóкы, пóкыль, пóкля прон. 

і адв.

покќвати зав.; ный; п. ся 
покќдати зав.
покыршќти зав.; éный; 

п. ся
покќснути зав.; тый
покќхати зав.
покќховати незав.; ня с
пóклад -у -ів м; ок -дка -ів 

м; ка -ы -док ж
покладáти незав.; ный;  

ня с
покланњти ся незав.
поклáсти -кладý -кладýть 

зав.; джéный
поклеΐти зав.; клеџный
пóклеп -у -ів м; -óвый
поклепáти -клéплю 

клéплять зав.
поклéпкати зав.
поклéпковати незав.; ня с
поклéповати незав.; ня с
поклљп(к)ати зав.
поклљпковати незав.; ня с
поклΐпкати зав.
поклΐпковати незав.; ня с
поклћкати -клћчу -клћчуть 

зав.; поклћканый
поклћковати незав.
поклинцёвáти зав.
пóклон -у -ів мн. -ы м; нник 

м; ннічка -чок ж
поклонћти ся зав.
пóклус -у -ів м
поклýсати зав.
поклювáти зав.
поклЂвовати незав.
поклњґати зав.; ный
поклњґовати незав. 
пóкляк -у -ів м
поклњкнути зав.
поклњковати незав.
поклячáти зав.
поклячáчкы адв.
покнязёвáти зав.
поковáти і покýти покýє 

покýють зав.; поковáный 
поковќрдати зав.; ный; 

п. ся
поковќрдовати незав.; 

п. ся
покóвтати зав.
покóвтовати незав.
покодкодáкати зав.
покодкодáковати незав.
пококетовáти зав.

покóлёвати незав.
поколїня -я -лїнь с; нный
поколысáти -колќшу 

колќшуть зав.;  
колысáный; п. ся

поколóти зав.; п. ся
поколотћти -колóчу  

-колóтять зав.;  
колочéный

по колњдї адв.
поколядовáти зав.
покомандовáти зав.
поконáти ся зав.; ня с
поконверзовáти зав.
поконопáдити -конопáджу  

-конопáдять зав.;  
-дженый

покопáти -кóплю -кóплять 
зав.; ный

покóпати -кóпам -кóпають 
зав.; ный; п. ся

покóпі адв.
покóпкати зав.; ный
покóпковати незав.; ня с
покóра -ы ж
покóрёвати незав.
покорћтель -ля -лїв м; ка  

-лёк ж
покорћти зав.; éный; íня 

с; п. ся
покормћти -кóрмлю  

-кóрмлять зав.;  
корм(л)éный

покóрный; о/ї адв.; ность 
ж

покороставíти зав.; тый
покóртати незав.
покортΐти зав.
покóрчіти зав.; ченый
покóрчовати незав.
покорчовáти зав.; ный
покóрњти незав.; п. ся
пóкос і покосáй у/-ю мн.  

-ы/-ї -ів/-їв м; -ёвый
покосћти -кóшу -кóсять 

зав.; шéный
покотћти ся -кóтять ся зав.
покóхати ся зав.
покочіковáти зав.
покочовáти зав.
покóштовати зав.
покрадóмно/ї адв.
пóкрайка -ы -ёк ж
пóкраса -ы ж
покраснΐти зав.

покраснΐтипокáкати
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покрáсти -крадý -крадýть 
зав.; краджéный

покрáю, поскрáю адв.
покрањти -крáям -крањють 

зав.; крањный
покрéйда -ы -крéйд ж; ка  

-ы -док ж; я -яти -яти с
покресáти -крéшу -крéшуть 

зав.; ный
покреслћти -крéслю -

крéслять зав.; éный
покрітізовáти зав.; ный
покрћвдити
покрћв(л)еный; о/ї адв.;  

ость ж
покрћвити -крћвлю  

-крћвлять зав.
покривлњти ся незав.
покрћйда -ы -ћйд ж; -ка -док 

ж; -дя -дяти с; -óвый
пóкрик -у -ів м
покрћковати незав.; ня с
покричáти -ý -áть зав.
пóкрыва -ы -рыв ж
покрывáло -а -вáл с
покрывáти незав.
покрывáч -á -íв м; цькый; 

цтво с
пóкрывка -ы -вок ж; очка  

-ы -очок ж; ча -ати -ат с;  
-óвый

покрќти -крќю -крќють 
зав.; тый

пóкров -у м
пóкровець -я -ів м; чік м; 

пóкровча -ати -ат с
покровћтель -я -лїв м;  

ный; скый; ство с
Покрóвы -ов мн. (свњто)
покрóвный; о/ї адв.;  

ость ж
покроΐти зав.; џный
пóкрок -у м; 
покрокóвый; о адв.;  

ость ж
покрóпити -крóплю  

-крóплять зав.;  
кроп(л)éный

покрóплёвати незав.
покрóпкати зав.
покрóпковати незав.
покрóчіти зав.
покрохмалћти зав.; éный
покружќти зав.
покружковáти зав.; ный

покружлћти зав.
покрутΐти -тΐю -тΐють зав.
покрутћти -крýчу -крýтять 

зав.; кручéный; п. ся
пóкруткы -ток мн. 

(лядвћны)
покрњкати зав.
покрњковати незав.
покýкати зав.
покýковати незав.
покукурΐкати зав.
покултурнїти -нїю -нїють 

зав.; -тый, -лый
покултурнћти -ню -нять 

зав.; -нéный
покýмати ся кýмам ся  

-кýмають ся зав.
покумћти ся -кумлЂ ся  

-кумлњть ся зав.
покупáти -кýпам -купáють 

зав.; купáный; п. ся
покупћти кýплю -кýплять 

зав.; куп(л)éный;  
п. собі/сі

покуповáти зав.
покуражќти зав.; éный;  

íня с; п. ся
покýрёвати незав.; ня с
покýрити зав.
покуртшáти зав.; áный
покýс адв. (слов.)
пóкус -у -ів м; ный
пóкуса -ы -кус ж
покусáти зав.; áный
покýсити ся покýшу ся 

покýсять ся зав.
покусковáти зав.; ный
покушáти незав.
покýшовати незав.; ны с
покýта -ы -кýт ж; óвый 
покýти і поковáти -кýю  

-кýють зав.; ковáный
покýтный; о/ї адв.;  

ник м; іця -ї -іць ж
покутовáти зав.;  

-ный; ня с
покухарћти зав.
пол -у -ів м; óвый;  

áрный (севéрный, 
Ђжный)

полáбскый 
полабчíна -ы ж
полагóда -ы ж
полагóджовати ся незав.; 

ня с

полагодћти ся полагóджу 
ся полагóдять ся зав.;  
-джéный

полагоднΐти зав.; -тый
полаґовáти зав.; ный
полáджовати незав.; ня с
поладћти -лáджу -лáдять 

зав.; ладжéный
полáзити -лáжу -лáзять 

зав.; -лáженый
полáзник -а -ів м; ічка чок 

ж; ча -ати -ат с
полакомћти -лакóмлю  

-лакóмлять зав.
поламáти -лáмлю -лáмлять 

зав.; áный; п. ся
полапáти зав.; ный
полáпити -лáплю -лáплять 

зав.; (л)еный
поларізáція -ї ж; 

поларізáчный 
поларізовáти зав.
поларімéтер -мéтра -ів м;  

метрíчный
поларіскóп -у -ів м
поларíта -ы -рíт ж; ный
Полáрка -ы ж 
полáрник -а -ів мн. ци м;  

ічка -чок ж; ный
полароґрáфія -ї ж; ґраф -а 

мн. жыв. -фи -ів, нежыв.  
-фы м; íчный; о/ї адв.

полароíд -у -ів м; ный
полáскати зав.
поласкавíти зав.
поласкотáти зав.
поласкотΐти -ласкóчу  

-ласкотњть зав.; -чéный
Полáта -ы ж; Полатњн -а  

-њн/-ів м; Полатњнка -ы  
-нок ж; полáтьскый

полáти полáю полáють зав.
по латћньскы адв.
полáщіти ся зав.
пóле -я поль с; пóльный; 

полљвый
полéва -ы -лéв ж; -óвый
полéгко, полéгка адв.
полегóнькы адв.
полеготá -ќ ж
полегшáти зав.
полегшќти зав.; -шéный
полéгшовати незав.
полéдіця і поледовíця -ї ж
полежáти зав.; п. собі/сі

полежáтипокрáсти
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полéжковати зав.; ня с; п. 
собі/сі

полемізовáти незав.; ня с
полéміка -ы -мік ж; íчный;  

о/ї адв.; ность ж 
полемíста -ы -ів м; -ка -ы  

-ток ж
полéпкати зав.
полéпковати незав.
полестћти -лéщу -лéстять 

зав.
полетΐти -лечý -летњть зав.
полёвáти незав.; ня с
полёвáчка -ы -чок ж 
полљвник -а -ів м; ічка -ы  

-чок ж; ный; íцькый;  
цтво с

поліамíд -у -ів м; óвый
полівалéнтный; о/ї адв.;  

ость ж 
полівалéнція -ї ж
полігібрíд -у -ів м; ный
поліґáмія -ї ж; поліґáмный
поліґлóт -а -ів м; ный; о/ї 

адв.; ость ж
поліґóн -у м; нный
поліґрáфія -ії ж; ґраф -а м; 

íчный 
поліéстер -у м; óвый
поліетілéн -у м; óвый
полíйка -ы -ёк ж
поліклінíка -ы -нік ж;  

клінíчный
полімéр -у -ів м; ный;  

óвый; ізáція -ї ж;  
ізáчный

поліморфíзм -у м
Полінéзія -ї ж; Полінезáн 

мн. -е -áн/-ів м; ка -нок ж;  
зькый

полінійковáти зав.; ный
пóліп -у -ів н; óвый
поліпоподóбный
поліпропілéн -у м; óвый
полíр -у м
поліровáти незав.; ня с;  

ный
поліровáч -á -íв м; ка -чок ж
полірíтмія -ї ж; íчный; о/ї 

адв.; ость ж
полісемантíчный; о/ї адв.; 

ость ж
полісéмія -ії ж; -ічный
полісінтетíчный
полістірéн -у м; óвый

політеíзм -у м; стíчный
політéхніка -ы ж; íчный 
політізовáти незав.
політíка -ы ж; полíтік мн.  

-ци -ків м; політíчка -чок 
ж; політíчный; о/ї адв.;  
-ость ж; -áн м; арь -њ  
-рїв м

політýра -ы ж
політуровáный
поліфóнія -ї ж;  

нный;  
íзм м; íчный; о/ї адв.;  
ость ж

поліцáйт -а -ів м; ка -ы -ток 
ж; тьскый

полíція -ії ж;  
поліцáйный; о/ї адв.

полíця -ї -лíць ж; полíчка  
-ы -чок ж

полїгáти зав.
полΐговати незав.
полїговáч -а -ів м
полΐденок -денка м
пóлїдне -е с
полΐдновати незав.
полΐно -а -лїн с; ко -а -нок 

с; пóлїнце -я -ят с; ча  
-ати -ат с

полїновáти ся зав.
полїпћти -лΐплю лΐплять 

зав.; (л)éный 
полїпшáти ся зав.;  

áный; áня с
полїпшќти ся зав.;  

éный; íня с 
полΐпшовати ся незав.;  

ня с
полїпшóвня -ї -вень ж
полΐся -я с; ный
полїтáти зав.
полΐтовати незав.; ня с
полїчíти зав.
поливáти незав.; ный;  

ня с
поливáчка -ы -чок ж
полћвка -ы -вок ж; óвый;  

ча -ати -ат с
полизáти -лћжу -лћжуть 

зав.; áный
полћзкати зав.
полћзковати незав.
полћти -лю -лять незав.;  

éный
полќґати зав.

полысΐти зав.
поллњти -ллΐю -ллΐють зав.; 

тый; п. ся
пóло -а ; óвый; íста -ы -ів 

м; ка -ток ж
пóло адв.
полобóтник -а -ів м; 

полобóтка -ы -ток ж
полóва -ы ж; вњный
половíти незав.
половћна -ы -ћн ж; нный;  

ка -нок ж; íчка; íчный;  
чáстый ; чáтый; о адв.

половћти -лóвлю -лóвлять 
зав.; (л)éный 

полóвка -ы -вок ж
полóга -ы -лóг ж; óвый
положќти зав.; éный;  

íня с
пóлозь -и ж
пóлом -у м
полóмінь -я -нїв м; нок  

-нка -нків м; -љвый
поломћти -лóмлю -лóмлять 

зав.; -лéный
полонéза -ы -нéз ж
полонізáція -ї ж; полонíзм 

-у -ів м
полонíстіка -ы ж; полонíста 

-ы -ів м; ка -ы -ток ж;  
íчный

полóніум -у м
полонћна -ы -нћн ж; ка -нок 

ж; полонћньскый
полопатíчный; о/ї адв.;  

ость ж 
полопотΐти -лопóчу  

-лопотњть зав.; -чéный
полóти пóлю пóлять незав.; 

-тый
полóтно -а -тен с; éнко -а  

-нок с; éнце -я -ят с; я  
-яти -ят с

полотнњный
полотнњнка -ы -нок ж
полотопáнка -ы -нок ж; ча  

-ати -ат с
полóхати зав.
полохлћвый; о адв.;  

ость и 
полóшати незав.
полóшыти незав.
полудћти -лýджу -лýдять 

зав.
пóлумя -я с

пóлумяполéжковати
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полупћти -лýплю -лýплять 
зав.; полуп(л)éный

полýскати зав.; ный
полýсковати незав.
полýщіти зав.; éный
полýщовати незав.
полюбћти ся зав.
полюбовáти ся зав.
полюбóвник -а -ів м; іця  

-ї -іць ж
полюднΐти зав.
полюдщíти ся зав.; éный
полЂдщовати незав.; ня с
по лЂдьскы адв.
полЂляти зав.
полњбдати зав.
полягáти і полїгáти зав.; п. 

собі/сі
полњна -ы -лњн ж; ка -нок с; 

ча -ати -ат с
Пóляна (Велћка, Малá)  

-ы ж, Полянчáн -а -áн/-ів 
м; ка -ы -нок ж; скый

полњп(к)ати зав.
полњп(к)овати незав.; -ня с
поляпотáти зав.
поляпотΐти поляпóчу  

-ляпотњть зав.
полячí полњже зав.
пóлька -ы -лёк ж
Пóльско -а м і Пóльща -і 

ж; Полњк -á -íв м; Пóлька 
і Полњчка -ы -лёк/-чок ж; 
пóльскый

польногосподáрство -а с;  
господáрьскый

польщíна -ы ж
польщíти незав.
помавчáти зав.
помагáти незав.
помáда -ы -мáд ж
помадовáти незав.
помадярчíти зав.; éный
помадњрчовати незав.
по мадњрьскы адв.
помáзанник -а -ів м
помазáнка -ы -нок ж
помáзати -мáжу -мáжуть 

зав.; ня с
помáзовати незав.
помайстровáти зав.
помáленькы адв.
помалёвáти зав.; ный
помалΐти зав.; тый
помалћти зав.

помáлы адв. і парт.
помалЂґати зав.; ный
помамротΐти -мамрóчу  

-мамротњть зав.
поманћти зав.
помантáчіти зав.
помарáнча -і -áнч м; óвый; 

óвник -а м
помáргати зав.
помарнћти зав.; éный
помарнΐти зав.; тый
помародовáти незав.
помасіровáти зав.; ный
помастћти -мáщу -мáстять 

зав.; щéный
по матерћньскы адв.
помáхати зав.
помáховати незав.
помáцати зав.
помáцкы адв.
помáцовати незав.
помачáти зав.; ный
помашіровáти зав.
помáщовати незав.
помéджный
помеджовáти зав.
помейловáти зав.; ный
помéкати зав.
помéковати незав.
помелó -á -мел с
помéнї адв.
поменовáти зав.; -ный
поменшáти зав.; п. ся
пóменшый; е адв.
поменшќти зав.; éный
помéншовати незав.
помéрзити ся зав.
помéрзлый 
помéрзнути зав.; тый
помéрзти ся зав.; лый
помертвћти -мéртвлю  

-мéртвлять зав.
помéрти зав.
помéршый
помéрьвити -мéрвлю  

-мéрвлять зав.; п. ся
помéрьклый
помéрькнути зав.; тый
померьковáти незав.
помéсти -мéту -мéтуть зав.
пометáти -мéчу -мéчуть зав.
помíговати незав.
поміготΐти -мігóчу -міготњть 

зав.; -чéный
помíґати зав.

помíґовати незав.
пóміджі адв.
пóмімо адв. і преп.
помінћти зав.; éный; п. ся
помінњти зав.; ный
помíрёвати ся незав.; ня с
помíрити -мíрять зав.; ся
помірковáти зав.; ный
помíрный; о адв.; ость ж
поміровáти зав.; ный; п. 

ся
помíряти зав.; ный; п. ся
помісћти -мíшу -мíсять зав.; 

мішéный
пóміст -у м; -óвый
помістћти -мíщу -мíстять 

зав.; міщéный; міщíня 
с; п. ся 

по мíстьскы адв.
пóміткы (і пóміть) -ів мн.
помітінґовáти зав.
помíтовати незав.
поміцнΐти зав.; тый
пóміч пóмочі ж; ный 
помíчник -а -ів м; іця -ї -іць 

ж; ічка -ы -чок ж
помішáти зав.; ный
помíшовати незав.
поміщáти незав.; п. ся
помíщовати незав.; п. ся
помилΐти зав.; лΐтый
помилїшáти зав.
помћловати зав.; ня с
помилосéрдовати зав.
поминáти зав.; -ня с
пóминкы -нок мн.; -óвый
поминýти ся зав.; -тый
помывáти незав.; ня с
помыдлћти -мќдлю -

мќдлять зав.; éный; п. 
ся

помќї -ќй мн.
помќкати зав.
помыкáти ся незав.
помќковати незав.
помќлити зав.; éный; п. 

ся
помылњти ся незав.
помќркати зав.
помќрковати незав.; ня с
пóмќсел пóмыслу -ів м;  

ный; о/ї адв.; ость ж
помыслћти зав.; п. собі/сі
помќти -мќю -мќють зав.; 

тый

помќтиполупћти
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помќтовати -ую -ують 
незав.; ный

пóмыток пóмытку -ів м
помышлњти незав.; ня с;  

їня с
помкнýти зав.
помлΐти зав.
помлоΐти зав.
помлњскати зав.
помлњсковати незав.; ня с
пóмник -а -ів м; óвый
пóм(н)як -у м
помнякнýти зав.; -тый
помножќти зав.
помнóжовати незав.
помн(њ)вковати незав.;  

ня с
пом(н)явчáти зав.
помóвкнути зав.
помовчáти зав.
помóвчкы адв.
пóмога -ы -мóг ж
помóкнути зав.
помокрΐти зав.
помолћти ся зав.
помолóґія -ї ж; помолóґ -а  

-ів м; лóґічка -ы чок ж;  
лоґíчный

помолодΐти зав.
помолодћти -мóлóджу  

-молóдять зав.;  
молоджéный

помолодшáти зав.
пóмолодшый
помолóти -мéлю -мéлять 

зав.; тый
помолотћти -молóчу  

-молóтять зав.; чéный
помордовáти зав.
поморћти зав.
поморозћти -морóжу  

-морóзять зав.
пóморок -у м
поморóчіти зав.
помóрщіти зав.; еный; 

п. ся
помóря -я с; помóрьскый
помóстина -ы ж
помостћти -мóщу -мóстять 

зав.; -щéный
помотáти зав.; ный
помотлошќти зав.
помоцовáти ся зав.
помочí -мóжу -мóжуть помíг 

зав.; п. собі/сі

помочíти зав.; мочéный
помóчовати ся незав.; ня с
пóмпа -ы помп ж; óвый 
помпéзный; о/ї адв.;  

ость ж
Помпéї -éй мн; йскый
помповáти незав.
помрáчіти зав.; еный; п. 

ся
пóмста -ы ж
помстћвый; о адв.; ость ж
помстћтель -я -їв м; ка -ы  

-лёк ж; -скый
помстћти пóмщу пóмстять 

незав. і зав.; помщéный; 
п. ся

помудрΐти зав.
помудровáти незав.
помужнΐти зав.; тый
помýлити зав.; еный
помýляти незав.
помуркотáти зав.
помуркотΐти -муркóчу  

-муркотњть зав.
помурмотáти зав.
помурмотΐти -мурмóчу  

-мурмотњть зав.; -чéный
помуровáти зав.; ный
помурчáти зав.
помутћти -мýчу -мýтять 

зав.; чéный
помутнΐти зав.; -тый
помучíти зав.; éный
помýчіти ся зав.; 

помýченый 
помуштровáти зав.
пом(н)њкнути зав.; тый
пом(н)якшќти зав.;  

-шéный
пом(н)њкшовати незав.
пóмфрітка -ы -ток ж
помщáти ся незав.
понаберáти зав.
понабігáти зав.
понабíговати зав.
понабивáти зав.; п. собов
понабывáти зав.
понабрéховати зав.
понабудóвлёвати зав.
понавáрёвати зав.
понавертáти зав.
понавéрчовати зав.
понавíшовати зав.
понавыдýмовати зав.; п. 

собі/сі

понавыкáти зав.; п. собі/сі
понавóджовати зав.
понаводћти -вóджу -вóдять 

зав.
понавóжовати зав.
понавчáти і понаýчовати 

зав.; п. ся
понавњзовати зав.
понаганњти зав.
понагáрбовати зав.
понагартáти зав.
понагвáрёвати зав.
понагварњти зав.; п. ся
понагынáти зав.; п. ся
понаглњти ся незав.
понагодóвлёвати зав.
понагорóджовати зав.
понаготóвлёвати зав.
понаготовлњти зав.
понагрáбовати зав.
понагрΐбати зав.
понагрΐбовати зав.
понагрызáти зав.
пóнад препоз.
понадавáти зав.; п. собі/сі
понадарóвлёвати зав.
понадбавáти зав.
понадберáти зав.
понадбивáти зав.
понадбудóвлёвати зав.
понадвíшовати зав.
понадвóдный 
понадгрызáти зав.
понадгрќзовати зав.
понадерáти ся зав.
понадївáти зав.
понадΐлёвати зав.
понадїлњти зав.
понадїњти ся зав.
понадќмлёвати зав.
понадъїдáти зав.
понадкóлёвати зав.
понадкýсовати зав.
понадлáмовати зав.
понадливáти зав.
понадлóмлёвати зав.
понадлýплёвати зав.
понадмíру адв.
понадмíтовати зав.
понаднóрму адв.
понадóёвати зав.
понадпивáти зав.
понадпћсовати зав.
понадпланóвый ; о адв.
понадрΐзовати зав.

понадрΐзоватипомќтовати
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понадрывáти зав.
понадрýбовати зав.
понадсќповати зав.
понадтéсовати зав.
понадувáти зав.
понадурóчный 
понадхмарóвый 
понадщéрблёвати зав.
поназбíговати ся зав.
поназбíровати зав.
поназдоганњти зав.
поназъїдáти зав.
поназлїтáти ся зав.
поназлΐтовати ся зав.
поназначáти зав.
поназнáчовати зав.
поназнóшовати зав.
понаїдáти ся зав.
понаїжáчовати ся зав.
понаїмáти ся зав.
понакладáти зав.
понаклáдовати зав.
понаклéёвати зав.
понаклћковати зав.
понакóлёвати зав.
понакóповати зав.
понакóшовати зав.
понакрадáти зав.
понакрáдовати зав.
понакрывáти зав.
понакручáти зав.
понакрýчовати зав.
понакýплёвати зав.
понакуплњти зав.
понакýрёвати зав.
поналáджовати зав.
поналáмлёвати зав.
поналéжовати ся зав.
поналΐговати зав.
поналїзáти зав.
поналΐплёвати зав.
поналїплњти зав.
поналΐтовати зав.
поналΐчовати зав.
поналивáти зав.
поналóвлёвати зав.
поналóмлёвати зав.
поналýсковати зав.
поналњп(к)овати ся зав.
понамагáти ся зав.
понамáзовати зав.
понамалљвлёвати зав.
понамáцовати зав.
понамáщовати зав.; п. ся
понамéлёвати зав.

понамерзáти зав.; п.ся
понамíнёвати зав.
понамітáти зав.
понамíтовати зав.
понамíшовати зав.
понамокáти зав.
понамóковати зав.
понамолóчовати зав.
понамóчовати зав.; п. ся
понамóщовати зав.
понамýлёвати зав.
понамýчовати зав.
понанимáти зав.; п. ся
понанóшовати зав.
понаóрёвати зав.
понаóстрёвати зав.
понапáлёвати зав.
понапáрёвати зав.; п. ся
понапáшовати зав.; п. ся
понапікáти зав.
понапíховати зав.
понапивáти ся зав.
понапинáти зав.; п. ся
понапћсовати зав.
понапыхáти зав.
понаплáтовати зав.
понаплéсковати зав.; п. ся
понаплїтáти зав.
понаплóджовати зав.
понаплЂвовати зав.
понаповáти зав.
понапóвнёвати зав.
понаповнњти зав.
понапóёвати зав.; п. ся
понапоминáти зав.
понаправлњти зав.
понапрáжовати зав.
понапрáсковати ся зав.
понапрóшовати зав.; п. ся
понапрядáти зав.
понапрњдовати зав.
понапухáти зав.
понапýховати зав.
понапýщовати зав.
понараблњти зав.
понарастáти зав.
понарахóвлёвати зав.
понарΐзовати зав.
понарывáти зав.
понарóблёвати зав.
понароблњти зав.
понарóджовати ся зав.
понаряджáти зав.
понарњджовати зав.
понасáджовати зав.

понасївáти зав.
понасΐёвати зав.
понасћковати зав.
понасылáти зав.
понасќповати зав.
понасклáдовати зав.
понаслýховати ся зав.
понасмáжовати зав.
понасмíчовати зав.
понасóлёвати зав.
понассавáти ся зав.; п. ся
понастáвлёвати зав.
понаставлњти зав.
понастéлёвати зав.
понастелњти зав.
понастискáти зав.
понастћсковати зав.
понастóёвати ся зав.
понастрΐлёвати зав.
понастрóёвати зав.; п. ся
понастрýговати зав.
понастýплёвати зав.
понаступлњти зав.
понасувáти зав.
понасýвовати зав.
понасýшовати зав.
понасходжáти ся зав.
понасхóджовати ся зав.
понатерáти зав.
понатéсовати зав.
понатїгáти ся і понатягáти 

ся зав.
понатΐговати ся і 

понатњговати ся зав.
понатћсковати зав.
понатóплёвати зав.
понатóптовати зав.
понатóчовати зав.
понатрáплёвати ся зав.
понатрΐповати собов зав.
понатрýджовати ся зав.
понатрњсовати зав.; п. ся/

собов
понатягáти ся і понатїгáти 

ся зав.
понатњговати ся і 

понатΐговати ся зав.
понаýчовати ся зав.
понафáрблёвати зав.; п. ся
понахáповати зав.; п. ся
понахвáлёвати ся зав.
понахвáтовати зав.; п. ся
понахќлёвати зав.; п. ся
понахылњти зав.; п. ся
понахмýрёвати ся зав.

понахмýрёвати сяпонадрывáти
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понахóвлёвати ся зав.
понаходжáти зав.
понахóджовати зав.; п. ся
понаходћти зав.
понацíцовати ся зав.
поначінáти зав.
поначíнёвати зав.
поначінњти зав.
поначíтовати ся зав.
поначíщовати ся
понашывáти зав.
по нáшому, по нáшім адв.
поначíщовати зав.; п. ся
поначувáти зав.
поначýховати зав.
поневірњти ся незав.
поневóлї адв.
поневóльный
понедΐлёк -лька -льків м; 

понедїлькóвый
понедїльковáти зав.
понервовáти ся зав.
понéсти зав.
понíчіти і понíщіти зав.
по нїмéцькы адв.
понїмíти зав.
понїмчíти зав.; п. ся
понΐмчовати незав.
понижíня -я с
понижáти зав.
пóниже адв. і препоз.
понижќти зав.;  

éный; íня с; п. ся
понћжовати незав.; ня с
понћжуючій; о адв.
пóнижшый 
пóник -а -ів м;  

ча -ати -ат с
понимáти незав.; ня с
понимлћвый; ость -и ж
понќнї адв.
понќряти зав.
понќрькати зав.
поновћти зав.;  

(л)éный
понóвлёвати незав.; ня с
поновлњти незав.; ня с
по новóму, по новíм адв.
понóжка -ы -жок ж; óвый
понóрка -ы -рок ж; óвый
поноровћти -норóвлю  

-норóвлять зав.;  
норов(л)éный; п. ся

пóнос -у -сів м; а -ы -нос ж; 
ка -ы -сок ж

поносћти -нóшу -нóсять 
зав.; ношéный; п. ся

поносовáти ся незав.
пóночі адв.
поночовáти зав.
Понтΐйскый Пілáт
понтіфікáт -у м
пóнтон -а/-у м; óвый
понýдити -нýджу -нýдять 

зав.; нуджéный; п. ся
пóнуды -нуд мн.
пóнука -ы -нýк ж; óвый;  

áч -á -íв м
понукáти незав.; ный; ня 

с; п. ся
понýкнути зав.; -тый; п. ся
понýковати незав.; -ный;  

ня с; ач м; п. ся
понумеровáти зав.; ный
пóнура -ы -нур ж; -óвый
понýрёвати незав.; п. ся 
понýрити зав.; еный
понýряти зав.
понурњти незав.
пóнчка (і пампушóк) -а  

-чок ж
пóнчо -а с
понЂхати зав.
понЂховати незав.
понятћ зав.; понятњ -я с
пообберáти зав.
пооббігáти зав.
пооббивáти зав.
пооббрќзковати зав.
пообвáлёвати зав.
пообвíшовати зав.
пообвивáти зав.
пообвњзовати зав.
пообгартáти зав.
пообгóрёвати зав.
пообгорóджовати зав.
пообгрызáти зав.
пообдарóвлёвати зав.
пообдерáти зав.
пообдзљбовати зав.
пообдзýбовати зав.
пооберáти зав.
пообертáти зав.
пообжерáти зав.; п. ся
пообжывáти зав.
пообжынáти зав.
пообзерáти зав.; п. ся
пообíдї адв.
пообíднїй
пообідовáти зав.

пообіцњти зав.; п. ся
пообїдáти зав.
пообкладáти зав.
пообклáдовати зав.
пообклéёвати зав.
пообкóповати зав.
пообкóшовати зав.
пообкрадáти зав.
пообкручáти зав.
пообкрýчовати зав.
пообкýрёвати зав.
пооблáмлёвати зав.
пообливáти зав.
пооблћзовати зав.
пооблїгáти і пооблягáти 

зав.
пооблїзáти зав.
пооблїкáти зав.; п. ся
пооблΐплёвати зав.
пооблїплњти зав.
пооблїтáти зав.
пооблΐтовати зав.
пооблýплёвати зав.
пооблягáти і пооблїгáти 

зав.
пооблњплёвати зав.; п. ся
пообмáзовати зав.
пообмáщовати зав.
пообмерзáти зав.
пообмíнёвати зав.
пообмітáти зав.
пообмíтовати зав.; п. ся
пообминáти зав.; п. ся
пообмывáти зав.
пообмокáти зав.
пообмолóчовати зав.
пообмóтовати зав.
пообмурóвлёвати зав.
пообнимáти зав.; п. ся
пообносћти зав.
пообнЂховати зав.
пообпáдовати зав.
пообпáлёвати зав.
пообпáрёвати зав.
пообперáти зав.
пообпивáти зав.; п. ся
пообпинáти зав.
пообпћсовати зав.
пообпóёвати зав.
пообпóлёвати зав.
пообполóковати зав.
пообраблњти зав.
пообрастáти зав.
пообрΐзовати зав.
пообрывáти зав.

пообрывáтипонахóвлёвати ся
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пообрýбовати зав.
пообрýшовати зав.
пообсáджовати зав.
пообсївáти зав.
пообсїдáти зав.
пообсћковати зав.
пообсќповати зав.; п. ся
пообсыхáти зав.
пообскáковати зав.
пообскýбовати зав.
пообстригáти зав.
пообстрћговати зав.
пообстрýговати зав.
пообсýковати зав.
пообсýшовати зав.
пообтїгáти і пообтягáти 

зав.
пообтΐговати і 

пообтњговати зав.
пообходћти -обхóджу  

-обхóдять зав.; -джéный
пообцїлóвлёвати зав.
пообчіщáти зав.
пообчíщовати зав.
пообшывáти зав.
пообшкрњбовати зав.
пообшмáрёвати зав.
пообшмќковати зав.
пообщíповати зав.
поогорóджовати зав.
поодберáти зав.
поодбивáти зав.
поодважáти зав.
поодвáжовати зав.
поодвертáти зав.
поодвозћти зав.
поодвњзовати зав.
поодгáдовати зав.
поодгартáти зав.
поодгорóджовати зав.
поодгрїбáти зав.
поодгрызáти зав.
пооддавáти зав.
пооддΐлёвати зав.
пооддїлњти зав.
пооддувáти зав.; п. ся
пооддýлёвати зав.; п. ся
пооддулњти зав.; п. ся
поодкáчовати зав.
поодкóповати зав.
поодкрывáти зав.
поодкручáти зав.
поодкрýчовати зав.
поодкýсовати зав.
поодлáмлёвати зав.; п. ся

поодлїтáти зав.
поодлучáти зав.; п. ся
поодлýчовати зав.; п. ся
поодмерзáти зав.
поодмітáти зав.
поодмíтовати зав.
поодмыкáти зав.
поодморóжовати зав.
пооднимáти зав.
поодносћти зав.
пооднóшовати зав.
поодпáдовати зав.
поодпыхáти зав.
поодправлњти зав.
поодпроваджáти зав.
поодпровáджовати зав.
поодпущáти зав.
поодраблњти зав.
поодрастáти зав.
поодрΐзовати зав.
поодрывáти зав.
поодрýбовати зав.
поодсылáти зав.
поодсыхáти зав.
поодскáковати зав.
поодставáти зав.
поодстáвлёвати зав.
поодставлњти зав.
поодступáти зав.
поодсувáти зав.
поодтїгáти і поодтягáти 

зав.
поодтΐговати і 

поодтњговати зав.
поодтинáти зав.
поодтискáти зав.
поодтћсковати зав.
поодтрýблёвати зав.
поодхаджáти зав.
поодходћти зав.
поодцвітáти зав.
поодцíджовати зав.
поодщíнёвати зав.
поожéнёвати ся зав.
поожывáти зав.
поожќвлёвати зав.
поожывлњти зав.
поозбрóёвати зав.
пооздóблёвати зав.
пооздоблњти зав.
поозывáти ся зав.
поóйкати зав.
пооклњковати зав.
поокóповати зав.
пооначíти зав.

поопадáти зав.
поопáдовати зав.
поопáлёвати зав.; п. ся
поопáрёвати зав.; п. ся
поопікáти зав.
поопћсовати зав.
поополóковати зав.
поопрáвлёвати зав.
пооправлњти зав.
поопухáти зав.
поопущáти зав.
поорáти зав.
поослΐплёвати зав.
поостригáти зав.
поострћговати зав.
поострћти зав.
поосýшовати зав.; п. ся
поотварњти зав.; п. ся
поотрóвлёвати зав.; п. ся
поохаблњти зав.
поóхкати зав.
поохолóджовати зав.
поочіщáти зав.; п. ся
поочíщовати зав.; п. ся
попáдати зав.; -ный
попáдовати незав.
попáдя -ї -пáдь ж;  

попáдин
попаковáти зав.
попалћти зав.;  

попалéный; п. ся
попам(н)ятáти зав.
попáм(н)яти,  

по пáм(н)яти адв.
попанΐти зав.; -тый
попанћти ся -ню -нять зав.; 

-нéный
попановáти зав.
попáнькати зав.; п. ся
попарібчíти зав.
попáрити зав.; п. ся
попаровáти зав.; п. ся
попáрт, попáрт -у м;  

óвый; попартíста, 
попартíста м; ка -ток ж;  
артістíчный

попáс, по пáс адв.
попасáти зав.; п. ся
попасіровáти зав.
попаскýджовати незав.
попаскудћти -паскýджу  

-паскýдять зав.;  
-джéный

попасовáти ся -пасýю ся  
-пасýють ся зав.

попасовáти сяпообрýбовати
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попáсовати ся -пáсують ся 
незав. (худóба ся попáсує)

попáсти -пасýть ся зав.; 
п. ся

попастырћти зав.
попáтлати зав.
попáтрати зав.
попáхати зав.
попáховати незав.
попéкати зав.
попелíн -у м; -óвый
попелћстый
попелЂх -а -ів м
поперáти незав.
поперебáлёвати зав.
попереберáти зав.
поперебігáти зав.
поперебíговати зав.
поперебіґлљвлёвати зав.
поперебивáти зав.
поперебывáти зав.
поперебрéховати зав.
поперебрóджовати зав.
поперебрýшовати зав.
поперебудóвлёвати зав.
попереважáти зав.
поперевáжовати зав.
поперевáлёвати зав.
поперевáрёвати зав.
поперевертáти зав.
поперевéрчовати зав.
поперевéрьговати зав.
поперевíшовати зав.
поперевивáти зав.
поперевыхóвлёвати зав.
поперевнáчовати і 

попереонáчовати зав.
попереводћти -вóджу  

-вóдять зав.
поперевóджовати зав.
поперевóжовати зав.
поперевозћти -вóжу  

-вóзять зав.; -жéный
попереволїкáти зав.
поперевоскóвлёвати зав.
поперевњзовати зав.
поперегамáтлёвати зав.
попереганњти зав.
поперегарджáвлёвати зав.
поперегартáти зав.
поперегáртовати зав.
поперегачкóвлёвати зав.
поперегáчовати зав.
поперегварњти зав.
поперегынáти зав.; п. ся

попереглóблёвати зав.
поперегнΐзджовати ся зав.
поперегнивáти зав.
поперегоблљвлёвати зав.
поперегорóджовати зав.
поперегрїбáти зав.
поперегрївáти зав.; п. ся
поперегрызáти зав.
пóперед препоз.
попередавáти зав.
попередерáти зав.; п. ся
попередзвóнёвати зав.
попéредї адв. і препоз.
попередΐлёвати зав.
попередїлњти зав.
попередћти -перéджу  

-перéдять зав.
поперéднїй; ник а -ів м;  

нічка -ы -чок ж
попередплачáти зав.
попередплáчовати зав.
попередрћмлёвати зав.
попередрќлёвати зав.
попередрукóвлёвати зав.
попередрњп(к)овати зав.
попередýмовати зав.
попередýрёвати зав.
попередýшовати зав.
попережерáти зав.; п. ся
попережывáти зав.
попережынáти зав.
поперезерáти зав.
поперезимóвлёвати зав.; 

п. ся
поперезнáчовати зав.
поперезрївáти зав.
поперезувáти зав.; п. ся
попереінáкшовати зав.; 

п. ся
попереїдáти зав.; п. ся
пóперек і пíперек -у -ів м;  

óвый; чный (і крћжы)
попéрек препоз. і адв.
поперекáлёвати зав.
поперекáпчовати зав.
поперекáчовати зав.; п. ся
попереквáшовати зав.
поперекысáти зав.
поперекладáти зав.
попереклáдовати зав.
попереклéёвати зав.
попереклћковати зав.;  

п. ся
попереклынáти зав.; п. ся
поперекóвлёвати зав.

попереколóчовати зав.
поперекóплёвати зав.
поперекóповати зав.
поперекóшовати зав.
поперекрадáти зав.
поперекрáдовати зав.
поперекрéслёвати зав.
поперекрћвлёвати зав.; 

п. ся
поперекривлњти зав.; п. ся
поперекрћковати зав.; п. 

ся
поперекрывáти зав.; п. ся
поперекружкóвлёвати зав.
поперекручáти зав.; п. ся
поперекрýчовати зав.; п. 

ся
поперекýплёвати зав.
поперекуплњти зав.
поперекýрёвати зав.; п. ся
поперекýсовати зав.
поперелáмлёвати зав.; 

п. ся
поперелéжовати ся зав.
поперелїзáти зав.
поперелΐзовати зав.
поперелїплњти зав.
поперелΐплёвати зав.
поперелΐчовати зав.; п. ся
попереливáти зав.; п. ся
поперелћзовати зав.
поперелќґовати зав.
поперелóмлёвати зав.
поперелýджовати зав.
поперелýплёвати зав.
поперелущáти зав.
поперелýщовати зав.
поперелЂблёвати зав.; 

п. ся
поперелњбдовати зав.
поперемáзовати зав.
поперемáщовати зав.
поперемéлёвати зав.
поперемерáти зав.
поперемерзáти зав.; п. ся
поперемéшковати зав.
поперемíнёвати зав.; п. ся
поперемінóвлёвати зав.
поперемінњти зав.; п. ся
поперемíрёвати зав.
поперемітáти зав.
поперемíтовати зав.
поперемíшовати зав.; п. ся
попереміщáти зав.; п. ся
поперемíщовати зав.; п. ся

поперемíщоватипопáсовати ся
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попереминáти зав.; п. ся
поперемывáти зав.
поперемыкáти зав.
поперемќковати зав.
поперемлївáти зав.
поперемовкáти зав.
поперемокáти зав.
поперемóтовати зав.; п. ся
поперемóчовати зав.; п. ся
поперемóщовати зав.
поперемурóвлёвати зав.
поперенашáти зав.
попереносћти -нóшу  

-нóсять зав.
поперенóшовати зав.
попереоблїкáти зав.; п. ся
попереонáчовати і 

поперевнáчовати зав.
попереóрёвати зав.
попереочкóвлёвати зав.
поперепадáти зав.; ня с
поперепáдовати зав.
поперепáлёвати зав.; п. ся
поперепáрёвати зав.
поперепáшовати зав.; п. ся
попереперáти зав.
поперепечатóвлёвати зав.
поперепікáти зав.; п. ся
поперепíнёвати зав.; п. ся
поперепíховати зав.; п. ся
поперепивáти зав.; п. ся
поперепинáти зав.
поперепћсовати зав.; п. ся
поперепыхáти зав.; п. ся
попереплáтовати зав.
попереплачáти зав.
попереплáчовати зав.
попереплáвлёвати зав.; 

п. ся
попереплáшовати зав.
перепеплїтáти зав.; п. ся
попереплΐтовати зав.;  

п. ся
попереплýтовати зав.;  

п. ся
попереплњнтовати зав.; 

п. ся
поперепóвнёвати зав.;  

п. ся
попереповнњти зав.; п. ся
поперепóлёвати зав.
попереполóковати зав.
поперепóпрёвати зав.
поперепóрёвати зав.
поперепрáвлёвати зав.

попереправлњти зав.
поперепрївáти зав.
поперепрїгáти і 

поперепрягáти зав.
поперепрΐговати і 

поперепрњговати зав.
поперепродавáти зав.
поперепродатћ зав.
поперепýдрёвати зав.
поперепухáти зав.
поперепуцóвлёвати зав.
поперепущáти зав.
пеперераблњти зав.
попереражáти зав.
поперерáйбовати зав.
поперерастáти зав.
поперерахóвлёвати зав.
поперерΐзовати зав.;  

п. ся
поперерывáти зав.
поперерóблёвати зав.
поперероблњти зав.
поперерýблёвати зав.
поперерýбовати зав.
поперерњджовати зав.
попересаджáти зав.
попересáджовати зав.;  

п. ся
попересвíдчовати зав.; 

п. ся
попересвíчовати зав.
попересéлёвати зав.; п. ся
попереселњти зав.; п. ся
попересївáти зав.
попересїдáти зав.; п. ся
попересΐёвати зав.
попересїкáти зав.
попересΐлёвати зав.
попересћковати зав.
попересылáти зав.
попересќповати зав.
попересыхáти зав.
пеперескáковати зав.
поперескíплёвати зав.
попересклéнёвати зав.
поперескýблёвати зав.
пепересóлёвати зав.
пепереспíвовати зав.
попереставáти зав.
пеперестáвлёвати зав.
попереставлњти зав.
пеперестéлёвати зав.
поперестелњти зав.
поперестћговати зав.
поперестывáти зав.

поперестрáшовати зав.; 
п. ся

поперестрΐковати зав.
поперестýплёвати зав.
попереступлњти зав.
попересувáти зав.
попересушáти зав.
пепересýшовати зав.
пеперетанцљвлёвати зав.
пеперетвóрёвати зав.;  

п. ся
пеперетерáти зав.
поперетéрьплёвати зав.
поперетéсовати зав.
поперетїгáти і 

поперетягáти зав.
поперетΐговати і 

поперетњговати зав.
поперетїкáти зав.
поперетинáти зав.
поперетискáти зав.; п. ся
поперетћсковати зав.;  

п. ся
попереткавáти зав.
поперетлївáти зав.
поперетовкáти зав.
поперетóплёвати зав.
поперетóптовати зав.
поперетóчовати зав.
поперетрΐповати зав.
поперетрΐсковати зав.
поперетрясáти зав.
поперетрњсовати зав.
поперетњговати і 

поперетΐговати зав.
попереýчовати зав.; п. ся
поперефáрблёвати зав.; 

п. ся
поперехвáлёвати зав.;  

п. ся
поперехвáтовати зав.;  

п. ся
поперехвóрёвати зав.
поперехќлёвати зав.
поперехылњти зав.
поперехлћповати зав.
поперехóджовати зав.; 

п. ся
попереходћти зав.; п. ся 
поперехолóджовати ся 

зав.
поперехóплёвати зав.
поперецΐджовати зав.
поперецвітáти зав.
поперецвћковати зав.

поперецвћковатипопереминáти
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поперецвћрьковати зав.
поперечáрковати зав.
поперечéсовати зав.
поперечíплёвати зав.
поперечíтовати зав.
поперечіщáти зав.
поперечíщовати зав.
поперéчник -а -ів м; іця  

-ї -іць ж
поперéчный; о/ї адв.;  

ость ж 
поперечýховати зав.
поперешалóвлёвати зав.
поперешывáти зав.
поперешнурóвлёвати зав.
поперешпарóвлёвати зав.
поперешпікóвлёвати зав.
поперешпíлёвати зав.
поперешрубóвлёвати зав.
поперештóпковати зав.
поперешýльковати зав.
поперещíповати зав.
попéрти пóпру пóпруть зав.; 

тый 
по пéрше адв.
попéрь попрЂ м; -љвый
попестћти -пéщу -пéстять 

зав.; пещéный
попестовáти зав.
попечатћти зав.
попечатковáти зав.
попечатовáти зав.
попечí зав.; печéный
попíв -óва -óве 
попíвночі адв.
попíвство с; щіна ж; скый
пóпід препоз.
попідберáти зав.
попідбігáти зав.
попідбíговати зав.
попідбíлёвати зав.
попідбивáти зав.
попідбрќтвлёвати зав.
попідвáжовати зав.
попідвíшовати зав.
попідвóжовати зав.
попідвњзовати зав.
попідганњти зав.
попідгартáти зав.
попідгынáти зав.
попідгóлёвати зав.; п. ся
попідгóрёвати зав.
попідгрїбáти зав.
попідгрызáти зав.
попіддувáти зав.

попіддýрёвати зав.
попідзéмный 
попідъїдáти зав.
попідкáчовати зав.
попідкладáти зав.
попідклáдовати зав.
попідклéёвати зав.
попідкóлёвати зав.
попідкóповати зав.
попідкóшовати зав.
попідкрéслёвати зав.
попідкручáти зав.
попідкрýчовати зав.
попідкýрёвати зав.
попідлéщовати ся зав.
попідлїзáти зав.
попідлΐзовати зав.
попідливáти зав.
попідлћзовати ся зав.
попідмáзовати зав.
попідмалљвлёвати зав.
попідмáнёвати зав.
попідмітáти зав.
попідмíтовати зав.
попідмывáти зав.
попідмокáти зав.
попідмóчовати зав.
попідмóщовати зав.
попіднимáти зав.
попідносћти зав.
попіднóшовати зав.
попідпáлёвати зав.
попідперáти зав.; п. ся
попідпћсовати зав.; п. ся
попідплáвлёвати зав.
попідпóёвати зав.
попідпрáвлёвати зав.
попідправлњти зав.
попідпухáти зав.
попідпýховати зав.
попідрастáти зав.
попідрíвновати зав.
попідрΐзовати зав.
попідрывáти зав.
попідрóблёвати зав.
попідроблњти зав.
попідрýбовати зав.
попідрýчкы адв.
попідсаджáти зав.
попідсáджовати зав.
попідсївáти зав.
попідсїдáти зав.
попідсќповати зав.
попідсыхáти зав.
попідскáковати зав.

попідскýбовати зав.
попідслýховати зав.
попідсмáжовати зав.
попідсóлёвати зав.
попідстéлёвати зав.
попідстелњти зав.
попідстригáти зав.
попідстрћговати зав.
попідстрýговати зав.
попідсувáти зав.
попідсукáти зав.
попідсýковати зав.
попідсýшовати зав.
попідтїгáти і попідтягáти 

зав.
попідтΐговати і 

попідтњговати зав.
попідтинáти зав.
попідтóптовати зав.
попідтóчовати зав.
попідтрњсовати зав.
попідфáрблёвати зав.
попідхлћповати зав.
попідходћти зав.
попідхóплёвати зав.
попідчéсовати зав.
попідчіщáти зав.
попідчíщовати зав.
попідшывáти зав.
попідшмќковати ся зав.
попідъїдáти зав.
пóпіль -я м; -ёвый;  

нíчка -ы -чок ж
попіняжќти зав.
попіснΐти зав.
попíхати зав.
попíшяти зав.
попивáти незав.
пóпик -а -ів м (демін. од піп) 
попћляти зав.
попинáвый; о адв.; ость 

ж (слов.)
попинáти ся незав. (слов.)
попћрьхати зав.
попћрьховати незав.
пóпис -у -ів м; ный; о/ї 

адв.; ость ж
пописáти -пћшу -пћшуть 

зав.; писáный
попћсовати незав.; ня с
попћскати зав.; п. собі/сі
попћсковати незав.; п. 

собі/сі
попћти пóпю пóпють зав.
попищáти зав.

попищáтипоперецвћрьковати
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попћще -а -ћщ м
попырскати зав.; ный
попќрсковати незав.
попќрчіти зав.
попќскати зав.
попысковáти незав.
пóпыт -у м
попќтати зав.
попыхáти незав.
попыхáч -á -íв м; ка -чок ж
попќховати незав.;  

ач -а -ів м
попќцёвати незав.; ня с
попќцяти зав.
попышќти ся зав.
пóпка -ы пóпок ж; ча ати  

-ат с
поплáвати зав.; п. собі/сі
поплажовáти зав.
поплáзити ся -плáжу ся  

-плáзять ся зав. (слов.)
поплáкати -плáчу -плáчуть 

зав.
поплáковати незав.
поплáтати зав.; ный
поплатћти -плáчу -плáтять 

зав.; -чéный
поплáтник -а -ів м;  

ічка -чок ж; ый
пóплаток -тку -тків м; 

поплаткóвый
поплáшыти зав.; 

поплáшнќй; еный; п. ся
пóплах -у м; óвый
поплекáти зав.; ный
поплéскати зав.; п. ся
поплéсковати незав.; ня 

с; п. ся
поплéсти -плéту -плéтуть 

зав.; поплетéный; п. ся
поплéта -ы -лéт ж
поплΐснїти зав.; тый
поплќнути зав.
поплýтати зав.
поплювáти зав.
поплювковати незав.
поплюгавíти зав.; -вéный
поплюндровáти зав.
поплЂскати зав.
поплЂти люю люють зав.; 

-тый
поплњнтати ся зав.
попнýти ся зав.
попобћти зав.
поповáти зав.

поповéзти зав.
поповертáти зав.
попóвіч -а -ів м
попóвнёвати незав.
поповнΐти зав.; -тый
поповнћти зав.; -нéный
поповодћти зав.
поповозћти зав.; -éный
поповчíти ся зав.; -éный
попоганњти незав.
попогырмíти зав.
попоглњдати зав.
попогнáти жéну жéнуть 

зав.; -тый
попогрéбсти зав.
поподрћмати зав.
поподрќлити зав.
попожќти зав.
попозберáти зав.
попозерáти зав.; п. ся
попоїдáти незав.
попоΐсти -їм -їдњть зав.
попóїти попóю попóять зав.; 

-єный
попокланњти ся зав.
попокричáти зав.
пополáзити -лáжу -лáзњть 

зав.
пополамáти -лáмлю  

-лáмлять зав.
пополежáти зав.
попóлёвати незав.
пополёвáти зав.
пополіровáти зав.
попóлїдне адв.
пополΐдновати зав.
пополивáти зав.
пополћти зав.
пополовíти зав.
пополовћнї адв.
пополóкати зав.
пополóти зав.
пóполох -а -ів м
пополóшати зав.; п. ся
пополóшыти зав.; п. ся
попомéрзнути зав.
попомýчіти зав.
попомуштровáти зав.
попонаглњти зав.; п. ся
попоневірњти ся зав.
попонедїльковáти зав.
попоносћти -нóшу -нóсять 

зав.
попонудћти -нýджу -нýдять 

зав.; п. ся

попопћти -пóпю  
-пóпють зав.; -тый

попоплáкати зав.
попопрáти зав.
попопрћти зав.
попорáїти зав.
попорћпати зав.
попоробћти -рóблю  

-рóблять зав.
попорóдный 
попорожнΐти зав.
попоросћти ся зав.
попороскáзовати зав.
попоросповідáти зав.
попорóти зав.
попорохнявíти зав.
попорошќти зав.
по портуґáльскы адв.
попорцовáти зав.
попорядковáти зав.
попосћдїти зав.
попоскакáти -скáчу  

-скáчуть зав.
попослужќти зав.
попосміњти ся зав.
попоспівáти зав.
попостћти -пóщу  

-пóстять зав.
попостоњти зав.
попострáшыти зав.
попосувáти незав.
попосýнути зав.
попосходћти зав.
попотїгáти  

і попотягáти зав.
попотΐговати і 

попотњговати незав.
попотужќти зав.
попоходћти -хóджу  

-хóдять зав.
пóпочка -ы -чок ж
попошмарњти зав.
пóправа -ы -рав ж;  

íско -а -íск с (слов.)
попрáвдї адв.
попрáвины -ин мн.
попрáвити попрáвлю 

попрáвлять зав.;  
прáвный;  
прáв(л)еный;  
п. ся

попрáвка -ы -вок ж 
попрáвлёвати незав.
поправлњти зав.
попрáвник -а -і м

попрáвникпопћще
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Пóпрад -у м; Попрадчáн  
-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
попрáдьскый

попрáжыти зав.
попрáзденство -а с
попрактізовáти і 

попрактіковáти зав.
попрáскати зав.
попрáти -пéру -пéруть зав.; 

попрáтый
попрацовáти зав.
попредстáвлёвати зав.;  

п. собі/сі
попредставлњти зав.;  

п. собі/сі
попремєрóвый
попреднашáти зав.
попрéный 
попрΐти зав.; тый
пóпри препоз.
поприбáлёвати зав.
поприберáти зав.
поприбивáти зав.
поприбігáти зав.
поприбíговати зав.
поприбрéховати зав.
поприбрќзковати зав.
поприбрóджовати зав.
поприбудóвлёвати зав.
поприбýховати зав.
поприваджáти зав.
попривáжовати зав.
попривáлёвати зав.
попривáрёвати зав.
попривертáти зав.
попривіджáти ся зав.
попривíджовати ся зав.
попривíшовати зав.
попривыкáти зав.;  

п. собі/сі
попривлáжовати зав.
попривлáстнёвати зав.;  

п. собі/сі
попривнáчовати зав.
попривóджовати зав.
поприводћти -вóджу  

-вóдять зав.
попривóжовати зав.
попривозћти -вóжу -вóзять 

зав.
поприволїкáти зав.
поприворóжовати зав.
попривоскóвлёвати зав.
попривњзовати зав.
попригамáтлёвати зав.

поприганњти зав.
попригарњти зав.
попригартáти зав.
попригварњти зав.; п. ся
попригынáти зав.
поприглáджовати зав.
поприглýшовати зав.
поприголóшовати зав.
попригорóджовати зав.
попригрáбовати зав.
попригрїбáти зав.
попригрївáти зав.
попридавáти зав.; п. ся
попридáвлёвати зав.
попридрћсковати зав.
попридрќлёвати зав.
попридрýжовати ся зав. 
попридýмовати зав.; п. 

собі/сі
попридýпковати зав.
попридýрёвати зав.
попридýшовати зав.
поприжéнёвати ся зав.
поприжынáти зав.
попризбíровати зав.
попризерáти ся зав.
попризнавáти зав.; п. ся
попризначáти зав.
поприїмáти зав.
поприкáзовати зав.
поприкáпчовати зав.
поприкладáти зав.
поприклáдовати зав.
поприклéёвати зав.
поприклћковати зав.
поприкóвлёвати зав.
поприкóлёвати зав.
поприколќсовати зав.
поприкóплёвати зав.
поприкóповати зав.
поприкорóчовати зав.
поприкóшовати зав.
поприкрáдовати ся зав.
поприкрашáти зав.; п. ся
поприкрáшовати зав.; п. ся
поприкрéслёвати зав.
поприкрывáти зав.; п. ся
поприкручáти зав.
поприкрýчовати зав.
поприкýплёвати зав.
поприкýрёвати зав.
поприлáджовати зав.
поприлéпковати зав.
поприлóмлёвати зав.
поприлїгáти зав.

поприлїзáти зав.
поприлΐплёвати зав.
поприлїплњти зав.
поприлїтáти зав.
поприлћзовати зав.
поприлћшковати ся зав.
поприлипáти зав.
поприлуджáти зав.
поприлýджовати зав.
поприлучáти зав.
поприлýчовати зав.
попримáзовати зав.
попрималљвлёвати зав.
попримáнёвати зав.
попримáщовати зав.
попримерзáти зав.
попримíрёвати зав.
попримітáти зав.
попримíтовати зав.
попримíшовати зав.
попримóщовати зав.
попримыкáти зав.
попримќковати зав.
попримовкáти зав.
попримóтовати зав.
поприносћти -нóшу  

-нóсять зав.
попринóшовати зав.
попринЂховати зав.
поприóрёвати зав.
поприпадáти зав.
поприпáдно, поприпáднї, 

попрћпадї адв.
поприпáдовати зав.
поприпакóвлёвати зав.
поприпáлёвати зав.
поприпáховати зав.
поприпáшовати зав.; п. ся
поприперáти зав.
поприпікáти зав.; п. ся
поприпивáти зав.
поприпинáти зав.
поприпћсовати зав.
поприплачáти зав.
поприплáчовати зав.
поприплїтáти зав.
поприплóджовати зав.
поприплњнтовати ся зав.
поприповідáти зав.
поприповíдовати зав.
поприпóёвати зав.
поприпорóшовати зав.
поприпотрóшовати зав.
поприпýчовати зав.
поприпущáти зав.

поприпущáтиПóпрад
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поприпýщовати зав.
поприрáблёвати зав.
поприраблњти зав.
поприрастáти зав.
поприрΐвновати зав.
поприрΐзовати зав.
поприрóшовати зав.
поприрýбовати зав.
поприсáджовáти зав.
поприсвíдчовати зав.
поприсвíчовати зав.
поприсéлёвати ся зав.
поприселњти ся зав.
поприсївáти зав.
поприсїдáти зав.
поприсїгáти і  

поприсягáти зав.
поприсылáти зав.
поприсынáти зав.
поприсќповати зав.
поприсыхáти зав.
поприскáковати зав.
поприслћнёвати зав.
поприсмáжовати зав.
поприсмóлёвати зав.
поприсóлёвати зав.
поприспавáти зав.
поприставáти зав.
попристáвлёвати зав.;  

п. ся
попристигáти зав.
попристћговати зав.
попристывáти зав.
попристрΐковати зав.
попристýплёвати зав.
поприступлњти зав.
поприсувáти зав.
поприсýджовати зав.
поприсягáти і поприсїгáти 

зав.
поприсњговати і 

поприсΐговати зав.
попритáёвати зав.
попритвéрджовати зав.
попритéмнёвати зав.
попритерáти зав.
попритíм адв.
попритїгáти і попритягáти 

зав.
попритΐговати і 

попритњговати зав.
попритїкáти зав.
попритΐснёвати зав.
попрћти пóпрю пóпрять 

зав.; попрéный

попритинáти зав.
попритискáти зав.
попритћсковати зав.
попритихáти зав.
попритыкáти зав.
попритлївáти зав.
попритлњпковати зав.
попритовкáти зав.
попритóптовати зав.
попритрΐповати зав.
попритрΐсковати зав.
попритрћмовати зав.
попритрњсовати зав.
попритýговати зав.
попритýлёвати зав.; п. ся
попритулњти зав.; п. ся
попритýплёвати зав.
попритуплњти зав.
попритњговати і 

попритΐговати зав.
поприýчовати зав.; п. ся
поприфáрблёвати зав.; 

п. ся
поприфырковáти зав.
поприфќрцковати зав.
поприхвáтовати зав.
поприхќлёвати зав.; п. ся
поприхылњти зав.; п. ся
поприхмáрёвати ся зав.
поприхóвлёвати зав.; п. ся
поприходжáти зав.
поприхóджовати зав.
поприходћти дять зав.;  

-ходжéны
поприцвћковати зав.
поприцќтковати зав.
поприцлóнёвати зав.
поприцмóрковати зав.
поприцмýковати зав.
поприцýкрёвати зав.
поприцњпковати зав.
попричарóвлёвати зав.
попричащáти ся зав.
попричéсовати зав.; п. ся
попричýчковати зав.
попричінњти ся зав.
попричíтовати зав.
попришывáти зав.
попришпíлёвати зав.
попришпóрёвати зав.
попришрубовлёвати зав.
поприштóпковати зав.
поприщíплёвати зав.
поприятелћти ся телю ся  

телять ся зав.; -телéный

по прињтельскы адв.
попроберáти ся зав.
попробивáти зав.; п. ся
попробовáти зав.
попробýджовати зав.; п. ся
попровáджовати зав.; п. ся
попровáдити джу дять 

зав.; -дженый
попровáлёвати ся зав.
попровéрчовати зав.
попроганњти зав.
попрогнивáти зав.
попрогравáти зав.
попрогрызáти зав.
попродавáти зав.; п. ся
попродатћ дам дадуть 

зав.; -ный; п. ся
попродерáти зав.
попродќховати зав.
попродрњпковати зав.
попродувáти зав.
попроїдáти зав.
попрокóповати зав.
попрокýсовати зав.
попролїзáти зав.
попромітáти зав.
попромíтовати зав.
попромывáти зав.
попромóчовати зав.; п. ся
попропадáти зав.; п. ся
попропáдовати зав.; п. ся
попропивáти зав.; п. ся
попропóлёвати зав.
попропущáти зав.
попрорΐзовати зав.
попрорывáти зав.
попрорýбовати зав.
попросвéрдлёвати зав.
попросћти -прóшу  

-прóсять зав.; 
попрошéный

попросыхáти зав.
попростáцькы адв.
попростерáти зав.
попрóсто адв.
попросувáти зав.
попротїгáти  

і попротягáти зав.
попротΐговати і 

попротњговати зав.
попротыкáти зав.
попротóптовати зав.
попрочіщáти зав.
попрочíщовати зав.
пóпруг -а -ів м; -óвый

пóпругпоприпýщовати
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попрњсти -прядý -прядýть 
зав.; попряджéный

попрњтати чу чуть зав.; 
попрњтаный

попсовáти -псóвам  
-псовáють зав.; ный

попсýти зав.; тый
пóпуд -у -ів м; óвый
попýджати зав.; ный; п. ся
попýджовати незав.; ня с
попýдити -пýджу -пýдять 

зав.; попýдженый; -о/ї 
адв.; ость ж

пóпук -у м
попýкати зав.; ный; п. ся
попýковати незав.; ня с
популарізáтор -а -

ів м; ка -ы -рок ж; 
популарізáторьскый

популарізáція -ї ж; 
популарізáчный

популарізовáти незав.;  
ня с

популáрный; о/ї адв.;  
ость ж

популáрнонаýчный
пупулáція -ї ж; 

популáчный; о/ї адв.
популíзм -у м; 
популістíчный; о/ї адв.;  

ость ж
попустΐти стΐю стΐють зав.; 

-тый, -лый
попустћти -пýщу -пýстять 

зав.; попущéный
попустошќти зав.
попýтати зав.; ный
попýхнути зав.; тый
попýчіти зав.; еный; п. ся
попущáти незав.
попхáти зав.; -ный і -тый; 

п. ся
попхнýти зав.; -тый
попянΐти зав.; -тый
по пњте адв.
пóр -у; óвый (зеленћна)
пóр -у; óвый; ћстый  

(на скóрї)
порaблњти незав.
порáда -ы -рáд; ный
порáдити -рáджу -рáдять 

зав.; порáдженый; п. ся; 
п. собі/сі

порáдня -ї -день ж
порáдовати зав.; п. ся 

порáдця -ї -їв мн. -радцёве 
м; кќня -ї -кќнь ж; ник  
-а -ів мн. -ци м; ня -ї  
-день ж

поражáти незав.; 
порáженый; о/ї адв.;  
íня

порáжка -ы -жок ж; óвый
порáзити порáжу порáзять 

зав.; женый
пораΐти незав.; ный; ня с
порáйбати зав.; ный
порамћти -рáмлю -рáмлять 

зав.; рамлéный
порамовáти зав.; ный
поранћти  -ню -нять зав.;  

нéный; нїня с
поратовáти зав.; ный
поратýнок -ратýнку -ів м;  

óвый
пораховáти зав.; ный
порахýнок -рахýнку -ів м
Пóрач -а м; Порачáн -а  

-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
порáцькый

порачковáти зав.
порвáти зав.; тый і ный
пореволýчный; о/ї адв.
пореготáти ся зав.
пореготΐти ся -регóчу ся  

-реготњть ся зав.
порекомендовáти зав.;  

ный; ня с
порíвнати зав.; п. ся
порíвновати незав.; ня с; 

п. ся
пóріг пóрогу пóрогів м; 

пóріжок пóріжка -ів м; 
пóріжча -ати -ат с

порісовáти зав.
пóрічко -а -ів м
порїдћти -рΐджу -рΐдять зав.; 

рїджéный
порΐдко адв.
порΐднути зав.
пóрїз -у м
порΐзати -рΐжу -рΐжуть зав.; 

ный
порїшáти зав.; ный
порїшќти зав.; éный
порћпати зав.; ный
порыхтовáти зав.; -ный
порыбарћти зав.
порывáти незав.; ня с; 

п. ся

порывчáстый
порыжíти зав.; тый
порќковати незав.; ня с
порылёвáти зав.; ный
порќмбати зав.
порќмбовати незав.
порќти зав.; тый
порычáти зав.
порноґрáфія -ії ж; íчный
порóба -ы -роб ж
поробћти -рóблю -рóбять 

зав.; роб(л)éный; 
пороб(л)í(ї)ня с

поровћтый; о адв. ость ж 
пóрод -у -ів м 
породинáти ся зав.
порóдити -рóджу -рóдять 

зав.; рóдженый
порóдный; ник -а -ів м;  

ічка -ы -чок ж; ость ж
порóжнїй; нё/нї адв.;  

нёсть; нћна -ы -нћн ж
порожнΐти зав.
порожнћти незав.
порозбáлёвати зав.; ный
порозберáти зав.; ный
порозбігáти зав.; ный; п. 

ся
порозбíговати зав.; ный; 

п. ся
порозбивáти зав.; ный; 

п. ся
порозболїкáти зав.; ный; 

п. ся
порозбрéховати зав.; п. ся
порозбрќзковати зав.;  

ный; п. ся
порозбрóджовати зав.;  

ный
порозбудóвлёвати зав.;  

ный; п. ся
порозбýрёвати зав.; ный; 

п. ся
порозбýховати зав.; п. ся
порозважáти зав.; п. ся
порозвáлёвати зав.; п. ся
порозвáрёвати зав.; п. ся
порозвéрчовати зав.; ный
порозвíрґовати ся зав.; 

п. ся
порозвíховати зав.
порозвíшовати зав.; ный
порозвивáти зав.; ный; 

п. ся
порозвћсковати ся зав.

порозвћсковати сяпопрњсти
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порозвнáчовати і 
порозонáчовати зав.

порозвóджовати зав.; п. ся
порозвóднёвати зав.; п. ся
порозвóжовати зав.
порозволїкáти зав.
порозволóчовати зав.;  

ный
порозвýзлёвати зав.; ный
порозвњзовати зав.; ный; 

п. ся
порозгáйковати зав.; п. ся
порозгамóвлёвати зав.;  

ный
порозганњти зав.; ный
порозгартáти зав.; ный
порозгачкóвлёвати зав.; 

п. ся
порозгáчовати зав.; ный
порозгвáрёвати зав.
порозгварњти зав.
порозгќковати ся зав.
порозгынáти зав.
порозглáджовати зав.;  

ный
порозгнΐзджовати ся зав.
порозгнивáти зав.
порозгóйдовати зав.; п. ся
порозгóйковати ся зав.
порозголóшовати зав.;  

ный
порозгóмбовати зав.
порозгорóджовати зав.;  

ный
порозгрáбовати зав.; ный
порозгрїбáти зав.; ный
порозгрΐбовати зав.; ный
порозгрївáти зав.
порозгрызáти зав.; ный
порозгрќзовати зав.; ный
порозгýлёвати ся зав.
пороздавáти даЂ  даЂть 

зав.; ный
пороздáвлёвати зав.;  

ный
пороздавлњти зав.
пороздерáти зав.; ный
пороздзáвковати ся зав.
пороздзвóнёвати зав.;  

п. ся
пороздΐлёвати зав.; ный; 

п. ся
пороздќховати ся зав.
пороздóвбовати  зав.;  

ный

пороздрáжджовати зав.;  
п. ся. (слов.)

пороздрíбнёвати зав.
пороздрћмлёвати ся зав.
пороздрћсковати зав.;  

ный
пороздрќлёвати зав.;  

ный
пороздрњп(к)овати зав.;  

ный
пороздувáти зав.
пороздýмовати зав.
пороздýпковати зав.
пороздýшовати зав.
порозжерáти зав.; ный
пороззерáти ся зав.
пороззувáти ся зав.
порозлáмлёвати зав.;  

ный; п. ся
порозлéжовати ся зав.
порозлїгáти і порозлягáти 

ся зав.; ный
порозлΐговати і 

порозлњговати ся зав.;  
ный

порозлїзáти ся зав.; ный
порозлΐзовати ся зав.;  

ный
порозлїплёвати зав.; ный; 

п. ся
порозлїплњти зав.; ный; 

п. ся
порозлїтáти ся зав.; ный
порозлΐтовати ся зав.
порозливáти зав.; ный; 

п. ся
порозлýплёвати зав.
порозлуплњти зав.
порозлущáти зав.
порозлýщовати зав.
порозлњбдовати зав.;  

п. ся
порозмáзовати зав.; ный
порозмалљвлёвати зав.
порозмáховати ся зав.
порозмáцовати зав.
порозмáщовати зав.; ный
порозмéлёвати зав.
порозмерзáти зав.; п. ся
порозмíнёвати зав.; ный
порозмінњти зав.; ный
порозмітáти зав.
порозмíтовати зав.; ный; 

п. ся
порозмíшовати зав.

порозмíщовати зав.; ный; 
п. ся

порозмывáти зав.; п. ся
порозмыкáти зав.; п. ся
порозмнóжовати зав.;  

ный; п. ся
порозмокáти зав.; п. ся
порозмóлжовати зав.
порозмóрёвати зав.
порозморóжовати зав.; 

п. ся
порозмóтовати зав.
порозмóчовати зав.; п. ся
порознимáти зав.; ный; 

п. ся
порозносћти -ношу -носять 

зав; порозношéный/
порозносéный

порознóшовати  
-ношую -шують зав.; 
порознóшованый

порозонáчовати і 
порозвнáчовати зав.; 
п. ся

порозóрёвати зав.; ный
порозраблњти зав.
порозражáти зав.
порозрáжовати зав.
порозрáйбовати зав.; п. ся
порозрастáти ся зав.;  

ный
порозрíвновати зав.; ный
порозрΐджовати зав.; ный
порозрΐзовати зав.; ный
порозрывáти зав.
порозрýбовати зав.
порозрýблёвати зав.
порозрублњти зав.
порозумíти -розумíю  

і -розýмлю -розумíють  
і -розýмлять зав.; тый; 
п. ся 

порозýмлёвати зав.; п. ся 
порозумнΐти зав.; тый
порозъљйковати ся зав.
порозъєдћнёвати зав.; п. 

ся 
порозъєдинњти зав.; п. ся
порозъїдáти зав.; п. ся
порозъњтрёвати зав.
пороΐти ся зав.; ный
поросћти ся незав.; 

пороснá (свінњ)
пороскáзовати зав.
пороскáлёвати зав.

пороскáлёватипорозвнáчовати
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пороскáпчовати зав.; ный; 
п. ся

пороскáчовати зав.; п. ся
пороскатýлёвати зав.; п. ся
пороскáшловати ся зав.
поросквітáти зав.; ный; 

п. ся
пороскысáти зав.; п. ся
пороскладáти зав.; ный; 

п. ся 
поросклáдовати зав.; п. ся
поросклéёвати зав.; п. ся
поросклћковати зав.; п. ся
пороскóлёвати зав.; п. ся
поросколќсовати зав.; 

п. ся
поросколóчовати зав.
пороскóплёвати зав.;  

ный; п. ся
пороскóповати зав.; ный; 

п. ся
пороскóшовати зав.; п. ся
пороскрадáти зав.; ный
пороскрáдовати зав.; ный
пороскрéслёвати зав.;  

ный
пороскрéшовати зав.
пороскрћковати ся зав.
пороскрывáти зав.; ный; 

п. ся
пороскрóёвати і 

порозрΐзовати зав.; ный 
і порозрΐзованый

пороскручáти зав.; ный; 
п. ся

пороскрýчовати зав.; ный; 
п. ся

пороскýплёвати зав.
пороскуплњти зав.
пороскýсовати зав.; ный
пороснýти зав.; тый 
пороспадáти ся зав.
пороспáдовати ся зав.;  

ный
пороспакóвлёвати зав.
пороспáлёвати зав.; п. ся
пороспáрёвати зав.
пороспаскýджовати зав.
пороспáховати зав.
пороспáшовати зав.; п. ся
поросперáти зав.; ный
пороспечáтовати зав.;  

ный
пороспікáти зав.; п. ся
пороспíнёвати зав.; п. ся

пороспíрёвати зав.; п. ся
пороспивáти зав.; ный; 

п. ся 
пороспинáти зав.; п. ся
пороспћсовати зав.; ный
пороспќрсковати зав.; 

п. ся
пороспыхáти зав.; п. ся
поросплавлњти зав.; п. ся
поросплáковати  зав.; п. ся
поросплáчовати ся зав.
поросплáшовати зав.; п. ся
поросплéсковати зав.
поросплїтáти зав.; ный
поросплывáти ся зав.
поросплóджовати ся зав.; 

ный
поросплýтовати зав.
поросплњнтовати зав.;  

ный
поросплњщовати зав.
поросповідáти зав.
пороспожќчовати зав.;  

ный
пороспóлёвати ся зав.
поросполóшовати зав.; 

п. ся
пороспóрёвати зав.
пороспорóшовати зав.; 

п. ся
пороспóрсковати зав.
пороспотрóшовати зав.; 

п. ся
поросправлњти зав.; п. ся
пороспровáджовати зав.; 

п. ся
пороспродавáти зав.; ный
пороспрягáти і 

пороспрїгáти зав.
пороспрњговати і 

пороспрΐговати зав.; п. 
ся

пороспýджовати зав.; п. ся
пороспукáти зав.; п. ся
пороспýковати зав.; п. ся
пороспухáти зав.
пороспýховати зав.
пороспуцóвлёвати зав.
пороспучáти зав.; п. ся
пороспýчовати зав.; п. ся
пороспущáти зав.; п. ся
пороспýщовати зав.; п. ся
пороссаджáти зав.; п. ся
пороссáджовати зав.;  

ный; п. ся

пороссéлёвати зав.; ный; 
п. ся

пороссвíчовати зав.; ный
поросселњти зав.; п. ся
пороссерáти зав.; п. ся
пороссївáти зав.; ный
пороссїдáти зав.; п. ся 
пороссїкáти зав.; ный
пороссΐлёвати зав.; п. ся
пороссїлњти зав.; п. ся
пороссћковати ся зав.
пороссылáти зав.
пороссќповати зав.; п. ся
пороссыхáти ся зав.; ный
поросскáковати ся  зав.
пороссмíчовати зав.
пороссмýчовати зав.; п. ся
поросспавáти ся зав.
поросставáти ся зав.
поросстáвлёвати зав.;  

ный;  п. ся
поросставлњти зав.; п. ся
поросстéлёвати зав.; ный
поросстелњти зав.
поросстрíковати зав.; ный
поросстрíлёвати зав.; ный
поросстрћговати зав.;  

ный
поросстрњмбовати зав.;  

ный
поросстýплёвати ся зав.
поросступлњти ся зав.
пороссувáти зав.
пороссýковати зав.
пороссýшовати ся зав.
пóрост -у м; óвый
поростерáти зав.; ный
поростéрьповати зав.; п. 

ся
поростéсовати зав.
поростїгáти зав.; ный; п. 

ся
поростΐговати зав.; ный; 

п. ся
поростїкáти ся зав.; ный
поростћ зав.; лќй і 

пороснýтый
поростинáти зав.; ный
поростискáти зав.
поростћсковати зав.
поростыкáти зав.; ный
поростлњпковати зав.; п. 

ся
поростовкáти зав.
поростóвковати зав.

поростóвковатипороскáпчовати
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поростолóчовати зав.
поростóплёвати зав.; п. ся
поростóптовати зав.
поростóчовати зав.; п. ся
порострачáти  зав.; п. ся
порострáчовати зав.; 

ный; п. ся
порострΐповати зав.; ный; 

п. ся
порострΐсковати зав.;  

ный; п. ся
порострћньковати зав.
поросстрњсёвати зав.; п. 

ся
порострясáти зав.; ный; 

п. ся
поростýлёвати ся зав.
поростулњти ся зав.
поросстýплёвати ся зав.
поросступлњти ся зав.
поростягáти і поростїгáти 

зав.; ный; п. ся
поростњговати і 

поростїговати зав.;  
ный; п. ся

поросфáрблёвати зав.
поросфасóвлёвати зав.
поросфќрковати зав.;  

ный
поросфýрковати зав.
поросхаджáти ся зав.
поросхвáтовати зав.; ный
поросхќлёвати зав.
поросхылњти зав.
поросхóджовати ся зав.;  

ный
поросходћти ся зав.; 

поросходжéный
поросхóплёвати зав.
поросцвивáти зав.; ный
поросчепéрёвати ся зав.; 

п. ся
поросчéрёвати ся зав.
поросчéрьповати зав.;  

ный; на
поросчéсовати зав.; ный; 

п. ся
поросчінњти зав.; п. ся
поросчíщовати зав.; ный
поросчýховати зав.
поросшáрповати ся зав.;  

ный
поросшывáти зав.; п. ся
поросшмáрёвати зав.;  

ный; п. ся

поросшнурóвлёвати зав.; 
ный

поросњ -яти -њт с; тко  
-а -ток с; тћна -ы ж; 
поросњчка -ы чок ж; чій

порóта -ы -рóт ж; ный
порóти пóрю незав.; тый; 

тя с
пóрох -у м; óвый
порохнáвый; во адв.;  

ость ж
порохнáтый; ость ж
порохнó -á с; њный
порохнявíти незав.; тый; 

íня с
порохнњвка -ы -вок ж;  

óвый
порохóвніця -ї -нíць ж
порóчный; о/ї адв.; ость 

ж
порошќти незав.; íня с; 

п. ся
порошнíця -ї -нíць ж
пóрошок пóрошку пóрошків 

м; порошкóвый
пóрплїти незав.; ня с
пóпрплити ся незав.
пóрпля і пóрпліця -ї  

-ей/-іць ж
пóрскати незав.; ня с
пóрснути зав.; тый
портáл -у -ів м; óвый
пóртер -у -ів м; овый
портефьџ незм. с.
портóк порткá порткíв мн.  

-ткы м; пóртя -яти -ят с
портрéт -у -ів м; ик м; íста 

-ів м; ка -ы -ток ж; óвый,  
ный

портретовáти незав.; ный; 
ня с

Портуґáлія -ї ж; 
Портуґáлець -лця мн.  
-лцї -лцїв і Портуґалчáн  
-а -áн/-ів м; Портуґáлка  
-ы -лок і Портуґалчáнка  
-ы -нок ж; портуґáльскый

пóртьске незм. с (тіп вћна)
порубáти зав.; ный
порýбовати незав.
порубцёвáти зав.; ный
порудΐти зав.; лый і тый
поружовíти зав.; тый
поруйновáти зав.; ный 
пóрука -ы ж

по румýньскы адв.
по русћньскы, по 

руснáцькы адв.
по рýськы адв.
порýха -ы -рýх ж; óвый;  

ость ж
порýцї адв.; предік.
пóруча -а с; ный
поручáти незав.; п. ся
поручéне, порученебогу 

парт.
порýчік -а -ів м; порýчічка  

-ы -чок ж; поручíцькый
поручíтель -я -лїв м; ка  

-ы -лёк ж
порýчіти зав.; п. ся
порýчник -а -ів м; іця -ї -іць 

ж; поручнћцтво -а с
порýшати зав.; аный
порýшыти зав.; 

порушéный; íня с
порýшовати незав.
порцелáн -у м; óвый 
порціовáти -ую -ують 

незав.; ный; ня с
пóрція -ії -ій ж; ійка -ы -іёк
пóрше незм. с.
порябíти -бíє -бíють зав.;  

лый, тый
порядћти -рњджу -рњдять 

зав.; поряджéный; 
порядлћвый

порядный; о/ї адв.; ость 
ж

порњдок порњдку мн. 
пóрядкы -ів м; óвый; 
порњдочный; о/ї адв.;  
ость ж

посадћти -сáджу -сáдять 
зав.; посаджéный

посаджáти -сáджам  
-саджáють зав.; 
посáджаный

посадка -ы -док ж; óвый
посанковáти ся зав.
посáновати зав.
посвáтати ся -свáтам ся  

-свáтають ся зав.
посвербíти -свербћть зав.
посвердлћти -свéрдлю  

-свéрдлять зав.; лéный
пóсвідка -ы -док ж
посвíдчіти зав.; íня с
посвіжíти -íю -íють зав.;  

тый, лый

посвіжíтипоростолóчовати
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посвітћти -свíчу -свíтять 
зав.; п. собі/сі

посвітлΐти зав.; тый
посвíчовати незав.; ня с; 

п. собі/сі
по свћньскы адв.
посвистáти зав.
посвистїти -свћщу  

-свистњть зав.
посвћстовати незав.; -на; 

ня с
посвоΐти зав.; своџный
по свóму, по свóёму адв.
посвятћти -свњчу -свњтять 

зав.; свячéный;  
свячíня с

посвњтковáти зав.
посвячáнка -ы -нок ж
посвњчовати незав.; ный; 

ня с
посезóнный; о/ї адв.
посесíвный; о/ї адв.;  

ость ж
поселћти зав.; поселéный; 

поселΐня с; п. ся
посéлёвати незав.; ня с; 

п. ся
поселњти незав.; п. ся 
посердћти ся -сéрджу ся  

-сéрдять ся зав.
пóсеред адв.
посередћнї адв.
посередћти -серéджу  

-серéдять зав.
пóсереднїй; ё адв.
посерéдник -а -ів м;  

ћцтво с
посереднћцтвом препоз.
посерьёзнΐти зав.; тый
посéсор -а -ів м; ка -ы -рок 

ж; посесóрьскый
посéстра -ы -сéстер ж
посівáти незав.
посіґналізовáти зав.
по сíльскы адв.
посíлый; о адв.; ость ж
посідáти зав.
посідлáти зав.
посїрΐти зав.; тый і лый
посїчí зав.; éный
посїњти зав.; ный
посивíти зав.; тый
посћдїти -сћджу -сидњть 

зав.; сиджíня с
посидячкќ  адв.

посћкати зав.; ный; п. ся 
посћковати ся незав.
посћла -ы -сћл ж
посилнћти зав.; -éный; п. 

ся
посћлнёвати незав.; п. ся; 

ня с
посилнΐти зав.; -тый
посћловати зав.; ный; п. 

ся
посинΐти зав.; тый
посинћти зав.; éный
посиротΐти зав.; лый
посћрьбати зав.
посћрьбовати незав.
посылáти незав.
посќлка -ы -лок ж; óвый
посќпати -сќплю -сќплять 

зав.; ный
посќпка -ы -пок ж; óвый
посќповати незав.; ня с
посычáти зав.
поскáкати -скáчу -скáчуть 

зав.; ный
поскáковати незав.; ня с
поскалΐчовати зав.; п. ся
поскáпчовати зав.; -ный
поскáржыти ся зав.
поскáчовати зав.; п. ся
посквернћти зав.; éный
поскíнчовати зав.
поскіпћти -скíплю -скíплять 

зав.; скіп(л)éный
поскысáти зав.
поскладáти зав.; ный;  

п. ся
посклáдовати зав.; ный; 

п. ся
посклéёвати зав.; ный
посклéплёвати зав.
поскленћти зав.; éный
посклћковати зав.; п. ся
посклóнёвати зав.; -ный
поскобáрчовати зав.
поскóвтовати зав.
поскóлёвати зав.
посколóчовати зав.
поскóплёвати зав.
поскóповати зав.
поскорóчовати і 

поскýртшовати зав.
поскóрчовати зав.
поскóчіти зав.; 

поскóченый
поскóшовати зав.

поскрадáти зав.
поскрáдовати зав.
поскрéслёвати зав.
поскрéсовати зав.
поскрћвлёвати зав.; п. ся 
поскривлњти зав.; п. ся
поскрћковати зав.
поскрипíти -скриплњть зав.
поскрћповати -пують 

незав.; ня с 
поскрывáти зав.; п. ся
поскручáти зав.; п. ся 
поскрýчовати зав.; п. ся
поскубáти зав.; ный
поскýблёвати незав.
поскубстћ поскублЂ 

поскублњть зав.;  
скуб(л)éный

поскумынчáти зав.
поскупíтћ пíю -пíють зав.; 

тый
поскýплёвати зав.
поскуплњти зав.
поскýрёвати зав.
поскýсовати зав.
послабíти -бíю -бíють зав.; 

тый
послабћти -слáблю  

-слáблять зав.;  
слаб(л)éный

послáбнути зав.; тый
послабшáти зав.
послáвити -слáвлю  

-слáвлять зав.;  
слáв(л)еный

по славњньскы адв.
послáнець послáнця -нцїв 

м; посланкќня -ї -кќнь ж; 
кый; посланéцькый

послáти пóшлю пóшлють 
зав.; ный; ня с

послΐднїй нум. і адъєк.
послїдћти -слΐджу -слΐдять 

зав.; слїджéный 
послїдовáти незав.; ный
послїдóвный; о/ї адв.;  

ость ж
пóслїдок пóслїдку м
послїпачкќ адв.
послїпћти -слΐплю  

-слΐплять зав.;  
слїп(л)éный

послΐпкати зав.; лый
послΐпнути зав.; тый
послћзнути ся зав.; тый

послћзнути сяпосвітћти
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пóслик -а -ів м; ча -ати  
-ат с

послинћти -слћню -слћнять 
зав.; éный; п. ся

послызћти зав.; éный
пословакізовáти і 

пословенчíти зав.; п. ся
по словáцькы і по 

словéньскы адв.
послóвіця -ї -іць ж; 

послóвічный
пóслуга -ы -луг ж; óвый
послýговати незав.; ня с
послужќти зав.; еный
пóслух -у -ів м; -óвый
послýхати зав.
послухáч -á -íв м; ка -ы  

-чок ж; послухáцькый
послухнњный; о/ї адв.;  

ость ж
послýховати незав.
послушéнство -а с
послушный; ик -а -ів м;  

іця -ї -ніць ж; о/ї адв.;  
ость ж

посмáжыти зав.
посмаковáти зав.
посмалћти зав.; éный
посмáрковати незав.; ня с
посмердΐти -смерджý  

-смердњть зав.; -джéный
посмéртный; о/ї адв.;  

ость ж
посмівáти ся незав.
посмíвковати ся незав.
посмíлёвати незав.; ня с; 

п. ся
посмілћти зав.; лéный;  

лΐня с; п. ся
посмітћти -смíчу -смíтять 

зав.; смічéный
пóсміх -у -ів м
посмíхнути ся зав.
посмíховати ся незав.
посмішќти зав.
пóсмішка -ы -шок ж; áрь -њ 

-íв м; ка -ы -рёк ж; скый; 
ство -а с

посмíшковати незав.; ня 
с; п. ся

посмќкати зав.
посмќковати незав.
посмолћти зав.; éный
посмóркати зав.
посмóрковати незав.; ня с

посмотрћти зав.; 
посмотрéный

посмуговáти зав.
посмужковáти зав.
посмутћти -смýчу -смýтять 

зав.; éный
посмутнΐти -нΐю -нΐють зав.; 

тый
посновáти -снýю -снýють 

зав.; не
поснýти зав.; тый
пособћти посóблю -блять 

незав.; пособ(л)і(ΐ)ня с
посóбник -а -ів м
посовíти зав.; тый
посóкати зав.
посокачíти зав.; 

посокачéный
пóсол послá -íв м; ство с; 

посóльскый
посолћти -сóлю -сóлять 

зав.; éный
посолодїти -дїє -дїють зав.; 

тый, лый
посолодћти -солóджу  

-солóдять зав.;  
солоджéный

посондовáти зав.
посортовáти зав.
посóхлый; о адв.
посóхнути зав.; тый
посóчіти зав.; еный
поспавáти незав.
поспáти пóсплю пóсплять 

зав.
поспадáти зав.
поспáдовати зав.
поспакóвлёвати зав.
поспáлёвати зав.
поспáрёвати зав.
поспаскýджовати -джую  

-джують зав.
поспáшовати зав.; на 

(травá)
посперáти зав.; п. ся 
посперéджовати зав.
поспéреду адв.
посперечáти ся зав.
поспівáти зав.; п. собі/сі
поспíвовати незав.;  

п. собі/сі
поспíзнёвати зав.; п. ся
поспікáти зав.
поспíнёвати зав.
поспíрёвати ся зав.

поспивáти ся зав.
поспинáти зав.; п. ся
поспћсовати зав.
поспќрсковати зав.
поспыхáти зав.
поспќховати зав.
посплáвлёвати зав.
посплачáти зав.
посплáчовати зав.
посплáшовати зав.; п. ся 
посплїтáти зав.; ный
посплΐтовати зав.
посплывáти зав.
посплýтовати зав.
посплњнтовати зав.
посплњчі адв.
посповідáти зав.; п. ся
поспóвнёвати зав.; п. ся
посповнњти зав.; п. ся
посполћтый; о адв.;  

ость ж 
посполóковати зав.
поспóлу адв.
поспоминáти зав.;  

п. собі/сі
поспопíльнёвати зав.
поспорћти ся зав.; 

поспорéный
поспорóжнёвати зав.
поспорожнњти зав.
поспóрсковати зав.; п. ся
поспóчовати ся зав.  

(слов. в зн. здушќти ся)
по справодлћвости адв.
посправлњти зав.
поспрáжовати зав.
поспрївáти зав.
поспрїгáти і поспрягáти 

зав.
поспрΐговати і 

поспрњговати зав.
поспрóшовати ся зав.
поспрядáти зав.
поспрњдовати зав.
поспрњтовати зав.
поспроваджáти зав.
поспровáджовати зав.
поспропáщовати зав.
поспрóшовати ся зав.
поспýджовати зав.; п. ся
поспустóшовати зав.
поспýтовати зав.
поспухáти зав.
поспýховати зав.
поспýчовати зав.

поспýчоватипóслик
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поспущáти зав.; п. ся
посрáти посéру посéруть 

зав.; п. ся; посрáтый;  
о адв.

поссáти пóссу пóссуть зав.
поссерáти зав.; п. ся
поссїдáти ся зав.
поссїкáти зав.
поссΐлёвати зав.
поссїлњти зав.
поссћковати зав.; п. ся
поссќповати зав.
поссыхáти зав.; п.ся
поссувáти зав.; п.ся
поссýковати зав.
пост -у -ів м; óвый
постáв -у -ів м; óвый
постáва -ы -стáв м; вочка  

-ы -чок ж; нќй
поставáти незав.; ный;  

п. ся; п. собі/сі  
(постýпно сóбі стáти)

постáвити -стáвлю  
-стáвлять зав.; 
постáв(л)еный; 
постав(л)í(ΐ)ня с; п. ся;  
п. собі/сі

постáвляти -влю -влять 
зав.; ный

посталћти зав.
постáлый; о адв.
постамéнт -у -ів м;  

óвый
постановћти -станóвлю  

-станóвлять зав.;  
станов(л)éный;  
станов(л)ΐня с

постáрати ся зав.
постарΐти зав.
по стáрому, по стáрім адв.
постаростовáти зав.
пóстаршый м і ад.
постатечнΐти -нїю -нїють 

зав.; тый, лый
постáти ся зав.
постáчіти зав.
постáчовати незав.
постворњти зав.; ный
постґрадуáл -у м; ный
постґрадуáнт -а -ів м
постелћти зав.; éный; п. 

собі/сі 
постелњти незав.
постерáти зав.
посте рестáнте незм. с.

постеречí -стережý  
-стережýть зав.; 
постережéный

постíйковати зав.
пóстіль пóстелї пóстелей ж; 

лёвый; ка -ы -лёк ж; ча 
-ати -ат с

постїгáти і постягáти зав.; 
ный

постΐговати і постњговати 
зав.; ный

постїкáти зав.; п. ся
постΐснёвати зав.; п. ся
постїснњти зав.; п. ся
постигáти зав.
постћгнути зав.; тый
постћговати незав. і зав.;  

ня с
постижéный; ость -и ж;  

íня с
постинáти зав.
постискáти зав.; п. ся
постћсковати зав.; п. ся
постћти пóщу пóстять 

незав.; пóщіня с; п. ся
постихáти зав.
постћховати зав.
постывáти ся зав.
постыдћти ся -джу ся -дњть 

ся зав.; постыджéный
постќнути зав.; тый
постќти постќють зав.;  

тый
посткомунíста -ы -ів м;  

ка -ы -ток ж; íчный 
постлївáти зав.
постмодéрна -ы ж 
постмодернíзм -у м; 

постмодернíста -
ы -ів м; ка -ы -ток ж; 
постмодерністíчный; о/ї 
адв.; -ость -и ж

постовкáти зав.; ный
постóвковати зав.; ный
постовпíти зав.; 

постовпéны мн.
постóёвати постóюю 

постóюють незав.
постóплёвати зав.; п. ся
постоплњти зав.; п. ся
постóптовати зав.
постóрговати зав.
постóчовати зав.
постоњти зав.
постоячкќ адв.

постпозітíвный; о адв.
постпозíція -ї ж; 

постпозітíвный і 
постпозíчный

постпубертáлный; о/ї 
адв.; ость ж

пострадáтель -я -лїв м;  
ніця -ї -ніць ж

пострадáти зав.; ный;  
ня с

пострáжыти зав.
постранћти ся зав.
пострáнный; о/ї адв.;  

ость ж
пóстрах -у м
пострáшыти зав.; еный
пострачáти зав.
пострáчовати зав.
пóстрік -у -ів м
пострíкати зав.; ный
пострíковати незав.; ня с
пострíковач -а -ів м;  

ка -ы -чок ж
пострїблћти і пострїбрћти 

зав.; éный
пóстрїл -у м
пострΐлити зав.; леный;  

лїня с; п. ся
пострΐлёвати незав.; ня с
пострΐляти зав.; п. ся
пострΐповати зав.; п. ся
пострΐсковати зав.; п. ся
пострћгнути зав.; п. ся
пострћмовати зав.; п. ся
постричí пострижý 

пострижýть зав.; 
пострижéный; п. ся

пóстрогы -ів мн.
построΐти зав.; 

построџный; п. ся
постругáти -стрýгам і  

-стружý -стругáють і  
-стружýть зав.

пострупíти зав.; -тый
пострњмбати зав.; ный; 

п. ся
пострясáти зав.; п. ся
пострњсовати зав.; п. ся
постскріптум -му -мів м 

скор. P. S.
постуденΐти зав.; тый,  

лый
постýкати зав.
постýковати незав.; ня с
постулáт -у -ів м

постулáтпоспущáти



245

постýлёвати зав.; п. ся
постулњти зав.; п. ся
пóступ -у -ів м; ка -ы -пок 

ж; ок -пку -ків м; óый
поступáти незав.
Поступíм -у м; Поступімчáн 

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
поступíмскый і Потсдам 
-у м

постýпити -стýплю  
-стýплять зав.; 
поступлéный;  
ступ(л)í(ΐ)ня с

постýпный; о/ї адв.;  
ость ж

постýповати незав.
пост фáктум незм. с
пóстфікс -у -ів м; óвый;  

áлный
постягáти і постїгáти зав.; 

ный
постњговати і постΐговати 

зав.; ный
посувáти вам вáють 

незав.; п. ся
пóсувом, пóсуном адв.
посýджовати незав.
пóсуда -ы -суд ж
посудћны -ћн  мн. 
посудћти -сýджу -сýдять 

зав.; суджéный
посудкáрь -њ -ΐв м; ка -ы  

-рёк ж; скый
посудкóва (контрóля – 

комíсія) ж і адв.
пóсудок пóсудка -ів м; 

посудкóвый 
посукáти -ам -ють і -чу -чуть 

зав.; ный
пóсунок пóсунку -ів м; 

посункóвый
посýнути -ну -нуть зав.;  

п. ся; тый
по сусíдьскы адв.
пóсух -а -ів м; шок -шка  

-шків м 
посушќти -у -ать зав.;  

éный; п. ся
посхвáлёвати зав.; ный
посхвáтовати зав.; п. ся 
посхвóрёвати зав.
посхќлёвати юю -ють зав.; 

п. ся
посхылњти -ям -яють зав.; 

п. ся

посхлћповати -ую -ують 
зав.

пóсход -у -ів м; óвый і 
посхóдя -я с; óвый 
(слов.) в зн. шток -а м;  
óвый

посходжáти зав.; ный;  
п. ся

посхóджовати зав.; п. ся
посходћти -ять зав.; éный; 

п. ся
посхолóджовати зав.;  

п. ся
посхóплёвати зав.; п. ся 
посцвћковати зав.
посцвћрьковати зав.; п. ся
посціпáти зав.; п. ся
посцíпковати зав.; п. ся
посцíплёвати зав.; ный
посцΐджовати зав.; ный
посцΐлёвати зав.; ный; 

п. ся
посцїлњти зав.; ный; п. ся
посцмóрковати зав.
посцњпковати зав.; ный; 

п. ся
посчерáти зав.
посчéсовати зав.
посчінњти -ям -њють зав.
посчíплёвати зав.
посчíтовати зав.
посшывáти зав.; ный
посягáти зав.
посягнýти зав.; те с
пот -у м; ный
потадќ, потáдыль адв.
потáйно, потáймы/мо адв.
потаљмкы адв.
потаΐти -áю -áять зав.; 

потаџный
потáк -á íв м (арх.)
потáкати зав.
потáковати зав.
поталáбати зав.; ный 
пóтам, потáмаль адв.
потанцёвáти -юю -юють 

зав.; п. сі
потáпка -ы -пок ж (птах)
потапкáрь -њ -ΐв м; скый
потáрати зав.
потверджíня -я -джíнь с
потвéрджовати зав.
потвердΐти зав.; тый
потвердћти -твéрджу  

-твéрдять зав.; джéный

потвóра -ы -твóр ж; ка -ы  
-рок ж; 

потворћти -ю -ять незав.; 
п. ся

потвóрьскый; потвóрьскы 
адв.

потелéпати -ам -ють зав.;  
ный

потелефоновáти -ую -ують 
зав.

потелћти ся зав. (вшќткы 
корóвы ся потелћли)

потемнΐти зав.; тый
потемнћти зав.; 

потемнéный
пóтемок пóтемку єдн. м
потéмря -ї єдн. ж
потентáт -а -ів м; ник -а  

-ів м
потенціáл -у м; 

потенціáлный; о/ї адв.; 
ость

потéнція -ії ж; потéнтный, 
потéнчный

потеплΐти зав.; тый
потерáти (мастёв) -ам -áють 

незав.; п. ся
потерезвíти -íю -íють зав.; 

тый
потéрти пóтру пóтруть зав.; 

тый; п. ся
потерьпíти -терьплЂ  

-терплњть зав.
потéрьпнути зав.; тый
потесáти -шу -шуть зав.; 

потесáный
потечí чé чýть зав.
пóтік пóтока -ів м; пóтічок 

пóтічка -ів м; óвый
потíм адв. і парт.
Пóтічкы -ів мн.; Поточáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
потіцькый 

потїгáти і потягáти -ам  
-áють зав.

потΐговати і потњговати -ую 
-ують незав.

пóтїпати (конóплї) -ам -ають 
зав.

пóтїпя -яти с
потїснΐти зав.; тый
потїснћти -ю -ять зав.;  

éный; п. ся
пóтїсный; пóтїсно адв.
потΐха -ы ж

потΐхапостýлёвати



246

потїшáти -ам -ють незав.; 
п. ся

потїшíня -я с
потїшќти -у -ать зав.;  

éный; п. ся
потћскати -ам -ають зав.; 

п. ся
потћсковати ую -ують 

незав.
потћснути -у -уть зав.; тый
потћти ся пóчу ся пóтять 

ся незав. (слов. в зн. 
здушќти ся)

потћхы адв.
потихóнькы адв.
потихшáти зав.
пóты, пóтыль адв.
потыждéнный; о/ї адв.
потќкати собí/сі -ам -ають 

собí/сі зав.
потыкáти (од ткáти)  -ам   

-áють  незав.; ный
потќліця -ї ж
пóтылок пóтылку м
потќнцяти -ям -яють зав.; 

п. ся
потќрвати зав. (пред.)
потќркати зав.
потќрковати незав.
потќцяти -ям -яють зав.
потычíти потќчу -ать зав.;  

éный
поткáти  -тчу  -тчуть  зав.;  

ный
потлΐти зав.; тый
потмí адв.
потовстΐти -їю -їють зав.;  

тый
потовчí -ý -ýть зав.; éный; 

п. ся
Пóтокы -ів мн.; Поточáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
потíцькый

потолковáти -ýю -ýють зав.
потолочíти потолóчу -ать 

зав.; éный 
потóмок потóмка мн. 

потомкóве -ів м
потóмство -а с
потóму адв.
потóншати -ам -ать зав.
потоншќти -у -ать зав.;  

éный; íня с
потóншовати незав.
потóпа -ы -тóп ж; ный 

потопћти потóплю -ять зав.; 
(л)éный; п. ся

потóплёвати -юю -юють 
незав.; п. ся

потóптати -ам -ають і 
потóпчу -уть зав.; áный

поторбочíти -у -уть зав.
потóргати -ам -ають зав.;  

ный; п. ся
потóрговати -ую -ують 

незав.; п. ся, собов
поторговáти ся -ýю -ýють 

зав.
потормозћти -тормóжу 

-тормóзять зав.; 
поторможéный

потóчіна -ы ж; ка -ы ж
поточíти -тóчу -тóчать зав.; 

éный; п.ся
поточнќй
потóчовати -ую -ують 

незав.
пóтрава -ы -трáв ж; óвый; 

ный
потравћна -ы -вћн ж;  

óвый; 
потравинáрь -я -їв м; ка -ы 

-рёк ж; ство -а с; скый
потрáпити -трáплю -ять 

зав.; п. ся
пóтрат -у -ів м
потрáтити зав.; 

потрáченый
потрáфити -трáфлю -ять 

зав.
потрафлњти -ям -ють зав.
потрéба -ы -рéб ж
потребовáти -ýю -ýють 

незав.
потреновáти -ýю -ýють зав.; 

п. ся
потрепáти -трéплю -ять 

зав.; áный
потрéстати зав.; ный
по трéтє
потрібный (на што, к/ку/ід 

чóму); о/ї адв.; ость  
-и ж

потрíповати -ую -ують 
незав.

пóтріпкы -ів мн.
потрíскати -ам -ають зав.;  

ный; п. ся
потрíсковати -ую -ують 

незав.

потріскотáти  -тріскóче зав.
потріскотΐти  

-тріскотћть зав.
потріщáти -íть зав.
потрћмати -ам -ають і  

-трћмлю -ять зав.; п. ся
потрћмовати -ую -ують 

незав.; п. ся
потровћти -трóвлю -ять 

зав.; (л)éный; п. ся
по троє адв.
потроџный
потрóїти -трóю -трóять зав.; 

троџный
потрóйный
потрóхы адв.
потрошќти -у -ать зав.; 

п. ся
потрóшкы адв.
потрóшовати -ую -ують 

незав.
потрубíти -трублЂ  

-трублњть зав.; п. ся
пóтрубя -яти с
потрудћти -трýджу -трýдять 

зав.; п. ся
потрýхлый
потрýхнути -у -уть зав.
потрњсовати -ую -ують 

незав.; п. ся, собов
потрњсти -трясý -трясýть 

зав.; п. ся, собов
пóтуга -ы ж
потугшáти -ам -áють зав.
потужéный; о/ї пред.;  

ость -и ж
потужќти -у -ать зав.; п. ся
потуманћти -ю -ять зав.;  

éный
потулћти -лю -ять зав.; п. 

ся
потунΐти -нїє -нїють зав.;  

тый
потунњти -ять -њють зав.;  

ный
пóтупа ы ж 
потупћти -тýплю -тýплять 

зав.; п. ся
потупнќй; о/ї адв. і пред.; 

ость -и ж
потýплёвати -юю -юють 

незав.
потýрати -ам -ають зав.
потýрити -ю -ять зав.
по турéцькы адв.

по турéцькыпотїшáти
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потýрмати -ам -ають зав.; 
п. ся

потурчéнець -нця -нцїв м
потурчíти ся -у -ать зав.;  

éный
потýрчовати ся -ую -ують 

незав.
потýхлый; о адв.; ость  

-и ж 
потýхнути -е -уть зав.
потЂкати -ам -ають зав.
потЂковати -ую -ують 

незав.
пóтя -яти -ят с; тко -а -ток 

с; чій
пóтяг -у м; óвый
потягáти і потїгáти -ам  

-ають зав.
потягнýти -у -уть зав.; тый; 

п. ся
потњговати -ую -ують 

незав.; ный
потњп(к)ати -ам -ають зав.; 

п. ся
потњп(к)овати -ую -ують 

незав.; п. ся
поужќти і повжќти -ќю  

-ќють зав.; тый
поужывáти і повжывáти  

-ам -áють незав.; ный
поуказáти і повказáти  

-вкáжу -уть зав.; áный
поукáзовати і повкáзовáти 

-ую -ують незав.; п. ся 
по украΐньскы адв.
поусаджáти  

і повсаджáти  
-ам -áють зав.; п. ся

поусáджовати і 
повсáджовати -ую -ують 
зав.; п. ся

поуставáти і повставáти  
-áють зав.

поутерáти і повтерáти -ам  
-áють зав.; áный; п. ся

поучíти і повчíти -у -ать 
зав.; -éный; íня с; п. ся

пофайнΐти -їю -їють зав.;  
-тый

пофаксовáти -ýю -ýють зав.
пофалатковáти -ýю -ýють 

зав.; áный
пофаластовáти зав.
пофантазіровáти зав.
пофáрати -ам -ають зав.

пофарбћти -фáрблю -ять 
зав.; (л)éный; п. ся

по фарізéйскы адв.
пофасовáти -ýю -ýють зав. 

(арх.)
пофестіваловáти зав.
пофестовáти зав.
пофетовáти зав.
пофешаковáти зав.
пофешачíти зав.; п. ся
пофіґлёвáти зав.
по фіґлњрьскы адв.
пофілозофовáти зав.
по філозóфскы адв.
по фíньскы адв.
пофíцкати -ам -ають зав.
пофíцковати -ую -ують 

незав.
пофќкати -ам -ають зав.
пофќковати -ую -ують 

незав.
пофќркати -ам -ають зав.;  

ный; п. ся
пофќрковати -ую -уєме 

незав.
пофліртовáти -ýю -ýють 

зав.
пофляковáти -ýю -ýють 

зав.; п. ся
пофлњскати -ам -ають зав.
пофлясковáти -ую -ують 

незав.
пофóркати -ам -ають зав.
пофóрковати -ую -ують 

незав.
поформћти -фóрмлю -ять 

зав.
поформовáти -ýю -ýють 

зав.
пофорсіровáти -ýю -ýють 

зав.
пофотћти -фóчу -фóтять 

зав.; п. ся
пофотоґрафовáти -ýю  

-ýють зав.; п. ся
пофраїрћти ся -рю ся -рять 

ся зав.
пофраїрчíти -чу -чать зав.
по францýзькы адв.
пофрасовáти зав.
пофрышнΐти -нїю -нїють 

зав.; тый
пофрыштиковáти -кую  

-кують зав.
пофрустровáти зав.

пофуриковáти зав.
пофурманћти -маню  

-манять зав.; нéный
пофутровáти зав.;  

áный
пофучáти зав.
пофушовáти зав.
похаджáти -ам -áють незав.
похалΐти -їю -їють зав.;  

тый
похапáти -ам -áють зав.; 

п. ся
пóхапкы, пóхапком адв.
похаплћвый; о адв.;  

ость -и ж
похáрковати -ую -ують 

незав.
похарчáти -ý -áть зав.
похáрчовати -ую -ують 

незав.
похвáла -ы ж; ный;  

о/ї адв.
похвáлёвати сі незав.
похвалћти зав.; п. ся
похвáстати ся -ам -ають 

зав.
похватáти -хвáчу -хватáють 

зав.; п. ся
похватнќй; о/ї адв.;  

ость -и ж
похвáтовати ся незав.
пóхватом адв.
похворΐти -ΐю -ΐють зав.
похіхотáти ся -ам -ають 

зав.
похіхотїти ся -хóчу -тять 

зав.
пóхыба -ы -хќб ж
похыбћти -хќблю -ять зав.; 

похыб(л)éный
похќбный; о/ї адв.; ость 

-и ж
похыбовáти -ýю -ýють 

незав.
похыбовáч -á -íв м
похыбовáчный; о/ї адв.;  

ость -и ж
похќлёвати незав.
похылћти -лю -лять зав.; 

похылéный; п. ся
похќло адв.
похылњти незав.; п. ся
похырчáти -ý -áть зав.
похлáпкати -ам -ають зав.
похлáпковати незав.

похлáпковатипотýрмати
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похлебтáти хлéбчу -уть 
зав.

похлћп(к)ати -ам -ають зав.
похлћп(к)овати -ую -ують 

незав.
похлопћти ся -хлóплю ся  

-ять ся зав.
по хлóпскы адв.
похлюпотáти -ам -áють зав.
похлюпотΐти -хлюпóчу  

-хлюпотњть зав.
похлњп(к)ати -ають зав.
похлњстати -ам -ють зав. 

(слов.)
похлњстовати -ую -ують 

незав. (слов.)
похмáрёвати ся незав.
похмáрити ся зав.; 

похмáрене/-но
похмáрный; о/ї адв.  

і предік.
похмелéный; о/ї адв.  

і предік.
похмéлёвати ся незав.
похмелћти ся зав.; 

похмелéный
похмýреный; о/ї адв.  

і предік.
похмýрёвати ся незав.
похмýрити ся -ю ся -ять ся 

зав.; похмýреный
похмýрный; о/ї адв. і 

предік.; ость -и ж
поховáти -ам -áють зав.;  

ный; п. ся
похóвзати ся зав.
похóвзнути ся зав.; тый
пóход -у -ів м; óвый
походжáти -ам -áють незав.
походжíня -я с
походћти (пóводом) -хóджу 

-хóдять незав.
походћти (перéйти) -хóджу  

-хóдять зав.; походжéный
походовáти -ýю -ýють 

незав.
походóвый; о адв. і предік.
похолодћти -холóджу  

-холóдять зав.
похолоднΐти зав.
похолóднути зав.
похóпити -хóплю -хóплять 

зав.; п. ся 
похосновáти зав.
похрáмати -ам -ають зав.

похрáмковати -ую -ують 
незав.

похрáмлёвати незав.
похребтíця -ї ж; ёвый
похребтћна -ы ж; óвый
похрестћти і похырстћти  

-хрéщу і хќрщу -хрéстять  
і хќрстять зав.;  
хрещéный; п. ся

похрістіанћти -ню -нять 
зав.; похрістіанéный

по хрістіáньскы адв.
похрипíти -хриплЂ 

хриплњть зав.
похрћпнути зав.
похрћповати незав.
похробачнΐти зав.; тый
похромíти зав.; тый
похромовáти -ýю -ýють 

зав.; ный
похропíти -хроплЂ -њть зав.
похрóповати -ую -ýють 

незав.
похрýмкати зав.
похрýмковати незав.
похрýпкати -ам -ають зав.
похрýпковати незав.
похрустΐти -хрущý -хрустњть 

зав.; похрущéный
похрýстовати незав.
похрущáти зав.
похýднути -у -уть зав.
похуднýтый; о адв.  

і предік.; ость -и ж
поцапíти -íють зав.
поцарёвáти зав.
поцвáлати зав.
поцвірíнькати зав.
поцвірінчáти зав.
поцвћкати зав.
поцвћнькати зав.
поцвћньковати незав.
поцвћрькати зав.
поцвћрьковати незав.
поцвћти -цвћнуть зав.;  

тый
по церькóвному, по 

церькóвнім адв.
по цівíлному, по цівíлнім 

адв.
поцін(к)овáти зав.; ный
поцíпкати -ають зав.
поцíпковати -ують незав.
поцíпнути -ну -нуть зав.; 

п. ся

поцїдћти -цΐджу -цΐдять 
зав.; цїджéный

поцΐлёвати -цΐлюю  
-цїлЂють незав.

поцїлћти -лю -лять зав.;  
éный

поцїловáти -лýю -лýють 
зав.; áный

поцїлýнок -цілýнка -ів м
поцїлњти -ям -њють незав.
поцїнћти -ю -ять зав.;  

éный
по циґáньскы адв.
поцмóкати і поцмýкати -ам 

-ають зав.
поцмóковати і 

поцмýковати -ую -ують 
незав.

поцóкати зав.
поцокотáти зав.
поцокотΐти -цокóчу  

-цокотять зав.
поцóркати зав.
поцукрћти зав.; éный
поцýпкати зав.
поцýпковати незав.
поцýркати зав.
поцýрковати незав.
поцњпкати зав.; ный; п. ся
поцњпковати незав.
почаёвáти зав.
почáп(к)ати зав.; ный;  

п. ся
почáркати зав.; ный
почаровáти зав.
почáс препоз.
почáсти адв.
початћ пóчну пóчнуть зав.; 

п. ся; п. собі, сі
початќй; тњ -њ с 
почáток -тку -ів м; óчный
почахрћти зав.; -éный
почахровáти зав.
почвірíкати зав.
почéзнути зав.; -тый
почéкати зав.
почервавíти зав.; тый
почервенΐти зав.; тый; 

п. ся
почéряти зав.; ный; п. ся
почéрькати зав.; п. сі 
почéрьковати незав.; п. сі
почерькотáти зав.
почерькотΐти -черькóчу  

-черькотњть зав.

почерькотΐтипохлебтáти
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почéрьпати -ам -ають зав.; 
ный

почéрьпнути зав.; тый
почесáти -чéшу -чéшуть 

зав.; ный; п. ся
по чéсти адв.
почестовáти стýю стýють 

зав.; ный
пóчесть ж
по чéськы адв.
пóчет -чту м; ный; о/ї 

адв.; ость -и ж
почетвертћти -червéрчу  

-тять зав.; 
почетверчéный

по четвéрте адв.
почíм адв.
по чім прон. з препоз.
пóчін -у -ів м
почінáня -я с
почінáти -ам -áють незав.; 

п. ся
почінћти -ю -ять зав.; 

почінéный
пóчінок -нку м; óвый
почіпћти -чíплю -ять зав.;  

чіп(л)éна
почіплњти незав.; -плњна
почіслћти -лю -лять зав.;  

чіслéный
почісловáти -лýю -лýють 

зав.; ный
почістΐти ΐю -ΐють зав.;  

тый
почістћти -чíщу -чΐстять 

зав.; чіщéный 
почітáдло -а -дел с; óвый
почíтати незав.; ный
пóчка -ы -чок ж (рус.); 

лядвћна/ледвћна (слов.) в 
зн. русинь. пóкрутка -ы ж

почливый; о адв.; ость
почмóвхати зав.
почмóвховати незав.
почоловічáти ся зав.
почоловічíти зав.;  

чоловічéный
почорнΐти -їю -їють зав.;  

тый
почорнћти -ню -нять зав.;  

чорнéный
почорнњвый
почóхати -ам -ають зав.; 

п. ся
почтéнный; о адв. і м

по чудáцькы адв.
почýдовати ся зав.; ный
почýти зав.; тый; п. ся
почýток -тка -тків м; óвый
почутњ -я с; ёвый
почýхати зав.; ный
почýховати незав.
почýчати зав.
пошалћти -лю -лять зав.;  

éный; п. ся 
пошалΐти -їю -їють зав.; 

пошалїтый
пошаловáти -ýю -ýють зав; 

ный
пошáрпати зав.; п. ся
пошáрповати незав.;  

п. ся
пóшва -ы -шев ж; óвый 
по швéдьскы адв.
по швейцáрьскы адв.
пошелестΐти -шелещý  

-шелестњть зав.; тый
пошéпкы адв.
пошепотáти -шепóтам  

-шепотають зав.; ный
пошепотїти -шепóчу  

-шепочуть зав.; 
пошепочéный

пошептáти -шéпчу  
-шéпчуть зав.; ный

по шéсте адв.
пóшесть -и ж
пошыбћти -шќблю  

-шќблять зав.
пошыковáти -ýю -ýють зав.; 

п. ся
пошќрёвати -ю -ять незав.; 

п. ся
пошырћти -рЂ -рњть зав.;  

éный; п. ся 
пошќти -ќю -ќють зав.;  

тый; п. сі
пошквáрити -ю -ять зав.; 

п. ся
пошкварчáти зав.
пошкóджовати -ую -ують 

незав.; п. ся
пошкóдити -джу -дять зав.; 

шкóдженый; п. ся
пошкодовáти -дýю -дýють 

зав.; вáный
пóшкрабок  

(і пóшкрабя -яти -ят с)  
-бка -ів м

пошкрéбсти -бчу -бчуть зав.

пошкреготáти -шкрегóчу  
-шкреготњть зав.

пошкреготΐти -шкрегóчу  
-шкреготњть зав.

пошкрњбати -ам -ають зав.; 
ный; п. ся 

пошкрњбовати -ую -ують 
незав.; п. ся

пошкýлёвати -люю -люють 
незав.

пошкýлити -лю -лять зав.
пошлЂпкати -ам -ають зав.; 

п. ся
пошлЂпковати -ую -ують 

незав.; п. ся
пошмальцёвáти -ýю -ýють 

зав.; ный
пошмáрити -ю -ять зав.;  

еный
пошмарњти -ям -њють зав.
пошмќґати -ам -ають зав.; 

п. ся
пошмќґовати -ую -ують 

незав.; п. ся 
пошмќкати ся -ам -ають 

зав.; п. ся
пошмќкнути ся -ну -нуть 

зав.; тый; п. ся
пошнќряти -ям -яють зав.
пошнуровáти -ýю -ýють зав.
пошóмрати -ам -ають зав.
пошóмровати -ую -ують 

незав.
пошориковáти -ýю ýють 

зав.; áный
пошорћти -рю -рять зав.;  

éный
пошоровáти -ýю -ýють зав.; 

-вáный
пошпаклёвати -Ђю -Ђють 

зав.; ный
пошпаровáти -ýю -ýють 

зав.; ный
пошпаціровáти -ýю -ýють 

зав.; п. ся
пошпекуловáти лýю  

лýють зав.
пошпілћти -шпíлю -ять зав.; 

éный
пошпорћти -шпóрю -ять 

зав.; рéный; п. сі
пошпóртати -ам -ють зав.; 

п. ся
пошпóтати -ам -ають зав.; 

п. ся

пошпóтатипочéрьпати
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пошпóтовати -ую -ують 
незав.; п. ся

пошрамовáти зав.; ный
пошрубовáти -бую -бують 

зав.; ный
пóшта -ы пошт ж; óвый
поштарёвáти -юю -Ђють 

незав.
поштарћти -ю -ять незав.
поштáрь -њ -ΐв м; ка -ы -рёк 

ж; рик -а -ів м; рича -ати 
-ат с; рьскый

поштатнћти -ю -ять зав.;  
éный

поштвáти -у -уть зав.; ный; 
п. ся

пошткáрт(к)а -ы -карт(ок) ж; 
óвый

поштмáйстер -майстра  
-ів м; поштмайстрóва  
-майстровой -ых ж

поштóпкати -ам -ають зав.; 
ный

поштрóфати зав.; ный
поштурмовáти зав.
поштýхати зав.; п. ся
поштýховати незав.; п. ся
пошумíти -шумлњть зав.
пошýмовати незав.
пошýпати зав.
пошýповати незав.
пошустровáти зав.
пощастћти ся -ять зав.
пощастнΐти -їю -їють зав.;  

тый
пощеботáти -бóчу -ботњть 

зав.
пощеботΐти -бóчу -ботњть 

зав.
пощезáти -ють зав.; ный
пощербћти -щéрблю -ять 

зав.; блéный; п. ся 
пощíпати -ам -ють зав.;  

ный; п. ся
пощíп(к)овати -ую -ують 

незав.; п. ся
поњвити ся -њвлю -њвлять 

зав.; появлéный
поњвлёвати ся -юю -юють 

незав.; поњвлёваный
поњвлїня -я с
поњздити -њзджу -њздять 

зав. (слов.)
поњздный (слов.)
пояйчáти -чý -чáть зав.

поямковáти зав.; áный
поямчíти -чу -ать зав.;  

чéный
поярмарковáти зав.
пóяс (од њсати) -у м
поњсати -ам -ють зав.
поњснёвати -юю -юють 

незав.; ный
пояснΐти -ΐють зав.; тый
пояснћти -ню -нять зав.;  

-éный
поятћ пóйму -уть зав.; 

поятќй
прабáба -ы -бáб ж; ка -ы  

-бок ж; очка -ы -чок ж;  
чин -а -е 

правáк -á -íв м; правáцькый
правáчка -чкы -чок ж;  

óвый
прáвда -ы правд ж
прáвда, прáвдаже парт.
прáвдати ся зав.
правдћвый; о адв.; ость 

-и ж
правдолЂб -а м і 

правдолЂбець -бця м
правдолЂбный; о/ї адв.;  

ость -и ж
правдолЂбство -а с
правдоподóбный; о/ї адв. 

і парт.; ость -и ж
правéдный; -о/ї адв.; ость 

-и ж
правéдник -а -ів м; ніця  

-цї -ніць ж
прáві парт. і адв.
правíк -а м; вікóвый;  

вíчный
правíця -ї -ΐць ж; 

правіцљвый; правіцљво 
адв.; ость -и ж

правічáрь -ря -рїв м; ка  
-ы -рёк ж; рьскый; ство 
-а с

прáвило -а -вил с
прáвилный; -о/ї адв.; ость 

-и ж (рус.)
правћтель -я -лїв м; ка -ы  

-лёк ж; скый; ство а с
прáвити прáвлю -ять незав.
прáвый -а -е адъєк.
правлΐня -я с
прáвник -а -ів м; нічка -ы  

-чок ж; ный; нíцькый
прáвнук -а -ів м внуци мн.

прáвнучка -ы -чок ж
прáво -а прав с;  

прáвный;  
прáвно адв.

прáвоберéжный
правобíчный
правовíрный; о/ї адв.;  

ость -и ж
правоздáтный; о/ї адв.;  

ость -и ж
правокýтный;  

правокýтник -а  
-ів м і правоýглый; 
правоугóлник -а -ів м

прáвом адв.
правоміць -моци ж
правомóчный; ость -и ж
правопћс -а -ів м; ный;  

о/ї адв.
правослáвіє -я с; 

правослáвный 
правотá -ы -вóт ж
правотáрь -њ -їв м; скый 

(арх.)
правотћти ся -вóчу -вóтять 

зав.
правоýглый
правоугóлник -а -ів м
Прáга -ы ж; Пражáн -а -áн 

м; ка -ы -нок ж; зькый
прáгнути -у -уть незав.
прагóры -гóр мн.;  

гóрный 
праґматíзм -а/-у м; 

праґмáтік -а -ів м; 
праґматíста -ы -ів м;  
ічка -ы -чок ж; íстка -ы  
-ток ж; -íчный; о/ї адв.;  
-ость -и ж

праґматíчный; о/ї адв.;  
ость -и ж

праґóвка -ы -вок ж
прадáвный; о/ї адв.; ость 

-и ж; давнинá -ќ ж
прáдїдівскый; 

прáдїдівщіна -ы ж
прáдїдо (і прéдїдо) 

і прáдїд -а -ів м; ів -ова  
-ове; ове мн.

прáдло -а с  
(чех. в зн. спíднє шмáтя)

праженíця -нíцї -нíць ж
прáжытель -ля -лїв м;  

ка -ы -лёк ж; ство -а с;  
скый 

прáжытельпошпóтовати
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прáжыти -у -ать незав.; 
прáженый; п. ся

прáздник -а -ів м; óвый;  
óво адв.

праздниковáти -ýю -ýють 
незав.

прáйник -а -ів м
прайниковáти незав.
прáісторія -ії ж; íчный;  

íчно/ї адв.
прак -а -ів м; óвый
прáктік -а -ів м; ічка -ы -чок 

ж; íчный
прáктіка -ы -тік м
практікáнт -а -ів м; ка -ы  

-ток ж; тьскый
практіковáти -кýю -кýють 

незав.
практіцíзм -у м; 

практіцістíчный
практíчный; о/ї адв.; ость 

и ж
прáлїс -а -ів м; ный
прамáти -мáтери  

-мáтерей ж
прáмінь -я м (слов. в зн. 

жрíдло, жќла)
прамізéрный; о/ї адв.
пранћч парт.
пранóстіка -ы -тік ж;  

тíчный
праня  -я с
праóбраз -а -ів м
праотéць -отцњ -отцΐв м;  

отцљвскый
прáпор -а -ів м; óвый; ик  

-а -ів м; ћско -а -иск м
прáпорчік і прáпорщік -а -ів 

м; чічка -ы -чок ж;  
чіцькый

прапрабáба -ы -бáб ж; ка  
-ы -бок ж; скый

прапрáвнук -а -ів м;  
внучка -ы -чок ж

прапрáдїдо -а -дів м;  
дїдíвскый

прарóдіч -а -ів м; óвскый
прапрáящур -а -ів м
прарýськый; ость -и ж 
прасћла -ы -сћл ж
прáсканя -я с
прáскати кам -ють незав.; 

праскáвый; праскáчій 
прасклћна -ы -ин ж;  

óвый

Праславянин -а -вњн м;  
ньскый; ство -а с

праслíця -ї -іць ж
прáснути -ну -нуть зав.;  

тый
прастáрый; о адв.
прáти пéру -уть незав.; 

праный і прáтый
прáх -у -ів м (арх.)
прáца -ы прáц ж  

(слов. в зн. робóта)
працовћтый; о/ї адв.;  

ость -и с  
(слов. в зн. робітнќй)

працóвник -а -ів м;  
нічка -ы -чок ж;  
ный

прáчка -ы -чок ж
прачóвня -ї -вень ж
прáчоловíк -а -ови м мн. 

прáлюде -éй
праязќк -á -íв м; óвый
прањщур -а -ів м
преамбýла -ы -бýл ж
пребáрз адв.
пребогáтый; о адв.
превелéбный 
превéлё адв.
превелћкый
превентíвный; о адв.;  

ость -и ж
превéнція -ї -ій ж; 

превéнчный
превеселќй; о адв.
превысóкый; о адв.
превосходћтельство -а  

-тельств с; скый
преглýпый
преглýхый
преглњдка -ы -док ж;  

óвый
предвéсти -вéду -вéдуть 

зав.; веджéный; п. ся
предвідΐти -вíджу -вíдять 

зав.
предвíчный; ость -и ж
предводћтель -ля -лїв м;  

льскый 
предводћти -вóджу -вóдять 

незав.
предволáнка -ы -нок ж;  

óвый
предволáти -ам -áють зав.; 

ный
предікáт -а -ів м; óвый

предікáція -ії ій м; 
предікатíвный; 
предікáчный

предíкція -ії ж
предћвный; о/ї адв.
прéдківскый
предкладáти -ам -áють 

незав.; ный
предлóга -ы -лог ж;  

óвый
предложќти -у -ать зав.;  

éный
прéдмет -а -тів м; óвый;  

ный 
преднашáти незав. (слов.)
преднашáтель -я -їв м 

(слов.)
преднáшка -ы -шок ж;  

óвый (слов. в зн. лéкція)
прéдность -и ж (слов.)
преднóста -ы м; ка -ы  

-ток ж
предóбрый; ї адв.; óта  

-ы -рóт ж 
предóвгый; о адв.
предóгра -ы ж
прéдок прéдка мн.  

прéдкы і предкóве -ів м
предорогќй; о адв.
прéдпис -а -ів м; óвый
предписáти -пћшу -уть зав.; 

ный
предпћсовати -ую -ують 

незав.
предпрáзденство -а с
предрїкáти незав.
предсéда -ды -дів м;  

кќня -нї -кќнь ж
председнíцкый; нíцтво -а 

с; нíчка -ы -чок ж
председовáти -ýю -ýють 

незав.
предстáва -ы -стáв ж
представћтель -ля -лїв м;  

льскый; ство -а с
предстáвити -стáвлю -ять 

зав.; (л)еный; п. ся
представлΐня -я с
предстáвлёвати -люю  

-люють незав.; ня -я с
прездорóвый і 

прездрáвый; о адв.
прéзент (тепер. час) -а -ів 

м; ный
прéзент (дар) -а/-у -ів 

прéзентпрáжыти
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презентáнт -а -тів м; ка  
-ы -ток ж

презентáція -ії -ій ж; 
презентáчный

презентовáти -ýю -ýють 
зав. і незав.; ный; п. ся

презéнція -ії ж; 
презéнчный 

презерватíв -а -ів м
презерлћвый; о адв.;  

ость -и ж
презідéнт -а -тів м; ка -ы  

-ток ж; тьскый; ство -а с
презідентовáти незав.
презíдія -дії ж; діáлный
презýмпція -ії ж; чный
прекедвéшный; о/ї адв.
прекрáсный; о/ї адв.
прелáт -а м; тьскый;  

ство -а с
прелімінáрь -я -їв мн. -ії -їв 

м; нáрьный
прелýд -а м (слов.)
прелýдія -дії ж
прелукáвый; о адв.
прелЂбый; о адв.; ость 

-и ж 
преміовáти -Ђю -Ђють 

незав.; ный
прéмії мн. -ій
прéмія -ії -ій ж; óвый 
премнóго адв.
премџр -а -ів м; ка -ы -рок 

ж; ство -а с; рьскый
премџра -ы -мџр ж; óвый
премíлый; о адв.; ость -и 

с; óта -ы ж 
премíса -ы -мíс ж
премýдрый; о адв.;  

ость -и ж
преначýдовати ся незав.
пренепорóчный; о адв.;  

ость -и ж 
преображáти ся незав.;  

жéный
преображéніє і 

преображíня -я с
преосвящéнный
преосвященство -а с
препарáт -а -тів м;  

тíвный
препарáція -ії -ій ж; 

препарáчный
препаровáти -ýю -ýють зав. 

і незав.; -ный

препаскýдный; о/ї адв.;  
ость -и ж 

препќшный; о/ї адв.;  
ость -и ж

преплáный; о/ї адв.; ость 
-и ж

преподóбный; о/ї адв.;  
ость -и ж; ик -а -ів м;  
іця -ніцї -ніць ж

пепозітíвный; о/ї адв.;  
ость -и ж

препозíція -ії ж
прéрія -ії -ій ж; прерíйный; 

преріáлный
препровáджовати -джую  

-джують незав.
препровáдити -джу -дять 

зав.; вáдженый
прéс -у м; óвый
прéса -ы ж
пресбíтер -а -ів м; ство;  

рьскый
пресвітлќй; о адв.
пресвятќй; о адв.
пресконферéнція -ії -їй ж
преслáвный; о/ї адв.
пресовáти незав.; áный
преспáнка -ы -нок ж
преспáти ся -сплю -сплять 

зав.; преспáна
преставлњнка -ы -нок ж
престáвити -влю  -влять 

зав.
преставлњти -ям  -њють  

незав.
престáрый; о адв.
престћжный; о/ї адв.;  

ость -и ж
прéстол -а -лів м; ный
престýпити -плю -плять 

зав.; пленый
престýпник -а -ів м
прéсцéнтер -цéнтра -ів м
претендéнт -а -тів м; ка  

-ы -ток ж
претендовáти незав.
претéнзія -ії ж
претензíйный; о адв.;  

ость -и с
претерíт -а м; ный
прéфект -а м; ный
префектýра -ы -тýр ж
преферáнс óвый íста
преферéнція -ії -ій ж;  

ренчный

преферовáти незав.; ный
прéфікс -а -ів м; áлный;  

áція -ії ж
прехќтрый; о адв.
прéход (ґін. клімактéрій)  

-у м 
прецедéнс -а м; дéнтный
прéці, прéцік, прéцінь парт.
прецíзный; о/ї адв.; ость 

-и ж
прецізовáти незав. і зав.
пречéстный; о/ї адв.;  

ость -и ж
пречíкнути ся зав.; тый
пречíстый; о адв.; óта  

-ы ж
пречудéсный; о/ї адв.;  

ость -и ж
пречуднќй; о/ї адв.; ость 

-и ж
пречýдо парт.
прíбор -а -ів м; ник -а -ів м
прівáт -у -тів м; ный
пріватізáція -ії ж; чный
пріватізовáти незав. і зав.; 

ный
прівáтный; о/ї адв.; ость 

-и ж
прівілéґія -ії -ій ж
прівілеґовáный; о/ї адв.;  

ость -и ж
прікнќй (сыр)
прíлба -ы прíлеб ж
прім -у (грáти прім)
прíма -ы ж; незм. адъєк.  

і адв.
прімабалерíна -ы -рíн ж
прімадóна -ы -дóн ж
прíмáн -а -ів м; ка -ы -нок ж
прíмар -а -ів м; -ка -ы -рок 

ж; іáт -у м; рьскый 
прімáрный; о/ї адв.; ость 

-и ж
прíмас -а -ів м; 

прімаціáлный
прíмат -у м
прімáт -а -ів м
прімáтор -а -ів м; ка -ы -рок 

ж; рьскый; ство -а с
прімаціáлный (палáц)
прíмаш -а м 
прімітíв -а -ів м; íзм -у м;  

ізáція -ії ж
прімітíвный; о/ї адв.;  

ость -и ж

прімітíвныйпрезентáнт
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прімíції -ій мн.;  
прімíчный 

прінц -а -ів мн. -óве м 
прінцéзна -ы -зен ж
прíнціп -у -ів м 
прінціпáл -а м 
прінціпіáлный; о/ї адв.;  

ость -и с
прінціпóвый; о адв.; ость 

-и ж 
прíор -а м; ка -ы -рок; ство 

-а с
пріорíта -ы -рíт ж; 
пріорíтный; о/ї адв.; ость 

-и с
прiснќй; о/ї адв.;  

ость -и с
прíти незав.
прічíна -ны -чíн ж; нный;  

ость -и ж
прíчня -ї -чень ж
прічовáный
при препоз.
прианáлный 
приатлантíчный
прибáлёвати -юю -юють 

незав.; ный
прибалћти -ю -ять зав.;  

éный
приберáти незав.; п. ся
приберéжя -я с; ный
прибівшќти -у -ать зав.;  

éный
прибíвшовати -ую -ують 

незав.
прибігáти -ам -áють незав.
прибíговати -ую -ують 

незав.
прибíгнути -ну -нуть зав.
прибíдкати ся -ам -ають 

зав.
прибíдковати ся -ую -ують 

незав.
прибíчный
прибивáти -ам -áють незав.
прибћти прћбю -бють зав.; 

тый
прибывáти незав.
прибќти зав.
прибќток -тку -ів м; 

прибыткóвый
приближќти -у -ать зав.; 

приближéный; п. ся
приблћжный; о/ї адв.;  

ость -и ж

приблћжовати -ую -ують 
незав.; п. ся

приблýджовати незав.
приблудћти зав.
приблýкати зав.; п. ся
прћбой -я -їв м; ный,  

љвый
прибрáти -бéру -бéруть 

зав.; ный; тый; п. ся
прибудóва -ы -дóв ж
прибудовáти -ýю -ýють 

зав.; ный
прибудóвлёвати -юю -юють 

незав.
прибýхнути зав.; тый
прибýховати незав.; ный
привáбити -вáблю -ять зав.; 

привáбленый
привáблёвати -юю -юють 

незав.
приваблћвый; о адв.;  

ость -и ж
привáбный; о/ї адв.; ость 

-и ж
прћвал -а -ів м; óвый
привáлёвати -люю -люють 

незав.
привалћти -лю -лять зав.;  

лéный
привалњти -ям -њють зав.;  

лњный
привандровáлець і 

привандровáнець  
-вáлця -валцїв м; 
привандровалкќня 
-кынї -кќнь ж; 
привандровалéцькый і 
привандрованéцькый 

привандровáти -ýю -ýють 
зав.

привандрóвлёвати незав.
привáрёвати -юю -юють 

незав.
приварћти -рю -рять зав.;  

éный
прћварок -варка -ів м; 

приваркóвый
привбрівáти  

і приобрівáти -ам -áють 
незав.

привбріти і приобрíти -íю  
-íють зав.; тый

приведжéный 
привéзти -у -уть зав.;  

зéный; п. ся

привéречí -вéржу -уть зав.; 
вержéный

привернýти зав.
привертáти незав.
привертΐти -вéрчу -вéртять 

зав.; верчéный
привéрчовати -ую -ують 

незав.
привéсти -вéду -вéдуть 

зав.; веджéный
привіджáти ся незав.
привіджíня -я с
привíджовати ся незав.
привíдїти ся зав.
привісћти -вíшу -вíсять зав.
привітáти зав.
привітнќй; о/ї адв.
привíшовати незав.
привіњти зав.; ный
прививáти -ам -áють 

незав.; ный
привћд -ду -дів м
привћти -вћю -вћють зав.; 

тый
привыкáти незав.; п. сі
привќкнути зав.; тый; 

п. сі
привќчка -ы -чок ж
привлáстнёвати сі -юю  

-юють незав.
привластнћти сі -ю -ять 

зав.; привластнéный;  
нΐня -я с

привóд -у м; нќй
привóджовати -ую -ують 

незав.
приводћти -джу -дять зав.; 

приводжáный
привóжовати незав.
привóз -у м
привозћти -вóжу -вóзять 

незав. і зав.; п. ся
привóлёвати -юю -юють 

незав.
приволїкáти -ам -áють 

незав.
приволћти -ю -ять зав.; 

приволéный
приволочí -у -ать зав;  

чéный; п. ся
приворожќти -у -ать зав.;  

жéный; íня -я с
приворóжовати -ую -ують 

незав.
привосковáти зав.; ный

привосковáтипрімíції
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привýшный
привходóвый
привязáный; о/ї адв.;  

ость -и ж
привязáти -вњжу -вњжуть 

зав.; вязáный; п. ся
привњзовати незав.
привњзок -вязку -ів м;  

óвый
пригамовáти -ýю -ýють зав.; 

ный; п. ся
пригамóвлёвати незав.
приганњти -ям -њють незав.
пригартáти -ам -áють незав.
пригартáчка -ы -чок ж
пригáртовати зав.
пригасáти незав.; 

пригашáный
пригасћти -гáшу -гáсять 

зав.; гашéный
пригáснути зав.; тый
пригатћти -гáчу -гáчать 

зав.; гачéный
пригáчовати незав.
пригáшовати незав.
пригвáрёвати ся і 

приговóрёвати ся юю  
-юють незав.

пригвáрити ся і 
приговорћти ся -ю -ять 
зав.

пригвáрка -ы -рок ж 
пригварњти ся і 

приговарњти ся незав.
пригвоздћти -гвóзджу  

-гвóздять зав.;  
гвозджéный

прћгіркый; о адв.
пригірклќй
пригынáти -ам -áють незав.
пригырмíти -гырмлњть зав.; 

тый, лый
приглáджовати незав.
пригладћти -глáджу  

-глáдять зав.;  
гладжéный; п. ся

приглáсити -глáшу -глáсять 
зав.; глáшеный; п. ся

приглáскати -ам -ають зав.
прћглупый; о адв.
приглýплый 
приглуптáвый; о адв.
прћглухый; о адв.
приглýхлый; о адв.
приглухтáвый; о адв.

приглушќти -у -ать зав.;  
éный; п. ся 

приглýшовати незав.
пригнáти -жéну -жéнуть 

зав.; ный
пригнћти зав.; тый
пригноΐти -гнóю -гнóять 

зав.; гноџный
пригнýти зав.; тый
прћгода -ы -год ж; ный
пригóджовати ся незав.
пригóдити ся зав.
пригодовáти зав.; ный 
пригодóвок -годóвка м
приголомшќти зав.; éный; 

п. ся
приголóмшовати незав.
приголосћти -голóшу  

-голóсять зав.;  
голошéный; п. ся

приголóшовати -ую -ують 
незав.

приголубћти -голýблю -ять 
зав.; голуб(л)éный; п. ся

приголýблёвати незав.; 
п. ся

пригорбћти ся -гóрблю  
-лять зав.; (л)éный

пригóрблёвати ся незав.; 
п. ся

пригóрёвати незав.
пригорΐти зав.; тый; лый
пригорнýти зав.; тый; п. 

ся
пригорóджовати незав.; 

п. сі
пригородћти -горóджу  

-горóдять зав.;  
городжéный; п. ся

прћгорок -горка -ів м;  
-óвый

прћгорща -і -ей ж
пригостћти -гóщу -гóстять 

зав.; гощéный; п. ся
пригóщовати незав.; п. ся
приготовћти -готóвлю  

-готóвлять зав.;  
готов(л)éный; п. ся

приготóвлёвати незав.; 
п. ся

приготовлњти ям -њють 
незав.; п. ся

пригрáбати зав.; ный; п. 
ся

пригрáбовати незав.

пригранíчный 
пригравáти незав.
пригрáти -áю/-ам -áють 

зав.; тый/ный
пригрéбсти -грéбу -грéбуть 

зав.; гребéный; п. ся
пригрібáти -ам -áють 

незав.; п. ся
пригрíбовати -ую -ують 

незав.; п. ся
пригрівáти -ам -áють 

незав.; п. ся
пригрíти -грíю -грíють зав.;  

тый; п. ся
пригрóбный
прћгрубый; о адв.
прћгустый; о адв.
придавáти -аЂ/-вам -аЂть 

зав.
придавћти -дáвлю -дáвлять 

зав.; дав(л)éный
придáвлёвати -юю -юють 

незав.; дáвлёваный
прћдавкы (на дΐти) -ів мн.; 

óвый
прћдавок -давку -давків м
придалéкый; о адв.
придатћ -дáм -дадýть зав.; 

п. ся
придатнќй; о/ї адв.; ость 

-и ж
прћдаток -датку -датків м;  

óвый
прћдїл -у -лів м; -óвый
придΐлёвати незав.
придїлћти зав.; éный
придїлњти незав.
прћдых -у м; óвый
придóбрёвати ся незав.
придобрћти ся зав.; 

придобрéный
придóёвати -юю -юють 

незав.
придоΐти -дóю дóять зав.; 

придоџный
придорóжный
придротовáти зав.; ный
придротóвлёвати незав.
придротовлњти незав.
придружќти ся зав.;  

éный
придрýжовати ся незав.
придрњп(к)ати ся -ам -ають 

зав.
придрњп(к)овати ся незав.

придрњп(к)овати сяпривýшный
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придýмати -ам -ають зав.; 
п. сі

прћдумка -ы -мок ж
придýмовати незав.; п. сі
придумчíвый; о адв.
придунáйскый
придýпкати -ам -ають зав.; 

ный
придýпковати незав.
придупловáти зав.
придурћти -рю -рять зав.
придурковáтый; о адв.;  

ость -и ж
прћдурный; о адв.
придусћти -дýшу -дýсять 

зав.; душéный
придýшовати незав.
приџмный; о/ї адв.; ость 

-и ж 
прижáти -жну -жнуть зав.; 

прижáтый
приженћти ся -ю -ять зав.;  

женéный
прижывћти ся -жќвлю  

-жќвлять зав.;  
жыв(л)éный

прижќвлёвати ся незав.
прижывлњти ся незав.
прижќвник -а -ів м; нічка  

-ы -чок ж; ництво -а с;  
ницькый

прижмурћти -ю -ять зав.;  
éный

прижмýрёвати незав.
прижмурњти незав.
прижовкáти незав.
прижóвкнути зав.; тый
призабќти -забýду -уть 

зав.; тый; п. ся
призабывáти -ам -áють 

незав.; п. ся
призберáти зав.
призбíровати незав.
призвáти -зву -звуть зав.;  

ный
прћзвіско -а -звіск с; -óвый
прћзвук -а -ів м; óвый 

(нáголос і акцéнт)
призвуковáти -ýю ýють 

незав.
призвýчный; о/ї адв.;  

ость -и ж
приземлћти ся -лю -лять 

зав.; лéный
призéмлёвати ся незав.

приземлњти ся незав.
призéмный; о/ї адв.;  

ость –и ж
призерáти незав.; п. ся 
призывáти незав.
прћзма -ы ж; óвый
признавáти -аю/-вам -вáють 

незав.; п. ся 
прћзнак -а -ів м; óвый;  

чнќй
признáти -ам -áють зав.; 

п. ся 
призначíти зав.; éный
признáчовати незав.; ный
прћзрак -а -ів м; óвый;  

чнќй
приїмáти -ам -áють незав.
приїмáч -á -íв м
прћйма -ы прћєм ж
прћйти -йду -йдуть зав.
прћказ -у -ів м; ка -ы -зок ж; 

óвый
приказáти -кáжу -кáжуть 

зав.; áный; áня -я с
прикáзовати -ую -ують 

незав.
прикáпчати зав.; ный; п. 

ся
прикáпчовати незав.
Прикарпáтя -я с
прикарпáтьскый
прикачáти -ам -áють зав.;  

áный; п. ся
прикáчовати незав.
прикќвати -ам -ають зав.
прикќвнути зав.; тый
прикќвовати незав.
прикыпíти -кыплњть зав.; 

прикыплéный
прикысáти незав.
прикќснути зав.; тый
прикќсовати незав.
прћклад -у -ів м; ик -а -ів м 
прикладáти незав.
прћкладный; о/ї адв.;  

ость -и ж 
приклáдовати незав.
приклáсти -кладý -кладЂть 

зав.
приклéёвати -клéюю -юють 

незав.
приклеΐти -клéю -клéять 

зав.; клеџный
приклепáти -клéплю  

-клéплять зав.

приклéпнути зав.; тый
приклéповати незав.
приклћкати -клћчу -клћчуть 

зав.; ный
приклћковати -ую -ують 

незав.
приклинцёвáти -юю -юють 

зав.; ный
приклóнёвати незав.; п. ся
приклонћти зав.; éный; 

п. ся
приклонњти незав.; п. ся
прћклоп -а -ів м; óвый
приклóпити -клóплю  

-клóплять зав.; (л)éный
приклóплёвати незав.
приклоплњти незав.
приклњкнути зав.; тый; 

п. сі
приклњковати незав.
прикмíтати зав.
прикмíтовати незав.
прикмóтрёвати ся незав.
прикмотрћти ся зав.; 

прикмотрéный
приковáти -ýю -ýють зав.;  

áный
прикóвлёвати незав.
приколїнковáти -вую  

-вують зав.
прикóлёвати незав.
приколóти -кóлю -кóлять 

зав.; тый
прикопáти -кóплю -кóплять 

зав.; ный
прикóпати -кóпам -кóпають 

зав.
прикóплёвати -юю -юють 

незав.
прикóповати -уу -ують 

незав.
прикормћти -кóрмлю  

-кóрмлять зав.;  
корм(л)éный; п. ся

прикóрмлёвати -люю  
-люють незав.;  
ный; п. ся

прикортΐти -кортћть зав.
прикóрчіти -у -ать зав.;  

еный; п. ся 
прикóрчовати незав.; п. ся
прикосћти -кóшу -кóсять 

зав.; прикошéный
прикотћти ся -кóтять зав.; 

прикочéный

прикотћти сяпридýмати
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прикóчовати ся -кóчують 
незав.

прикочовáти -чýю -чýють 
зав.

прикóшовати -шую -шують 
незав.

прикрадáти ся -ам -áють 
незав.

прикрáдовати ся -ую -ують 
незав.

прћкраса -ы -крас ж
прикрасћти -крáшу -крáсять 

зав.; крашéный; п. ся
прикрáсти ся -

крадý крадýть зав.; 
прикрáдженый

прикрáшовати -ую -ують 
незав.; п. ся

прикрањти -ям -њють зав.
прикрќвка -ы -вок ж; óвый
прикрывáти -крќю крќють 

незав.; п. ся
прћкрый; о адв.; ость -и ж
прикрќти -ќю -ќють зав.;  

тый; п. ся
прикропћти -крóплю  

-крóплять зав.; плéный
прикрóплёвати -юю -юють 

незав.
прикрутћти -крýчу -крýтять 

зав.; кручéный
прикручáти -ам -áють 

незав.
прикрýчовати -ую -ують 

незав.
прикупћти -кýплю -кýплять 

зав.; куп(л)éный 
прикýплёвати -юю -юють 

незав.
прикýрити -ю -ять зав.;  

еный
прикýрёвати -юю -юють 

незав.; кýрёваный
прикýсити -кýшу -кýсять 

зав.; кýшеный; п. сі
прикýти -ýю -ýють зав.;  

тый
прикýшовати -ую -ують 

незав.
прилáвок -вка -вків м;  

óвый
прилáджовати незав.;  

п. ся
приладћти -лáджу -лáдять 

зав.; ладжéный; п. ся

прилáзити -зю -зять зав.; 
прилáзеный

прилáскати -ам -ають зав.
прилáщіти ся -у -ать зав.; 

прилащéный
прилáщовати ся незав.
прилéглый; о адв.; ость 

-и ж
прилегшќти -у -ать зав.; 

прилегшéный
прилéгшовати -ую -ують 

незав.
прилéжный; о адв.; ость 

-и ж
прилéпкати -ам -ають зав.
прилéпковати -ую -ують 

незав.
прилестћти ся  

-лéщу -лéстять зав.; 
прилещéный

прилетΐти -лечý  
-летњть зав.

прилéщовати ся -ую -ують 
незав.

прилїгáти -ам -áють незав.
прилїзáти -ам -áють незав.
прилΐзти -у -уть зав.; 

прилїзлый
прилїпћти -лΐплю -лΐплять 

зав.; лїп(л)éный; п. ся
прилΐплёвати -юю -юють 

незав.
прилїплњти -ям -њють 

незав.
прилїпшќти -у -ать зав.;  

éный; п. ся; п. сі 
прилΐпшовати -ую -ують 

незав.; п. ся; п. сі
прилїсный 
прћлїт -у -ів м; -óвый
прилїтáти -ам -áють незав.
прћлив -у -ів м; óвый
приливáти -ам -áють 

незав.; ный
прилизáти -лћжу -лћжуть 

зав.; ный; п. ся
прилћзнути -ну -нуть зав.;  

тый; п. ся
прилћзовати -ую -ують 

незав.; п. ся
прилипáти -ам -áють незав.
прилћпнути -ну -нуть зав.; 

тый
прилћшкати ся -ам -ають 

зав.

прилћшковати ся -ую -ують 
незав.

приллњти -ллΐю -ллΐють 
зав.; тый

прћлога -ы -лог ж; óвый
приложќти -лóжу -лóжать 

зав.; éный
прћлóжка -ы -жок ж; óвый
приломћти -лóмлю -

лóмлять зав.; (л)éный
прилуджáти -ам -áють 

незав.
прилýджовати -ую -ують 

незав.
прилудћти -лýджу -лýдять 

зав.; луджéный
прћлука -ы ж
прилучáти -ам -áють незав.
прилучíти -у -ать зав.;  

éный; п. ся
прилýчовати -ую -ують 

незав.; п. ся
прилягáти і прилїгáти -ам  

-áють незав.
прилњпати -ам -ають зав.
прилњпнути -ну -нуть зав.; 

тый
прилњповати -ую -ують 

незав.
прилячí -лњжу -лњжуть зав.; 

прилягнýтый
примáзати -áжу -áжуть зав.
примáзнути -ну -нуть зав.; 

тый
примáзовати -ую -ують 

незав.
примайстровáти -ýю -ýють 

зав.
прималёвáти -Ђю -Ђють 

зав.; ный; п. ся
прималљвлёвати -юю  

-юють незав.
примáло адв.
примáна -ы ж; ный
примáнёвати -юю -юють 

незав.
приманћти -ю -ять зав.;  

éный
примáнка -ы -нок ж; óвый
прћмалый; о адв.
примáрёвати ся -ює незав.
примáрити ся -ять зав.
примастћти -мáщу -мáстять 

зав.; мащéный; п. ся; 
п. сі

примастћтиприкóчовати ся



257

примáщовати -ую -ують 
незав.; п. ся; п. сі

применшáти -ам -áють зав.
применшќти -у -ать зав.;  

éный
примéншовати -ую -ують 

незав.; п. ся
примерзáти -ам -áють 

незав.
примéрзнути -у -уть зав.;  

тый
примéрзти -ну -нуть зав.;  

лый
примерькáти незав.
примéрькнути зав.; -тый
примéрьковати незав.
примéсти -мéту -мéтуть 

зав.; метéный
приметáти -мéчу -мéчуть 

зав.; ный
прћмір -у -ів м; óвый;  

нќй; ом адв.
примíреный; о адв.; ость 

-и ж
примíрёвати -юю -юють 

незав.; п. ся
примíрити ся -ю -ять зав.;  

еный; ΐня -я с
примірлћвый; о адв.;  

ость -и ж
примíряти -ям -яють зав.;  

ный; п. ся
примісћти -мíшу -мíсять 

зав.; мішéный
примíстьскый 
примітáти -ам -áють незав.
примíтовати -ую -ують 

незав.
примішáти -ам -áють зав.;  

ный; п. ся; п. сі 
примíшовати -ую -ують 

незав.
примќкати (сΐно) -ам -ають 

зав.
примыкáти (двéрї) -ам  

-áють незав.
примќковати -ую -ують 

незав.
примкнýти прћмкну -уть 

зав.; тый; п. ся
примножќти -у -ать зав.;  

éный; п. ся
примнóжовати -ую -ують 

незав.
примóвклый; о адв.

примóвкнути -у -уть зав.;  
тый

примокáти -ам -áють незав.
примóкнути -у -уть зав.;  

тый
примолотћти -молóчу 

-молóтять зав.; 
примолочéный

примолóчовати -ую -ують 
незав.

примонтовáти -ýю -ýють 
зав.; ный; п. ся; п. сі

примонтóвлёвати -юю  
-юють незав.

примóрёвати -юю -юють 
незав.

приморћти -ю -рять зав.;  
éный

приморозћти -морóжу  
-морóзять зав.;  
морожéный

прћморозок -розка м
прћморозь -и ж
приморóжовати -ую -ують 

незав.
примóря -я с;  

мóрьскый
примотáти -ам -áють зав.; 

п. ся; п. сі
примóтовати -ую -ують 

незав.; п. ся; п. сі
примочíти -у -ать зав.;  

éный; п. ся; п. сі
примóчовати -ую -ують 

незав.
примуровáти -ýю -ýють 

зав.; ный; п. сі
примурóвлёвати -юю  

-юють незав.
прћмус -у м; óвый
примýсити -мýшу -мýсять 

зав.; мýшеный; п. ся
примýшовати -ую -ують 

незав.; ный; п. ся
принавернýти -у -уть зав.;  

тый; п. ся
принавертáти -ам -áють 

незав.; ный; п. ся 
принайгíршім парт.
приназќвник -а -ів м;  

óвый
принайлΐпшім парт.
принаймéншім парт.
принáймнї парт.
приналежáти -у -ать зав.

приналéжный; о/ї адв.;  
ость -и ж 

принéсти -нéсу -нéсуть зав.; 
éный; п. сі

принїтовáти -ýю -ýють зав.; 
ный

принћженый; о/ї адв.;  
ость -и ж

принижќти -у -ать зав.;  
éный; п. ся

принћжовати -ую -ують 
незав.; ный; п. ся

принимáти -ам -áють незав.
принимáч -а -ів м
приножќти -у -ать зав.;  

éный
принóжовати -ую -ують 

незав.
прћнос -у м; ный
приносћтель -я -лїв м;  

скый
приносћти -нóшу -нóсять 

незав.; приношéный
принóшовати -ую -ують 

незав.
принýдити -нýджу -нýдять 

зав.; -нýдженый
принýтити -нýчу -нýтять 

зав.; нýченый; п. ся
принýчовати -ую -ують 

незав.; п. ся
принЂхати -ам -ають зав.
принЂховати -ую -ують 

незав.
приобіцњти -ям -њють зав.;  

ный; п. ся; п. сі
приодївáти -ам -áють 

незав.; п. ся 
приодΐти -дΐю -дΐють зав.;  

тый; п. ся 
приорáти -óрю -óрють зав.; 

ный; п. сі
приóрёвати -юю -юють 

незав.; п. сі
приóстрёвати -юю -юють 

незав.; п. ся; п. сі 
приострћти -óстрю -ять 

зав.; éный; п. ся; п. сі
припавýжовати -ую -ують 

незав.
припавузћти -павýжу  

-павýзять зав.;  
павужéный

прћпад -а -ів м; ок -дка  
-ів м

прћпадпримáщовати
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припáдати (пóрохом) -ам  
-ють зав.; ный

припадáти (на колΐна) -ам  
-áють незав.

прћпадный; -о/-ї адв. і парт.
припáдовати -ую -ують 

незав.
припáлёвати -юю -юють 

незав.; п. сі
припалћти -ю -ять зав.;  

éный; п. сі
припарáджовати -ую -ують 

незав.; п. ся; п. сі
припарадћти -парáджу 

-парáдять зав.; 
параджéный; п. ся; п. сі

припáрёвати -юю -юють 
незав.

припáрити -ю -ять зав.; п. 
ся

припасáти -пáшу -пáшуть 
зав.; пасáный; п. ся

прћпаска -ы -сок ж
припáсовати (корóвы)  

-ують незав.; п. ся
припасовáти -ýю -ýють 

зав.; ный; п. сі
припáсти (корóвы) -пасý  

-пасýть зав.; éный; п. ся
припáсти (на колΐна) -пáду  

-пáдуть зав.
припáхати -ам -ають незав.
припáхнути -у -уть зав.
припáховати -ую -ують 

незав.
припашовáти (товар) -ýю  

-ýють зав.; ный
припéвнёвати -юю -юють 

незав.
припевнћти -ю -ять зав.;  

éный
припéкати -ам -ають зав.;  

ный; п. ся
приперáти -ам -áють незав.; 

п. ся; п. сі
припéрти прћпру -уть зав.;  

пéртый; п. ся; п. сі
прћпецок -пецка м
припечí -ý -ýть зав.; éный; 

п. ся; п. сі
припíзнёвати ся -юю -юють 

незав.
припізнћти ся -ю -ять зав.; 

нéный
прћпік -у м

припікáти -ам -áють незав.; 
п. ся; п. сі

припивáти -ам -áють 
незав.; п. ся; п. сі

припинáти -ам -áють 
незав.; п. сі

припинáчка -ы -чок ж;  
óвый

прћпис -у -ів м; óвый
приписáти -пћшу -пћшуть 

зав.; ный; п. ся; п. сі
припћсовати -ую -ують 

незав.; п. ся; п. сі
припћти прћпю і припћю 

прћпють і припћють зав.;  
тый; п. ся; п. сі

припћток -тка -ів м;  
óвый

припыхáти -ам -áють незав.
прћплав -у -ів м
приплáвати -ам -ають зав.
приплáвити -плáвлю  

-плáвлять зав.;  
(л)еный; п. ся

приплáвлёвати -юю -юють 
незав.; п. ся

прћплата -ы -лат ж
приплáтати -ам -ають зав.; 

ный; п. сі
приплатћти -плáчу -плáтять 

зав.; плачéный; п. сі
приплáтовати -ую -ують 

незав.
прћплаток тка -ів м
приплачáти ам -áють 

незав.; п. сі 
приплáчовати -ую -ують 

незав.
приплéскати -ам -ають зав.
приплéсковати -ую -ують 

незав.
приплéснути -у -уть зав.
приплéсти -плéту -плéтуть 

зав.; плéтеный; п. ся; 
п. сі

приплїтáти -ам -áють 
незав.; п. ся; п. сі

приплóджовати -ують 
незав.

прћплод -у -ів м
приплóдити -плóджу 

-плóдять зав.; 
приплоджéный; п. ся 

приплњнтати ся -ам -ають 
зав.

приплњнтовати ся -ую  
-ують незав.

припнýти -у -уть зав.; тый; 
п. ся; п. сі

приповідáти -ам -áють 
незав.; п. сі

припóвідка -ы -док ж;  
óвый

приповідкáрь -њ -рΐв м;  
ка -ы -рёк ж; áрьскый;  
ство

приповідкóвый; о адв.;  
ость -и ж 

приповíсти -повíм -повідњть 
зав.; п. сі

приподóбнёвати -юю  
-юють незав.

приподобнћти -ю -ять зав.; 
нéный

припóёвати -юю -юють 
незав.; п. ся; п. сі

припоΐти -пóю -пóять зав.;  
поџный; п. ся; п. сі

прћпой -я -їв м; ка -ы -ёк ж; 
кóвый

приполáрный
приполóкати -ам -ають зав.
приполóковати -ую -ують 

незав.
припоминáти -ам -áють 

незав.; п. ся; п. сі
припомћнка -ы -нок ж;  

óвый
припом(н)њнути -у -уть зав.; 

тый; п. ся; п. сі
припóпрёвати -юю -юють 

незав.; п. сі
припопрћти -ю -ять зав.;  

éный; п. сі
припорошќти -у -ать зав.;  

éный; п. ся; п. сі
припорóшовати -ую -ують 

незав.; п. ся; п. сі
припоходовáти -ýю -ýють 

зав.
припочíти -почíну -почíнуть 

зав.; тый; п. сі
прћправа -ы -прав ж; ок  

-вка -ів м; óвня -ї -вень ж; 
припрáвный

припрáвити -прáвлю  
-прáвлять зав.;  
прáв(л)еный; п. ся; п. сі

припрáвлёвати -юю -юють 
незав.; п. ся; п. сі

припрáвлёватиприпáдати
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припрΐти -ΐють зав.; тый
припроваджáти -ам -áють 

незав.; п. ся
припровáдити -провáджу  

-провáдять зав.;  
провáдженый

припросћти -прóшу  
-прóсять зав.;  
прошéный; п. ся 

припрóшовати -ую -ують 
незав.; п. ся

припрягáти -ам -áють 
незав.

припрядáти -ам -áють 
незав.

припрњдовати -ую -ують 
незав.

припрњсти -прядý -прядýть 
зав.; пряджéный

припрячí -прњжу -прњжуть 
зав.; пряжéный

припудрћти -ю -ять зав.;  
éный; п. ся; п. сі

припýдрёвати -юю -юють 
незав.; п. ся; п. сі

припустћти -пýщу -пýстять 
зав.; пущéный; п. сі

припýтати -ам -ають зав.;  
ный; п. ся

припýтник (рослћна) -а -ів 
м; ый; овый

припýтовати -ую -ують 
незав.; п. ся

припутовáти -ýю -ýють зав.
припухáти -ам -áють незав.
припýхнути -ну -нуть зав.; 

тый
припýчіти -у -ать зав.;  

еный; п. ся; п. сі
припýчовати -ую -ують 

незав.
припущáлка -ы -лок ж
припущáти -ам -áють 

незав.; ный; ня -я с
припхáти -áю/-ам -áють 

зав.; п. ся
припятћ прћпну -нуть зав.; 

тый
прираблњти -ям -њють 

незав.; п. сі
прћражка -ы -жок ж;  

óвый
приражáти -ам -áють незав.
прирáжовати -ую -ують 

незав.

прирáзити -рáжу -рáзять 
зав.; еный; п. сі

прирастáти -ам -áють 
незав.

прираховáти -ýю -ýють зав.; 
ный; п. сі

прирахóвлёвати -юю -юють 
незав.

прирвáти прћрву -рвуть 
зав.; п. сі

приречí -ý -ýть зав.;  
рéченый; п. ся

прирíвнати -ам -ають зав.; 
п. ся

прирíвновати -ую -ують 
незав.; п. ся

прирΐзати -рíжу -рíжуть зав.; 
ный 

прирΐзовати -ую -ують 
незав.

прирїкáти -речý -речýть 
незав.

прирíчный 
прирывáти -ам -áють незав.
прирыхтовáти -ýю -ýють 

зав.; ный; п. ся; п. сі
приробћти -рóблю -рóблять 

зав.; прироблéный; п. сі
прћробок -робку -ів м;  

робкóвый
прирóда -ы ж; -ный
природжíня -я с
прирóдный; о/ї адв.;  

ость -и ж
природознáтель -я -лїв м;  

ка -ы -лёк ж; скый;  
ство -а с

природопћс -а м; ный
прироснýти -ý -ýть зав.;  

тый
прћрост -у м; ок -ростка -ів 

м; -óвый
приростћ -ý -ýть зав.; лќй
прирубáти -ам -áють зав.
прирýбовати -ую -ують 

незав.
прирýчный; ик -а -ів м
прирњджовати -ую -ують 

незав.; ный; п. ся
прирядћти -рњджу -рњдять 

зав.; ряджéный; п. ся
прћсада -ы -сад ж; ка -ы  

-док ж
присáджовати -ую -ують 

незав.; п. сі

присадћти -сáджу  
-сáдять зав.; 
присаджéный; п. сі

присадровáти -ýю -ýють 
зав.; ный 

присватáти -ам -áють зав.; 
ный 

присвітћти -свíчу -свíтять 
зав.; ный; п. сі

присвíчовати -ую -ують 
незав.; п. сі

присвћснути -у -уть зав.;  
тый; п. сі

присвћстовати -ую -ують 
незав.; п. сі

присвóёвати сі -юю -юють 
незав.; ный

присвоΐти -свóю -свóять 
зав.; своџный

присвóйный 
присвятћти -свњчу -свњтять 

зав.; свячéный; п. ся
присвњчовати -ую -ують 

незав.; п. ся
присївáти -ам -áють незав.
присїдáти -ам -áють незав.; 

п. ся; п. сі 
присїдáчка і прћсїдка -ы 

чок/-док ж
присїкáти -ам -áють незав.
присΐсти сњду -сњдуть зав.; 

п. ся; п. сі
присїчí -ý -ýть зав.
присїњти -сΐю -сΐють зав.
присидњчій 
присилћти -лю -лять зав.;  

éный; п. ся
присћловати -ую -ують 

незав.; п. ся
присылáти -ам -áють незав.
присќпати -сќплю  

-сќплять зав.; ный
присќповати -ую -ують 

незав.
присыхáти -ам -ать незав.
прискакáти -чу -чуть незав.
прискáковати -ую -ують 

незав.
прискіпћти -скíплю  

-скíплять зав.;  
скіп(л)éный

прискíплёвати -юю -юють 
незав.

прискóрёвати -юю -юють 
незав.

прискóрёватиприпрΐти
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прискорћти -ю -ять зав.; 
прискорéный

прћскорый; о адв.
прискóчіти -у -ать зав.
прислáти прћшлю -ють зав.; 

ный
прислóвко -а -вок с; óвый
прислóвник -а -ів м; óвый
Прћслоп -а м;  

Прислопњн -а -њн м; ка  
-ы -нок ж;  
прислопскый

прћслуга -ы ж
прислýговати -ую -ують 

незав.; ня -я с
прислýговач -а -ів м; ка  

-ы -чок ж
прислужќти -у -ать зав.
прислýжник -а -ів м
прислýхати -ам -ають зав.; 

п. ся
прислýховати -ую -ують 

незав.; п. ся
прислýшник -а -ів м;  

нічка -ы -чок ж
прислýшный; -о/-ї адв.;  

ость -и ж
присмáжыти -у -ать зав.;  

еный
присмáжовати -ую -ують 

незав.
прћсмак -у -ів м; óвый
прћсмачный; о/ї адв.
присмóлёвати -юю -юють 

незав.
присмолћти -ю -ять зав.;  

éный
приснћти ся -снию -снћють 

зав.
приснýти -у -уть зав.; тый
прћсоленый 
присóлёвати -юю -юють 

незав.; п. сі
присолћти -сóлю -сóлять 

зав.; éный; п. сі
присолóджовати -ую -ують 

незав.; п. сі
присолодћти -солóджу  

-солóдять зав.;  
солоджéный; п. сі

присохнýти -у -уть зав.;  
тый

приспáти прћсплю -ять зав.; 
тый; п. сі

прћспів -у -ів м

приспівáти -ам -áють зав.; 
п. сі

приспíвовати -ую -ують 
незав.; п. сі

приспíти -спíю -спíють зав.; 
приспíтый, лый

приспособћти -спосóблю  
-ять зав.; блéный;  
п. ся; п. сі

приспосóблёвати -юю  
-юють незав.; п. ся; п. сі

приссавáти ссаЂ/ссавам  
-ссаЂть/-ссавáють незав.; 
п. ся 

приссáти -ссу -ссуть зав.;  
тый; п. ся

прћстав -у -ів м; ный
приставáти -стаЂ/-вам  

-стаЂть/-ставáють незав.
прћставба -ы -веб ж;  

óвый
пристáвити -стáвлю  

-стáвлять зав.;  
стáв(л)еный; п. ся; п. сі

пристáвка -ы -вок ж; óвый
пристáвлёвати -юю -юють 

незав.; п. ся; п. сі
пристáвляти -лям -ляють 

незав.
приставлњти -люю -люють 

незав.; п. ся
пристарΐти -ΐю -ΐють зав.;  

лый
прћстарый; о адв.
пристáти -стáну -стáнуть 

зав.; тый
прћсташ -а -ів м;  

стаськый
пристΐнный; ок -нка м
пристигáти -ам -áють 

незав.; п. ся
пристћгнути -у -уть зав.;  

тый; п. ся
пристћговати -ую -ують 

незав.; п. ся
пристóйный; о/ї адв.;  

ость -и ж
прћстрашный; о/ї адв.
пристрΐкати -ам -ають зав.; 

ный; п. ся; п. сі
пристрΐкнути -ну -нуть зав.; 

п. ся; п. сі
пристрΐковати -ую -ують 

незав.; п. ся; п. сі
прћстрїт -у м

пристрΐтити -стрΐчу  
-стрΐтять зав.;  
стрΐченый; п. ся

пристрΐтник -а -ів м
пристрїчáти -ам -áють 

незав.
прћстрішок -шка -ів м;  

стрішкóвый
пристрћгнути -ну -нуть 

зав.; тый
пристрћговати -ую -ують 

незав.
пристричí -стрижý  

-стрижýть зав.;  
стрижéный

пристрóёвати -юю -юють 
незав.; п. ся; п. сі

пристроΐти -стрóю -ять зав.; 
строџный; п. ся; п. сі

прћстрой -я -їв м; љвый
пристругáти -стрýжу і  

-стрýгам -стрýжать і  
-стругáють зав.; ный

пристрýговати -ую -ують 
незав.

прћступ -у -ів м; óвый
пристýпити -стýплю -ять 

зав.
прћступкы -ів мн.
пристýплёвати -юю -юють 

незав.
пристýпный; о/ї адв.;  

ость -и ж; не -ого с
пристяговáлець -лця -їв м; 

кќня -ї -кќнь ж; цькый; 
цтво -а с

пристњговати ся -ую -ують 
зав.

присувáти -ам -áють незав.; 
п. ся

присýджовати -ую -ують 
незав.

присудћти -сýджу -сýдять 
зав.; суджéный

прћсудок -дка -ів м; кóвый
прћсун -у -в м; ок -нка -ів м
присýнути -ну -нуть зав.;  

тый; п. ся
присушќти -у -ать зав.;  

éный
прћсяга -ы сяг ж
присягáти -ам -áють незав.; 

п. сі
присягнýти -ну -нуть зав.;  

тый

присягнýтиприскорћти
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присњговати -ую -ують 
незав.

присњжный -ого -ых м; ник 
-а -ів м; ницькый

притáёвати -юю -юють 
незав.; п. ся

притаїти -ю -ять зав.; 
притаџный; п. ся

притáкнути -ну -нуть зав.;  
тый

притáковати -ую -ують 
незав.

пританцёвáти -юю -юють 
зав.

пританцљвлёвати -люю  
-люють незав.

притвердћти -твéрджу  
-твéрдять зав.;  
тверджéный

притвéрднути -ну -нуть 
зав.; тый

притéмнёвати -юю -юють 
незав.

притемнΐти -нΐє зав.; 
притемнΐтый

притемнћти -ю -ять зав.; 
притемнéный

притерáти -ам -áють незав.; 
п. ся; п. сі

притеріґáти ся -ам ся -ають 
ся зав.

притéрти прћтру -уть зав.;  
тéртый; п. ся; п. сі

притесáти -ам і -тéшу -áють 
і -тéшуть зав.; ный

притечí -é -ýть зав.; 
притечéный -а

притíм адв.
при тíм прон. з препоз.
притїкáти -ать -áють незав.
притΐнёвати -юю -юють 

незав.
притїнћти -ю -ять зав.;  

éный
прћтїнок -нка м; -óвый
притинáти -ам -áють незав.
прћтиск -а -ів м; óвый
притискáти -ам -áють 

незав.; п. ся; п. сі
притћсковати -ую -ують 

незав.; ный; п. ся; п. сі
притћснути -ну -нуть зав.;  

тый; п. ся; п. сі
притихáти -ам -áють незав.
притћхнути -ну -нуть зав.

притћховати -ую -ують 
незав.

притишќти -у -ать зав.; 
притишéный

притћшовати -ую -ують 
незав.; ованый

притыкáти -ам -áють незав.
приткавáти -ам/-áю -Ђть 

незав.
приткáти -ткам/-тчу  

-ткáють/-тчуть зав.; ный, 
тый

притлумћти -тлýмлю  
-тлýмлять зав.; (л)éный

притлýмлёвати -юю -юють 
незав.

притлумлњти -ям -њють 
незав.

притовкáти -ам -áють 
незав.

притовчí -ý -ýть зав.;  
éный

прћток -а -ів м; óвый
притолочíти -у -ать зав.;  

éный
притолóчовати -ую -ують 

незав.
притóмный; о/ї адв.;  

ость -и ж
притопћти -тóплю -тóплять 

зав.; (л)éный
притóплёвати -юю -юють 

незав.
притóптати -ам/-тóпчу  

-ають/-тóпчуть зав.; ный
притóптовати -ую -ують 

незав.
притóргнути -ну -нуть зав.; 

тый
притóрговати -ую -ують 

незав.
приточíти (волóся 

натáчками) -у -ать зав.;  
éный; п. ся; п. сі

притóчовати -ую -ують 
незав.; п. ся; п. сі

притрáфити ся -ить  
-трáфлять зав.;  
трáф(л)еный

притрафлњти ся -њють 
незав.

притрафýнок -трафýнку -ів 
м; -óвый

притрепáти -трéплю -лять 
зав.; ный; п. ся; п. сі

притрíповати -ую -ують 
незав.; п. ся; п. сі

притрћмати -ам/-трћмлю  
-ають/-трћмлять зав.; п. 
ся; п. сі

притрћмовати -ую -ують 
незав.; п. ся; п. сі

притрýхнути -ну -нуть зав.; 
тый

притýгнути -ну -уть зав.;  
тый

притýговати -ую -ують 
незав.

притýлёвати -юю -юють 
незав.; п. ся; п. сі

притулћти -лю -лять зав.;  
éный; п. ся; п. сі

прћтулок -лка -ів м; óвый
притулнќй; о/ї адв.; ость 

-и ж
Притулњны -њн мн.; 

Притулњн -а -њн/-ів м; ка  
-ы -нок ж; притулњньскый

притулњти -ям -њють незав.; 
п. ся; п. сі

притупћти -тýплю -ять зав.; 
(л)éный

притýплёвати -юю -юють 
незав.

притуплњти -ям -њють 
незав.

притухáти -áють незав.
притухнýти -нуть зав.; тый
прћтча -і прћтч ж
прћтяг -у  м
притягнýти -ну -нуть зав.;  

тый; п. ся; п. сі
притњговати і притΐговати  

-ую -ують незав.
прћтяж -и ж; óвый
притяжќти -у -ать зав.;  

п. ся; п. сі 
прћтяжкый; о адв.
притяжлћвый; о адв.;  

ость -и ж
притњжовати -ую -ують 

незав.
приудáрити -рю -рять зав.
приукрáсити -шу -сять зав.; 

шеный
приуменшќти зав.; 

приуменшеный; п. ся
приумножќти зав.;  

жéный; п. ся
приурочíня -я с

приурочíняприсњговати
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приурочéный
приучíти -ýчу -ýчать зав.;  

учéный; п. ся
прћучка -ы -чок ж
приýчне с
приýчовати -ую -ують 

незав.; п. ся
приýшный 
прифарбћти -фáрблю -лять 

зав.; (л)éный; п. ся; п. сі
прифáрблёвати -юю -юють 

незав.; ный; п. ся; п. сі
прифірцовáти -ую -ують 

зав.; ный; п. сі
прифірцóвлёвати -юю  

-юють незав.; п. сі
прихвáлёвати -юю -юють 

незав.; ный; п. ся; п. сі
прихвалћти -лю -лять зав.; 

хвалéный; п. ся; п. сі 
прћхватком адв.
прихылћти -лю -лять зав.;  

лéный; п. ся; п. сі
прихќлёвати -юю -юють 

незав.; п. ся; п. сі
прихќлник -а -ів м; нічка  

-ы -чок ж
прихќлный; о/ї адв.;  

ость -и ж
прихылњти ям -њють 

незав.; п. ся; п. сі 
прћхытрый; о адв.
прихлњпнути -ну -нуть зав.; 

тый
приховáти -ам -áють зав.;  

ный
прихóвлёвати -юю -юють 

незав.
прихóд -а -ів м; óвый
приходћти -хóджу -хóдять 

незав.
прихóпити -хóплю -хóплять 

зав.; (л)еный; п. ся; п. сі
прихóплёвати -юю -юють 

незав.; п. ся; п. сі
прицвћкнути -ну -нуть зав.; 

тый; п. сі
прицвћковати -ую -ують 

незав.
прицΐлёвати -юю -юють 

незав.
прицїлћти -лю -лять зав.;  

лéный
прицїлњти -ям -яють незав.
прицќткати -ам -ають зав.

прицќтковати -ую -ують 
незав.; п. ся

прицмáковати -ýю -ýють 
зав.

прицмóкнути -ну -нуть зав.; 
тый

прицмóковати -ую -ують 
незав.

прицукрћти -ю -ять зав.;  
éный; п. сі

причáпати -ам -ають незав.; 
ный; п. ся

причáпити -чáплю -чáплять 
зав.; (л)éный

причáпнути -ну -нуть зав.; 
тый

причаровáти -ýю ýють зав.; 
ный; п. сі

причарóвлёвати -юю -юють 
незав.

причастћти -чáщам  
-чащáють зав.; чащéный; 
чащáня -я с; п. ся

прћчаща -а с
причащáти -ую -ують 

незав.; причащáный; 
п. ся

причéкати -ам -ають зав.
прћчес -у  м           
причесáти -чéшу -чéшуть 

зав.; ный; п. ся; п. сі
причéсовати -ую -ують 

незав.; п. ся; п. сі
причéсок -чéска -ів м
причíм кон.
при чім прон. з препоз.
причíнёвати ся -юю -юють 

незав.
причінћти ся -ю ся -ять ся 

зав.
причінњти ся -ям -њють 

незав.
причíслёвати -юю -юють 

незав.
причіслћти -ю -ять зав.; 

причіслéный
причлéнёвати -юю -юють 

незав.; п. ся
причленћти -ю -ять зав.;  

éный; п. ся
причувáти ся -ам -áють 

незав.
прћчулок -лка -ів м; óвый
причýти ся -ýю -ýють зав.; 

тый

прћчік парт.
пришéлець -лця -лцїв м;  

кќня -нї -кќнь ж;  
лецькый

пришывáти -ам -áють 
незав.; п. сі

пришќвка -ы -вок ж
пришыковáти -ýю -ýють 

зав.; ный; п. сі
пришыкóвлёвати -юю  

-юють незав.
пришќти -ќю -ќють зав.;  

тый; п. сі
пришквáрёвати -юю -юють 

незав.
пришквáрити -ю -ять зав.; 

пришквáреный; п. ся
пришкќнтати -ам -ають 

зав.
пришмáрёвати -юю -юють 

незав.; п. сі
пришмáрити -ю -ять зав.;  

еный; п. сі
пришпíлёвати -юю -юють 

незав.; п. сі
пришпілћти -лю -лять зав.; 

éный; п. сі
пришпóрёвати -юю -юють 

незав.; п. сі
пришпорћти -ю -ять зав.; 

пришпорéный; п. сі
пришпоровáти -ýю ýють 

зав.; ный; п. сі
пришрубовáти -ýю -ýють 

зав.; ный; п. сі
пришрубóвлёвати -юю  

-юють незав.
приштріковáти -ýю -ýють 

зав.
прищíкати -ам -ають зав.
прищíкнути -ну -нуть зав.;  

тый; п. сі
прищíковати -ую -ують 

незав.; п. сі
прћщіпка -ы -пок ж;  

óвый
прищíпнути -ну -нуть зав.;  

тый; п. сі
прищíповати -ую -ують 

незав.
прищýпити -щýплю  

-щýплять зав.;  
(л)еный; п. ся

прищýплёвати -юю -юють 
незав.; п. ся

прищýплёватиприурочéный
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прињзень і прњзень і 
прињзнь прињзни ж 

прињзный і прњзный; о/ї 
адв.; ость -и ж

прињтель -я -лїв м; ка -ы  
-лёк ж; скый

приятéльный; о/ї адв.;  
ость -и ж

прињтельскый; ы адв.;  
ство -а с

приятелћти ся -ю -ять 
незав.

приятћ прћйму -муть зав.; 
приятќй; п. ся

приятњ -њ с
про препоз.
проаналізовáти -ýю -ýють 

зав.; ный
проанотовáти -ýю -ýють 

зав.; ный
прóба -ы проб ж; ный 
пробалáкати -ють зав.
пробатóрёвати ся -юю  

-юють незав.
пробаторћти ся -ю -рять 

зав.; éный
проберáти -ам -ать незав.; 

п. ся
пробігáти -ам -áють незав.; 

п. ся
пробíгнути -ну -нуть зав.;  

тый; п. ся
пробíговати -ую -ують 

незав.; п. ся
пробідовáти -ýю -ýють зав.
пробісідовáти -ýю ýють 

зав.
пробивáти -ам -áють 

незав.; п. ся
пробивáч -á -íв м
пробћти -бю і бћю -бють і  

-бћють зав.; тый; п. ся
пробывáти -ам -áють незав.
пробќти -бýду -бýдуть зав.; 

тый
прóблем -а -ів
проблемáтіка -ы ж
проблематíчный; о/ї адв.; 

ость и ж
проблемóвый; о адв.;  

ость -и ж 
проблћсковати -ують 

незав.
проблћснути -нуть зав.;  

тый

пробовáти -ýю -ýють незав.
пробоёвáти ся -Ђю -Ђють 

зав.
пробóйник -а -ів м; óвый
пробóйный; о/ї адв.;  

ость -и ж
проболΐти -лћть зав.;  

лΐтый
пробороздћти -борóзджу  

-борóздять зав.;  
борозджéный

пробостћ -бóде зав.; 
прободжéна (корóва)

пробрáти -бéру -бéруть 
зав.; тый; п. ся

пробродћти -брóджу  
-бродять зав.;  
броджéный; п. ся

пробуджíня -я с
пробýджовати -ую -ують 

незав.; п. ся 
пробудћти -бýджу -бýдять 

зав.; буджéный; п. ся
пробурмотΐти -бурмóчу  

-бурмотњть зав.; чéный
прóва -ы пров ж
провáдити -джу -дять 

незав; дженый; п. ся
провадимéр -а -ів м; ка  

-ы -рок ж; рьскый;  
ство -а с

провáлёвати -юю -юють 
незав.; п. ся

провалћна -ы -ћн ж; -óвый
провалћти -ю -ять зав.;  

éный; п. ся
провандровáти -ýю -ýть 

зав.
Провáнс -у м; 

Провансалчáн -а -áн/-ів і 
Провансáлець -лця -лцїв 
м Провансáлчáнка -ы  
-нок і Провансалка -ы  
-лок ж; провансальскый

провербіáлный 
провéрбій -я м
провертΐти -вéрчу -вéртять 

зав.; верчéный 
провéрчовати -ую -ують 

незав.
провéсти -вéду -вéдуть 

зав.; веджéный; п. ся
провіáнт -а м; ный
провіденціáлный;  

íзм -у м 

провíдїти -вíджу -вíдять 
зав.

провíзія -ії -ій ж; провíзный
провозóрій -ія м
провізóрный; о/ї адв.;  

ость -и ж
провінціáл -а -ів м; ка -ы  

-лок ж
провінціáлный; о/ї адв.;  

ость -и ж
провíнція -ії -ій ж
провíнчный; о/ї адв.;  

ость -и ж
провітамíн -а -ів м; óвый
провíтрёвати -юю -юють 

незав.; п. ся
провітрћти -ю -ять зав.;  

éный; п. ся
провинћти ся -ю -нять зав.
проводќрь -њ -рΐв м; ка -ы 

-рёк ж; -скый
провоёвáти -Ђю -Ђють зав.
провокáтор -а -ів м; ка -ы  

-рок ж; рьскый;  
ство -а с

провокáція -ії -ій ж
провокáчный; о/ї адв.
провоковáти -ýю ýють 

незав.; ный 
проволїкáти -ам -áють 

незав.
проволочí -у -ать зав.; 

проволóченый
провóняти -ям -яють зав.
прогайновáти -ýю -ýють 

зав.; ный
проганњти -ям -њють незав.; 

п. ся
прогарджавíти -ють зав.; 

прогарджав(л)éный
прогвáрити -ю -ять зав.; 

прогвáреный
прогібíція -ії -ій ж; чный
прогынáти -ам -áють 

незав.; п. ся
прогырмíти -ћть -лњть зав.; 

(л)éный
проглњдати -ам -ають зав.; 

ный
проглњдовати -ую -ують 

незав.
прогнáти -жéну -жéнуть 

зав.; п. ся
проговорћти -ю -ять зав.; 

проговорéный

проговорћтиприњзень
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проголодовáти -ýю -ýють 
зав.

проголосћти -голóшу  
-голóсять зав.;  
голошéный

проголошíня -я -інь с
проголóшовати -ую -ують 

незав.
прóгон -а -ів м; ча -ати -ат 

с; óвый
прогóрёвати -ює незав.; 

п. сі
прогорΐти -Ђ -њть зав.; тый 

і лый
прóгра -ы -гер ж
програвáти -аЂ/-вам  

-аЂть/-вають незав.
прогрáти -áю/-ам -ють зав.; 

тый
прогрéбсти -грéбу -грéбуть 

зав.; éный; п. ся
прогрΐти ΐю -ΐють зав.; тый
прогрїшќти -у -шать зав.;  

éный
прогрызáти -ам -áють 

незав.; п. ся
прогрќзти -ý -ýть зав.;  

éный; п. ся
прогýгнати -ам -ають зав.; 

п. сі 
прогугнотΐти -гунóчу  

-гугнотњть зав.; 
прогугночéный

прогýлёвати ся -юю ся  
-юють ся незав.

прогýлянка і прогýлька -ы 
-нок/-лёк ж; óвый

прогуркотáти -кóчу і -ам  
-котњть і -чуть зав.

прогуркотΐти -кóчу -котњть 
зав.

проґнóза -ы -нóз ж
проґнозовáня -я с
проґнозовáти ýю -зýють 

незав.
проґнóстіка -ы -тік ж;  

тíчный; о/ї адв.
прóґрам -у -ів м; óвый;  

óво адв.
проґрамáтор -а -ів м; ка  

-ы -рок ж; рьскый;  
ство -а с

проґрамовáти -ýю -ýють 
незав.; ный

прóґрес -а м; óвый; 

проґресíвный; о адв.;  
ость -и с 

проґресовáти -ýю -ýють 
незав.

проґумовáти -ýю -ýють 
зав.; ный

продавáти -аЂ/-вам -аЂть/ 
-вáють незав.; п. ся

продавáч -а -ів м; ка -ы  
-чок ж

прóдаж і прóдай -а/-я м;  
áжный і áйный

продатћ -дáм -дадýть зав.;  
нќй; п. ся

продебатовáти -ýю -ýють 
зав.; ный

продéкан -а -ів м; ка -ы  
-нок ж; ньскый 

продемократíчный;  
о/ї адв.

продемонштровáти -ýю  
-ýють зав.; ный

продерáти -ам -áють незав.; 
п. ся

продéрти прóдру -друть 
зав.; продрáтый/
продéртый; п. ся

продзљбати -ають зав.;  
ный

продзљбовати -ують  
незав.

продївáти -вам -вають 
незав.; ный

продΐлёвати -юю -юють 
незав.

продїлћти -ю -ять зав.;  
éный

прóдїл -а -лів м; óвый
продїравћти -влю -влять 

зав.; в(л)éный; п. ся; 
п. сі

продїрáвлёвати -юю -юють 
незав.

продΐти -дΐю -дΐють зав.;  
тый

продќхати -ам -ають зав.; 
п. ся

продќхнути -ну -нуть зав.; 
тый

продќховати -ую ують 
незав.

продлýбати -ам -ають зав.; 
п. ся

продóвбати -ам -ають зав.; 
ный 

продóвбовати -ую -ують 
незав.

продовжќтель -я -лїв м;  
ка -ы -лёк ж; скый

продовжќти -у -ать зав.;  
-éный; п. ся; п. сі 

продóвжовати -ую -ують 
незав.

продрћмати -ам -ають зав.
продрњп(к)ати -ам -ають 

зав.; ный
продувáти -áють незав.;  

ный
продуковáти -ýю -ýють 

незав.
продýкт -а -тів м; óвый
продуктівíта -ы ж
продуктíвный; о/ї адв.;  

ость -и ж
продýкція -ії ж
продýкчный -ого адъєк.  

і суб. м; кчна -ой адъєк.  
і суб. ж; о/ї адв.;  
ость -и ж

продýманый о/ї адв.  
ость

продýмати -ам -ають зав.;  
ный; п. сі

продýмовати -ую -ують 
незав.

продýпкати -ам -ають зав.; 
п. сі

продýти -ють зав.; тый
прóдух -а м; óвый
продуцéнт -а -тів м; ка -ы  

-ток ж; тьскый; ство -а с
продуціровáти ся -ýю ся 

ýють ся незав.; ня -я с
продýшкы -шок мн.; 

продушкóвый  
(слов. в зн. брóнхы)

проекзістовáти -ýю -ýють 
незав.

проџкт -а -тів м; óвый 
проєктовáти -ýю -ýють 

незав. 
проєктáнт -а -тів м; ка -ы  

-ток ж; тьскый
проџктор -а -ів м; рьскый
проџкція -ії -ій ж; 

проџкчный
прожáрёвати -юю -юють 

незав.
прожарћти -ю -ять зав.;  

éный

прожарћтипроголодовáти
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прожерáти -áють незав.
прожéрти прóжруть зав.;  

тый
прожывáти -ам -áють 

незав.
прожќти -жќю жќють зав.; 

тый
прóжыток -жытка -ів м;  

-óвый
прожýвлёвати -юю -юють 

незав.
прожýти -жýю -ýють зав.;  

-тый
прóза -ы проз ж; íчный;  

о/ї адв.; ость -и ж
прозáік -а -ів м; ічка -ы  

-чок ж 
прозвáти -зву -звуть зав.;  

ный
прозвучáти -áть зав.
прозывáти -ам -áють 

незав.; п. ся
прозќвка -ы -вок ж;  

óвый
прозóдія -ії -ій ж; íчный;  

íчно
прозрáджовати -ую -ують 

незав.; п. ся; п. сі
прозрáдити -зрáджу  

-зрáдять зав.;  
зрáдженый; п. ся; п. сі

прозрáчный; о/ї адв.;  
ость -и ж 

прозрївáти -ам -áють незав.
прозрΐти -рΐю -рΐють зав.;  

тый
прозњбнути -у -уть зав.;  

тый
проїднáти -ам -áють зав.;  

ный
проΐдновати -ую -ують 

незав.
проїдáти -ам -áють незав.; 

п. ся 
проΐсти -ΐм -ΐдять зав.; 

проΐдженый
прóйти і прíйти -йду -йдуть 

зав.; прóйдженый
прокаíн -у м; óвый
проквáкати -ають зав.
прóквасный; о/ї адв.
проквілћти -лю -лять зав.;  

лéный
проквітáти -ам -áють незав.
прокíмен а м

прокламáтор -а -ів м; ка  
-ы -рок ж; рьскый; ство 
-а с

прокламáція -ії -ій ж
прокламáчный; о/ї адв. 

і прокламатíвный;  
о/ї адв.

прокламовáти -ýю -ýють 
незав. і зав.

проклынáти -ам -áють 
незав.; п. ся 

проклювáти -ам -áють 
незав.; п. ся

проклњти -лњю -лњють зав.; 
тый; п. ся 

прокóвтнути -ну -нуть зав.; 
тый

прокóвтовати -ую -ують 
незав.

прокóлёвати -юю -юють 
незав.

проколóти -ю -ять зав.;  
тый; п. ся

прокопáти -кóплю -кóплять 
зав.; ный; п. ся

прокóпати ся -ам ся -ають 
ся зав.; ный

прокóплёвати ся -юю  
-юють незав.

прокóповати -ую -ують 
незав.; п. ся

прокормћти -кóрмлю  
-кормлять зав.;  
корм(л)éный

прокосћти -кóшу -кóсять 
зав.; кошéный

прокóшовати -ую -ують 
незав.

прокрадáти ся -ам ся -áють 
ся незав.

прокрáдовати ся -ую ся  
-ують ся незав.

прокрáсти ся -крадý ся -ýть 
ся зав.; прокрáдженый

прокурáтор -а -ів м; -ка -ы  
-рок ж; рьскый

прокуратýра -ы -тур ж
прокурíста -ы -тів м; ка  

-ы -ток ж
прокýрити -ю -ять зав.;  

еный
прокусáти -сам -сáють 

незав.; ный
прокýсити -кýшу -кусáють 

зав.; кýшеный

прокýшовати -ую -ують 
незав.

прóлаз -а -ів м
пролáзити -лáжу -лáзять 

зав.; пролáженый
проламáти -лáмлю -

ламлять зав.; ный; п. ся
пролáмовати -ую -ують 

незав.
пролáти -лáю -лáють зав.;  

ный, тый
пролéжати -у -ать незав.; 

пролéжаный
пролежáти -ý -áть зав.;  

ный
пролéжовати -ую -ують 

незав.
пролетаріáт -а м; зáція  

-ії ж
пролетáрь -њ -рΐв м; ка  

-ы -рёк ж; рьскый;  
по рьскы адв.

пролетΐти -лечý -летњть 
зав.; пролéченый

пролΐзти -у -уть зав.; 
пролΐзеный

пролїтáти -ам -áють незав.
пролΐтовати -ую -ують 

незав.
прóлив -а -ів м; óвый
проливáти -ам -áють незав.
пролќґнути -ну -нуть зав.; 

тый
пролќґовати -ую -ують 

незав.
проллњти -ллΐю -ллΐють 

зав.; тый
прóлоґ -а -ів м
прóлом -у -ів м; óвый;  

нќй
проломћти -лóмлю -

лóмлять зав.; (л)éный; 
п. ся

пролóмлёвати -юю -юють 
незав.

пролонґáція -ії -ій ж;  
áчный

пролонґовáти -ýю -ýють 
зав. і незав.; ный

пролопотΐти -лопóчу -
лопотњть зав.; чéный

прóлуб і прóруб -а -ів м;  
óвый; нќй

пролумповáти -ýю -ýють 
зав. і незав.

пролумповáтипрожерáти
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промáзати -мáжу -мáзять 
зав.; ный

промáзнути -ну -нуть зав.; 
-тый

промáзовати -ую -ують 
незав.

промамротΐти -рóчу -ротњть 
зав.; чéный

промáрнёвати -юю -юють 
незав.

промарнћти -ю -ять зав.;  
éный

промародовáти -ýю -ýють 
зав.

промастћти -мáщу -мáстять 
зав.; мащéный

промáцати -ам -ають зав.
промáцовати -ую -ують 

незав.
промáщовати -ую -ують 

незав.
променáда -ы -нáд ж;  

óвый; ный
променадовáти ся -ýю ся  

-ýють ся зав. і незав.
промéрзнути -ну -нуть зав.; 

тый
промéсти -мéту -мéтуть 

зав.; метéный
промíґнути -ну -нуть зав.;  

тый
промíле незм. с
промінéнт -а -ів м; ка -ы  

-ток ж; тьскый; ный
промíряти -ям -яють зав.;  

ный
проміскуíта -ы ж;  ный
промітáти -ам -áють незав.
промітáчка -ы -чок ж;  

óвый (слов. в зн. 
проџктор фíлму)

промітнýти -ну -нуть зав.;  
тый

промíтовати -ую -ують 
незав.

промішáти -ам -áють зав.;  
ный; п. ся

промíшовати -ую -ують 
незав.; п. ся

промывáти -ам -áють 
незав.

промќґнути -ну -нуть зав.; 
тый

промќкати (сΐно) -ам -ають 
зав.; ный

прóмысел -мысла -мыслів 
м; мыслóвый

промќслити -мќслю  
-мќслять зав.;  
мыслéный; п. сі

промыслóвый; о адв.;  
ость -и ж

промќти -мыю -мќють зав.; 
тый

промышлњти -ям -њють 
незав.

промкнýти -ну -нуть зав.;  
тый

промовáти -ýю -ýють зав. і 
незав.; ный

промовчати -ý -áть зав.
промокáти і промакáти -ам 

-áють незав.; вый
промóкнути -ну -нуть зав.; 

тый
промóтор -а -ів м; рьскый; 

ство -а с
промóції -ій мн.; 

промóчный
промочíти -мóчу -мóчать 

зав.; éный; п. ся; п. сі
промóчовати -ую -ують 

незав.
прóмтный; о/ї адв.; ость 

-и (слов.)
промýкати -ають зав.; ный
промýкнути -ну -нуть зав.; 

тый
промýковати -ують незав.
промуркотΐти -муркóчу  

-муркотњть зав.; чéный
пром(н)њвкати -ать зав.
пром(н)њвкнути -нуть зав.; 

тый
пром(н)явчáти -чáть зав.
промуштровáти -ýю -ýють 

зав. і незав.; ный
пронáём -нáйму м
пронаїмáти -ам -áють 

незав.; ный; п. ся; п. сі
пронарóдный; о/ї адв.
пронаслΐдователь -я -лїв 

м; ка -ы -лёк ж; льскый
пронаслΐдовати -дую -

дують незав.; ный; п. ся
пронаяти -нáйму -нáймуть 

зав.; тќй; п. ся; п. сі
проникáти -ам -áють незав.
пронћкнути -ну -нуть зав.; 

тый

пропаґáнда -ы ж; óвый
пропаґандíста -ы -тів м;  

ка -ы -ток ж; íчный;  
íчно адв.

пропаґáтор -а -ів м; ка -ы  
-рок ж; рьскый;  
ство -а с

пропаґáція -ії ж; 
пропаґáчный; о/ї адв.

пропаґовáти -ýю -ýють 
незав.

пропадáти -ам -áють незав.; 
п. ся

пропáдовати -ую -ують 
незав.

пропáлёвати -юю -юють 
незав.

пропалћти -ю -ять зав.;  
éный

прóпан -а м; óвый
пропанбýтан  -у м; óвый
пропасіровáти -ýю -ýють 

зав.; ный
пропáсник -а -ів м; 

 іця -ї -ніць ж; ный
пропáсти -пáду -пáдуть 

зав.; щій; ный
прóпасть -ти -тей ж; ный
пропашовáти -ýю -ýють 

зав.; ный; п. ся
пропелéр -а -ів м
пропечí -ý -ýть зав.; éный
пропікáти -ам -áють незав.; 

ный
пропілéн -а м; óвый
пропивáти -ам -áють незав.
пропилћти -ю -ять зав.;  

éный
пропћти прóпю і -пћю -пють 

і пћють зав.; тый
пропћтне -ого с
пропыхáти -ам -áють  

незав.
прóплав -а -ів м; óвый
проплáвати -ам -ають зав.
проплáвити ся -плáвлю ся  

-лять ся зав.; вленый
проплáвлёвати ся -юю ся  

-юють ся незав.;  
влёваный

проплáзити ся -плáжу ся  
-плáзять ся зав.;  
зеный/женый

проплáкати -плáчу -плáчуть 
зав.

проплáкатипромáзати
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проплéсти -плéту -плéтуть 
зав.; плетéный

проплїтáти -ам -áють незав.
проповідáтель -я -лїв м;  

ка -ы -лёк ж; скый;  
ство -а с

проповідáти -ам -áють 
незав.

прóповідь -ди -дей ж;  
ный

пропозíція -ії -ій ж;  
позíчный

пропóлёвати -юю -юють 
незав.

пропóліс -а м; óвый
прополóкати -ам -ають 

зав.; ный
прополóковати -ую -ують 

незав.
прополóти -пóлю -пóлять 

зав.; тый
пропотћти -пóчу -пóтять 

зав.; почéный  
(слов. в зн. здушéный)

пропóрція -ії -ій ж; 
пропóрчный і 
пропорціонáлный; о/ї 
адв.; ость и ж

пропорціоналíста -ы -ів м
пропрњсти -прядý -прядýть 

зав.; пропрњдженый
пропустћти -пýщу -пýстять 

зав.; пущéный
пропутовáти -ýю -ýють зав. 

і незав.
пропущáти -ам -áють незав.
пропхáти -áю/-ам -áють 

зав.; тый
прорвáти і прірвáти -рву  

-рвуть зав.; ный; тый; 
п. ся

прорéктор -а -ів м; ка -ы  
-рок ж; рьскый 

прорефóрмный; о/ї адв.
прорецензовáти -ýю -ýють 

зав. і незав.; ный
проречí -ý -ýть зав.; 

прореченый
прорΐджовати -ую -ують 

незав.
прорΐдћти -рΐджу -рΐдять 

зав.; рїджéный
прóрїз -у м; óвый
прорΐзати -рΐжу -рΐжуть зав.; 

ный

прорΐзовати -ую -ують 
незав.

прорїкáти -ам -áють незав.
прорќв -а -ів м; ный
прорывáти -ам -áють незав.
прорќти -рќю -рќють зав.; 

тый
проробћти -рóблю -рóблять 

зав.; пророблéный
прорóблёвати -юю -юють 

незав.
прóрок -а -ів м; ыня  

-ї -кынь ж; прорóцькый; 
прорóцтво -а с

пророковáти -ýю -ýють 
незав.

проростáти і прорастáти  
-ам -áють незав.

проростћ -ý -ýть зав.;  
роснýтый

прорóчіти -у -ать незав.;  
чéный

прóруб і прóлуб -а -ів м;  
óвый; нќй

прорубáти -ам -áють зав.;  
ный

прорýбовати -ую -ують 
незав.

просáджовати -ую -ують 
незав.

просадћти -сáджу -сáдять 
зав.; саджéный

прóсьба -ы -себ ж; 
просéбный;  
просéбно/ї адв.

просвіжќти -у -ать зав.;  
éный; п. ся

просвíжовати -ую -ують 
незав.; п. ся

просвíта -ы ж; просвíтный 
просвітћтель -я -лїв м;  

ка -ы -лёк ж; льскый;  
ство -а с

просвітћти -свíчу -свíтять 
зав.; просвічéный

просвíтлёвати -юю -юють 
незав.

просвітлћти -ю -ять зав.;  
éный

прóсвітлый; о адв.
просвíтный; о/ї адв.
просвітњнство -а с;  

світњньскый 
просвíчовати -ую -ують 

незав.

просвистáти -ам -ають зав.
просвћстовати -ую -ують 

незав.
просéбник -а -ів м; ічка -ы 

-чок ж; ный
просївáти -ам -áють незав.
просїкáти -ам -áють незав.
просїчí -ý -ýть зав.; éный
просїњти -сΐю -сΐють зав.;  

ный
просћджовати -ую -ують 

незав.
просидΐти -сћджу -сидњть 

зав.; просћдженый
просћтель -я -лїв м; ный; 

скый
просћти прóшу прóсять 

зав.; п. ся
проскакáти -скáчу -скáчуть 

зав.; п. сі
проскáковати -ую -ують 

незав.
прóскура -ы -рок ж; ка -ы  

-рок ж; я -яти -ят с;  
ча -ати -чат с

прослáвити -слáвлю  
-слáвлять зав.;  
(л)еный; п. ся

прослáвлёвати -юю -юють 
незав.; ный; п. ся

прослїдћти -слΐджу -слΐдять 
зав.; слїджéный

прослћзнути -ну -нуть зав.; 
тый

прослызћти -слќзю -
слќзять зав.; слызéный 

просмќкнути -ну -нуть зав.; 
тый; п. ся

просмќковати -ую -ують 
незав.; п. ся

просмóлёвати -юю -юють 
незав.

просмолћти -ю -ять зав.; 
просмолéный

проснýти ся -ну -нуть зав.; 
тый

прóсо -а с; янќй
просотáрь і спросотáрь -њ 

-рΐв м; скый
просóхнути -нуть зав.; тый
проспáти -сплю -сплять 

зав.; тый; п. ся
прóспект -а -ів м; óвый
проспівáти -ам -áють зав.; 

ный

проспівáтипроплéсти
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проспíти -íю -іють зав.;  
лый, тый

проспíшный; о/ї адв.;  
ость -и ж

проссáти -ссу -ссуть зав.;  
тый

простáк -á -íв м; чóк -чкá  
-íв м; цькый

простáта -ы ж (слов.)
простáцькый; ы адв.;  

цтво -а с
простерáдло -а -дел с  

(в зн. постїлљва плáхта)
простерáти -ам -áють 

незав.; ня -я с; п. ся
простéрти -стру -струть 

зав.; тый; п. ся; п. сі
простітуовáти уýє -уýють 

зав. і незав.
простітýтка -ы -ток ж
простітýція -ії
простΐшый; е адв.
простћти прóщу прóстять 

зав.; прощéна (недΐля)
прóстый; о адв.; отá -ќ ж
простќти -стќну -стќнуть 

зав.; тый
прóсто парт.
простодýшный; о/ї адв.;  

ость -и ж 
простóёвати -юю -юють 

незав.
прóстор -а -ів м; óвый
просторéкый; о адв.; ость 

-и ж
простóрный; о/ї адв.;  

ость -и ж
простоњти -стоЂ -њть зав.
простóяти -стóю -ять незав.
прострΐкати -ам -ають зав.; 

ный
прострΐкнути -ну -нуть зав.; 

тый
прострΐковати -ую -ують 

незав.
прóстрїл -у м
прострΐлёвати -юю -юють 

незав.
прострΐлити -ю -ять зав.;  

еный; п. ся; п. сі
прострΐляти -ям -яють зав.; 

ный
простýкати -ам -ають зав.
прóступок -пка -ів м 
просњкати -áють незав.

просњкнути -нуть зав.; тый
просњковати -ують незав.
протаґонíста -ы -тів м; ка  

-ы -ток ж
протанцёвáти -Ђю -юють 

зав.
протежовáти -ýю -ýють зав.; 

ный
протéза -ы -тéз ж
протеíд -а -ів м; óвый
протеíн -а -нів м; óвый
протéктор -а -ів м; ка -ы  

-рок ж; рьскый
протекторáт у м; ный
протекторовáти -ýю -ýють 

незав.
протекціонíзм -у м; онíста 

-ы -тів м
протéкція -ії -ій ж; 

протéкчный;  
протекчно/ї адв.;

протелефоновáти -ýю  
-ýють зав.

протерáти -ам -áють незав.
протерезвíти -íю -íють зав.; 

тый; п. ся
протерéзвлёвати -юю  

-юють незав.; п. ся 
протерпíти -терплЂ  

-терплњть зав.; 
протерплéный

протéрти прóтру -уть зав.; 
тый 

прóтест -а -ів м; ный; 
протестáція -ії -ій ж

протестáнт -а -тів м; ка -ы  
-ток ж; тьскый;  
ство -а с; íзм -у м

протестовáти -ýю -ýють 
зав. і незав.

протетíчный; о/ї адв.;  
ость -и ж

протечí -течýть зав.; 
протéченый

протїкáти -áють незав.; 
протїкáный

прóти, прóтив, прóтїв 
препоз. і адв.

протиáкція -ії -ій ж
протиалкоголíчный 
протиатомóвый
проболестный
противáга -ы -вáг ж; 

противáжный
протћвенство -а с

противірусóвый
противíтор -тра м
протћвити ся протћвлю ся  

-лять ся незав.
противлáдный; о/ї адв.
протћвник -а -ів м; нічка -ы 

-чок ж; цькый; цтво -а с
протћвный; о/ї адв.; ость 

-и ж
противойнóвый; о адв.
протидержáвный; о/ї 

адв.; ость -и ж
протиепідемíчный; о/ї 

адв.; ость -и ж
протизакóнный; о/ї адв.;  

ость -и ж
протиінфарктóвый; о 

адв.; ость -и ж
протиклáд -а -дів м; ный
протиклáдный; о/ї адв.;  

ость -и ж
протикомуністíчный;  

о/ї адв.
протилéжный; о/ї адв.;  

ость -и ж
протилетадлóвый
протимадњрьскый; ы адв.
протимінóвый
протимонопóлный;  

о/ї адв.
протимоскóвскый; ы адв.
протинабожéньскый; ы 

адв.
протинарóдный; о/ї адв.
протинароднóстный;  

о/ї адв.
протинáти -ам -áють незав.; 

ный
проти(в)óтрова -ы ж; ный
протипліновый
протиповоднљвый
протипожáрный
протипóл -а -лів м; óвый
протипрáвный; о/ї адв.;  

ость -и ж
протиприрóдный; о/ї 

адв.; ость -и ж
протираковинóвый
протиревматíчный
протиреформáція -ії ж;  

чный
протиречíвый; о адв.;  

ость -и ж
протирéчіти -у -ать незав.; 

ня -я с 

протирéчітипроспíти
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протирусћньскый; ы адв.; 
ость -и ж

протћскати -ам -ають зав.; 
п. ся

протћсковати -ую -ують 
незав.; п. ся

протисловáцькый і 
протисловéньскый;  
ы адв.

протислýжба -ы -жб ж
протисмéр -у м; ный;  

о адв.
протћснути -ну -нуть зав.;  

тый; п. ся
протистáвити -стáвлю  

-стáвлять зав.; (л)еный
протиставлњти -ям -њють 

незав.; лΐня -я с
протистáвный; о/ї адв.;  

ость -и ж
протистоњти незав.; ня -я с
протитанкóвый
протитетанóвый
протитуберкулóзный
протиукраΐньскый
протиустáвный; о/ї адв.;  

ость -и ж
протихемíчный
протишокóвый
протиштáтный; о/ї адв.;  

ость -и ж
протыкáти і проткавáти  

-ам -áють незав.
проткáти -ткам і -тчу  

-ткáють і -тчуть зав.; ный 
прóто прон., міст. і парт.
протовкáти ся -ам ся -áють 

ся незав.
протовмачíти -у -ать зав.;  

éный
протовчí ся -ý ся -ýть ся 

зав.
протодіакóн -а -ів м;  

ньскый
прóтоже кон.
протоієрéй -я -їв м; скый
протоісторíчный
протóка -ы -тóк ж; óвый
протокóл -а -лів м; óвый;  

áрный; áрно/ї адв.;  
íста -ы -тів м;  
íстка -ы -ток ж

протоколовáти -ýю -ýють 
зав. і незав.

прóтон -а -нів м; óвый

протоплáзма -ы -зем ж
протопресбíтер -пресбíтра 

-ів м; іáлный
протóргати -ам -ають зав.
протóргнути -ну -нуть зав.; 

тый
протóрговати -ую -ують 

незав.
прототíп -а -ів м; óвый
протрњсовати -ую -ують 

незав.
протрњсти -трясý -ýть зав.; 

протрясéный
протягнýти -ну -нуть зав.;  

тый; п. ся
протњговати -ую -ують 

незав.; п. ся
протњти -тну -тнуть зав.;  

тќй; п. ся; п. сі
профанáція -ії ж
профановáти -ýю -ýють 

незав. і зав.; ный
профашíста -ы -тів м;  

íчный
професíйный; о/ї адв.;  

ость -и ж
професіонáл -а лів м;  

ка -ы -лок ж;  
ізáція -ії ж; íзм -у м

професіоналізовáти -ýю  
-ýють зав. і незав.; п. ся

професіонáлный; -о/ї адв.; 
ость -и ж 

профéсія -ії -ій ж 
профéсор -а -ів м; ка -ы  

-рок ж; рьскый;  
ство -а с

професýра -ы -сур ж
прóфіл -а м; óвый
профілáктіка -ы ж; íчный; 

íчно адв.
профілáція -ії ж
профіловáти -ýю -ýють зав. 

і незав.; п. ся
профілтровáти -ýю -ýють 

зав.; ный
прóфіт -а м; óвый
профітовáти -ýю -ýють зав. 

і незав.
профóрма парт. і предік.
прохарчáти -ý -áть зав.
прохóвзати -ам -ають зав.; 

п. ся
проховзáти -ую -ують 

незав.

прохóвзнути -ну -нуть зав.; 
тый

прохóвзовати -ую -ують 
незав.

прóход -а -дів м;  
óвый; ный

проходжáти -ам -áють 
незав.; п. ся

прохóджовати -ую -ують 
незав.; п. ся

проходћти -хóджу -ходњть 
зав.; джéный; п. ся

прохолóдный; о/ї адв.
прохóпити ся -хóплю 

ся -хóплять ся зав.; 
прохóпеный

прохóплёвати ся -юю ся  
-юють ся незав.

процвáлати -ають  
зав. і незав.

процвітáти -áють незав.
процедýра -ы -дýр ж; ный 

і áлный
процéнто -а -цент с; óвый 

і ный
процéс -а -ів м; ный 
процесуáлный; о/ї адв.;  

ость -и ж
процéсія -ії -ій ж; -íйный
процéсор -а -ів м; óвый
процíджовати -ую -ують 

незав.
процідћти -джу -дять зав.;  

джéный
процокотáти -ам -áють зав.
процокотΐти -цокóчу  

-цокотњть зав.; 
процокóченый

прочесáти -чéшу -чéшуть 
зав.; ный

прочéсовати -ую -ують 
незав.

прочíтати -ам -ають зав.;  
ный

прочíтовати -ую -ують 
незав.

прочістћти -чíщу -чíстять 
зав.; чіщéный; п. ся

прочіщáти -ам -áють незав.
прочíщовати -ую -ують 

незав.
прочýти -чýю -чýють зав.;  

тый
прочýхати -ам -ають зав.;  

ный; п. ся; п. сі

прочýхатипротирусћньскый
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прочýховати -ую -ують 
незав.; п. ся; п. сі

прошéпнути -ну -нуть зав.; 
тый

прошепотΐти -шепóчу  
-шепотњть зав.; чéный

прошептáти -шéпчу  
-шéпчуть зав.

прошкрњбати -ам -ають 
зав.; ный; п. ся; п. сі

прошкрњбовати -ую -ують 
незав.

прóшлый
прошмќкати -ам -ають 

зав.; ный; п. ся
прошмыкáти -ам -áють 

незав.
прошмќкнути -ну -нуть 

зав.; п. ся
прошмќковати -ую -ують 

незав.; п. ся 
прошпіковáти -ýю -ýють 

зав.; ный
прошпікóвлёвати -юю  

-юють незав.
проштудовáти -ýю -ýють 

зав.; ный
прóшу парт.
прошумíти -шумлњть зав.;  

лый
прошýпати -ам -ають зав.; 

ный
прошýповати -ую -ують 

незав.
прóща -і ж (обл., óдпуст, 

кéрмеш)
прощéный
прóяв -у -ів м
проњвити -њвлю -њвлять 

зав.; (л)еный; п. ся
проњвлёвати -юю -юють 

незав.; п. ся
прояснΐти ся -нΐє зав.; 

прояснΐтый
проњснёвати ся -ює незав.
прояснћти ся -ять зав.; 

прояснéный
проячáти -ý -áть зав.
пруг -а -ів м; óвый
пруд -у -дів м; óвый
прудћти -дить -дять зав.; 

пруджéный
прудкќй; о адв.; ость -и ж
пружќна -ы -жќн ж; óвый; 

нка -ы -нок ж

пружќти -жить -ать незав.; 
пружéный

пружковáти -ýю ýють зав. і 
незав.; ный

пружнΐти -нΐю -ΐють незав.
пружнќй; о/ї адв.; ость 

-и ж
пружóк -жкá -жкíв м; 

пружкóвый
Прусько і Прýсія -ії ж; Прус 

і Прусіáн -а -ів/-áн м; 
Пруска і Прусіáнка -ы  
-сок/-нок ж; ськый

прут -а -тів м; óвый; ик -а 
-ів м; -кóвый; ћско -а -ів 
м; прýтя -я с гром.;  
янќй

прњдено -а -ден с; ко -а  
-нок с; це -ця -цят с

прњджа -і ж; óвый
прњдиво -а с; вóвый
прядћлніця/прњдка/

прядкќня -ї -ніць/-ы  
-док/-іцї -ќнь ж

прњдкы -док лем мн. ж і 
вечýркы -рок лем мн. ж

прязнќй і прињзный; о/ї 
адв.; ость и ж

прњмый; о адв.;  
ость -и ж

прямодýшный; ; о/ї адв.;  
ость и ж

прямокýтный; о/ї адв.;  
ость и ж

прямолінíйный; о/ї адв.;  
ость и ж

прямостоњчій
прямоугóлник -а -ів м
прямоугóлный; о/ї адв.;  

ость и ж
прњсліця -ї -ліць ж
прњсти прядý прядýть 

незав.; прњдженый
прњтати -ам і прњчу  

-ають і прњчуть незав.; 
прњтаный; п. ся

прњчка -ы -чок ж; чча -ати 
-ат с

Прњшів -ова м; Пряшівчáн  
-а -áн/-ів м; ка -ы  
-нок ж; скый

псалм -у -ів м; óвый і 
псáлом -лма м

псалмóдія -ії ж
псалмопíвец -вца м

псалтќрь -њ -рΐв м;  
ный і псалтырь -и ж

псевдодемокрáція -ії -ій ж; 
тíчный

псевдоістóрія -ії ж; рíчный
псевдокултýра -ы -тýр ж;  

ный
псевдонáрод -а -дів м;  

ный
псевдонаýка -ы -наýк ж;  

наýчный
псевдóнім -а -ів м
псевдоумíня -я с
псентíрка -ы -рок ж і 

абсентíрка -ы ж
псíнка -ы ж
псіхіáтрія -ії ж; псіхіáтер  

-тра -трів м; ічка -ы -чок 
ж; íчный

псíхіка -ы ж
псіхíчный; о/ї адв.
псіхоаналíза -ы -лíз м
псіхоаналíтік -а -ів м; ічка  

-ы -чок ж; íчный
псіхогіґіéна -ы ж; íчный
псіхóза -ы -хóз ж
псіхолóґія -ії ж;  

псіхолóґ -а -ів м;  
лóґічка -ы -чок ж;  
íчный; íчно адв.

псіхоневрóза -ы -рóз ж
псіхоневролóґія -ії ж; 

псіхоневролóґ -а -ів м;  
ічка -ы -чок ж; íчный;  
íчно адв.

псіхоневрóтік -а -ів м; ічка 
-ы -чок ж; íчный;  
íчно адв.

псіхопáт -а -тів м; ка -ы  
-ток ж; íчный; íчно адв.

псіхотерáпія -ії ж; 
псіхотерапéвт -а -тів м;  
терапевтка -ы -ток ж;  
íчный; íчно адв.

псΐти псΐють незав.
псик -а -ів м; пся -ати -ат с
псћна -ы псин ж
псћско -а псиск м; псћще  

-а псћщ м
псовáти -ам -áють незав.
псóвод -а -дів м
псóвскый
псоріáза -ы ж
псóта -ы псот ж; ый; ник  

-а -ів м

псóтапрочýховати
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пст, псст інтеръєк.
пструг -а -ів м; óвый
псýти псýю псýють незав.;  

тый; п. ся
псњнка -ы  ж
псњрь -я -рїв м; скый; ка  

-ы -рёк ж; ня -ї -рень ж
псятћна -ы ж
псњчій і пéсїй
птах -а -ів м; ство -а с
птáша -ати -ат с; óк -шкá  

-шкíв м; áчій
пташкáрь -њ -рΐв м;  

рьскый; ство -а с
пубéрта -ы ж; áлный
пубертяк -а -ів м; 

пубертњчка -ы -чок ж
пýбліка -ы -лік ж; 

публíчный
публікáція -ії -ій ж; 

публікáчный
публіковáти -ýю -ýють зав. і 

незав.; ный; п. ся
публіцíстіка -ы ж; 

публіцíста -ы -тів м; 
публіцíстка -ы -ток ж;  
íчный; íчно/ї адв.

публіцíта -ы ж; публіцíзм  
-у м

публíчный; о/ї адв.; ость 
-и ж

пуд -у -дів м; óвый
пýдель -для -длїв м; 

пýдлик -а -ів м; пýдлича  
-ати -ат с

пýдер пýдру м;  
пудрóвый

пýджати -ам -ають незав.; 
пýджаный; п. ся

пýдінґ у -ів м; óвый
пýдити пýджу пýдять незав.
пýдло (страшóк) -дла -дел с
пудрéнка -ы -нок ж
пудровáти -ýю -ýють незав.; 

п. ся
пýздро -а пýздер с
пуйдњк -á -íв м; пýйда  

-ы пуйд ж; пуйдњцькый 
(говорњчій ýкаючім 
діалéктом)

пук у -ів м (гокељвый)
пук -а -ів м;  

пýчік і пучóк -а -ів м
пук, пук-пук інтеръєк.
пукáлка -ы -лок

пýкати -ам -ають незав.;  
ня -я с

пýкель -кля -клїв м
пукéта і букета -ы -кéт ж;  

ка -ы -ток ж; óвый
пуклíця -ї -лíць ж
пуклћна -ы -лћн ж
пýкнути -нуть зав.; тый
пулз -у м; -óвый; áція -ії ж
пулзовáти -ýють незав.;  

ня -я с
пуловéр -а і -éра м; 

пулóвéрик -а -ів м; óвый
пулт -а -тів м; ик -а -ів м;  

óвый
пулњк -á -íв м; пýлька -ы  

-лёк ж; лча -ати -ат с; ля 
-яти -ят с; њчій

пýма -ы -ум ж
пýмпа -ы пумп ж; -óвый
пумпáрь -њ -ΐв м; ка -ы -рёк 

ж (слов.)
пýмпкы -пок мн.
пункт -у -тів м; ик -а -ів м;  

óвый
пунктуáлный; о/ї адв.;  

ость -и ж
пунктуáція -ії ж; áчный
пýнкція -ії -ій ж; кчный
пунц -у м; óвый
пунч -а/-у м; óвый
пýнча -і пунч ж
пунчóха -ы -чóх ж; 

пунчóшка -ы -шок ж;  
óвый

пýпава -ы -пав ж; -ка -ы -вок 
ж; ча -ати -ат с; óвый

пýпик -а -ів м; пýпчік -а -ів 
м; óвый

пупíла -ы -пíл ж
пупкáтый м і ад.
пупкáч -á -íв м
пупковћна -ы ж; óвый
пупóк пупкá -íв м; чік -а  

-ів м; чћско -а -ћск м;  
óчный

пурíста -ы -тів м; ка -ы  
-ток ж; íзм -у м; íчный;  
íчно/ї адв.

пурíн -а м; óвый
пурітáн -а -нів м; ка -ы -нок 

ж; ньскый; ньскы адв.; 
ство -а с

пýрпур -а м; óвый
пурпурóвочервéный

пустΐти -тΐють незав.
пустћти пýщу пýстять зав.;  

éный; п. ся; п. сі
пустќй; о адв.; óта -ы  

-тóт ж
пустќнник -а -ів м
пустќня -ї -тќнь ж; ёвый
пýстнути -ну -нуть незав.;  

тый
пустовáти -ýю ýють незав.; 

ня -я с
пустослóвный; о/ї адв.;  

ость -и ж; слóвя с
пустошќтель -я -лїв м;  

ка -ы -лёк ж; льскый;  
ство -а с

пустошќти -у -ать незав.;  
íня -я с

путанћна -ы -нћн ж;  
óвый

пýтати -ам -ають незав.; 
п. ся

пýтко -а -ток с; óвый
пýтник -а -ів м; нічка -ы  

-чок ж; путнíцькый
пýто -а пут с; óвый
путовáти -ýю -ýють незав.;  

ня -я с
путóвный
путь -тћ -тéй ж; љвый
пух -у м; пушóк -шкá м
пухќрь -њ -рΐв м; ик -а -ів 

м; чік -а -ів м; чáстый
пухкќй; о адв.; ость -и с
пýхло -а -хел с; ый
пухнáстый; о адв.
пýхнути -ну -нуть незав.
пýцер -а -ів м
пуцовáти -ýю -ýють незав.; 

п. ся; п. сі
пуцóвка -ы -вок ж; óвый
пýцька -ы -цёк ж; óвый;  

áстый
пýця (дїт.) -яти -ят с;  

іня -њти -њт с
пуч -у -ів м
пучáти -чíть -чáть незав.
пýчіти -у -ать незав.; п. ся
пучнΐти -ΐю -ΐють незав.
пýшка -ы -шок ж; очка -ы  

-чок ж; пущћско -а -ћск ж
пушкарћти -ю -ять незав.;  

íня -я с
пушкáрь -њ -рΐв м; рьскый; 

ство -а с

пушкáрьпст
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пýшный
пущáти -ам -áють незав.; 

п. ся
пýщій пýща пýще комп. 

адъєк.; (пустќй) 
Пýщіня і Пущáня (церьк.)  

-я с
пхати -áю/-áм -áють незав.; 

п. ся
Пхйонґњнґ -у м;  

њньскый
пчóла -ы пчол ж; ка ы -лок 

ж; пчóлїй
Пчолћне -ого с; Пчолинчáн 

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
пчолћньскый

пчóлник -а -ів м
пчолярћти -ю -ять незав.
пчолњрь -њ -рΐв м; ка -ы  

-рёк ж; рьскый;  
ство -а с 

пшенíця -ї -нíць ж; нíчка -ы 
-чок ж; ный

пшенíчный; њнка -ы ж
пшéно -а с; óвый
пшќвка -ы  -вок ж
пштрос -а -ів м; сїй; њчій
пядь -ди -дей ж
пянΐти -ΐю ΐють незав.

пянíця -ї -нíць м і ж
пянќй; о адв.
пњнство -а с
пясть -ти -тей ж;  

тýк -á -íв м
пятá -ы пят ж; óвый
пятáк -á -íв м; áчка -ы -чок 

ж; áцькый; пњтый, пњта
пятéро -ых нум.
пятероњкый  

і пятерáкый нум.
пятћна -ы -тћн ж; óвый
пњтка -ы -ток ж
пяткáрь -њ -рΐв м; ка -ы -рёк 

ж; рьскый
пятнáдцятеро -ых
пятнáдцять чісл.; тый;  

тéро
пятнáдцятьрíчный
пњтніця -ї -ніць ж;  

ічка -ы -чок ж; ный
пњтно -а -тен с
пятоклáсник -а -ів м
пятолизáч -á -íв м;  

ка -ы -чок ж; цтво
пять -ёх; пњтый -ого
пятьверьствóвый -ого
пятьдесњт; ый;  

ка -ы -ток ж

Пятьдесњтніця (церьк).  
-ї ж

пятьдесњтник -а -ів м;  
нічка -ы -чок ж

пятьдесятрíчный
пятьдΐлный
пятьднљвый 
пятьізбóвый
пятькілóвый -ого; ка 

(сленґ.) -ы -вок ж
пятькорунáчка -ы -чок ч
пятьміліонóвый
пятьмíстный
пятьмісњчный
пятьпроцентный
пятьраз; разóвый
пятьрамéнный
пятьрíчный
пњтьсто
пятьстокілометрóвый
пятьстóпный
пятьсторíчный
пятьстокорунóвый
пятьтíсячный
пятьтóмный
пятьтонóвый
пятьугóлник -а -ів м
пятьштокóвый
пятьязќчный

Р
раб -а -ів м; скый; ство -а 

с; ыня -ї -ынь ж
рáбат -у м
рáбін -а -ів м; ньскый
рабовáти -бýю -бýють 

незав.; ный
рабовáня -я с
рабовáчка -ы -чок ж
рабовлáстник -а -ів м;  

ницькый; цтво с
рáґбі незм.
рáґлан -у -ів м; раґланóвый
раґý незм.
рад адв. і предік.
рáда -ы рад ж
рáдар -у -ів м; óвый
радіáлный; о/ї адв.
радіáн -у м
радіáтор -а -ів м; óвый
радіáція -ії ж; радіáчный

рáдій -я м; радіóвый
радікáл -а/-у -ів м
радікалíзм -у м; 

радікалíста -ы -ів м;  
íчный; о адв.

радікалізовáти незав. і зав.; 
ный; р. ся

радікáлный; ость -ти ж;  
о/ї адв.

рáдіо -а рáдій с;  
радіóвый

радіоавтоґрáф -у -ів м
радіоавтоґрáфія -ії -ій ж
радіоактíвный; ость -ти ж; 

о/ї адв.
радіоаматéр -а -ів м; ка  

-ы -рок ж; рьскый; ство 
-а с

радіовќступ -у -ів м
радіóвка -ы -вок ж

радіоґрáм -у -ів м
радіожурнáл -у -ів м
радіоізотóп -а м
радіоінформáція -ії -ій ж;  

інформáтор -а -ів м;  
ка -ы -рок ж;  
рьскый; ство -а с

рáдіолїчíня -я с
радіолóґія -ії ж; лóґ -а  

-ів м; лоґічка -ы -чок ж;  
лоґíчный

радіолокáтор -а -ів м
радіолокáція -ії -ій ж; 

радіолокáчный
радіометеоролóґія -ії -ій ж; 

íчный
радіомéтер -тра -ів м
радіомехáник -а -ів м;  

мехáнічка -ы -чок ж
радіомонтáж -у -ів м

радіомонтáжпýшный
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радіонавіґáція -ії -ій ж;  
навіґáтор -а -ів м;  
навіґáчный

радіоприїмáч -а -ів м
радіорелáція -ії -ій ж
радіорефлéктор -а -ів м
радіосіґнáл -у -ів м
радіостанíця -ї радіостанíць 

ж; нічный
радіотелеґрáм -у -ів м
радіотелеґрáфія -ії -ій ж;  

телеґрафíста -ы  
-ів м; ка -ы -ток ж;  
телеґрáфный і фічный; 
о/ї адв.

радіотелескóпія -ії -ій ж;  
телескóп -у -ів м

радіотелефóн -у -ів м; ный
радіотерáпія -ії ж
радіотéхніка -ы -ік ж;  

тéхнік -а -ів м; чка -чкы  
-чок ж; технíчный

радіоцентрáла -ы -áл ж
радíста -ы -ів м; тка -ы  

-ток ж
рáдити -джу -дять і незав.; 

рáдженый; р. ся
раджíня -я с
рáдый рада рáдо мн. рады 

адв., предік.
рáдный м і адв.
рáдно, предік.
рáдованкы -нок ж лем мн.
рáдовати -дую -дують 

незав.; р. ся
рáдованя -я с
радóвый
радодáйный; о/ї адв.;  

ость -и ж
Радослáв -а м;  

Радослáва -ы ж
радостник -а -ів м
радóстный; о адв.
рáдость -и ж
рáдуга і рáйдуга -ы радýг 

ж; радугóвый
рáдця -ї -ів м; радкќня -ї  

-кынь ж; радцљвскый
рáдше адв.
раз адв.
разáнтный; о/ї адв.
разáнція -ії ж
рáзія -ії -ій ж
рáзити рáжу рáзять незав.; 

ражíня с; рáженый

рай -ю -їв м; скый;  
(по) скы адв.

рáйбати незав.; ня с; 
рáйбаный 

райбáчка -ы -чок ж
рáйза -ы райз ж
райзовáти незав.
рáйник -а -ів
райóн -а/-у -ів м; райóнный
районізáція -ії -ій ж; 

районізáчный
районізовáти незав.; ня с; 

ный
районовáти незав.; ня с
рáйткы -ток ж лем мн.
райтовáти незав.
рак -а -ів; рáчок рáчка 

рáчків м; рáча -ти -ат с; 
рáчій

ракáш -а -ів м; óвый
ракéта -ы ракéт; ракéтка -ы 

-ток ж; óвый
ракетізáція -ії ж
ракетомéт -у -ів м
ракетоплáн -у -ів м
ракíя -ії ж
раковћна -ы ж; óвый 
рáкош -у -ів м
Ракýсько -а с і Áвстрія -ії ж; 

Ракушáн і Австріњк -а -ів 
м; ка і чка -ы -нок/-чок ж; 
ракýскый і австрíйськый

РакýськоУгóрсько -а с і 
ÁвстроВéнґрія -ії ж

рáм -у -ів м; óвый; рáмик 
-а -ів м і рáмок рамкá 
рамкíв м; рáмочок -чка  
-ів м

рамáрь -њ -ΐв м; скый;  
ство -а с

рамовáти -мую -мують 
незав.; ный

рамовáня -я с
рамóвк
рáмпа -ы рамп ж
рáна -ы ран ж; óвый; 

рáнка -ы -нок ж
ранґ -у -ів м
рáнде незм. с
рандевý незм. с
ранћти рáню рáнять незав.; 

ранéный
рáнник -а -ів м
рáно -а рáн с; рáнный; 

ранΐшнїй

рáно; ранéнько адв.
рапавíти незав.
рапáвый; ость -и ж
рапíдный; о/ї адв. (слов.)
рапкáлка -ы -лок ж і рапкáч 

-á -íв м; ка -ы -чок ж
рáпкати незав.; ня с
рáпорт -у м
рапортовáти -тýю -тýють 

незав.; áный
рапортовáня -я с
рапотáти рапóчу рапотњть 

незав.; ный
рапотáня -я с
рапотáчка -ы -чок ж
рапсóдія -ії -ій ж; 

рапсодíчный
рапчáти незав.
рáпша -ы рапш ж і 

рапшáнка -ы -нок ж
рарíта -ы раріт ж; рарíтный
рáса -ы рас ж; расóвый;  

ость -и ж; о адв.
расíзм -у м; расíста -ы  

-ів м; расíстка -ы -ток ж; 
расістíчный; о адв.

рáстер -тра -ів м
Растіслáв -а м
ратіфікáція -ії -ій ж; 

ратіфікáчный
ратіфіковáня -я с
ратіфіковáти -кýю -кýють 

незав.; ный
ратíця -ї ратíць ж; ратíчка  

-ы -чок ж
ратовáти -тýю -ють незав.;  

ня с; ный
ратýнок -нка -нків м
раф і ряф -у -ів м; óвый; 

рáфик -а -ів м
рафінáда -ы -над ж
рафінáція -ії -ій ж; 

рафінáчный
рафінéрія -ії -ій ж; 

рафінéрьскый
рафіновáный; о/ї адв.;  

ость -и ж
рафіновáти -нýю -нýють 

незав.; ня с; ный
рахéтля -ї -тель ж; ёвый
рахітíзм -у м; рахітíчный
раховáня -я с
раховáти -ýю -ють незав.; 

раховáный
рахотáня -я с

рахотáнярадіонавіґáція
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рахотáти рахóче рахóтять і 
рахóчуть незав.

рахýнок -нка -нків м; 
рахункóвый

раціоналізáтор -а -ів м;  
рьскый

раціоналізація -ії ж; 
раціоналізáчный

раціоналíзм -у м; 
раціоналíста -ы -ів м;  
тка -ы -ток ж; íчный;  
о адв.

раціоналізовáти -зýю  
-зýють незав. і зав.; ный

раціонáлный; о/ї; ость  
-и ж

рáція -ії -ій ж
рáчіти зав. і незав.; р. ся
рачковáти -кýю -ють незав.; 

ня с
рашелћна -ы ж;  

óвый; рашелинáтый, 
решелинћстый, 
рашелиновћтый

рашелинћско -а -нћск с
рашелћнник -а -ів м
рáшпель -пля -плїв м
рашплёвáти незав.; ня с; 

рашплёвáный
рвáти рвý рвýть незав.; 

рвáня с; рвáный
рвáч рвачá -íв м; чка -ы  

-чок ж
реаґéнт -а -ів м
реаґéнція -ії -ій ж; 

реаґéнчный
реаґовáти незав. і зав.;  

ня с
реактíвный; ость -и ж
реактівовáти незав. і зав.; 

ный
реактолóґія -ії ж; 

реактолоґíчный
реáктор -а -ів м
реакціонáрь -њ -ΐв м; ка -ы 

-рёк ж; скый; ство -а с
реáкція -ії -ій ж; реáкчный; 

о/ї адв.; ость -и ж
реалізáтор -а -ів м;  

рьскый
реалізáція -ії -ій ж; 

реалізáчный
реалíзм -у м; реалíста  

-ы -ів м; тка -ы -ток ж; 
реалістíчный; о адв.

реалізовáти незав.; ня с; 
реалізовáный; р. ся 

реáлный; ость -и ж;  
о/ї адв.

реáлія -ії ж
реаматерізовáти -зýю  

-зýють зав. і незав.; ный
ребарбóра -ы ребарбóр ж; 

ребарборóвый
ребéка -ы -бек ж
рéбел -а -ів м
ребелáнт -а -ів м; тка -ы  

-ток ж ; ребелáнтьскый;  
ство -а с

ребéлія -ії -ій ж
ребеловáня -я с
ребеловáти незав
ребринњк -á -íв м
ребрћстый; о адв.
рéбро -а -ер с; óвый; 

рéберко -ка -рок с
рéбус -а м; óвый
реву м
ревалвáція -ії ж; вáчный
ревалвовáти зав. і незав.; 

ный
рéванш -у м
реваншíзм -а м; 

реваншíста -ы -ів м;  
íчный

реваншовáти ся -шую ся  
-шують ся зав. і незав.

реверéнд -а -ів м
реверéнда -ы -ренд ж
рéверз -у м
ревідовáти -дýю -дýють 

незав. і зав.; ный
ревíзія -ії ж; ревíзный
ревізіонíзм -ма м; 

ревізіонíста -ы -ів м;  
ка -ы -ток ж; íчный

ревíзор -а -ів м; ка -ы -рок 
ж; рьскый

рéвір -у -ів м; ный
ревíрник -а -ів м (слов.)
рéвма -ы ж
ревматíзм -у м; 

ревматíчный
ревмáтік -а -ів м; 

ревматíчка -ы -чок ж
револвéр -а/-у -ів м;  

óвый
ревóлта -ы -вóлт ж
револтовáти -тýю -тýють 

незав.

револуціонáрь -њ -ΐв м;  
ка -ы -рёк ж; скый

револýція -ії ж; 
револýчный; о/ї адв.;  
ость -и ж

револуціонізовáти -зýю  
-зýють незав. і зав.; ный

ревЂ незм.; ревуáлный
регабілітáція -ії -ій ж; 

регабілітáчный
регабілітованя -я с
регабілітовáти незав.;  

ный; р. ся
регóльник -а -ів м; 

регóльнічка -чкы -чок ж; 
регольнћцькый

регóля -ї -ей ж
рéгот -у м
реготáти ся -ам ся -ають ся 

незав.; ня с
реготΐти ся -чу ся -чуть ся 

незав.
реґáл -у -ів м; óвый
реґáта -ы -ґат ж
реґенерáція -ії ж; áчный
реґенерáтор -а м
реґенеровати -рую -рýють 

незав.; ный; р. ся
рéґент -а -ів м; ка -ы -ток ж; 

тьскый
реґімéнт -у -ів м
реґіóн -а м
реґіоналíзм -а м
реґіонáлный; о/ї адв.;  

ость -и ж
реґíстер -тра -ів м; 

реґістрóвый
реґістрáтор -а -ів м; ка -ы 

-рок ж
реґістратýра -ы -тур ж
реґістрáція -ії ж; áчный
реґістрачка -ы -чок ж
реґістровáти -рýю -рýють 

незав.; ня с; ный
рéґрес -у -ів м
реґресíвный; о/ї адв.;  

ость -и ж
реґрéсія -ії -ій ж
реґрýт -а -ів м; 

реґрýтьскый
реґрутовáти ся незав.
реґрýтчіна -ы ж
реґýла -ы -ґул ж
реґулáрный; о/ї; ость  

-и ж

реґулáрныйрахотáти
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реґулáтор -а -ів м
реґулáція -ії ж; реґулáчный
реґуловáня -я с
реґуловáти незав.; ный 
редаґовáти незав.; ня с;  

ный
редáктор -а -ів м; ка -ы -рок 

ж; рьскый; ство -а с
редакторовáти -рýю -рýють 

незав. і редакторћти -рю 
-рять незав.

редáкція -ії -ій ж; 
редáкчный; о/ї адв.

редіґовáти -ґую -ґують 
незав.; ный

редіґовáня -я с
рéдія -ії (арх.)
редуковáти -кýю -кýють 

незав.; ный
редýктор -а -ів м
редýкція -ії ж; редýкчный
редундáнція -ії ж; 

редундáнтный
рéдьков рéдькви рéдьквей 

ж; рéдьковка -ы -вок ж;  
óвый

реедíція - ії ж
рееміґрáція -ії ж
рéжім -у м; óвый
режіровáти -рýю -рýють 

незав.; ный
режісéр -а -ів м; ка -ы -рок 

ж; рьскый; ство -а с
рéжія -ї ж; режíйный
резéрва -ы резéрв ж; ный
резéда -ы ж (бќлька, квíтка)
резервáція -ії -ій ж 
резервоáр -а/-у м
резервовáный; о/ї адв.;  

ость -и ж
резервовáти -вýю -вýють 

незав. і зав.
резіґнáція -ії ж
резіґновáный; о/ї адв.;  

ость -и ж
резіґновáти -ґную -ють 

незав.
резідéнт -а -ів м; тьскый
резідéнція -ії -ій ж
резíдуум -ума м; 

резідуáлный
резістéнція -ії -ій ж; 

резістéнтный
резолýтный; о/ї адв.;  

ость -и ж

резолýція -ії -ій ж
резонáтор -а -ів м
резонáнція -ії -ій ж; 

резонáнчный
резоновáня -я с
резоновáти незав.
резорт -у м; ный
резултáт -у м
резюмé незм. с
резюмовáти незав. і зав.
рекапітулáція -ії -ій ж; 

рекапітулáчный
рекапітуловáти незав. і зав. 
рекваліфікáція -ії -ій ж; 

рекваліфікáчный
рекваліфіковáти незав.  

і зав.; ный
рéквієм незм. с
реквізíта -ы реквізíт ж; 

реквізітóвый
реквізітáрь -њ -ΐв м;  

ка -ы -рёк ж
реквірáція -ії -ій ж; áчный
реквіровáти незав. і зав.;  

ный
реклáма -ы реклáм ж; 

реклáмный
рекламáція -ії -цій ж; 

рекламáчный
реклáмник -а -ів м; 

реклáмнічка -ы -чок ж
рекламовáня -я с
рекламовáти незав.; ный 
рекоґносковáти незав.;  

ный
рекоґноскáція -ії ж
рекомáндо -а -манд с і адв.
рекомендáція -ії -ій ж
рекомендовáти -дую  

-дують незав.; ный
рекомпензовáти -зýю  

-зýють незав. і зав.
реконвалесцéнт -а -ів м; ка 

-ы -ток ж
реконвалесцéнція -ії -ій ж; 

реконвалесценчный
реконштрýкція -ії -ій ж; 

реконштрýкчный
реконштруовáти -уýю  

-уýють незав. і зав.; ный 
рéкорд -у -ів м; ный,  

óвый; но/нї адв.
рекордéр -а -ів м; ка -ы  

-рок ж; рьскый; ство  
-а с

рекреáнт -а -ів м; ка -ы -ток 
ж; тьскый

рекреáція -ії ж; 
рекреáчный; о/ї адв.

рекреовáня -я с
рекреовáти незав.; ный; 

р. ся
рекріміновáти незав.
рекрімінáція -ії ж
рéктор -а -ів м; ка -ы -рок 

ж; ректóрьскый; ство  
-а с

ректорáт -у -ів м; ный
ректоровáти незав.; ня с
рéку адв.
рекултівáція -ії ж; 

рекултівáчный
релаксáція -ії -ій ж; 

релаксáчный
релаксовáти незав і зав.
релатівíзм -у -ів м; 

релатівíста -ы -ів м; 
релатівíстка -ы -ток ж;  
íчный; о/ї адв.

релатíвный; о/ї адв.;  
ость -и ж

релáція -ії -ій ж; релáчный
релé незм. а
релевáнтный; о/ї; ость 

-и ж
рéлі незм.с
реліґíйный; о адв.; ость 

-и ж
реліґіóзный; о адв.; ость 

-и ж
релíґія -ії -ій ж
релíквія -ії -ій ж
релікт -у м; ный, óвый
рельџф -у -ів м; 

рельџфный
ременíця -ї -íць ж
ременњк -а -ів м
ремесéлник -а -ів м; чка  

-ы -чок ж
ремеселнíцькый; по 

ремеселнíцькы адв.;  
цтво -а с

ремесéлный; о/ї адв.;  
ость -и ж

ремéсло -а -ел с
ремíза -ы ремíз ж; óвый
ремізовáти зав. і незав.;  

ный
ремілітарізáтор -а -ів м
ремілітарізáція -ї -ій ж

ремілітарізáціяреґулáтор
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ремілітарíзм -у -ів м
ремілітарізовáти незав.  

і зав.
ремінéць -нця -їв м; ёвый
ремінісцéнція -ії ж
рéмінок -а -ів м; рéмінча  

-ати -ат с
ремінњрь -я -їв і ременáрь; 

ремінњрьскый; ство -а с
рéмінь -я -ів м; љвый
ремíсія -ії -ій ж; ремíсный
ремітéнда -ы ремітéнд ж
ремітéнт -а -ів м
ремітовáти незав.; ня с;  

ный
реморкéр -а -ів м
ремóска -ы -сок ж
Ренáта -ы ж
рендéшный; о/ї адв.
ренеґáт -а -ів м; тьскый;  

ство -а с
ренеґáція -ії -ій ж
ренесáнція -ії ж; 

ренесáнчный
ренéта -ы -нет ж  

(сóрта њблок)
реновáція -ії -ій ж; 

реновáчный
ренововáти незав.; ня с;  

ный 
реномé незм. с
реномовáный
рéнта -ы рент ж; рентóвый
рентабíлный; о/ї адв.;  

ость -и ж
рентґéн -у -ів м; óвый
рентґеновáти незав.; ня 

с; ный
рентґенолóґія -ії ж; лóґ  

-а -ів м; лóґічка -ы -чок;  
лоґíчный

рентовáти ся -ує ся зав. і 
незав.; ный

реорґанізáтор -а -ів м;  
ка -ы -рок ж

реорґанізáція -ії -ій ж; 
реорґанізáчный

реорґанізовáти незав. і 
зав.; ня с; ный 

реостáт -у -ів м; íчный
репарáт -у -ів м
репарáція -ії -ій ж; 

репарáчный
репаровáти незав. і зав.;  

ня с; ный

репатріáнт -а -ів м;  
ка -ы -ток ж; тьскый

репатріáція  -ії ж; 
репатріáчный

репатріовáти незав. і зав.; 
ный

репелéнт -у -ів м; ный
репертоáр -у -ів м; овый, 

ный
репетíтор -а -ів м; ка -ы  

-рок ж
репетíція -ії -ій ж
репíй -я -їв м
рéпик -а -ів м
рéпка -ы ж
рéпліка -ы рéплік ж
репортáж -у -ів м; ный
репортéр -а -ів м; ка -ы  

-рок ж; рьскый
репортовáти незав.; ный
репрезентáнт -а -ів м; ка  

-ы -ток ж
репрезентáція -ії -ій ж; 

репрезентачный;  
о/ї адв.

репрезентатíвный;  
о/ї адв.

репрезентовáти незав.; ня 
с; ный

репріватізовáти незав.  
і зав.; ня с; ный

репрíза -ы репрíз ж; óвый
репрізовáти незав. і зав.;  

ня с; ный
репродуковáти незав.; ня 

с; ный
репродýктор -а -ів м; óвый
репродýкція -ії -ій ж; 

репродýкчный
репýбліка -ы -íк ж; 

републікóвый
ретóріка -ы ж; реторíчный
ретранслáція  -ії ж; 

ретренслáчный
ретроґрáдный; о адв.
ретроспектíва -ы ж; ный
рéтуш -ы ж
ретушовáня -я с
ретушовáти -шýю -шýють 

незав. і зав.; ный
реферáт -у -ів м; óвый
реферéндум реферéндума 

-мів м
реферéнт -а -ів м; ка -ы  

-ток ж; тьскый

реферéнція -ії -ій ж; 
реферéнчный

реферовáти незав.; ня с;  
ный

рéфлекс -у -ів м; ный
рефлéксія -ії ж
рефлексíвный; о/ї адв.;  

ость -и ж
рефлектовáти незав.; ня 

с; ный
рефóрма -ы рефóрм ж;  

ный
реформáтор -а  

-ів м; ка -ы -рок ж; 
реформáторьскый

реформáція -ії -ій ж; 
реформáчный

реформíзм -у м; 
реформíста -ы -ів м; ка  
-ы -ток ж; істíчный;  
о/ї адв.

реформовáти незав. і зав.; 
ня с; ный

рефрéн -у м; óвый
рефреновћтый; о/ї адв.
рефундáція -ії ж
рефундовáти незав. і зав.; 

ный
рéхлик -а -ів м
рехт парт.
рецензéнт -а -ів м; ка -ы  

-ток ж; тьскый; ство -а с
рецéнзія -ії -ій ж; 

рецéнзный
рецензовáти незав.; ня с; 

ный
рéцепт -у -ів м
рецептáрь -њ -íв м
рецéптор -а м
рецептýра -ы рецептýр ж
рецéпція -ії -ій ж; 

рецéпчный -ого м суб.; 
рецéпчна -ой ж суб.

рецéсія -ії ж; рецéсный
рецідíва -ы -дíв ж; 

рецідíвный
рецідівíзм -у м
рецідівíста -ы -ів м; ка -ы  

-ток ж
рецідівовáти незав.
реціпіџнт -а -ів м
реціпроцíта -ы ж; 

реціпрóчный; о/ї адв.
рецітáл -у м
рецітатíв -у м

рецітатíвремілітарíзм
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рецітáтор -а -ів м; рьскый; 
ство -а с (слов. в зн. 
декламáтор -а -ів м;  
-рьскый -ство -а с)

рецітáція -ії -ій ж; 
рецітáчный

рецітовáти незав.; ня с;  
ный 

реч -і ж; óвый
речí -ý речýть зав.; речéный
речíня -я речíнь с
рéчник -а -ів м; рéчнічка  

-ы -чок ж; ренíцькый; 
речнíцтво -а с (слов.)

речнћти незав.; речнéный
речнёвáнка -ы -нок ж (слов. 

в зн. стишóк про дΐти)
решетáрь -я -ів м
рéшерш -ы ж
решéто -а решéт с
решпéкт -у м
решпектовáти незав.; ня 

с; ный
рештаврáція -ії -ій ж; 

рештаврáчный
рештаврáтор -а -ів м; ка -ы 

-рок; рьскый; ство -а
рештавровáти незав. і зав.; 

ня с; ный
рештітýція -ії -ій ж; 

рештітýчный
рештруктуралізáція -ії ж; 

рештруктуралізáчный
рештрýкція -ії -ій ж; 

рештрýкчный
рібíзля -ї -їв ж  

(слов. вінíчка -ы -чок ж); 
рібізлљвый

рівџра -ы -вєр ж
рíвень (не є мі рíвень) м
рíвнати незав.; ня с; ный 

; р. ся
рівнћна -ы рівнћн ж; óвый
рівнќй; о адв.; ость -и ж; 

рівнéнькый; о адв.
рівнобíжный; о адв.;  

ость -и с
рівновáга -ы рівновáг ж; 

рівновáжный
рівнодéнный; ї адв.;  

ость  -и ж
рівнозвучный
рівнознáчный; о адв.;  

ость -и с
рівномéнный

рівномíрный; о/ї адв.;  
ость -и ж

рівнопрáвный; о/ї адв.;  
ость -и ж

рівнорамéнный (слов. 
в зн. рівнотéчій, 
рівнобедрóвый)

рівнорóдый; о адв.;  
ость -и ж

рівносторóннїй
рівноцíнный; о адв.;  

ость -ти с
ріг рóга рóгів м; ріжóк 

ріжкá ріжкíв м; рогáтый, 
рогóвый

рíджа -а с (гром.)
рíжа -ы ж і ріскáша -ы ж;  

óвый
рідинá -ы ж
різбáрь -њ -íв м; ка -ы -рёк 

ж; різбáрьскый; -ство -а с
Різдвó Різдвá с
рíзіко -а -зік с; óвый
рíзка -ы -зок ж
рíзкый; о адв.; ость -и
рíзлінґ -у -ів м; óвый
рíзник -а -ів м
рíзнути рíзну рíзнуть зав.;  

тый; різнýтя с 
різóто -а с
рік рóку рóків м; рóчок -чка 

-чків м; рóчный і рíчный 
рікá -ы рік ж; рíчка -ы -чок ж
Рім -а м; Рімáн -а -ів 

м; Рімáнка -ы -нок ж; 
рімскый

рім -у -ів м; рімóвый
рімовáти незав.; ня с;  

ный; р. ся
рімовачка -ы -чок ж
рімса -ы рімс ж
рімскокатолћцькый
рінґ -у -ів м
рінљвка -ы -вок ж; óвый
рíни -ей (гром.) ж
рінь -ї -нїв ж; рíнча -ти -ат с
ріск -у м
ріскантный; о/ї адв.;  

ость -и ж
ріскáша -ы ж і ріжá -ы ж
ріскнути -ну -нуть зав.; тый
рісковáти незав.; ня с
рісовáти незав.; ня с; ный 
рісýнок -нка -нків м
рітм -у -ів м; рітмíчный

рітмізáція -ії -ій ж
рíтміка -ы ж; рітмíчный;  

о/ї адв.; ость -и ж
рітмомелóдіка -ы ж;  

мелодíчный
рітмомелóдія -ії ж
рітуáл -у -ів м; рітуáлный;  

о/ї адв.; ость -и ж
ріхтáрь -њ -íв м; 

ріхтáрьскый (арх.)
рíчник -а -ів і рóчник
рїдћти -джу -дять незав.; 

рїджéный 
рїдкќй; о адв.; рїдóнькый; 

о адв.
рїдњва -ы ж
рΐзаный
рїзáнка -ы -ок ж
рΐзати -жу -жуть незав.; ня 

с; рΐзаный
рїзáчка -ы -чок ж
рїзбá -ы ж
рїзбарћти -рю -рять незав.; 

рїзбарΐня с 
рΐзнути зав.; рїзнýтя с
рΐпа -ы рїп ж
рїшáти незав.; ный
рїшéный
рїшќти незав.; рїшíня с
рћгати незав.; ня с
рћгнути -ну -нуть зав.; тый
рћзы рћз
рћпати і рќпати незав.;  

ня с; р. ся
рћпнути зав.; рћпнутя с;  

тый
рихтовáти незав.; ня с; 

р. ся
рќба -ы рыб ж; рќбка -ы  

-бок ж; рыбћско  
-а рыбћск ж; рыбњчій, 
рќбный

рыбáрик -а -ів м
рыбарћти рыбáрю 

рыбáрять незав.; 
рыбарΐня с

рыбáрь -њ -íв м; рыбáрька 
-ы -рёк ж; скый;  
ство -а с

рыбáчка -ы -чок ж  
(слов. в зн. рыбарΐня)

рыбячíна -ы ж (рыбњче 
мнњсо) і рыбинá -ќ ж

рќбник -а -íв м;  
óвый

рќбникрецітáтор
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рыбникáрьство -а с; 
рыбникáрь -њ м; скый

рыболóв -у/-а м; ный
рќґель рќґля -ів м
рќджік -а -ів м; óвый
рык -у м
рылёвáти незав.; ня с; 

рылёвáный 
рќло -а рыл с
рыль -я -їв м
рќля -ї рќль ж
рќнва і рінљвка -ы рќнев, 

рінљвок ж
рќнок -нка -ів; óвый
рќнта -ы рќнт ж
рынтáвый; о адв.;  

ость -и ж
рыпáк -á -íв м; рыпáчік  

-а -ів м
рќпати незав.; р. ся
рќпнути -ну -нуть зав.;  

тый
рысáк -á -ів м
рысь -я м; рќсїй
рытвћна -ы ж
рќти рќю рќють незав.; 

рќтя с 
рќтець -тця -їв м; кќня  

-ї -кынь ж; рытецькый;  
цтво -а с

рќцарь -я -їв м
рычáня -я с
рычáти незав.
рóба -ы роб ж
Рóберт -а -ів м
Робінзóн -а -ів м
робíтник -а -ів м; чка -ы  

-чок ж; робітнќй
робћти рóблю рóблять 

незав.; робéный; р. ся
рóбот -а -ів м
робóта -ы робóт ж
роботізáція -ії ж
робóтіка -ы ж
ровéсник -а -ів м; ічка -ы  

-чок ж; ровесницькый
рóвінь рóвени ж
ровинáтый
ровнáкый; о адв.
ровніця -ї -іць ж (слов. мат. 

в зн. рівнњня, уравнΐня)
рóвник -а -а м  

(слов. в зн. еквáтор)
рогáль -њ -íв і рогáч м
рогáтый

рóглик -а -ів м; рóгличок  
чка -ів м

рогнΐти рогнЂ рогнњть 
незав.; ня с

роговатΐти незав.
роговћна -ы -ин ж
рогóвый
рогóвка -ы рогóвок ж
рогóжка -ы -жок ж
род -а/-у -ів м; родóвый
родáк -á -íв м; чка -ы -чок 

ж; родáцькый
рóдео -еа с
роджéный
родинá -ы -ћн ж; родћнка  

-ы -нок ж; родћнный;  
о/ї адв.

родинкáрити ся незав.; 
родинáти ся незав.

родинкáрьскый; 
родинкáрьство -а с

родћско -а -ск с
рóдити -джу рóдять незав.; 

роджíня -я с; роджéный; 
р. ся 

рóдіч -а -ів м; родíчовскый
рóдічка -ы -чок ж  

і родћтелька -ы -лёк ж  
і родћльніця -ї ж

роднáк  -á -íв м; роднáкы  
мн. (арх.)

рододендрóн -а -ів м;  
óвый

родокóрїнь -я -їв м
Рождествó -а с; 

рождéственный
рожéн -жна -нів м
рóжок -жка -ів м
Розáлія -ії -ій ж
розáлія -ії ж (зоол.)
розáрія -ії ж і розáріум -а м
розбáбрати зав.; ный
розбáвити розбáвлю 

розбáвлять зав.; 
розбáвленый

розбáвлёвати незав.; ня 
с; ный

розбавлњти розбáвлям 
розбавлњють незав.; 
розбавлњный

розбагнћти зав.; 
розбагнéный

розбáгнївати незав.; ный 
розбалћти зав.; 

розбалéный

розбáлёвати незав.; ня с; 
ный 

розберáти незав.; ня с; 
розберáный

розбечáти ся зав.; 
розбечáный 

розбігáвый; ость -и ж
розбíгати ся зав.; ный; 

розбíгав єм ся  
(фразеол.) 

розбігáти незав.; ня с
розбíгнути зав.; тя с; 

розбíгнутый
розбíговати незав.; ня с
розбíйник -а -ів м; 

розбíйницькый;  
цтво -а с

розбіснΐти ся -нїю -нїють 
зав.; ня с; розбіснΐтый 

розбіснћти -ню -нять зав.;  
ня с; розбіснéный; р. ся

розбíснёвати незав.; ня с; 
ный 

розбісїдовáти -дую -дують 
зав.; ный; р. ся

розбісїдóвлёвати незав.; 
р. ся

розбивáти незав.; ня с;  
ный; р. ся

розбћти розóбю розобють 
зав.; тя с; розбћтый; 
р. ся

розбóвтати зав.; ня с; 
розбóвтаный 

розбóлёвати розбóлює ня в 
бóцї незав.

розболїкáти незав.; ня с;  
ный 

розболΐти -лїє -лїють  
і -лить -лять зав.;  
розболΐтый

розболочí -чý -чуть зав.; 
розболочéный; р. ся

розбомбардовáти незав.;  
ный 

розбрáтати зав.; 
розбрáтаный; р. ся

розбрќзнути ся розбрќзло 
ся зав.; тый 

розбрќзковати незав.;  
ный

розбродћти розбрóджу 
розбрóдять зав.; 
розброджíня с; 
розброджéный

розбродћтирыбникáрьство
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розброджáти і 
розбрóджовати незав.; 
розброджовáня с; 
розбрóджованый

розбрóджовати незав.; ня 
с; ный

розбрóїти розбрóю 
розбрóять зав.; розброΐня 
с; розброџный

рóзброй -ю -їв м
розбрóёвати -юю -юють 

незав.; ня с; ный
розбурчáти ся незав.; ный
розбýряти зав.; 

розбýряный
розбýхати ся незав.; ный
рóзбушка -ы рóзбушок ж
розвáга -ы ж
розваджáти незав.; р. ся
розвáдити зав. і незав.; 

розвáдженый; ость -и 
ж; р. ся

розвáжыти зав.; ня с; 
розвáженый

розважќти зав.; 
розвáжный; о/ї адв.;  
ость -и ж

розвáжовати незав.; ня с;  
ный; р. собі/сі

розвалћна -ы -лћн ж
розвалћти розвáлю 

розвáлять зав.; 
розвалéный; р. ся

розвáлёвати незав.; ный; 
р. ся

рóзвалка -ы -лок ж;  
очка -ы -чок ж

розвалцовáти -цую -цують 
зав.; ня с; ный

розвалцóвлёвати незав.;  
ня с; ный

розвалњти і роздрќляти 
зав.; ный; р. ся

розвáлькати зав. і 
розогнáти зав. (тΐсто)

рóзвар -у м
розварћти -рю -рять 

зав.; розварΐня с; 
розварéный; р. ся

розвáрёвати -рюю -рюють 
незав.; ня с; ный; р. ся

розведжéный
розвéзти розвéзу -зуть зав.; 

розвéзеный
розверещáти ся зав.; ный

розвернýти ся зав.; тый
розвертáти ся незав.; ный 
розвертΐти -чу -тять зав.; 

розверчéный
розвéрчовати незав.; 

розвéрчованя -я с; ный
розвеселћти розвесéлю  

-лять зав.; розвеселΐня с; 
розвеселéный

розвеселњти розвесéлям  
-ляють незав.; ня с 

розвесéлёвати -люю  
-люють незав.; ня с; ный

розвéсти розвéду -дуть 
зав.; розведжéный; р. ся

розвінчáти зав.; ный; р. ся
розвірЂхати ся  

зав. і незав.; ный
розвісћти -шу -сять зав.; 

розвíшеный
розвíшати зав.; 

розвíшаный 
розвíшовати -шую -шують 

незав.; ня с; ный
розвивáти незав.; ня с; 

р. ся 
розвћднёвати ся 

розвћднює ся незав.; ня с 
розвиднΐти ся зав.; 

розвиднΐня с; 
розвиднΐтый і 
розвиднéный

розвћти і розвћнути зав.;  
тя с; розвћтый; р. ся

розвћтый; розвћтость -и ж
рóзвод -у -ів м
розводжíня -я с
розводити і розводжáти, 

і розвóджовати незав.; 
розвóджованый; р. ся

розвóдка -ы -док ж
розвóжовати і розвожáти 

незав.; розвóжованый і 
розважáный

розводнёвати ся незав.;  
ный

розводнћти зав.; 
розводнéный; р. ся

рóзвой -ю м
розволїкáти незав.; ня с;  

ный
розволочí зав.; ня с; 

розволочéный
розволóчовати незав.; ня 

с; ный 

рóзвора -ы рóзвор ж; óвый
розвязáти -жу -жуть зав.;  

ня с; ный ; р. ся
розвњзовати незав.; ня с;  

ный; р. ся
розгайцовáти -цую -цують 

зав.; ня с; ный
розгайцóвлёвати незав.;  

ня с; ный
розганњти незав.; ня с; 

р. ся
розгартáти і розгортáти 

незав.; ня с;  
розгартáный і 
розгортáный

рóзглас -у -ів м і рáдіо -а с; 
розгласóвый і радіóвый; 
ость -и ж

рóзгляд -у м; óвый
розглядáти ся незав.
розглядΐти ся зав.
розгнΐвати зав.; о/ї адв.;  

ня с; ный; р. ся
розгнивáти ся і 

розогнивáти ся незав.;  
ня с

розгнћти ся і розогнћти 
ся зав.; розгнћтый і 
розогнћтый

розгóдный; ї адв.;  
ость -и (слов.)

розгóдця -ї -їв м (слов. в зн. 
шпортóвый сýдця)

розголосћти розголóшу 
розголóсять зав.; шíня с; 
шéный

розголóшовати незав.; ня 
с; ный

розгóмбати зав.; ня с;  
ный

розгóмбовати незав.; ня 
с; ный

розгóрёвати ся розгóрює ся 
незав.; ный; ня с 

розгорΐти ся розгорить ся  
-рять ся зав.;  
розгорΐтый

розгорнýти зав.; тый
розгородћти -джу -дять 

зав.; розгороджíня с; 
розгороджéный

розгорóджовати незав.; ня 
с; ный

розгортáти і розгартáти 
незав.; ня с; ный

розгортáтирозброджáти
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розгорячíти -чу зав.; ня с; 
розгорячéный; р. ся

розгорњчовати -чую незав.; 
ня с; ный; р. ся

розгрáбати зав.; ня с; ный 
розгрáбовати -бую -бують 

незав.; ня с; ный
розгрéбсти -бу -буть зав.; 

розгрéбленый; р. ся 
(курка)

розгрїбáти незав.; ня с;  
ный

розгрїшќти зав.; 
розгрїшíня с; ный

розгрїшáти незав.; ня с
розгрызáти незав.; ня с;  

ный
розгрќзовати незав.; ня 

с; ный
розгрќзти і розгрќзнути 

розгрызý розгрызýть 
зав.; розгрызéный і 
розгрызнýтый

роздавáти -даю -дають 
незав.; ня с; ный; р. ся

роздавáч -á -íв м; ка -ы  
-чок ж

роздавћти -влю -влять 
зав.; роздавéный і 
роздавлéный

роздáвлёвати незав.; ня 
с; ный 

роздавлњти незав.; ня с;  
ный

роздатћ роздáм -дадуть 
зав.; нќй; р ся

роздвоџность -ти ж
роздвóёвати незав.; ня с;  

ный; р. ся
роздвоΐти зав.; ня с; ный; 

р. ся 
роздерáти незав.; ня с;  

ный; р. ся 
роздéрти зав.; тя с; 

роздéртый; р. ся
розджáмити зав.; 

роджамлΐня с; 
розджáмленый

розджáмовати незав.;  
ня с; розджáмованый і 
розджáмлёваный

роздзљбати зав.; ня с;  
ный; р. ся 

роздіскутовáти -тýю -тýють 
зав.; ный

рóздїл -у -ів м
роздїлћти зав.; роздїлíня 

с; ный
роздΐлёвати незав.; ня с;  

ный
роздΐлник -а -ів м
роздΐлный; о/ї адв.; ость 

-и ж
роздобывáти незав.; ня 

с; ный
роздобќти роздобýду -дуть 

зав.; роздобќтя с; тый 
роздогáдати ся і здогáдати 

ся зав.; ня с
роздогáдовати ся незав.;  

ня с
роздрáпати зав.; ня с;  

ный; р. ся
роздрáповати незав.; ня с; 

ный; р. ся
роздрќляти зав.; ня с;  

ный
роздрќлёвати незав.; ня 

с; ный 
роздробћти -блю -блять 

зав.; роздроблΐня  
-я с; роздроблéный  
і роздробéный; р. ся

роздроб(л)éность -и ж
роздрóблёвати незав.; ня 

с; ный; р. ся 
роздротовáти і 

роздрутовáти зав.; ня 
с; ный

роздротóвлёвати і  
-утóвлёвати незав.; ня 
с; ный

роздувáти незав.; ня с;  
ный

роздýмати зав.; ня с; ный; 
р. ся; р. собі/сі 

роздýмовати -мую -мують 
незав.; ня с; р. ся; р. 
собі/сі

розрудћти -рю -рять зав.;  
éный

роздусћти роздýшу  
-сять зав.; роздушíня  
-я с; роздушéный і 
роздусéный; р. ся

роздýти -дýю -дýють зав.; 
роздýтя с; роздýтый; 
р. ся

роздýшовати незав.; ня с; 
ный

розжалћти розжáлю зав.;  
ня с; ный

розжáлёвати незав.; ня с; 
ный 

розжалостћти -щу -стять 
зав.; розжалощéный; 
р. ся

розжáрёвати незав.; ня с;  
ный; р. ся

розжарћти -рю -рять зав.;  
рΐня с; розжарéный 

розжýвати зав.; ня с; ный
розжýвовати незав.; ня с; 

ный
роззелéнёвати ся незав.
роззеленΐти ся зав.; тый
роззерáти ся незав.; ня с; 

ный
роззеленћти зав.; 

роззеленéный
роззерáти ся незав.; ня с
роззлостћти -щу -стять 

зав.; злощéный
роззурћти -рю -рять зав.;  

éный; о/ї адв.; еность  
-и ж; р. ся

розігрáти ся зав.; 
розігрáтый і розігрáный

розќйти ся розќйду ся зав.
розладћти розлáджу 

розлáдять зав.; 
розладжéный; о/ї адв.;  
ость -и ж; р. ся

розлáджовати незав.; ня с; 
ный; р. ся

розлакомћти розлакóмлю  
-лять зав.; розлакомéный 
і розлакомлéный 

розламáти і розломћти 
розлáмлю -лять зав.; 
розламáня -я с; 
розламáный і 
розломéный; р. ся

розлáмлёвати незав.; ня с; 
ный; р. ся

розлежáти ся -жу ся -жать 
ся зав.; ный

розлéжовати ся незав.
рóзлет -у м
розлетΐти ся розлéчу 

ся розлéтять ся зав.; 
розлечíня с;  
розлечéный

розлíчный; о/ї адв.;  
ость -и ж

розлíчныйрозгорячíти
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розлїзáти ся незав. 
розлїзáме ся по свíтї 
(фразеолоґ.) 

розлΐзовати ся незав; 
розлΐзуєме ся 
(фразеолоґ.)

розлΐзти ся зав.; розлΐзли 
сьме ся (фразеолоґ.); 
розлΐзеный

розлїнивíти ся зав. і незав.; 
ня с; розлїнивíтый

розлїпћти розлΐплю зав.; 
пíня с; розлїпéный і 
розлїплéный; р. ся

розлїплњти незав.; ня с;  
ный; р. ся

розлΐплёвати незав.; ня с; 
розлΐплёваный; р. ся

рóзлїт -у м
розлїтáти ся незав.; 

розлїтáв єм ся 
(фразеолоґ.) 

розлїтáный; такќй єм 
розлїтáный (фразеолоґ.)

розливáти незав.; ня с;  
ный; р. ся

розлишќти зав.; р. ся
розлћшуючій
розлћшовати незав.; р. ся
розллњти -ллΐю зав.; 

розллњтый; р. ся
розложќтелный; ость -и ж
розложќти зав.; 

розложéный; р. ся
розломћти і розламáти  

-млю зав.; розломéный  
і розломлéный; р. ся

розлýка -ы розлýк ж
розлупћти -плю -плять 

зав.; розлуплéный і 
розлупéный; р. ся

розлуплњти незав.; 
розлуплњный; р. ся 

розлýплёвати незав.; 
розлýплёваный; р. ся

розлучáти і роздїлњти 
незав.; ня с; 
розлучéный; р. ся

розлучíти і роздΐлћти зав.; 
ня с; розлучéный; р. ся

розлýчовати і роздΐлёвати 
незав.; ня с; ный; р. ся 

розлýчный  
і роздΐлный;  
о/ї адв.; ость -и ж

розлýщіти і розлЂщіти 
зав.; розлущíня с;  
лущéный і лющéный; 
р. ся

розлущáти і розлющáти 
незав.; ня с; ный; р. ся

розлýщовати і 
розлЂщовати незав.;  
ня с; ный; р. ся

розмагáти ся незав.; ня с
розмáзати -жу -жуть зав.;  

ня с; ный
розмáзовати незав.; ня с; 

ный
розмалёвáти ся зав.; ный
розмарíя -ії -ій ж; 

розмаріљвый
розмáрнёвати незав.; ня с
розмарнћти розмáрню зав.; 

ня с; нéный
розмáрный; о/ї адв.;  

ость -и ж
розмастћти -щу -стять зав.; 

розмащíня с; щéный
рóзмах -у -ів м
розмáхнути ся зав.; 

розмахнýтый
розмáховати ся незав.
розмачáти -ам -чають зав.; 

р. ся
розмáщовати незав.;  

ня с; ный
розмéлёвати незав.;  

ня с; ный
розмерзáти ся розмéрзать 

ся розмерзáють ся незав.; 
ня с

розмéрзнути ся 
розмéрзнуло ся і 
розмéрзло ся зав.; тый 

розмéсти розмéту 
розмéтуть зав.; 
розмéтеный

розметáти розмéчу 
розмéчуть зав.; 
розметáный

розмінћти розмíню 
розмíнять зав.; розмінΐня 
с; розмінéный

розмінњти незав.; ня с;  
ный

рóзмір -у -ів м; óвый
розмíрёвати незав.;  

ня с; ный
розмíряти зав.; ня с; ный

рóзміт -у м 
розмíтовати незав.; ня с;  

ный
розмíтовати ся незав.; не 

розмíтуй ся  
(фразеол.)

розмыслћти ся, сі і 
роздýмати ся, сі 
розмќслю ся, сі 
зав.; розмыслΐня с; 
розмыслéный

розмыслњти ся незав.;  
ня с

розмышлњти і 
роздýмовати незав.;  
ня с

розмќти -мќю -мќють зав.; 
тый; р. ся

розмывáти розмќвать 
незав.; ный; р. ся 

розмножќти зав.; 
розмножíня -я с; 
розмножéный; р. ся

розмнóжовати незав.; ня 
с; ный; р. ся

розмокáти ся розмóкать ся 
незав.

розмóкнути і розмочíти 
зав.; розмокнýтый і 
розмочéный; р. ся

розмолóти -мéлю зав.; 
розмолóтый

розмолотћти -чу -тять зав.; 
розмолочéный

розмолóчовати незав.;  
ня с; ный

розморозћти -жу -зять 
зав.; розморожíня с; 
розморожéный

розморожáти незав.; ня с; 
ный

розморóжовати незав.; ня 
с; ный

розмотáти зав.; ня с;  
ный

розмóтовати незав.; ня с; 
ный

розмочí ся розмóжу ся 
розмóжуть ся зав.

розмочíти зав.; 
розмочéный; р. ся

розмóчовати незав.; ня с;  
ный; р. ся 

рознимáти незав.; ня с;  
ный

рознимáтирозлїзáти ся
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розносћти -шу -сять 
зав.; розносΐня с; 
розношéный

рознóшовати незав.; ня с; 
ный

рознятћ розоймý розóймуть 
зав.; рознњтый

розоберáти незав.; ня с;  
ный

розобрáти розобéру -руть 
зав.; ня с; розобрáтый

розогнáти розожéну 
зав.; розогнáный і 
розогнáтый; р. ся

розогнивáти ся і 
розгнивáти ся незав.;  
ня с; ный

розогнћти ся зав.; тый
розогрáти розогрáю і 

розóграм розогрáють зав.; 
тя с; розогрáтый

розогравáти розогрáвам  
-рають незав.; ня с

розогрївáти незав.; ня с;  
ный

розогрΐти -ΐю -ΐють зав.;  
тый; р. ся

розодрáти і роздéрти 
розóдру зав.; тя с; 
роздрáтый і роздéртый; 
р. ся 

розознавáти незав.;  
ня с; ный

розознáти зав.; 
розознáный і 
розознáтый

розоллњти розоллΐю зав.; 
розоллњтый; р. ся

розоначíти розонáчу зав.; 
розоначéный

розонáчовати незав.;  
ный

розопнýти і роспяти зав.; 
тя с; розопнýтый і 
роспятќй 

розопхавáти незав.; ня с; 
ный 

розопхáти зав.; 
розопхáтый і 
розопхáный

розорáти -óрю -рють зав.; 
розорáня с; ный

розорвáти розóрву зав.; 
тя с; розорвáтый і 
розорвáный

розóрёвати незав.; ня с;  
ный

розосњти розосΐю зав.; 
розосњтя с; розосњтый

розослáти розóшлю 
розóшлють зав.; 
розослáтя с; розослáтый 
і ный

розосміњти зав.; ня с; ный
розосміљвлёвати незав.;  

ня с 
розоспівáти зав.;  

ня с; ный
розоспíвовати незав.;  

ня с; ный
розостáвлёвати незав.;  

ня с; ный
розоставлњти незав.;  

ня с; ный
розостáвити -влю зав.; 

розоставлΐня с; 
розостáвленый

розостелћти -лю -лять 
зав.; розостелΐня с; 
розостелéный

розостелњти незав.; ня с; 
ный

розостéлёвати незав.; ня 
с; ный

розосхнýти ся зав.; 
розосхнýтый

розосњти розосΐю зав.; 
розосњтый і розосΐяти 
-сΐю -сΐють зав.; 
розосΐяный

розотнýти і ростятћ зав.; 
тя с; розотнýтый і 
ростятќй

розреготáти ся -чу ся -чуть 
ся зав.; розреготáный

розреготΐти -чу зав.; 
розрегочéный

розрїдћти розрΐджу 
розрΐдять зав.; 
розрїджíня с; 
розрїджéный 

розрΐджовати незав.; ня 
с; ный

розрΐзати -жу -жуть зав.;  
ня с; ный

розрΐзовати незав.; ня с;  
ный

розрывáти незав.; ня с;  
ный 

розрќти зав.; тя с; тый

розробћти розрóблю -блять 
зав.; розроблéный

розрóблёвати і 
розраблњти незав.; ня 
с; ный

розроснýти ся розроснé ся 
зав.; тя с; розроснýтый

розростáти ся розрóстать 
ся ; ня с

розрубáти зав.; ня с; ный
розрýбовати незав.; ня с; 

ный
розрýшати зав.; ня с; ный
розрýшовати незав.; ня с; 

ный
розрýшыти зав.;  

розрушíня с; 
розрýшеный

розýзлёвати -люю -ють 
незав.; ный

розузлћти розýзлю зав.; 
розузлíня с; розузлéный

рóзум -у ів м;  
розýмик -а м; розýмець  
-мця м; óвый; о адв.

розумíти розýмлю -млять 
незав.; ня с; р. ся; р. 
собі/сі 

розýмный; о/ї адв.;  
ость -и ж

розутїкáти ся зав.; 
розутїкáный

розъїдáти незав.; ный;  
ня с

рóзъїзд -у -ів м; óвый
розъΐсти розъΐм розъїдњть 

зав.; розъїджíня с; 
розъΐдженый

розъїмáти незав.; ня с 
розъярћти ся розъњрю ся  

-рять ся зав.; розъярΐня 
с; розъярéный; о/ї адв.;  
ость -и ж

розъњснёвати ся -нює ся 
незав.; ня с; ный

розъяснћти ся зав.; 
розъяснΐня с; 
розъяснéный

розъяснΐти зав.; 
розъяснΐня с; 
розъяснΐтый

розъњтрёвати -рюю  
-рюють незав.; ный

розъятрћти -рю -рять зав.; 
ный

розъятрћтирозносћти
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роΐти ся рóять ся незав.; 
роΐня с 

рой -я -їв м
ройнíця -ї -іць ж (слов. 

вóєньскый тéрмін)
рок -у м; рокóвый   

(мýзика)
рокќта -ы -ќт ж; óвый
Рокќтів -ова м;  

Рокытівчáн -а -áн/-ів; ка  
-ы -нок ж; рокытíвскый

роклћна -ы -ин ж
роковћна -ы (арх.)
роковћны  -вћн лем мн.
рокóко -а с; óвый
рóкфорт -у м; óвый
ролáда -ы ролáд ж
рóлак  -у м (слов.)
ролéта -ы ролéт ж
ролка -ы -лок ж  

(роловáне мнњсо)
рóльник -а -ів м; ічка -чкы  

-чок ж; цькый; цтво -а с
роловáти незав.; ня с;  

ный
рóля -ї ролéй ж (в дївáдлї)
рóля -ї рóль ж (зéмля)
Рóм -а -ів м; Рóмка -ы -ок ж; 

рóмскый
ромáн -у -ів м;  

романóвый; ник -а м
романíстіка -ы ж; 

романíста -ы м; ка -ы  
-ток ж; íчный

романопћсець -а м
ромáнтізм -у м; 

романтíчный; о/ї адв.;  
ость -и ж

романтíк -а м
ромáнтіка -ы ж
ромáнс -у -ів м
ронћти незав.; ронΐня с
ропá -ќ с; рóпный
роповóд -у м
ропýха -ы -пух ж; ропушій
росá -ы рос ж; росћстый,  

ный; росћнка -ы -нок ж
Рóсія -ії ж
росћти рóшу рóсять незав.; 

рошíня с; рошéный
рóсказ -у -ів м
росказáти роскáжу зав.; ня 

с; р. собі/сі
роскáзовати незав.; ня с; 

р. собі/сі

роскалћти роскáлю  
-ять зав.; роскалΐня с; 
роскалéный 

роскапчáти і розопнýти 
зав.; ня і тя с; ный і  
тый

роскáпчовати незав.; ня 
с; ный

роскачáти зав.; ня с; ный
роскáчовати незав.; ня с; 

ный
роскачурћти зав.; рΐня с; 

роскачурéный
роскачýрёвати незав.; ня 

с; ный
роскáшлати ся незав; ня 

с; ный
росквітáти незав.; ня с 
росквíтнути (слов.) 

і росцвћти зав.; 
росквітнýтя с; 
росквітнýтый і 
росцвћтый

роскекешќти ся зав.; 
роскекешéный

роскельтовáти зав.; ня с; 
ный

роскќдати зав.; ный
роскќдовати незав.; ня с; 

ный
роскыпíти ся зав.; 

роскыпíтый і 
роскыпéный

роскыршќти зав.; еный 
роскысáти ся незав.
роскќснути зав.; 

роскыснýтый; р. ся
рóсклад -у м
роскладáти незав.; ня с;  

ный; р. ся
росклáдный; о/ї адв.
росклáдовати незав.; ня с; 

ный; р. ся
росклáсти -дý зав.; 

росклáдженый
росклеΐти -ю -ять зав.; ня 

с; росклéєный; р. ся
росклепáти -плю -плять;  

ня с; ный 
росклéплёвати незав.; ня 

с; ный
росклљпкати і 

розсклóпкати зав.; ный
росклювáти зав.; 

росклювáный

росклЂвовати незав.;  
ный

роскмотрћти ся зав.
росковќрдати зав.; ня с; 

ный
росковќрдовати незав.;  

ня с; ный
роскокошќти ся 

зав.; роскокошíня 
с; роскокошéный і 
роскекешќти ся зав.

роскокóшовати ся незав.;  
ня с; ный

роскóл -у м
роскóлёвати незав.;  

ня с; ный
росколысáти росколќшу 

зав.; ня с; ный
росколќшовати незав.;  

ня с; ный
росколóти роскóлю зав.;  

тя с; росколóтый
росколотћти -чу -тять 

зав.; росколочíня с; 
росколочéный

росконарћти ся -рить ся   
-рять ся зав.;  
росконарΐня с; 
росконарéный

росконáрёвати ся незав.;  
ня с; ный

роскопáти роскóплю 
роскóплять зав.; ня с;  
ный

роскóпати роскóпам -ають 
зав.; роскóпаный; р. ся

роскóповати незав.; ня с; 
ный

роскопнýти зав.; тый
рóскош -у -ів ж; 

роскóшный; о/ї адв.;  
ость -и ж

роскóшник -а -ів м; 
роскóшніця -і -íць ж; 
роскóшніцькый; цтво  
-а с

роскошовáти незав.; ня с
роскотулњти зав.; р. ся
роскрáдовач -а -ів м; ка  

-ы -чок ж
роскрáдовати і 

роскрáджовати незав.;  
ня с; роскрáдованый

роскрáёвати незав.; ня с; 
ный

роскрáёватироΐти ся
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роскрáсти роскрадý -дуть 
зав.; роскрáджіня с; 
роскрáдженый

роскрáяти зав.; ня с; ный 
роскрћковати ся незав.;  

ня с
роскричáти ся зав.; ня с;  

ный
роскрывáти незав.; ня с;  

ный
роскрќти роскрќю зав.; 

роскрќтя с; тый
роскрóїти зав.; роскрóїня 

с; роскроџный
рóскрок -у м
роскрóченый; о адв.
роскрóчіти ся зав.
роскрóчмо адв.
роскрóчовати ся незав.
роскрутћти -чу -тять 

зав.; роскручíня с; 
роскручéный; р. ся

роскручáти незав.; р. ся
роскрýчовати незав.; ня с; 

ный; р. ся
роскрњчіти ся зав; 

роскрячéный
роскрњчовати ся незав.
роскýмати ся зав.; ня с; 

роскýманый
роскýмовати ся незав.; ня 

с; ный
роскупћти -плю -плять зав.; 

лíня с; роскуплéный
роскýплёвати незав.; ня с 
роскýрити ся зав.; 

роскурΐня с; роскýреный 
роскýрёвати ся незав.;  

ня с 
роскусáти роскýсам зав.;  

ня с; ный
роскýсовати незав.; ня с; 

ный
роскýсити -шу -сять 

зав.; роскусáня с; 
роскýшеный

роснýти рóсну незав.
росолњнка -ы -нок ж
росóха -ы -ох ж
рóспад -у -ів м; óвый,  

ный
роспáдати ся зав; ня с
роспадáти ся незав.; ня с
роспáдовати ся незав.;  

ня с

роспаковáти -кую -кують 
зав.; ный

роспалћти зав.; 
роспалéный; р. ся

роспáлёвати незав.; ня с; 
ный

роспамнятáти ся зав.
роспáрити ся зав.
роспасáти -шý -шýть зав.;  

ный
роспарцеловáти зав.; ня 

с; ный
роспарцелóвлёвати незав.; 

ня с; ный
роспáсти ся зав.; 

роспáдженый
роспелéхати зав.; ня с;  

ный
роспелéховати незав.; ня 

с; ный 
рóспера -ы -пер ж
росперáти незав.; ня с;  

ный
роспéрти розóпру зав.; 

розпéртя с; роспéртый 
роспестћти -щу -стять 

зав.; роспещíня с; 
роспещéный

роспечí зав.; роспéченый
роспещéность -ти ж
роспéщовати незав.; ня с; 

роспéщованый
роспікáти незав.; роспікáна 

(пец) 
роспилћти роспћлю 

роспћлять зав.; 
роспилíня с; 
роспилéный

роспћлёвати незав.; ня с; 
ный

роспинáти незав.; ня с;  
ный; р. ся

рóспис -у -ів м; óвый
росписáти -шу -шуть зав.; 

росписáня с; ный; р. ся
роспћскати ся зав.; ня с;  

ный
роспћсовати ся незав.; ня 

с; ный 
росписóвый; о адв.
роспћти ся зав.
роспиячíти ся зав.; ня с; 

роспиячéный
роспысковáти ся зав.; ня 

с; ный

росплáвати ся зав.; ня с; 
ный

росплáкати -чу -чуть зав.;  
ня с; ный; р. ся

росплáковати незав.; ня 
с; ный

росплáшыти зав.; ный
росплеменћти зав.; р. ся
росплемéнёвати незв.; р. 

ся 
росплéскати ся зав.; 

росплéсканя с; ный
росплéсковати ся незав.;  

ня с; ный
росплéсти росплéту 

росплéтуть зав.; 
росплечíня с; 
росплéтеный 

росплїтáти росплΐтам 
незав.; ня с; ный 

росплΐтовати росплΐтую 
незав.; ня с; ный

росплывáти ся незав.
росплќти ся і росплќнути 

ся зав.; тый
росплњнтати зав.; ня с;  

ный
росплњнтовати незав.; ня 

с; ный
росповідáти незав.; ня с; 

ный 
росповіднќй; о адв.
рóсповідь -и -ей ж
росповíсти росповíм 

росповідњть зав.; 
росповіджíня с; 
росповіджéный

роспожычáти зав.; ня с;  
ный

роспожќчовати незав.; ня 
с; ный 

роспозерáти ся зав.; ный
роспозíровати ся незав.;  

ня с; ный
роспознавáти незав.; ня 

с; ный
роспóзнати роспóзнам 

зав.; роспознáтя с; 
роспознáтый

рóспор -у -ів м
рóспора -ы -óр ж; рóспорка 

-ы -рок ж
роспóрёвати незав.; ня с; 

ный
роспóрный; ость -и ж

роспóрныйроскрáсти
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рóспорок -рку -ків м
роспорóти -рю -рють зав.; 

роспорóтя с; тый
роспрáснути зав.; 

роспраснýтя с; 
роспраснýтый; р. ся

роспрáсковати незав.; ня 
с; р. ся 

роспрїгáти і роспрягáти 
зав.; роспрїгáня с; ный

роспродавáти незав.;  
ный

роспрóдай -я м
роспродатћ зав.; ный
роспростерáти незав.; ня 

с; ный; р. ся
роспростéрти роспрóстру 

зав.; тый; р. ся
роспрудћти -джу -дять зав.; 

роспруджéный
роспрњговати незав.; ня 

с; ный
роспрядáти незав.; ня с;  

ный
роспрњсти роспрядý -дуть 

зав.; роспряджíня с; 
роспрњдженый

роспрячí роспрњжу -жуть 
зав.; роспряжíня с; 
роспряжéный

рóспук -у -ів м
роспукáти ся незав.;  

ня с
роспýкнути ся зав.; 

роспýкнутя с; 
роспýкнутый

роспýковати ся незав.;  
ня с 

роспустћти -щу -стять 
зав.; роспущíня с; 
роспущéный; р. ся

роспýтати зав.; ня с;  
ный; р. ся

роспýтовати незав.; ня с;  
ный; р. ся

рóспутя -я с
роспýчіти зав.; ня с; 

роспýченый; р. ся
рóспушка -ы -шок ж
роспущáти незав.; ня с;  

ный; р. ся
роспятћ розóпну розóпнуть 

зав.; роспњтя с; 
роспњтый

россáда -ы ж

россадћти россáджу  
-дять зав.; россаджíня с; 
россаджéный

россáджовати незав.; ня 
с; ный

россвітћти -чу -тять 
зав.; россвічíня с; 
россвічéный; р. ся

россвíчовати незав.;  
ня с; ный; р. ся 

россівáти незав.; ня с;  
ный; р. ся

россівáч -á -íв м; 
россівáчка -ы -чок ж

россїдáти ся незав.; ня с
россїкáти незав.; ня с;  

ный
россΐсти ся -сњду ся зав.
россїчí -чý зав.;  

россíченя с;  
россíченый

россќпати -плю -плять 
зав.; россќпаня с;  
ный; р. ся

россќповати незав.;  
ня с; ный; р. ся

россыхáти ся россќхать ся 
незав.

росскáкати ся росскáчу ся  
-чуть ся зав.; ня с; ный

росскóчіти ся росскóчіло 
ся зав.

россортіровáти зав.; ня 
с; ный

росставáти ся  
(з дакќм) незав.

росстáти ся росстáну ся 
зав.

ростанцёвáти зав.; ня с;  
ный

росстелћти -лю -лять 
зав.; росстелíня с; 
росстелéный

росстелњти незав.; ня с; 
росстелњный

рóсстрїл -у м
росстрΐлити -лю -лять 

зав.; росстрїлΐня с; 
росстрΐленый

росстрΐлёвати незав.;  
ня с; ный

росстрΐляти зав.; ня с;  
ный

росстрћговати незав.; ня 
с; ный

росстричí і росстрћгнути 
рострижý зав.; 
росстрижíня с;  
женый

россудћти россýджу 
россýдять зав.; 
россуджíня с; 
россуджéный

россýджовати незав.; ня 
с; ный

рóссудок -дка -дків м
россукáти россýчу 

россýчуть зав.; ня с;  
ный

россýковати незав.; ня с; 
ный

россњти россΐю зав.; 
россњтя с; россњтый

рост -у м
росталáбати зав.;  

ня с; ный
роствóрёвати незав.;  

ня с; ный; р. ся
ростворћти зав.; 

ростворΐня с; 
ростворéный; р. ся

ростерáти незав.; ня с;  
ный

ростéрти розóтру розóтруть 
зав.; ростéртя с; 
ростéртый

ростечí ся зав.; ня с; 
ростéченый

ростїгáти незав.; ня с;  
ный; р. ся

ростΐговати незав.; ня с;  
ный; р. ся

ростїкáти ся незав.; ня с
рости  -ý -туть незав.; 

роснýтя с
ростинáти розóтну незав.;  

ня с; ный
ростћсковати незав.;  

ня с; ный
ростћснути зав.; 

ростиснýтя с; 
ростиснýтый

ростлћна -ы -ћн ж; 
ростлћнный

ростлћнство -а с
ростовчí ростовчý  

-чуть зав.; товчíня с;  
товчéный

ростовкáти незав.; ня с;  
ный

ростовкáтирóспорок
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ростóвковати і ростівкáти 
незав.; ня с; ный

рóсток -у -ів м і рóстока  
-ы ж

Рóстока (Стащíньска 
Рóстока) -ы ж; Росточáн  
-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
ростоцькый

ростолковáти зав.; ня с;  
ный

ростолочíти ростолóчу 
ростолóчать зав.; 
ростолочíня с; 
ростолочéный 

ростолóчовати незав.; ня 
с; ный

ростопћти ростóплю 
ростóплять зав.; 
ростоплΐня с; плéный; 
р. ся

ростóплёвати незав.; ня с; 
ный; р. ся 

ростоптáти ростóпчу -чуть 
зав.; ростоптáня с; ный

ростóргати зав.; 
ростóрганя с; ный;  
р. ся

ростóргнути зав.; 
росторгнýтя с; 
росторгнýтый; р. ся 

росторочíти -óчу -чуть 
зав.; росторочíня с; 
росторочéный; р. ся

росторóчовати незав.;  
ня с; ный; р. ся

рострáтити -чу -тять 
зав.; рострачíня с; 
рострáченый 

рострáчовати незав.;  
ня с; ный 

рострепáти ростпéплю зав.; 
ня с; ный; р. ся

рострΐповати незав.;  
ня с; ный

рострΐскати зав.; ня с;  
ный; р. ся

рострΐсковати незав.;  
ня с; ный; р. ся

рострΐснути ся зав.; 
рострíснутый

ростринькати зав.;  
ня с; ный

рострубíти експр. 
рострýблю -блять зав.; 
рострублéный

рострýблёвати експр. 
незав.

росструблњти експр. незав.
рострњсти зав.; рострясΐня 

с; рострясéный
рострњсовати незав.; ня 

с; ный 
ростягáти незав.; 

ростягáня с; ный
ростњговати незав.; ня с; 

ный
ростягнýти ростњгну 

зав.; ростягнýтя с; 
ростягнýтый 

ростятћ розóтну зав.; 
ростњтя с; ростњтый

росхарчáти ся зав.; ный
росхіхотáти ся -че -чуть 

зав.; ный
рóсход -у -ів м
росходћти зав.; 

росходжéны (бокáнчі); 
р. ся

росхóджовати незав.; ня с; 
ный; р. ся 

росцвíчіти зав.; ня с; 
росцвíченый 

росцвíчовати незав.; ня 
с; ный

росчаровáти ся екпрес. 
зав.; ня с; ный

росчеперћти росчепéрю  
-рњть зав.; росчеперΐня с; 
росчеперéный; р. ся

росчепéрёвати незав.; ня 
с; ный; р. ся

росчеркотáти -че -чуть зав.; 
ный

росчесáти росчéшу 
росчéшуть зав.; 
росчесáня с; ный; р. ся; 
р. собі/сі

росчéсовати незав.; ня с; 
ный

росчленћти росчлéню  
-ять зав.; росчленΐня с; 
росчленéный

росчлéнёвати незав.; ня 
с; ный

росшáрпати ся зав.; ня с; 
росшáрпаный

росшáрповати ся незав.;  
ня с; ный

росшáфный; о/ї адв.;  
ость -и ж

росшіфровáти зав.;  
ня с; ный 

росшіфрóвлёвати незав.;  
ня с; ный

росшывáти незав.;  
ня с; ный

росшќти росшќю зав.; 
росшќтя с; тый

росшырћти росшќрю  
-ять зав.; росшырΐня с; 
росшырéный; р. ся

росшќрёвати незав.;  
ня с; ный; р. ся

росшыровáтель -я -їв м;  
ка -ы -лёк ж

росшкатулковати зав.;  
ный

росшквáрити  -рю -рять 
зав.; ный

росшкíрити -рю -рять зав.; 
еный

росшкрябáти зав.;  
ный

росшкрњбовати незав.;  
ный

росшкрњбнути -ну -нуть 
зав.; тый

росшмáрити росшмáрю  
-рять зав.; росшмарΐня с; 
росшмáреный

росшмáрёвати незав.;  
ня с; ный

росшмáрёвати ся (експр.) 
незав.

росшмарњти незав.; ня с; 
росшмарњный

росшнуровáти зав.; ня с; 
ный

росшнурóвлёвати незав.;  
ня с; ный

росшуміти ся зав.; 
росшумлéный

росщіп -у м
росщіпћти -плю -плять зав.; 

росщіпíня і росщіплíня с; 
росщіпéный

росщíплёвати незав.; ня 
с; ный

рот -а -ів м; рóтик -а -ів м; 
ротћско -а ротћск м 

рóта -ы рот ж  
(слов. – воџньскый тéрмін)

ротáція -ії -ій ж; ротáчный
ротáчка -ы -чок ж
ротапрíнт -у м

ротапрíнтростóвковати
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ротмáйстер -тра м  
(слов. воєн. тéрмін)

ротовáти незав.
рóтор -а -ів м; ротóрный
Роттердáм -у м, 

Роттердамчáн -а -áн/-ів  
м; ка -ы -нок; скый

ротýнда -ы -тунд ж
рошáда -ы ж
рóшта -ы рóшт ж
роштџнка -ы -нок ж  

(слов. упрáва мнњса)
роштовáти незав.; ня с; 

роштовáный
руб -у -ів м; рубчíк -á -íв м; 

óвый
рубанћско -а рубанћск с
рубáти незав.; ня с; ный
рýбань -ни -ей ж;  

рýбанька -ы -нёк ж;  
ёвый

рубáшка -ы -шок ж (рус. – 
тіп сорóчкы/кошýлї)

рубéль -блњ -блΐв м;  
ёвый

рубеола -ы ж
рубћти рýблю рýблять 

незав.; рублΐня с; 
рублéный

рубéць -бцњ -бцíв м; љвый
рýбін -у -ів м; рубінóвый
рýбріка -ы рýбрік ж
рубцёвáти незав.; ня с;  

ный 
рýда -ы ж; ный
рудá -ќ ж
рýдый; о адв.
Рýдолф -а -ів м
рýжа -ы руж ж; ружíчка -чкы 

-чок ж; óвый
ружáстый
ружовíти ружовíю незав.; 

ружовíня с

ружовћти ружóвлю -влять 
незав.; ружовлΐня с; 
ружов(л)éный

ружóвый; о адв.;  
ость -и ж

руíна -ы руін ж
руйновáти незав.; ня с;  

ный
рýка -ы рук; рýчка -ы -чок ж; 

рученњ -ти -ят с; ручћско 
-а -ћск с; рýчный

рукáв -а -ів м; рукавћско  
-а -ћск с

рукавíця -ї рукавíць м; 
рукавíчка -ы -чок ж

рукавічкáрьство -а с
рукзáк -а м
руковáти незав.; ня с 
руковћны руковћн лем 

мн. ж
рукóпис -у -ів м; 

рукопћсный
рукотвóрный; ї адв.
рукоњтка -ы -ок ж
рýла -ы рул ж; рýлка -ы  

-лок ж
рулéта -ы рулéт ж; рулéтка 

-ы -ток ж
рум -у -ів м; румóвый
рýмба -ы рýмб ж
румéґати незав.; ня с
руменéць і румéнок -нцњ  

-нцΐв м; руменцёвый
Румýньско -а с і Румýнія -ії 

ж; Румýн -а -ів м; ка -ы  
-нок; скый

рýпнути і рýпснути зав.; 
рупнýтя с

Рус -а -ів м; Рýска -ы -сок і  
Рускќня -ї, -нь, Русіњнка  
-ы, -нок ж; рýськый

русáлка -ы -лок ж; 
русáлочка -ы -чок ж

Русáля -я с; русáльный
русíста -ы -ів м; русíстка  

-ы -ток ж
русіфікáтор -а -ів м
русіфікáція -ії ж
Русћн -а -ів і Руснáк м;  

Русћнка -ы -нок і 
Руснáчка -ы -чок ж; 
русћньскый

русинíста -ы -ів м; 
русинíстіка -ы -ток ж

русћнство -а с
русофíл -а -ів м; 

русофíльскый
Рýське -ого с; Рущáн  

-а -ів м; ка -ы -нок ж; 
рущáньскый

рýськый
Рутéн -а -ів м; рутеньскый
рýчіти незав.; ручíня с; 

ручéный
рýчный; о/ї адв.
рýшати незав.; р. ся
рýшыти незав.; р. ся
рушнћк -á -íв м; рушничóк  

-чкá -чкíв м
рýшный; о/ї адв.
рњбый; о адв.; ость -и ж
рябíти рябíю -ють незав.;  

ня с
ряд -ý -íв м; рядóк -дкá  

-дкíв м
рядћти -джу -дять незав.; 

ряджíня с; ряджéный; 
р. ся 

рядóвый; о адв.
рњнда -ы рянд ж; ряндáвый
ряндавíти незав.; 

ряндавíня с; ряндавíтый
ряндáрь -њ -íв м; скый
рњндя -я с
ряф -а -ів м; рњфик -а -ів м
рњфнути -ну -нуть зав.; тый

С
сáбат і шáбаш -у -ів м
Сабíна -ы ж; Сабінка -ы м
Сабінóв -а м;  

Сабіновчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; 
сабінóвскый

сáбов -а -ів м; ка -ы -вок ж 
(арх.)

саботáж -у -ів м; 
саботáжник -а -ів м; ічка 
-ы -чок ж; саботáжный;  
ніцькый; цтво -а с

саботéр -а -ів м; 
саботéрьскый; ство -а с

саботовáти незав.; ня с;  
ный

савáна -ы савáн ж; 
савáнный

савáнаротмáйстер
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Сагáра -ы ж; сагáрьскый 
сáґа -ы саґ ж
сад -у -ів м; ћско ћще; 

садóк і сáдик -ка -ів м; 
садóвый 

сáджа -і ж; саджóвый
саджáнка -ы -нок ж; óвый
саджáти незав.; ня с; ный
саджáч -а -ів м; ка -кы -ок 

ж; скый; ство -а с
садженíця -ї -íць ж; íчка  

-ы -чок ж
садíзм -у м; íста -ы  

-ів м; íстка -ы -ок ж; 
садістíчный; о/ї адв.

садћво -а с гром.
садћти сáджу сáдять незав; 

саджíня с; саджéный
садовинá -ќ ж; óвый
садовнћцьтво -а с; 

садóвник і садовóд  
-а -ів м мн. -ци;  
садовнћцькый

сáдра -ы ж; садрóвый  
і ґіпс -у м; ґіпсовый

садровáти незав; ня с;  
ный і ґіпсовáти -сýю  
-сýють незав.; ный

сак -у -ів м; óвый
сáко -а сак с; óвый  

і ґéрок -а -ів м
сакрáлный; о/ї адв.;  

ость -и ж
сакрамéнт -у -ів м;  

тьскый 
сакраментáлный; о/ї адв.
сакрíстія -ї ж
саксафóн -а м; 

саксафонíста -ы -ів м;  
óвый

сакýра -ы -кýр ж
сáла -ы сал ж; óвый
сáлак -а -ів м
салáма -ы салáм ж; ка  

-ы -ок ж; ћско -а -ћск с;  
óвый

саламáндра -ы -дер ж
сáлаш -а -ів м; ик м; ник 

мн. ци м; ницькый;  
цтво -а с

салашовáти незав.;  
ня с; ный

сáлва -ы салв ж
салватóрка -ы -ок ж;  

óвый (мін. вóда)

сáлвіш -а -ів м; ка -ы -шок 
ж; салвíшскый і єговíста 
-ы -ів м; єговíстьскый

сáлдо -а салд с
салезіáн -а -ів м; ка -кы  

-нок ж; салезіáньскый
саліцíл -у -ів м; óвый
саліцíн -у -ів м; óвый
салміáк -а м; óвый
салмонéла -ы -нел ж;  

óвый
салмонелóза -ы ж
сáло -а сал с; салћско 

(ћще ) -а салћск с; 
садéлко -а с; óвый

салóн -а -ів м; салонóвый; 
ник -а -ів м

салóнный; о/ї адв.;  
ость -и ж

салóнка -ы -нок ж; 
салонкóвый

сáлто -а салт с
салутáція -ії ж; салутáчный
салутовáти незав.; ня с;  

ный
Салцбурґ -у м; Салцбурчáн 

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
салцбурьскый

сам -óго -ќх; самá ж; 
самé с; самќ мн. прон.; 
саміцькый; самéнькый 

самарітáн -а -ів м; ка -кы  
-нок ж; самарітáньскый

сáмба -ы самб ж
самепéрше адв.
самéць самцњ -цΐв м
саміздáт -у -ів м; 

саміздатóвый; 
саміздáтом адв.

сáміт -у -ів м
самíця -і -íць ж; самíчій; 

самíчка -ы -чок ж
сáмый прон.
сáмо собóв парт. і адв.
самобќтный; ость -и ж
самовáр -у -ів м
самовлáда -ы -áд ж
самовóльный; о/ї адв.;  

ость -и ж
самоврáг -а -ів м; ќня -нї  

-ќнь ж
самоврáжда -ы -жд ж 

(слов.); вражéдный;  
ї/о адв.

самовязáня -я с

самовязáч -а -ів м
самогóнка -ы ж; 

самогонкóвый
самодержáвный; о адв.;  

ость -и ж
самодісціплíна -ы ж;  

овáный; ость -и ж
самоєдћный
самозапáлёваня -я с
самозапалΐня -я с
самозвáня -я с; 

самозвáный
самозвáнець -ця -ів м;  

éцькый
самокрíтіка -ы -ік ж;  

íчный; о/ї адв.; 
самокрітíчность -ости ж

самоконтрóля -ї ж
самолїчíня -я с
самолЂбець -бця -ів м; 

самолЂбый; о адв.;  
ость -и ж

самолЂбство -а с
самонавивáня -я с
самонóсный; ость -и ж
самообслýга -ы ж; 

самообслýжный; ї/о 
адв.; ость -и ж

самообслýгованя -я с
самоопéлёваня -я с
самоопелћвый; ость -и ж
самопáл -у м
самопáлник -а -ів м
самооплоднΐня -я с
самоохрáна -ы ж
самопáш -у ж; ный 
самопáшник -а -ів м; ічка  

-чкы -чок ж;  
пáшніцькый; цтво -а с

саморóд -у -ів м; 
саморóдок -дка -дків м;  
ный

саморóст -у -ів м; 
саморóстлый; ость -и ж

самоспáд -у м; óвый
самосплáв -у -вів м;  

вный
самоспасΐня -я с
самоспрáва -ы ж і 

самоуправлΐня -я с
самоспущáня -я с
самостáтность -и ж; ный;  

о/ї адв.
самосýдця -і -їв м
самóта -ы -от ж

самóтаСагáра
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самотáрь -њ -íв м; ка  
-ы самотáрёк ж; скый;  
ство -а с

самóтка -ы -ток ж (слов.)
самóтнїй
самоýк -а -ів м
самоусвідомлΐня -я с
самоуспокоΐня -я с
самоучíня -я с
самохвáла -ы ж; 

самохвалΐня -я с
самочíнный; о/ї адв.;  

ость -и ж
самочіщíня -я с
самoсвій м і ад.
Самуíл -а -ів м
самурáй -я -їв м
санатóрій -я -їв м; 

санатóрный
санґвíнік -а -ів м; 

санґвінíчка -ы -ок ж; 
санґвінíчный; о/ї адв.;  
ость -и ж

сандáла -ы сандáл ж; ка  
-ы -ок ж; иско -иска -иск 
с; óвый

санíця -і -íць ж
сáнї -ней мн.
санїтáрь -њ -íв м; ка -кы рёк 

ж; санїтáрьный
санΐтка -ы -ток ж
санΐтный
санкáрь -њ -їв м; ка -ы -рёк 

ж; скый; ство -а с
сáнкы -ок мн.; сáночкы -чок 

мн.; санчáта санчáт мн.;  
óвый

санковáти ся незав.; ня с; 
санковáчка -ы -чок ж

санкціоновáти незав.;  
ня с; ный

сáнкція -ії -ій ж
Сан Маріно -а с; 

Санмарінчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; ньскый

сáновати незав.; ня с;  
ный

санскрíт -а/-у м; 
санскрітолóґ -а м; лóґія 
-ії ж; санскрíтьскый

сантáл -у м; óвый
сапонáт -у -ів м; 

сапонатóвый
сапоновáти незав.; ня с;  

ный

сáра -ы сар ж; óвый
сарабáнда -ы ж
сарáнча -і ж; óвый
сарафáн -у -ів м
сарацíн -у м
сарґасóвый
сардéла -ы -éл ж; 

сарделóвый
Сардíнія -ії ж; Сардінчáн -а  

-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
сардíньскый

сардíнка -ы -нок ж; 
сардінкóвый

саркáзм -у м; 
саркастíчный; о/ї адв.;  
ость -и ж

саркóм -у м
саркофáґ -у -ів м; 

саркофаґóвый
сáрма -ы ж
Сáсько -а с; Сас -а  

-ів м; Сáска -кы -сок ж; 
сáськый

сатáн -а -ів м; ћско/ћще 
м; сатáньскый; по 
сатáньскы; ство -а с

сатáн -а -ів м (гриб)
сателíт -у -ів м; сателíтный; 

ї/о адв.
сáтен -у -ів м; сатенóвый
сатíр -а -ів м; сатíрьскый
сатíра -ы сатíр ж; 

сатірíчный; но адв.;  
ость -и ж

сатíрік -а -ів м; сатірічка  
-ы -чок ж

сатісфáкція -ії ж
сатрáпа -ы сатрáп ж
сатрапíзм -у м
сатурáція -ії ж; сатурáчный
сатурáтор -а -ів м
Сáтурн -а (планéта) м
сатуровáти незав.; ня с;  

ный
Саýдьска Арáбія 

Саýдьской Арáбії ж;  
Саудьскоараб -а -ів  
м; ка -ы -нок ж; 
саудьскоарабскый

сауна -ы саун ж
сафалáтка -ы -ток ж; 

сафалаткóвый
сафáрі незм. с
сафір -у -ів м; сафірóвый
Сахалíн -у м; сахаліньскый

сахарíд -у -ів м; 
сахарідóвый

сахарімéтер -тра -ів м;  
óвый

сахарімéтрія -ії ж
сахарíн -у -ів м; 

сахарінóвый
сахарóза -ы -роз ж; 

сахарозóвый
сáчок -чка -ів м; óвый 

(чех.)
Сачýрів -ова м;  

Сачурівчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ок ж; скый 

саш -у м; сашóвый
сашовáти незав.; ня с
свáдьба -ы свадьб ж; 

свадобчáнка -ы -нок ж; 
свадьбянќй

свадьбовáти незав.; ня с
свадóбник -а і свадобчáн 

-а м (слов. в зн. 
свадьбњный гость)

свал -у -ів м; ћско -иска  
-иск м; óвый, нáтый 
(слов. в зн. мнњзь -и)

свалнáч -á -ів м (слов.)
свалнáтость -и ж (слов.)
сваловћна -ы ж (слов.)
свалóвець -вця -вцїв м 

(слов.) 
свáлство -а с (слов. в зн. 

мнњзиво)
сват -а -ів м; свáха -ы свах 

ж; свáшка -ы -ок ж
свáтати ся і свáхати ся 

незав; ня с; ный
сватачí -íв мн.
свéдер -дра -ів м; свéдрик  

-ка -ів м; свéдричок -чка 
-чків м

свекóр -á -íв м; свекрá -ќ  
-íв ж; свекрíчка -чкы  
-чок ж

свербíти незав.;  
сверблΐня с

свербегýзка -кы -ок ж;  
óвый

сверблњчка -ы -чок ж;  
óвый

свéрдель -для -ів м; 
свéрдлик і свéрлик -ка  
-ів м; óвый

свéрло -а -рел с  
і швíдер -дра м

свéрлосамотáрь
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свердлћти незав.; 
свердлΐня с і вертΐти -чу 
-тять незав.; верчéный

сверщљк -щкá -щкíв м;  
óвый

Светлáна -ы -лан ж; ка -кы 
-нок ж

Свéтліцї -іць мн.; Светлічáн 
-а -áн/-ів м; ка -кы -нок ж; 
светлíцькый

свідóк -á -íв м; свідкќня  
-ќнї -ќнь ж; свідóцькый

свідóмый; о адв.; ость  
-и ж

свідóцтво і свідітéлство  
-а -тев с

свідчіти незав.; свідчíня с
свíжый; о адв.; ость -и ж
свіжовќбіленый
свіжовќдрукованый
свіжовќмытый
свіжозорáный
свіжонаварéный
свіжонадоџне (молóко)
свіжонакошéный
свіжонамащéный (хлїб)
свіжонапáданый (снїг)
свіжонапечéный
свіжопофарбéный
свіжоупечéный (колáч)
свій свóго свої прон.
свінґ -у -ів м; свінґóвый
світ (рáннїй) -у -ів м
світ -у -ів м; світóвый; о 

адв.; ость -и ж
світаскусéный
світáти свíтать с; світáня с
свíтло -а -тел с; свíтелко -а 

-лок с; світéлный;  
ость -и ж

світелковáти незав.
свíтіч -а -ів м
світћти незав.; свічíня с; 

с. ся
світлíця -ї -ць ж; чка -ы  

-чок ж
світлΐти -лїє -лїють незав.; 

зосвітлíня с
світлќй, світла, свíтле; 

світлéнькый
свíтло -а -тел с
свíтло предік. і адв.
світловолóсый
світлобелáвый  

і світлосћнїй

світложóвтый
світлозелéный
світлокавељвый
світломéт -у
світломíр -а м
світлосћвый
свíтлость -и ж
світлофіялóвый
світлочервéный
світобíжник -а мн. ци;  

нічка -ы -чок ж; ный;  
цтво -а с

світобóрный; ость -и ж
світóвець -я -ів м
світознáмый
свíтом адв.
світонáгляд -у м; óвый
світњчій
свíтьскый
свíчка -ы -ок ж; свíчча -ти  

-ат с; свічкáрь -я -íв м;  
ка -ы -рёк ж; свічкóвый, 
свічкáрьскый; ство -а с

свічковíця -і -іць ж
свíчник -а -ів м; свíчничок  

-чка -чків м; óвый
свіщ -а -ів м
Свíдник -а м; Свідничáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
свіднћцькый

Свіднћчкы -ы ж; 
Свідниччáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; 
свідничáньскый 

свíдчіти -чу -чать незав.; 
свідчíня с

світћти -чу -тять незав.; 
свічíня с

свинáрь -њ -íв м; ка -кы -ок 
ж; скый

свининá -ы ж
свинћти незав.; свинΐня с; 

свинéный
свћнство -а свћнств с
свћньскый; по свћньскы 

адв.; скость -и ж
свинњ -і свинь ж; свинњчій 
свинњрь -я -ів м; свинњрька 

-ы -рёк ж; скый
свист -у -ів м 
свистΐти свћщу свищáть 

незав.; свистΐня с; 
свищéный

свистáти незав.; ный; 
свистаня с

свћстош -а -ів м
свищ -а -ів м; свћщій
свищóк -щкá -щкíв м
свойпрáвный і 

правоспосóбный
свóрень -рня -рнїв і 

свóрїнь м
свýра -ы ж 
Святá Мáря Св-óй Мáрї ж
Святћтель -я -ів м; 

святћтельскый
святћти -чу -тять незав.; 

свячΐня с; свячéный
Святќй Вéчур -го Вéчора 

м; святовечéрнїй
Святќй Петро Св-го Петрá 

м; святопетéрьскый
Святќй Ян Св-го Ћна м; 

святоњньскый
свњткы -ок мн.;  

святкóвый
святковáти незав.; 

святковáня с; ный
свњто -а свят с; святќй
свњто адв. і предік.
Святоплýк -а -ів м і 

Святопóлк -а -ів м
свњтость -и ж
святóчный; но/нї адв.;  

ость -и ж
святњчій (єпћскоп)
свяченћна -ы ж
свящéник -а -ів м; 

свящéницькый
сеáнса -ы сеанс ж
сéбе, собí прон.
себеíстый; о адв.
сéвер -у м; севéрный;  

ї/о адв.
северáк -а -ів м
северáн -а -ів м;  

ка -ы -нок ж
Сéверна Амерћка ж; 

североамерћцькый
Севéрне мóре  

С-ого мóря с; 
северомóрьскый

сéверный; о/ї адв.
Севéрный ледóвый океáн 

С-го л-го океáну м
североатлантíчный
северовыход  

с-ровќходу м;  
сровќходный; 
северовыходно/ї адв.

северовыходсвердлћти
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северозапад с-розáпаду м; 
срозáпадный;  
срозападно/ї адв.

севéрьскый
сéґінь -я -ів м; сеґінíця  

-і -íць ж; сеґіня -ти -ят с; 
сеґінњтко -а -ток с

сéґмент -у м; óвый, áлный
сеґментáція -ії ж; 

сеґментáчный, 
сеґмéнтный

сеґреґáція -ії ж; ґачный
седатíв -а -ів м; 

седатíвный; о/ї адв.
седімéнт -у -ів м
седіментáція -ії ж; 

седіментáчный
сéзам -у м; сезамóвый
сезóна -ы сезóн ж; 

сезóнный; о/ї адв.;  
ость -и ж

сезонóвый; во адв.;  
вость -и ж

сéйм -у -ів м; óвый
сеймовáти незав.; ня с
сейсмíчный
сейсмоґрáм -у м
сейсмоґрáф -у -ів м; 

сейсмоґрафíчный
сейсмолóґія -ії ж; лóґ -а  

-ів м; лоґíчка -ы -чок ж; 
сейсмолоґíчный

сейсмомéтер -тра -трів м
сейсмомéтрія -ії ж; íчный
сейсмоскóп -у -ів м; íчный
сейсмотерáпія -ії ж
сéйф -у -ів м; óвый
секáна -ой ж (слов.)
сéканс -а м
секáч -á -íв м (слов.)  

(на мнњсо)
секвéнція -ії ж; секвéнчный
секвéстер -тра м
секвестровáти незав.
секвóя -ї ж; ёвый
секірáнт -а -ів м
секіровáти незав.; ня с
секрéт -у м
секретаріáт -у м
секретáрь -њ -ΐв м; ка -ы  

-рёк ж; скый
секрéція -ії ж; секрéчный
секс -у м
сексбóмба -ы -бомб ж
сéкста -ы сéкст ж

секстáн -у -ів м
секстáнт -а -ів м; тьскый
секстéт -а м
сексуáлный; о/ї адв.; 

сексуáлность -и ж
сексуолóґія -ії ж; сексуолóґ 

-а -ів м; ічка -ы -чок ж;  
ічный

сект -у м
сéкта -ы сéкт ж
сектáрь -рњ -íв м; ка -ы  

-рёк ж; сектáрьскый;  
ство -а с

сéктор -а -ів м; секторóвый
секýнда -ы секýнд ж; 

секундóвый; очка -ы  
-чок ж

секундáнт -а -ів м
секундáрный; о/ї адв.;  

ость -и ж
секундáрь -я -їв; ка -ы  

-рёк ж
секундовáти незав.
секундомíр -а -ів м
секундáція -ії ж; чный
секуровáти незав.; ня с;  

ный
сéкція -ії сéкцій ж; сéкчный
селадóн -а м
селáнка -ы -нок ж
селéктор -а -ів м
селекціонáрь -я -рїв м;  

скый
селéкція -ії ж; селекчный, 

селектíвный; о/ї адв.;  
ость -и ж

сéлен -у м; селенóвый
селеноґрáфія -ії ж; 

селеноґрафíчный
селенолóґія -ії ж
сéлеп -а -ів м
селó -á сел с; сéльскый  

і сíльскый
селњн -а -ів м; ка -ы -нок ж
семáк -а -ів м; чка -ы -чок 

ж; семáцькый
Сéман -а -ів м
семáнтіка -ы ж; семáнтік  

-а -ів м; чка -ы -чок ж; 
семантíчный; о/ї адв.;  
ость -и ж

семасіолóґія -ії ж; лóґ -а  
-ів м; лóґічка -ы -чок ж;  
íчный

семафóр -а -ів м; óвый

семенáрьство -а с
семенáч -а -ів м; ка -ы  

-чок ж
семéно -а семéн с і сíм(н)я 

сїмени с
семéро -ых нумер.
семéстер -тра -ів м; 

семестрáлный, 
семестрóвый; о/ї адв.

семінáрь -я -їв м; 
семінáрный

семінарíста -ы -ів м
семінáрія -ії -ій ж; íйный
семіóтіка -ы ж; семіóтік -а  

-ів м; семіотíчка -ы -чок ж; 
семіотíчный

семіфінáле незм.;  
фіналóвый, фінáлный

семіфіналíста -ы -ів м; тка 
-ы -ток ж

семíчка і седмíчка  
-ы -чок; семічкóвый  
і седмічкóвый

сéміш -у м; семішóвый
семћна -ы семћн ж; óвый
сéмый нумер.
семорáкый; ко адв.
сенáт -у -ів м; ный
сенáтор -а -ів м; ка -ы -рок 

ж; сенáторьскый
сендвіч -а -ів м; 

сендвічóвый
Сенеґáл -у м; Сенеґалчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
сенеґáльскый

сензáція -ії ж; сензáчный;  
о/ї адв.; ость -и ж

сензібілíта -ы ж; 
сензібíлный; ость -и ж

сензітíвный; о/ї адв.;  
ость -и ж

сéнзор -а м
сензуалíзм -у м; лíста -ы  

-ів м; ка -ы -ток ж; íчный
сензуалíта -ы ж; 

сензуáлный
сенілíта -ы ж
сенíлный; о/ї адв.; 

сенíлность -и ж
сеніóр -а -ів м; ка -ы -рок ж; 

сеніóрьскый; ство -а с
сентéнція -ії -ій ж
сентіменталíзм -у м
сентіменталíста -ы -ів м;  

ка -кы -ок ж 

сентіменталíстасеверозапад
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сентіментáлный; о/ї адв.; 
ость -и ж

сепарáт -а/-у м
сепаратíзм -у -ів м; 

сепаратíста -ы -ів м; тка 
-кы -ток ж; тістíчный

сепарáтный; о/ї адв.
сепарáтор -а -ів м
сепарáція -ії -ій ж; 

сепарáчный
сепарé незм.
сепаровáти незав.;  

ня с; с. ся
сéпія -ії ж; сепіóвый
септéмбер -а -ів м; 

септембрóвый
септíма -ы ж; óвый
септімáн -а -ів м;  

ка -кы -нок ж; ньскый
Сéрбія -ії і Сéрбско ж; 

Серб -а -ів м; ка -ок ж; 
сéрьбскый

серв -у -ів м; óвый
сервíлный; ї/о адв.; 

сервíлность -и ж
сервíрка -ы -рок ж
сервіровáти незав.; ня с; 

ный
сéрвіс -у -ів м; сервíсный 

(опрáва)
сéрвіс -у м (на ΐдло і нáпої); 

óвый
сервíтка -ы ж
сервовáти незав.; ня с;  

ный
Сéрґей -я -їв м
сердéчник -а  -ів  м  

(росл.)
сердéчный; о/ї адв.; 

сердéчность -и ж
сердћти серджу сердять 

сердьте! незав.
сердце -я сердéць  

(сердць) с; сердцљвый і  
сердéчный; о/ї адв.;  
ость -и ж

сéред адв.
сéреда -ы серед ж; 

середýшнїй
середћна -ы ж;  

óвый, середýшнїй
середнёязќчный
серéднїй; ё адв.
середнњн -а -ів м; ка -ы -ок; 

середнњньскый

серенáда -ы -áд ж; 
серенадóвый

серéнча -і ж; серенчлћвый
сержáнт -а -ів м; ка -ы -ок 

ж; сержáнтьскый
серіáл -у -ів м; серіалóвый
серіóвый; о адв.
сéрія -ії -ій ж
сéрна -ы серн ж; сéрня  

-њти -њт с; тко -тка -ток с; 
сернњк -á -íв м; сернњчій; 
сернячíна -ы ж

серпентíн -у -ів м; 
серпентінóвый

серпентíна -ы -тћн ж; óвый
сéрсам -у м; óвый
серсть -и ж; серстянќй
сéрум -у -ів с; серумóвый
сéрьбати незав.; сéрьбаня 

с; ный
серьљзный; о адв.; 

серьёзность -и ж
серьп -а -ів м; óвый; ћско 

-ћска -ћсків м; сéрьпик  
-а -ів м

сестернíця -і -íць 
(сестренíця) ж; 
сестернíчка -ы -чок ж

сестрá -ы сéстер ж; 
сестрíчка -ы чок ж; 
сестéрьскый; по 
сестéрьскы; сестéрство

сет -у -ів м; óвый
сіамскый
Сібíла -ы ж
сібілáнт -а -ів м
Сібíрь -у м; Сібірьчáн  

-а -áн/-ів м; ка -кы -нок ж; 
сібíрьскый

сіварнíчка -ы -чок ж
сівáрь -њ м; љвый
сігóтя -я м гром.
сіґнáл -у -ів м; сіґнáлный, 

сіґналóвый; о адв.
сіґналізáтор -а -ів м
сіґналізáція -ії -ій ж;  

зáчный
сіґналізовáти незав.; ня с; 

сіґналізовáный 
сіґнатáрь -я -ів м; ка -ы  

-рёк ж; сіґнатáрьскый
сіґнатýра -ы -ýр ж
сіґновáти незав. і зав.;  

ный
Сiґорд -у м

сідліско -á сідлиск с; 
сідлискóвый

Сідóнія -ії -ій ж 
сілáба -ы сілáб ж;  

сілабóва; сілабíчный
сiлáж -у м; сілáжный
сілажовáти незав.; ня с; 

сілажовáный
сíлван -у м; ньскый
Сілвéстер -тра -трів м; 

сілвестрóвый
сілвестровáти незав.; ня с 
Сíлвія -ії -ій ж
сілікáт -у м
сілікóза -ы -óз ж 
сілікóл -у м; óвый
сілікóн -у -ів м; óвый
сіліцíд -у м
сілíцій -я м
сілíця -ї -íць ж; ёвый
сíлка -ы -лок  ж
сíло а м (на зéрно)
сілóн -у м; óвый
сілóнка -ы -ок ж; кóвый
сілуéта -ы -éт ж 
сіль сóли ж; солéный
сімбіóза -ы сімбіóз ж; ный
сíмбол -у -ів м; íчный;  

о адв.
сімболізáція -ії ж; áчный
сімболізовáти незав.; ня с; 

ный; ость -и ж 
сімбóліка -ы -ік ж; íчный;  

о адв.
сíменець -нця м
сімерíнґ -а -ів м
сіметрáла -ы -áл ж; ный;  

о адв.
сімéтрія -ії ж; íчный;  

о адв.
сімпатізáнт -а -ів м; ка -ы  

-ток ж
сімпатізáчный
сімпатізовáти незав.; ня с 
сімпáтія -ії -ій ж; 

сімпатíчный; ї/о адв.;  
ость

сімпóзій -ія -іїв м
сімптóм -у -ів м; 

сімптоматíчный
сімулáнт -а -ів м; ка -ы  

-ток ж; сімулáнтьскый;  
тство -а с

сімулáція -ії ж;  
сімулáчный

сімулáціясентіментáлный
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сімуловáти незав.; ня с; 
сімуловáный 

сімултáнка -ы -нок ж
сімултáнный; о/ї адв.;  

ость -и
сімфонізáція -ії -ій ж; чный
сімфонíзм -у -ів м
сімфонíста -ы -ів м; ка -ы  

-ток ж
сімфóнія -ії -ій ж; чный
сінаґóґа -ы -óґ ж
Сінґапýр -у м; Сінґапурчáн 

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
сінґапýрьскый

сінґенéза -ы -éз ж
сінґулáр -у м; óвый
сіндесмолóґія -ії ж
сіндетікóн -у м
сіндікалíзм -у м
сіндікалізовáти незав.;  

ный; сіндікалíста -ы -ів 
м; тка -ы -ок ж

сіндікáт -у -ів м; óвый,  
ный

сíндром -у м; сіндромóвый
сінекдóха -ы -ох ж; íчный; 

о/ї адв.
сінерґíзм -у м
сінéрґія -ії ж; ічный
сінéць сінця сінцΐв м
сíни сінéй мн.
сінкóпа -ы -оп ж; 

сінкопíчный
сíнник -а -ів м
сíнна (нáдха, слов.)
сíно -а с
сінóвый (сінóвы робóты)
сінóда -ы -óд ж
сінокóс -а/-у -ів м
сінолóґія -ії ж; лоґ а мн.  

ове; лоґíчка -ы -чок ж;  
лоґíчный

сінонíм -а/-у -ів м
сінонíміка -ы ж; íчный;  

ость -и ж
сінонíмія -ії ж; сінонíмный
сінонíмность -ости ж
сінтáґма -ы сінтáґм ж; 

сінтаґматíчный; о/ї адв.
сінтаґматíка -ы сінтаґматíк 

ж; íчный
сiнтаксіс -у м; тíчный;  

о/ї адв.
сінтéзa -ы м; сінтетíчный;  

ость -и ж

сінтетізовáти незав. і зав.;  
ня с; ный

сінтéтіка -ы -ік ж; íчный;  
о/ї адв.

сíнус -у -ів м; сíнусовый
сінусоíда -ы сінусоíд ж;  

ный
сінусоідáлность -и ж; ный
сiнхрóн -у -ів м; 

сінхрóнный
сінхронізáтор -а -ів м;  

óвый, ный
сінхронізáція -ї ж; áчный
сінхронíзм -у м
сінхронізовáти незав.  

і зав.; ня с; ный
сінхрóніка -ы ж; сінхрóнік  

-а -ів м
сінхрóнія -ії -ій ж;  

хрóнный; о/ї адв.;  
íчный; о/ї адв.; ость  
-и ж

сіонíзм -у м; сіонíста  
-ы -ів м; тка -ы -
ток ж; сіонíстьскый і 
сіоністíчный

сiра -ы ж; сірóва (киселíна); 
ный

сірáк -á -íв м
сíрань -и ж (умéле гноΐво)
сірéна -ы -éн ж
сіріáза (упал) -ы -áз ж
Сíріус -а м
Сíрія -ї ж; Сірійчáн -а -áн/-ів 

м; ка -ы -нок ж; сiрьскый
сíрити -рю -рять незав. 

(посќповати сíранёв)
сíрый; о адв.
сíруп -у -ів м; óвый
сістéма -ы -тéм ж; óвый;  

о адв.; ость -и ж
сістематізáція -ії -ій ж;  

чный 
сістематізовáти незав.; ня 

с; ный; ость -и ж
сістемáтіка -ы ж; сістемáтік 

-а -ів м; íчка -íчкы -íчок ж
сістематíчный; о адв.;  

ость -и ж
сістемізовáти -зýю -зýють 

незав. і зав.; ный
сістéмность -и ж
сітљвый
сíтник -а -ів м
сітуáція -ії -ій ж; сітуáчный

сітуовáный
сітуовáти незав.
сіфілíс -у м; сіфілíтік  

-а -ів м; íчка -ы -чок ж; 
сіфілітíчный

сíфон -у -ів м; сіфонóвый
Сіцíлія -ії ж; Сіціліáн і  

Сіцілчáн -а -áн/-ів м; 
Сіціліáнка і Сіцілчáнка 
-ы -нок ж; сіцíльскый і 
сіціліáньскый

сїдáдло -а -ел с; 
сїдадлóвый

сїдáти незав.; ня с 
сїдáчка -ы -чок ж; 

сїдачкóвый
сїдлó -á сїдéл с; сїдéлко 

-а -лок і сїдéлце с; 
сїдлóвый

сїдлáти незав.; ня с; ный 
сїйбá -ы ж
сїм
сїмдéнный
сїмдесњт 
сїмдесњтый
сїмдесњтка -ы -ток ж
сїмдесњтник -а -ів м;  

чка -ы -чок ж
сїменéць -ю м
сїммíсячный
сїмнадцятéро 
сїмнáдцятый 
сїмнáдцять 
сїмрíчный 
сΐмсто нумер.
сїмстóвка -ы -вок ж
сїмстодвадцњтый 
сїмтыжднёвый
сїмчлéнный
сΐмячко -а -чок с; 

сїмячкóвый
сїнáрня -нї -нїв ж
сΐсти сяду зав.; сиджíня с
сїть -и -ей ж; сїтька -ы -тёк 

ж; сїтљвый; сїтькóвый
сїчí незав.; січíня с; 

січéный
сΐчка -ы -чок ж; óвый
сїчкáрня -нї -рень ж;  

љвый
сΐяти сΐю -ють незав.;  

сіњня с; ный
сїњч -а -ів м;  

сіњчка -ы -чок ж
сивáк -á -íв м

сивáксімуловáти
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сивáстый, сивкáстый, 
сивкáвый

сивíти незав.; ня с 
сивинá -ы -ин ж
сћвый; о адв.; ость -и ж
Сћвко -а -ів м
сивобелáвый
сивобíлый
сћвонь -я -їв м (рыба)
сивоборóдый
сивоволóсый
сивозелéный
сивоóкый
сивочóрный
сидΐти сиджý сидимé незав.; 

сиджíня с; сидњчій
сикáлка -ы -лок ж; óвый 

(на гашíня)
сћкати незав.; сћканя с; 

сћкаючій
сиклћна -ы -ћн ж; óвый
сикливый; о адв.;  

ость -и ж
сћкнути -ну -нуть зав.; тый; 

сћкнутя -я с
сикош -а -ів м; ка -ы -ок ж
сикýля -лї сикýль ж
сћла -ы сил ж
сћлак -а -ів м; силачћско -а 

-ів м; силáчка -ы -чок ж
силáцькый; силáцтво -а с 
силћти -лю незав.; силΐня 

с; силéный; о/ї адв.;  
ость -и ж; с. ся

силнΐти силнΐю силнΐють 
незав.; ня с; тый

сћлный; о/ї адв.
сћловати незав.; ня с ; 

сћлованый; с. ся
силомíр -а -ів м
силомíць адв.
синёбелáвый
синёбíлый
синёвáтый
сћнїй
синΐти синΐю -ють незав.;  

тый
синíця -і -íць ж; синíчка -ы 

-чок ж
синњва -ы ж
синњвый; о адв.
синявíти -вíє -вíють незав.; 

тый
синњк -á -íв м; синячóк -чкá 

-ів м; синяковћтый

сипíти -плю -плять незав.
сћпот
сипотΐти
сћрота -ы -рот ж; сћротка  

-ы -ток ж; сћротя -яти -ят 
с; сирóтьскый

сиротћнець -нця -їв м
сирохмáн -а -ів м; ка -ы  

-нок ж
сћто -а с; сћтко -а -ток с; 

ситкóвый
сын -а -ів м; óк -кá -íв м;  

óчок -óчка -óчків м;  
сынíвскый; по 
сынíвскы; ство -а с

сыпáнець -нця -ів м; 
сыпáнчік -а -ів м

сыпанћна -ы ж
сќпати -плю -плять незав.; 

ный; с. ся
сыпíти сыплю -плять незав.; 

сыпíня с 
сќпка -ы -пок ж; óвый
сыпкќй; о адв.; ость -и
сыпковћна -ы -ћн ж;  

óвый
сќпнути зав.; тя с; тый
сыр -а -ів м; сќрик -а -iв м; 

сырóвый
сырњник -а -ів м і сќрник  

-а -ів м
сќтити -чу -тять незав.; 

сычíня с; сычéный
сќтый; о адв.; ость -и ж
сычáти незав.; ня с; 

сычáчій
скавт -а -ів м; ка -ы -ок ж; 

скáвтьскый
скáвтінґ -у -ів м; óвый
скавулћти -ýлю -ять незав.; 

скавулΐня с
скавучáти і скавчáти 

незав.; скавучáня і 
скавчáня с

скажéнець і сказéнець  
-нця -ів м

скажéный і сказéный;  
о/ї адв.; сказéность  
і скажéность -и ж

скáзити скáжу і розбћти 
зав.; с. ся

скакáвый; о адв.; ость -и
скакáти -чу -чуть незав.;  

ный; ня с
скакáчка і скакáлка -ы -ок ж

скáла -ы скал ж; ка -ы -ок 
ж; ћско -а -ћск ж і с; ный

скаламутћти -чу -тять зав.; 
скаламучíня с; чéный

скаламученћна -ы ж
скаламýчовати незав.; ня 

с; ный
скалїчíти зав.; ня с; 

скалїчéный
скалћти скáлю скáлять зав.; 

ня с; лéный
скалћстый; сто адв.; ость 

-и ж
скалопéвный; о/ї адв.;  

ость -и ж (слов.)
скалп -у -ів м
скáлпел -у/-а -ів м
скалповáти незав.; ня с;  

ный
скамаратитћ -чу -тиме 

зав.; скамарачíня с; 
скамарачéный; с. ся

скамарáчовати незав.;  
ня с

скаменΐти і скамянΐти 
незав.; скаменΐтый  
і скамянΐтый

скаменћна -ы -нин ж; 
скаменинóвый

скандовáти незав.; 
скандовáня с; ный

сканзéн -у -ів м; 
сканзенóвый

скáпати -ам -путь  
і скáпають зав.;  
скáпаный

скáпкати -кать зав.; ный
скáпнути -у -уть зав.; 

скапнýтый
скаправíти незав.;  

влΐня с; скаправíтый  
і скаправéный 

скáпчати зав.;  
скáпчаный

скáпчовати незав.; ня с;  
ный 

скáрати зав.; ня с; ный 
скáрга -ы скарг ж
скáржыти ся незав.; 

скаржíня с
скáржник -а -ів м; ичка -ы 

-чок ж
скаріковáти -кýю -кýють 

зав.; ный
скарт -у м; óвый; о/ї адв.

скартсивáстый
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скартáція -ії ж і шкартáція 
-ії ж; скартáчный, 
шкартáчный

скартовáти незав.; ня с;  
ный

скатовáти зав.; ня с; ный
скафáндер -дра -ів м; 

скафандрóвый
скачáти -ам -ють зав.; 

скачáный 
скáчовати незав.; ный 
сквасћти сквáшу сквáсять 

зав.; сквашíня с; 
сквашéный  
і скваснéный

скваснΐти скваснΐю 
скваснΐють зав.; 
скваснΐня с; скваснΐтый

сквáшовати незав.; ня с;  
ный 

сквітáти незав.; ный
сквічáти і сквінчáти -чý  

-чáть незав.; сквічáня і 
сквінчáня с

скекешќтити ся; скекешíня 
с; скекешéный 

скéлет -у -ів м;  
скелетóвый

скельтовáти зав.; ня с;  
ный 

скéпса -ы скепс ж
скéптік -а -ів м; тíчка -ы  

-чок ж; скептíчный;  
о адв.

скеровáти і скаровáти зав.; 
ня с; ный

скеч -у -ів м; скечóвый
скібóб -у -бы м; óвый
скíпа -ы скіп ж
скíпати незав.; ня с; 

скíпаный
скіпити -лю -лять незав.; 

скіпéный
скіпéць -пцњ -íв м
скіца -ы скіц ж; óвый
скіцáрь -я -їв м
сціковáти -цýю -цýють 

незав.; ный
скќба -ы скыб ж; скќбка  

-ы -ок ж
скыножќти зав.
скыпíти зав.; скыплΐня с; 

скыплéный 
скыпњтити -чу -тять зав.; 

скыпячéный

скырвавћти -áвлю -áвлять 
зав.; скырвавлΐня с; 
скырвавлéный

скырвáвлёвати незав.; ня 
с; ный 

скыршенћна -ы ж; óвый
скыршќти -шу -шиме зав.; 

скыршéный 
скќснути незав.; 

скыснýтый; о адв.
склад -ý -íв м; складóвый 
складáтель -я -ів м
складáти і склáдовати 

незав.; ня с; складáный  
і склáдованый; с. ся

складáчка -ы -чок ж 
і склáданка -ы або 
склáдованка -ы ж

склáдба -ы складб ж  
(слов. в зн музћчный твор)

склáдка -ы -док ж; 
складкóвый

склáдне с (слов. плáца за 
склáдованя)

склáдник -а -ів м; чка -чкы 
-чок ж

склáдный (прóстор, мíсто)
склáдность -ости ж
складовáти незав.; ня с;  

ный
складóвиско -а -иск с
склáмати -млю -млють зав.; 

ня с; склáманый; о адв.
скланњти незав.; с. ся
склáрня -ї -рень ж
скларь -я -ів м; склáрька  

-ы -рёк ж; склáрьскый
склáсти -дý -дýть зав.; 

склáдженый
склéёвати незав.; ня с; 

склéёваный
склéёвач -а -ів м
склеΐти -éю -éять зав.; 

склеџный; склеΐня -я с
склéнник -а -ів м; 

скленникóвый
склеп -у -ів і обход м; 

склéпный і обхóдный
склепáрь -њ -íв м; 

склепáрька -ы -рёк ж
склепáти -лю -лють незав.;  

ня с; ный 
склéплёвати і склéповати 

незав.; ня с; ный 
склерóза -ы ж; склерóзный

склеромéтер -тра -ів м
склероскóп -у/-а -ів м
склерóтік -а -ів м; чка -чкы 

-чок ж; склеротíчный;  
о/ї адв.

склїщíти зав.; склїщéный 
склћкати -чу -чуть зав.; 

склћканый
склћковати незав.; ня с; 

склћкованый
склћти склю склять незав.; 

склéный; склéня -я с
скло -а скел с; скéлко -ка  

-ок с; склянянќй
склобéтон -у м; 

склобетонóвый 
скловáр -у/-а -ів м; 

скловáрный
скловарΐня -я с
скловћна -ы -вин ж
склоґрáф -а -ів м; овáный
склоґрафíста -ы -ів; 

склоґрафíстка -ы -ток ж; 
склоґрафíчный

склоґрáфія -ії -ій ж
склоламінáт -у -ів м; óвый
склонёвáти  -нюю -нюють 

незав.; ный
склонёвáня -я с
склóнный; нно адв.;  

ость -и ж
скляґанћна -ы ж
склњґати незав.; 

склњґаный; с. ся 
склњнка -ы -нок ж; 

склњночка -ы -чок ж; 
склянча -чати -чат с; 
склянкóвый

склянчінá -ы ж
скоба -ы скоб ж;  

ка -ы -бок ж
скобáрчіти ся зав.; 

скобáрченый
скóбель скóбля -ів м
скобкы -ок мн.; скобкóвый
сковáти скую скýють зав.;  

ный 
сковќрдати незав.; 

сковќрданый
скоΐти скою скóять зав.; 

скоџный
скок -у -ів м
скoкáн -а -ів м; скокáнка  

-ы -нок ж; скокáньскый
скóком aдв.

скóкомскартáція
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скоксовáти зав.; ный
сколавдовáти зав.; ня с;  

ный
сколектівізовáти зав.;  

ня с; ный
скóлёвати -люю -люють 

незав.; ный
сколіóза -ы -óз ж 
сколћти -лю -лять зав.; 

сколéный
сколонізовáти зав.; ный
сколóти зав.; сколóтый 
сколотћти -чу -тять зав.; 

сколочéный 
сколóчовати незав.; 

сколóчованый
скомбіновáти зав.; ный
скомерціоналізовáти -зýю  

-зýють зав.; ный
скоминá -ы ж і оскóмина  

-ы ж
скомынΐти скомыню зав.
скомынњти незав.
скомолити зав.; скомолΐня 

с; скомолéный; о/ї 
адв.; скомоленћна -ы ж 
скомоленћн

скомóлёвати незав.; ня с
скомплетізовáти -зýю  

-зýють зав.; ный
скомпліковáти зав.; ня с; 

скомпліковáный; о/ї 
адв.; с. ся/сі 

скомпоновáти -нýю -нýють 
зав.; ный

скомпромітовáти зав.;  
ня с; ный; о/ї адв.

скон -у м
сконáти і умéрти; ня с; 

сконáный; с. ся
скондензовáти зав.; ня с; 

ный
сконзумовáти зав.; ня с;  

ный
сконкретізовáти зав.; ня 

с; ный
сконкретнћти сконкрéтню 

сконкрéтнять зав.; нΐня с; 
нéный

сконсолідовáти зав.; ня с; 
ный; ость -и ж 

сконтролёвáти зав.; ня с; 
ный

скоордіновáти -нýю -нýють 
зав.; ный

сконфішковáти -кýю -кýють; 
ный

сконцентровáти -рýю  
-рýють зав.; ный

сконціповáти -пую -пують 
зав.; ный

скочанїти зав.; скочанΐтый
скончíти -чу -ать зав.; ня с; 

скончéный; с. ся
сконштруовáти зав.; ня с; 

ный
скóпати -ам -лять зав; 

скóпаня с; скóпаный 
(дакóго)

скопáти -плю -лять зав.; 
скопáня с; скопáный 
(зéмлю)

Скóпіє незм.; Скопіáн  
-а -ів м; ка -ы -нок ; 
скопіáньскый

скопылéнець -нця -їв м
скопылћти -лю -лять зав.; 

скопылéна; скопылΐня; 
с. ся

скóповати незав.; ня с; 
скóпованый

скóра -ы скор ж; скóрка -ы  
-рок ж; ћско -а -ћск ж і с; 
скорянќй

скоравíти зав.; скоравíтый 
і скоравéный

скóрба -ы скорб ж
скорбћти -лю -лять незав.; 

скорблéный
скóре незм.
скоріґовáти зав.; ня с;  

ный; о/ї адв.; ость -и ж
скорћти -рю -рять зав.; 

скорéный
скóрый; о/ї і скóре, 

скóрей і скóрше адв.
скормћти -млю -млять зав; 

скормлΐня с; ный
скормутћти -ýчу -ýтять зав; 

чíня с; скормучéный 
скоропћс -у/-ів м; 

скоропћсець -сця -їв м; 
скоропћсный

скорописáня -я с
скóрость -и ж; ный
скоротћти -чу -тять 

зав.; скорочíня с; 
скорочéный; ость -и ж 

скороченћна -ы -нин ж; 
скороченинóвый

скорóчовати незав.; ня с;  
ный; о/ї адв.; ость -и ж

скортΐти зав. (скортΐло ня)
скорумповáнець -нця  

-нцїв м
скорумповáти зав.; ня с;  

ный; о/ї адв.; ость -и ж
скóрченость -и ж
скорчíти ся зав.; ня с; 

скорчéный
скóрчовати ся незав.; ня 

с; ный
скорњник -а -ів м; 

скорянќй
скос -у -ів м
скóса адв.
скосћти -шу -сять зав.; 

скошéный і скосéный
скот -у -ів м
скотарћти -рю -рять незав; 

скотáрьскый
скотáрьство -а -ств с
скотћна -ы ж
скочанΐти зав; ня с;  

тый
скóчіти -чу -чать зав.; 

скóченый
скóшовати незав.; ня с;  

ный 
скоштовáти зав.; ня с;  

ный
скравáня -я с
скравáти незав.; ный
скрáданя -я с
скрадáти незав.; ный
скрадáч -á -íв м
скрáдовати -дую -дують 

незав.; ный
скрáёвати -юю -юють 

незав.; ня с; ный
скрасћти скрáшу скрáсять 

зав.; скрашéный
скраснΐти скраснΐю зав.; 

скраснΐтый
скрáсти скрадý скрадýть 

зав.; скрáдженый
скрат -у -ів м; скратóвый;  

о адв.
скратовáти незав.; ня с.;  

ный
скраховáнець -нця -ів м
скраховáти зав.; ня с;  

ный
скрáшлёвати незав.; ня с; 

ный

скрáшлёватискоксовáти
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скрáшлёвач -а -ів м; ка  
-ы -чок ж

скраю адв.
скрéглый; о адв.;  

ость -и ж
скрегнýти зав.; тя с; тый 
скреготáти -óчу -тять зав.; 

ня с 
скресáти -шу -шуть зав.;  

ня с.; ный 
скрéслёвати і 

обкрéслёвати незав.;  
ня с; ный

скреслћти і обкреслћти 
-лю -лять зав.; 
скреслéный і 
обкреслéный

скрéсовати і скрéшовати  
-шую -шують незав.;  
ня -я с.; ный 

скрíпнути зав.; скріпнýтый
скрíпнутя -я с
скрíпта скріпт с лем мн.
скрітізовáти зав.; ня с.;  

ный
скрічáти зав.; ный; ня с
скрїпћти -плю -плять зав.; 

скрїплéный
скрћва адв.
скривдћти -джу -дять зав.; 

скривджéный; ость -и ж
скрћвджовати незав.; ный
скрћвджованя -я с
скрћвити -влю -влять 

зав.; скривлΐня с; 
скрћвленый

скривлњти незав.; ня с;  
ный

скрћвлёвати незав.; ня с.; 
ный

скрижќти -жу -жать зав.; 
скрижéный; ость -и ж

скрћкнути і скричáти зав.; 
тый 

скрћня -ї скринь ж; нька  
-ы -нёк ж; скринљвый, 
скринькóвый

скрипíти -лю -лњть незав.; 
скриплΐня с

скрћпнути -ну -нуть зав.;  
тый

скрывáти і ховáти незав.;  
ня с.; ный

скрћти і сховáти зав.; 
скрытый

скрытњ -я с
скрóёвати незав.; ный;  

ня с 
скроΐти зав.; скроΐня с; 

скроџный
скромнéнькый; о адв.
скрóмный; о/ї адв.;  

ость -и ж
скропћти -плю -лять зав.; 

скроплéный 
скрóплёвати незав.; ный
скрутћти -чу -тять зав.; 

скручíня с ; скручéный 
скрýтка -ы -ток ж; 

скруткóвый
скрýтный; о/ї адв.; ость 

-и ж
скручанћна -ы скручáнин ж; 

óвый
скручáти незав.; ня с; ный
скрýчовати незав.; ня с;  

ный
скýбла (і прњдиво) -ы ж
скýбнути зав.; тый; тя с
скубстћ скубý скубýть 

незав.; скублΐня с; 
скубéный

скувінчáти незав.; ня с
скулптýра -ы -тур ж; ный
скултівовáти зав.; ный
скултýрнёвати незав.;  

ня с; ный
скултурнћти зав.; 

скултурнΐня с; 
скултурнéный 

скýмбрія -ії ж; 
скумбріóвый

скумонΐти незав.; 
скумонΐня с

скупáрь -њ -ΐв м; скый
скупáня -я с
скупáти зав.; ный
скупíндош -а -ів м
скупћти зав.; скуплéный 
скупќй; о адв.; ость -и ж
скуплњк -а -ів м; 

скуплњцькый
скýпник -а -ів м
скýповати і скýплёвати 

незав.; ня с
скупóта -ы ж
скýптош -а -ів м
скуптошќти -шу -шать 

незав.; скуптошíня с
скупщíна -ы ж (арх.)

скýрёвати -рюю -рюють 
незав.; ня с; скýрёваный

скурΐня -я с
скýрити зав.; скýреный
скусáти зав.; скусáный
скýсити -шу -сять зав.; 

скушéный; ость -и ж
скýтер -тра -трів м; óвый
скучáти незав.; ня с 
скучерявћти -влю -влять 

зав.; скучерявлΐня с; 
скучерявлéный

скучерявíти зав.; тый
скушáти і пробовáти 

незав.; ня; скушáный
скýшка -ы -ок ж; 

скушкóвый
скýшовати незав.; ня с; 

скýшованый
скушáчка -ы -чок ж
слабéнькый; о адв.
слабíти -бíю -ють зав.
слабћна -бин ж мн.
слабћти -блю -блять незав.; 

лéный
слабый; о адв.; ость -и ж; 

слáбшый
слáбнути незав.; тя с 
слабовáтый  

і слабовћтый
слабовћдячій
слабодýхый; о адв.;  

ость -и ж
слáбость -и -ей ж
слабóта -ы -бóт ж
слабшáти незав.
Слáва Íсусу Хрíсту!
Слáва навíкы!
слáва -ы ж; ный; о адв.
славíстіка -ы ж;  

славíста -ы -ів м; ка -ы  
-ок ж; славістíчный

слáвити -влю -влять незав.; 
славлΐня с; слáвленый;  
но адв.

Слáвка -ы -вок ж
слáвность -и ж; 

славнóстный; о/ї адв.;  
ость -и ж

славобрáна -ы -бран ж
славолЂбець -бця -ів м; 

славолЂбый
Славомíр -а м;  

Славомíра -ы ж
славословíня -я

славословíняскрáшлёвач
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славословћти -óвлю  
-óвлять незав.; лéный

славянíзм -у м
славянізовáти незав.; ня 

с; ный
Славњн -а -њн/-ів м;  

Славњнка -ы -нок ж;  
славњньскый; 
славњнскость -и ж

славянознáвство -а с
славянознáтель -ля -їв м
славянолЂб -а -ів м
славянофíл -а -ів м; 

славянофíлка -ы -лок ж; 
скый

слад -у м; óвый
сладóвня -ї ж
сладовнћцтво -а с; 

сладóвник; íцькый
слак -а м; слáчок/слáчік;  

óвый
слáлом -у -ів м; óвый
слаломáрь -я -їв м;  

ка -ы -рёк ж
слáмник -а -ів м  

і стружлњк -á -ів м
следь -я -їв м; ёвый
слезћна -ы -ћн ж; 

слезинóвый
сленґ -у -ів м; сленґóвый;  

о адв.
слљпати незав; ня с
слїд -у -ів м
слїдћти -джу -дять незав.; 

слїджéный
слΐдный; о/ї адв.;  

ость -и ж
слїдовáти незав.; ня с;  

ный
слїдóм адв.
слїпáк -á -íв м; чка -ы -чок 

ж; слїпáня -ї -пань ж
слΐпати і слΐпкати незав.; 

слΐпаня с і слΐпканя с
слíпы -ів мн.
слΐпый -ого м і ад.; 

слїпéнькый; слΐпо адв.;  
ость -и ж

слΐпкати незав.; 
слїпкáстый; 
слїпковáтый

слїпнýти незав.; слїпнýтя с 
слїпóта -ы ж
слїптáк -á -íв м;  

чка -ы -чок ж

слΐптош -а -ів м; ка -ы -ок ж
слћвка -ы -вок ж; слћвочка 

-ы -чок ж; сливкóвый
сливовíця -ї -іць ж; 

сливовіцљвый
сливчáнка -ы -нок ж
слиж -а -ів м
слиз -у -ів м; слизóвый
слћскати ся незав.; ня с;  

ный
слћзнути ся зав.; тя с;  

тый
слизкќй; о адв.; ость -и 

ж; слизковáтый; о адв.
слимáк -á -íв м; слимáчік  

-а -ів м; чóк -чкá -чкíв м; 
слимакóвый і слимáчій; 
і слиминáк -а -ів м; чік -а 
-ів м; слиминáчій

слинá -ы слин ж; слћнка -ы 
-нóк ж; нный, óвый

слинáвець -вця -вцїв м і 
слћнавый -ого м і ад.

слинћти незав.; слинΐня с; 
слинéный

слинтáвый
слинтáвка -ы ж; óвый
слћнтош -а -ів м; ка -ы -ок 

ж; ный
слызá -ќ слыз ж; ный і 

слќзочка -а -чок ж
слызќти -зяти незав.; 

слызΐня с; слызáвый
слќзный;  

слызотвóрный
слобóда -ы -бод ж
слободáрня -ї ж; 

слободарéньскый 
(слов. в зн. бывáня про 
слобóдных)

слобóдник -а -ів м; 
слободнíцькый  
(воєн. тéрмін)

слобóдный/слобóдно 
і слобíдно адв.; за 
слобóдна

слободóвець -я -ів м
слободолЂб (-ець) -а  

(-ця) м
слободомысéлный; ость 

-и ж
Словáкія -ії ж і Словéньско 

-а с; Словáк -á -íв м; чка 
-ы -чок ж; словéньскый і 
словáцькый

словакізáтор -а -ів м;  
рьскый

словакізáція -ії ж; 
словакізáчный

словакíзм -у -ів м
словакíста -ы -ів м; 

словакíстка -ы -ок ж
словакíстіка -ы -íк ж; 

словакістíчный
словакофíл -а м; льскый; 

ство -а
словáрь -њ -їв і слóвник  

-а -ів м
Словéньска републíка 

С-ой -ы ж і Словáцька 
републíка ж

словéсник -а -ів м
словéсный; ость -и ж
Словíнія -ії і Словíньско  

-а с; Словíнець -я -ів 
м; Словíнка -ы -ок ж; 
словíньскый 

словінíста -ы -ів м; 
словінíстка -ы -ток ж

Словíнкы -нок мн.; 
Словінчáн -а -áн/-ів м; ка  
-ы -ок ж; словінчáньскый

слóвник -а -ів м; 
словникóвый

слóвный; о/ї адв.
слóво -а слов с; словéчко 

-а -ок с; слóвко -а -вок 
с; слóвцё -я -вець с; 
слóвный; о/ї адв.

словозлýка -ы -ýк ж
слóвом адв.
словоскладáня -я с
словослΐд -у м; ный
словоспоΐня -я с
словотворΐня -я с; 

словотвóрный
словфóкс -у м
слог -у м; óвый; о адв. 

(слов.)
слóґан -у -ів м
слой -я - їв м
слон -а -ів м; слонíця  

-і -íць ж; слóник -а  
-ів м; слонњчій, слóнїй, 
слонóвый

слоновћна -ы ж; óвый
слотá -ы слот ж;  

слотáвый
слугá -ќ -íв м; служнíця -і 

служнíць ж

слугáславословћти
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слýжба -ы -жеб 
ж; служóбный і 
служéбный; слýжбочка  
-ы -чок ж

службувыкóнуючій
служéбник -а -ів м; 

служéбный; о/ї адв.
служќти незав.; служíня 

с; ный
слýжный -ого м і ад.
служќтель -я -ів м; скый
слýка -ы слук ж; слýчій
слýтый -ого м і ад.
слух -у м; слухóвый;  

о адв.
слýхы і слќхы слух мн. ж
слýхати незав.; ня с; 

слухнњный
слухáтко -а -áток с; óвый
слýхнути зав.; тый
слушћвый; о адв.  

(слов. пасýючій)
слýшыти -шить -шать 

незав.  
(слов. в зн. пасовáти)

слýшный; о/ї адв.; ость 
-и ж

слЂда -ы слюд ж; 
слюдóвый

смаженћна -ы ж; óвый
смáжыти незав.; смажíня с; 

смáженый
смак -у -ів м; смачнќй; о/ї 

адв.; смакóвый (óрґан)
смаковáти незав.; ня с 
смаковáч -а -ів м;  

ка -ы -чок ж
смалт -у -ів м
смалтовáти незав.; ня с;  

ный
смалтóвня -ї -вень ж
смарáґд -у -ів м; 

смараґдóвый
смараґдовозелéный
смáркати і смóркати 

незав.; ня с; смаркáтый
смаркáч -á -íв м
смáркель -кля -клїв м; 

смарклћско -а -ћск м
смачнќй; ї/о адв.;  

ость -и ж
смер -у -ів  

(слов. в зн. нáпрям)
смéрдёх -а -ів м  

і смердЂх -á -íв м

смердΐти -джý -дњть незав.; 
смердњчій

смердњчка -ы -чок ж
смердЂжник -а -ів м
смéрек -а -ів м; 

смерекóвый
смеречінá -ќ ж
смерóвка -ы -вок ж (слов. – 

на áвтї, в лΐсї і т. п.)
смернíця -ї -нíць ж (слов. в 

зн. урњдного прћказу)
смеровáня -я с  

(слов. в зн. прямовáня)
смертéльник -а -ів м
смертéльный; о/ї адв.;  

ость -и ж
смертонóсный
смерть -и ж; смéртка -ы  

-ток ж; смéртный; ость 
-и ж

сметáнка -ы -нок ж; кóвый 
і сметанóвый

смеч -у -ів м
смечáрь -њ -їв м; ка -ы  

-рёк ж
смечовáти незав.; ня с;  

ный
смíйко -а -ів м
смíлый; о адв.; ость -и ж
смíлник -а -ів м; смíлніця  

-ї -ніць ж
смілнћти незв.; смілнΐня 

і смíлство -а -тев с; 
смíлный; о адв. 

смітћско -а -ћск с
смітћти смíчу смíтять 

незав.; смічíня с 
смíтко -а -ок с
смíтник -а -ів м; смітничок 

-чка м; смітникóвый і 
смітнќй

смíтя -я с гром.
смітњрь -њ -íв м; ка -ы -рёк 

ж; смітњрьскый
сміх -у -ів м;  

смішóк -шка м
сміхáрь -њ -íв м;  

сміхáрик -а -ів м
смíхом адв.
сміхóта -ы сміхóт ж; 

сміхотћнка -ы -нок ж
смішнќй; о/ї адв.;  

ость -и ж
сміњти ся незав.; ня с
смќк -а/-у -ів м; óвый

смќкати незав.; ня с; 
смќканый

смќкнути зав.; тя с; 
смќкнутый

смыкóм адв.
смќсел -у -ів м; 

смыслóвый; о адв.;  
ость -и ж

смысéлность -и ж; 
смысéлный; о/ї адв.;  
ость -и ж

смќчка -ы -чок ж; óвый
смычóк -á -íв м; 

смычкóвый
смóкінґ -у -ів м; 

смокінґóвый
смóклити -лю -лять незав.; 

лéный
смолá -ы ж; смолóвый; 

смолянќй; смóлный
смóлї -лїв мн. ж;  

смолáвый
смолћти незав.; смолΐня с; 

смолéный
смолњнка -ы -нок ж; óвый
смолњрь -њ -ів м; ка -ы  

-рёк ж; смолњрьскый;  
ство -а с

смóркати і смáркати 
незав.; ня с; смаркáтый

смóркнути зав.; тя с
смотрћти і позерáти незав.; 

смотрΐня с і позерáня;  
éный

смрід/смрод/смрад -а жыв. 
м (лáйка)

смрід смрóду м; ик -а м
смýга -ы смуг ж; смýжка  

-ы -жок ж; смугáстый і 
смугáтый

Смýлник -а ; Смулничáн 
-а -ів м; ка -ы -нок ж; 
смулнћцькый 

смутћти -чу -тять незав.; 
смучíня с; смутнќй; о/ї 
адв. і предік.

смутнΐти -нΐю -ють незав.
смýток -тку м
смутóчный; о/ї адв.
снáга -ы снаг ж
Снáков -а м; Снаківчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
снакíвскый

снарь -я -рїв м
снíцї мн. (арх. – на вóзї)

снíцїслýжба
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снїг -у м; снїгóвый і 
снΐжный

снїгýлька -ы ж
снїгулњк -а -ів м; чок -чка 

-ів м
снїжќнка -ы -нок ж
снїжќти незав.; снїжíня с
Снћна -ы ж; Снинчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -ок ж; 
снћньскый

снћти снћю снћють незав.; 
с.ся

сноб -а -ів м; снóбскый
сновáлніця -ї -іць ж
сновáлник -а -ів м
сновáти снýю снýють 

незав.; ня с; ный 
сновáчка -ы -чок ж
сноп і сніп -у -ів м; снóпик  

-пика -пиків і снопóк -пкá 
-пкíв м

снóчі адв.
соб -а -ів м; сóбій
сóбаш (слов. в зн. вінчáня, 

присњга і т. п.)
собí/сі прон.
собíткы  -ток мн.
сóболь -я -лїв м
собрáнка -ы -нок ж (арх.)
Сóбранцї -ець; Собранчáн 

-а -áн/-ів м; ка -ы -ок ж;  
собрáньскый і 
собранéцькый

сóва -ы сов ж; сóвя -и -њть 
с; совњчій

совґабћров -а -ів м (арх.)
сóвість -и ж
соглáсный м і парт.
согрїшáти незав.; ня с
согрїшќти -шу -ать зав.; 

согрїшíня с; согрїшéный
сóда -ы і сóвда -ы ж; 

содóвый і совдóвый
содóвка -ы -ок і совдóвка  

-ы -ок ж; совдовкóвый
содовкáрня -і -ень і 

совдовкáрня -і -рень ж;  
скый

содрýжество -а -еств с
сóйка -ы сóёк ж; сойчій
сок -а -ів м; ыня -ї -кынь ж
сокáчка -ы -чок ж
сокачíти -чу -чать незав.;  

ня с
сокáш -у м

сокќра -ы сокќр ж; 
сокќрка -ы -рок ж; 
сокќрча -чати -ат с

сóкол -а -ів м; íця -ї -лíць 
ж; лик -а м; соколњчій і 
сокóлїй

соколњрь -њ -íв м; 
соколњрьскый; ство -а 
соколњрств с

Сокрáт -а м; сократовскый; 
сократóвець -вця -вцїв м

соларізáція -ії ж; 
соларізáчный

солáрій -ія м; солáрный
солароскóп -у -ів м
солвéнт -у -ів м; 

солвéнтный; ость -и ж
солвéнція -ії ж; 

солвéнчный
солідарізáція -ії ж; зáчный
солідарізовáти незав.; ня 

с; солідарізовáный
солідáрный; о/ї адв.;  

ость -и ж
солíдный; о/ї адв.; ость 

-и ж
солíста -ы -ів м; ка -ы -ток 

ж; íчный
соливáрня -і -рень ж
Соливар -у м; Соливарчáн 

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
соливáрьска (чíпка)

солћти сóлю сóлять незав.; 
ня с; солéный

солмізáція -ії ж; 
солмізáчный

сóло -а сол с; óвый; о 
адв.

сóло ад. і адв.
соловáти незав.; ня с
солóвый; о адв.
солодћти -джу -дять 

незав; солоджíня с; 
солоджéный

солодкáвый і 
солодкáстый; о адв.;  
ость -и ж

солóдкый; о адв.;  
ость -и ж

сололíт -у м; óвый
солóма -ы ж; соломћнка -ы 

ж; соломњный
соломњник -а -ів м; 

соломяникóвый
солонћна -ы ж; óвый

солоспíв -ý м
солотвћна -ы ж; óвый
сóлукс -у -ів м;  

солуксóвый
Сóлунь -я м; Солунчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
солýньскый

солњнка -ы -ок ж і 
сольнíчка -ы -чок ж

Сомáльско -а с; Сомалчáн 
-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
сомáльскый

сомáр -á -íв м; іця -ї -іць ж; 
сомáрик -а -ів м; ћско  
-а сомарћск; 
сомáрьскый, сомáрїй

сомáр -á -íв м (глýпый 
чоловíк); сомáрьскый; по 
сомáрьскы адв.;  
ство -а с

сомарћна -ы -рин ж  
і сомарчíна -ы -чíн ж

соматоґáмія -ії ж; 
соматоґáмный

соматолóґія -ії ж; лоґ -а  
-ів м; лоґíчка -ы -чок ж; 
соматолоґíчный

соматопéдія -ії ж
сомбрéро -а -рер с
сон сна снів м; снóвый
сонáнт -у -ів м; ный
сонáта -ы сонáт ж; 

сонáтный і сонатóвый
сонатћна -ы -тин ж
сонґ -у -ів м
сóнда -ы сонд ж; óвый
сондáж -у -ів м; 

сондажóвый; ный
сондовáти незав.; ня с ;  

ный 
сонéт -у -ів м
сонéчник -а -ів м; 

сонечникóвый
соноґрáм -у -ів м
соноґрáфія -ії ж; соноґрáф 

-у -ів м
сономéтрія -ії ж; 

сонометéр -тра -ів м
сонóра -ы ж; сонóрный;  

о/ї адв.; ость -и ж
сóнце -я сонць с; сонéчко  

-я -чок с; сонцљвый
Сóня -ї ж
сонњчный; о адв.;  

ость -и ж

сонњчныйснїг
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сонячнíця -цї -íць ж; 
сонячніцљвый

сóпель -пля -їв м і цóмпель 
-пля -їв м

сóпка -ы -пок ж; сопéчный
сóплёш -а -ів м
соплњвый; о адв.;  

ость -и ж
соплњнда -ы -лянд ж
Сóпот -у м;  

сопóтьскый
сóпран -у/-а -ів м; 

сопранóвый
сопранíста -ы -ів м; 

сопранíстка -ы -ток ж
сóрбіт -у м
соровíчка -ы -чок ж (гриб)
сородћнець -нця -нцїв м
сорóка -ы сорóк ж; сорóча  

-ати -ат с; сорóчій
Сорóчін -а м; Сорочінњн -а  

-њн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
сорочíньскый

сорóчка -ы -чок ж; 
сорочкóвый

сóрта -ы сорт ж
сортімéнт -у -ів м; óвый; 

сортіментáрь -њ -ΐв м; ка 
-ы -рёк ж

сортовáти і сортіровáти 
незав.; ня с; ный

сортовáч -а -ів м
сóсна -ы сóсен ж; сосéнка  

-ы -нок ж; соснóвый
Сотáк -а -ів м; чка -ы -чок 

ж; сотáцькый 
сотворити -рю -рять незав.; 

сотворΐня с; éный
софíзм -у -ів м; софíста -ы 

м; софíстіка -ы ж; тік -а  
-ів м; íчный

софістіковáти незав.; ный; 
о/ї адв.; ость -и ж

Сóфія -ї ж; Софійчáн  
-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
софíйскый

Сóфія -ії Сóфій ж
сóфтвер -у/-а -ів м; 

софтверóвый
сóха -ы сох ж; сóшный; о 

адв.; ость -и ж; сóшка  
-ы -шок ж

сохáрь -њ -ΐв м; сохáрька -ы 
-рёк ж; скый; ство

сóхнути незав.; тя с

соціалдемокрáт -а -ів м;  
íчный

соціалізáція -ії ж; 
соціалізáчный

соціалíзм -у м; соціалíста  
-ы -ів м; ка -ы -ток ж;  
тíчный

соціалізовáти незав.; ня 
с; ный

соціáлный; о/ї адв.
соціолóґ -а -ів м; íчный
соціолóґія -ії ж; лоґ -а  

-ґів м; лóґічка -ы -чок ж;  
лоґíчный; о/ї адв.

Сóчі незм. с; сочійскый
сóчіти незав.; сóченый
сóя -ї ж; сољвый
спад -у м (радіоактíвный)
спад -у -ів м; спадóвый 
спадáти незав.; спадóвый
спáдовати незав.; ный
спаднíця -ї -íць ж
спадóвиско -а -виск с
спáзма -ы спазм ж; 

спазмóвый
спазматíчный; о адв.
спайковáти незав.; ня с; 

спайковáный
спайковáчка -ы -чок ж і 

спáйка -ы -ёк ж; óвый
спаковáти незав.; 

спаковáный; с. ся
спакостћти -óщу -тять 

зав.; спакощíня с; 
спакощéный

спакрýкы адв.
спаленћна -ы -нћн ж; óвый
спаленћско -а -нћск с;  

кóвый
спалћти зав.; спалΐня с; 

спалéный
спáлёвати незав.; ня с;  

ный
спáлня -ї -ень ж; љвый; 

спáлнёчка -ы -чок ж
спамнятáти ся зав.; 

спамнятáный 
спамнњтовати ся незав.
спанΐти зав.; спанΐтый; о 

адв.; ость -и ж
спаникарћти -рю -рять зав.; 

спаникарéный
спáнок -нку м; спанкóвый  

і спанњ -я с
спáномбогом інт. і адв.

спанщíти і спанΐти зав.; 
спанщíтый і спанΐтый

спáнщовати незав.; 
спáнщованый

спáпати зав.; ный
спáра і спрагóта -ы спар ж; 

спáрный; о/ї адв.
спаралізовáти незав.; 

спаралізовáня с ; ный 
спаренћна -ы -нћн ж
спáрёвати незав.; ня с;  

ный
спáрити зав.; спáрїня -я 

с; спáреный; ость -и ж; 
с. ся

спáрный; о/ї адв.
спаровáти зав.; ня с; ный; 

с. ся
спародізовáти -зýю -зýють  

і спрадодовáти зав.
Спáрта -ы ж; Спартњн -а  

-њн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
спáртьскый

Спартáк -а м; 
спартакóвскый

спартакіáда -ы -áд ж; ный
спартњн -а -ів м; 

спартњньскый
спас -ý м (паствћско)
Спáса -у ж (свњто)
спáсти спасé спасýть зав.; 

спашíня с; спáшеный
спасáти -шу -шуть незав.; 

спасáня с; ный
спáсовати -сую -сують 

незав; ня с; ный
спасћти -сý -сњть зав; 

спасíня с; спасéный
спасéніє -я с (бібл.)
спасћтель -я -ів м; 

спасћтельскый
спаскудћти -джу -дять 

зав.; спаскуджΐня с; 
спаскуджéный;  
ость -и ж

спаскýджовати 
незав.; ня с; ный; 
спаскýджованость -и ж

спаскуджáти незав.; ня с; 
ный

спаскýджовач -а -ів м
спáти сплю сплњть незав.; 

сплњчій; спáня с
спач -а -ів м
спéка і спекóта -ы спéк ж

спéкасонячнíця
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спектрогрáф -у -ів м
спектроґрáм -у -ів м
спектромéтер -тра -ів м
спектроскóп -у -ів м
сперáти незав.; ня с; ный
спéрти зав.; спéртя с; 

спéртый
сперевертáти і 

поперевертáти зав.;  
ный

сперегрібáти і 
поперебігáти зав.; ный

сперегрызáти і 
поперегрызáти зав.;  
ный 

спéреду адв.
сперечáти ся незав; ня с
сперечлћвый; о адв.;  

ость -и ж
сперéчіти ся зав.; ня с
спéрмія -ії -ій ж; 

сперміóвый
спéрти зóпру зóпруть зав.; 

спéртя с; тый
спершý адв.
сперéчный; о адв.; ость 

-и ж
спечí зав.; спечíня с; 

спечéный; с. ся
спещéный і роспещéный;  

о/ї адв.; ость -и ж
спів -у -ів м
співáк -á -íв м; чка -ы  

-чок ж; співáчік -а -ів м; 
співáцькый

співáвый; о адв.
спíванка -ы -нок ж; 

співанкóвый
співáти незав.; ня с; 

співáный
співнћк -á -íв м; 

співникóвый
співнќй; о/ї адв.;  

ость -и ж
співогрá -ќ -гéр ж; 

співогéрный
спід адв.
спід спóду м
спíднїй
спідлΐти зав.; спідлΐтый 
спізнћти зав.; спізнΐня с; 

спізнéный; с. ся
спíзнёвати незав.; ня с;  

ный; с. ся 
спікáти незав.; ня с; ный 

спіняжќти зав.;  
спіняжíня с;  
спіняжéный

спінњжовати незав.; ня с; 
ный

Спіш -а м; Спішáк -а -ів 
м; Спішáчка -ы -чок ж; 
спíськый

спішќти незав.
спивáти незав.; ный; ня с
спилћти зав.; спилїня с; 

спилéный 
спћлёвати незав.; ня с;  

ный 
спилњти незав.; ня с; ный 
спинáти незав.; ня с; ный; 

с. ся
спис -у -ів м; списóвый
списáти -шу -шуть зав.;  

ный
спћсовати незав.; ня с;  

ный
спћскати зав.; спћсканый
спћти зóпю зóпють зав.; 

спћтый; ость -и ж 
спыхáти незав.; ный
сплав -у -ів м; сплавóвый
сплáвити -влю -влять зав.; 

ня с; сплáвленый і 
сплáвеный

сплáвлёвати незав.;  
ня с; сплáвованый і 
сплáвлёваный 

сплáкати ся -чу ся -чуть ся 
зав.; ный

сплаксΐти зав.; сплаксΐтый
сплáковати ся незав.
спланіровáти зав.; ня с;  

ный
спланΐти зав.; спланΐтый 
сплатћти -áчу -áтять зав.; 

сплачíня с; сплачéный
сплачáти незав.; ня с;  

ный
сплáчовати незав.; ня с;  

ный
сплéсти -ту -туть зав.; 

сплечíня с; сплéтеный
сплетенћна -ы -ин ж
сплїтáти незав.; ня с; ный 
сплїснявíти і сплΐснїти 

зав.; ня с; сплїснявíтый  
і сплїснíтый 

сплїтанћна -ы -ин ж
сплќнути зав.; тя с; тый 

сплывáти незав.; ня с;  
ный

сплодћти -джу -дять 
зав.; сплоджíня -я с; 
сплоджéный

сплóщíти зав.; ня -я с; 
сплощéный

сплóщовати незав.; ня -я 
с; ный

сплЂти і сплювáти зав.; 
сплЂтый  
і сплювáный

сплЂвовати (сі) незав.;  
ный

сплЂвнути сі зав.;  
тя -я с; тый

сплюх -а -ів м
сплњснути незав.; тя -я с; 

спляснýтый 
сповідáти незав.; 

сповідáня -я с; ный; 
с. ся

сповíдніця -ї -íць ж
сповíдник -а -ів м
спóвідь -и -ей ж; 

сповíдный
спóвна адв.
спóвнёвати незав.;  

ня с; ный 
сповнћти зав.; ня с; 

сповнéный
спóдївано адв.
спóдíвати ся незав.;  

ня с; ный 
сподћна -ы ж
сподóвка -ы  -вок ж
сподóбовати -бую -бують 

незав.; ня с; ный; с. ся
спóдом адв.
споетізовáти незав.; ня с; 

споетізовáный; о/ї адв.
споџнець -нця -нцїв м; 

споєнéцькый
споза адв. і преп.
спознавáти -ам -ють незав.; 

ня -я с; ный; с. ся
спознáти спознаЂ 

спознаЂть зав.; ня -я с;  
тый; с. ся

спозорáвати зав.; ня -я с; 
ный 

споΐти зав.; ня -я с; 
споџный; с. ся

спóёвати незав.; ня -я с;  
ный; с. ся

спóёватиспектрогрáф
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спóкій спокóю 
м; спокíйный; 
спокійнéнькый; о/ї адв.; 
спокíйность -ости ж

спокоΐти зав.; спокоџный; 
с. ся

спокóёвати незав.; ный; 
с. ся

сполїгáти ся незав.; ня -я с 
сполягнýти ся зав.; 

сполягнýтя -я с; 
сполягнýтый

Сполкóва репýбліка 
Німéцько С-ой р-ы 
Німéцька ж

споловћны адв.
спóлок -у -ів м; óвый
сполковáти ся незав.;  

ня -я с; сполковáный 
сполóкати зав.; ня -я с;  

ный; с. ся
сполóковати незав.; ня -я 

с; ный; с. ся
сполонізовáти незав.;  

ня -я с; ный 
сполóчник -а -ів м; 

сполочнíчка -ы -чок ж; 
сполочнíцькый

сполóшати зав.; ня -я с;  
ный; с. ся

спомагáти незав.; ный; 
с. ся

спомóчі спомóжу -жуть зав.; 
ный; с. ся

спомалћти -лю -лять зав.;  
ня -я с; спомалéный;  
о/ї адв.; ость -и ж

спомáлёвати -люю -люють 
незав.; ня -я с; ный;  
о/ї адв.

спомћнка -ы -нок ж; óвый
споминáти незав.; ня -я с; 

ный
спóмины -инів мн. ж
спомњнути зав.; тя -я с;  

тый
спóнзор -а -ів м; 

спонзóрьскый
спонзоровáти незав.;  

ня -я с; ный
спонтáнный; о/ї адв.;  

ость -и
спопілнћти -ню -нять 

зав.; спопілнΐня -я с; 
спопілнéный

спопíлнёвати -нюю -нюють 
незав.; спопíлнёваня -я 
с; ный 

спопілнΐти -нΐю -нΐють зав; 
спопілнΐтый

спопуларізовáти зав.; ня  
-я с; ный; о/ї адв.;  
ость -и ж; с. ся

спораΐти зав.; спораџный 
спóрый; спóро адв.
спорожнћти -ню -нять зав.; 

нΐня -я с; спорожнéный
споржнёвати -нюю -нюють 

незав.; ня -я с; ный
спорóти спóрю спóрють 

зав.; спорóтый
спорохнавéный; о/ї адв.
спорохнавíти -вíю -вíють 

зав.; спорохнавíтый; 
спорохнавíтость -ости ж

споряджáти незав.; 
спорњджáный

спорњджовати незав.; ный
спорядћти -джу -дять зав.; 

споряджéный
спóсоб -у -ів м; óвый
спосóбный; о/ї адв.;  

ость -и ж
спотворћти -рю -рять зав.; 

ня -я с; спотворéный; 
с. ся

спотвóрёвати -рюю  
-рюють незав.; ня -я с; 
спотвóрёваный; с. ся

спотћти ся і здушќти 
ся -чу ся -тять ся зав.; 
спочéный і здушéный

спочáтку адв.
спочíти і спочíнути спочíну 

спочíнуть зав.; спочíтый  
і спочíнутый

спочівáти незав.
спочíнок -нку м
споњрь -рњ -ΐв м; ка -ы -рёк 

ж; споњрьскый
спрадΐда адв.
спраспрадáвна адв.
спрабáбы адв.
спрáва -ы справ ж
спрáва адв.
спрáвіку адв.
спрáвити -лю -лять зав.; 

справлéный
справлњти незав.; ня -я с; 

ный

спрáвлёвати незав.; ня -я 
с; ный

спрáвовати (маџток) незав.; 
ня -я с; ный

справовáти ся незав.;  
ня -я с

справодлћвый; во адв.;  
ость -и ж

спрáга -ы спраг ж
спрагóта -ы ж
спрадáвна адв.
спрáжыти -жу -жать зав.; 

спрáженый; с. ся
спрáжовати незав.; ный
спреёвáти -юю -юють 

незав.; ня -я с;  
ный; с. ся

спрей -ю -їв м; спрељвый
спресовáти зав.; ный
спрївáти незав; 
спрΐти спрΐю спрΐють зав.; 

спрΐтый 
спрїгáти ся і спрягáти ся 

незав.; спрїгáня -я с; 
спрїгáный

спріснћти -ню -нять 
зав.; спріснΐня -я с; 
спріснéный

спрічáти ся незав.
спрічінћти -ню -нять зав.; 

спрічінéный
спрічінњти -ям -яють незав.; 

спрічінњный
спрíчный
сприємнћти -ню -нять 

зав.; сприємнΐня -я с; 
сприємнéный 

сприємнњти -ям -ють 
незав.; сприємнњня -я с; 
ный

спрóба -ы спрóб ж; ный
спробовáти -ýю -ýють зав.; 

ный
спроваджáти незав.;  

ня -я с; ный 
спровáджовати незав.;  

ня -я с; ный
спровáдити -джу -дять зав.; 

ня -я с; спровáдженый 
спроєктовáти незав.; ный
спрóсины -ин мн. ж
спросћти ся -óшу ся -сять 

ся зав.; спрошéный
спросотáрь -я -їв м;  

ьскый

спросотáрьспóкій
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спротивћти ся -влю 
ся -влять ся незав.; 
спротивлéный

спрофановáти зав.; ня -я 
с; ный

спрошáти -ам -áють незав.; 
ный

спрýга -ы спруг ж
спружќти зав.; спружíня -я 

с; спружéный; с. ся
спрягáти -ам -áють незав.; 

ня с
спрягáч -á -їв м
спрњговати ся -ую ся -ують 

ся незав.; спрњгованя -я 
с; ный 

спрядáти незав.; ня -я с;  
ный 

спрядáчка -ы -чок ж.
спрњсти спрядý спрядýть 

зав.
спрњдовати незав.; ня -я 

с; ный
спрямовáти зав.; ня -я с;  

ный 
спрњтати спрњчу спрњчуть 

зав.; ный; с. ся
спрятáти спрњтам і спрњчу 

спрњтають і спрњчуть зав.
спрњтовати незав.; ня -я с
спýджати і зострашќти 

зав.; спýджаный і 
зострашéный

спустΐти -тΐю -тΐють зав.; 
спустΐтый

спýстнути зав.; 
спустнýтый

спустћти спýщу спýстять 
зав.; спущéный; с. ся

спущáти незав.; ня -я с;  
ный; с. ся

спустошќти зав.; íня -я с; 
спустошéный

спустóшовати незав.;  
ня -я с; ный

спýтати зав.;  
спýтаный

спутанћна -ы ж
спýтник -а -ів м; óвый
спýтовати незав.; 

спýтованый
спýхнути зав.; тя -я с; 

спухнýтый
спуцовáти зав.; 

спуцовáный

спýчіти зав.; спучíня -я с; 
спýченый; с. ся

спýчовати незав.; ня -я с; 
спýчованый; с. ся

спущáк -á -íв м; óвый
спянíти зав.; спянΐтый
спњчій і сплњчій м і ад.
срáти серу серуть незав.; 

срáтя -я с; с. ся
срáчка -ы -чок ж; óвый
ссáвець -вця  -їв м; ёвый
ссáти ссý ссýть незав.; 

ссáня -я с; ссáтый, 
ссáный

ссохнýти ся зав.; ссохнýтя 
-я с; ссохнýтый

стабілізáтор -а -ів м
стабілізáція -ії ж; 

стабілізáчный
стабілізовáти незав.;  

ня -я с; ный; о/ї адв.;  
ость -и ж

стабíлный; о/ї адв.; 
стабíлность -и ж

став -у -ів м; óвый
ставáти незав.; ня -я с;  

ный
стáвба -ы стáвеб ж; 

ставéбный
стáвити -лю -лять незав.; 

стáвленый; стáвляня  
-я с; с. ся

ставћти -влю -влять зав.; 
ставлéный; с. ся

стáвка -ы -ок ж; ставкóвый
ставковáти незав.; ня -я с
ставлњти незав.; ня -я с; 

стáвляный 
стаґнáція -ії -ій ж; 

стаґнáчный
стаґновáти незав.; ня -я с; 

стаґновáный 
стаж -у єд м; óвый
стажíста -ы -ів м;  

тка -ы -ток ж
стажовáти незав.; ня -я с; 

ный 
стáйня -і стáєнь ж; 

стайнёвый
сталáбати зав.; ный
стан -у -ів м; óвый
станіóл -у м; óвый
Станїслáв -а -ів м; 

Станїслáва -ы  
Станїслáв ж

станíця -ї станíць ж; 
станíчный

становáти незав.; ня -я с
становћти станóвлю 

станóвлять зав.; 
становлΐня -я с;  
становéный і 
становлéный

стáнок -у -ів м; станкóвый
станчá -áти -áт  с
Стáра Любóвня  

Ст-ой Любóвнї ж; 
Старолюбовнянчáн  
-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
старолюбовнњньскый

стáра -ой ж і ад.
стáрати ся незав.; ня -я с 
старéнькый
стáрець -рця -їв м (слов.)
старїти незав.; ня -я с 
Старинá -ы ж; Старинчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -ок ж; 
старћньскый

старћна -ы ж
стáрый; о адв.
стáрнути незав.; тя -я с 
старóба -ы ж; ный
старобíнець -нця -їв м; 

старобінéцькый
старóбне -ого с і ад.
стародáвный; о/ї адв.
старожќтный; о/ї адв.;  

ость -и ж
старомóдный; о адв.;  

ость -и ж
старонóвый
старосвíтьскый; по 

старосвíтьскы адв.
старославњньскый; по 

старославњньскы адв.
стáроста -ы -ів м; 

стáростка і старостћха  
-ы -ок старостћх ж

старостћти старóщу 
старóстять незав.; 
старощíня -я с

старостóвскый; по 
старостóвскы адв.

старостлћвый; о адв.;  
ость -ости ж

старостовáти незав.;  
ня -я с 

стáрость -ости с
старýля -лї -ýль ж; љвскый
старýнок -нку м; óвый

старýнокспротивћти ся
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стáршый м і ад.
статíв -у м; вóвый
стáтіка -ы ж
статíчный; о/ї адв.;  

ость -и ж
стáти ся стáну ся -нуть ся 

зав.
стáток -у -ів м;  

статкóвый
стáтор -а -ів м; óвый
статоскóп -а -ів м
статóчный і статéчный;  

о/ї адв.; ость -и с
стáтус -у м; óвый
статњ -ΐ -éй ж; статљвый
стáчіти -чу -чать незав.
Сташкíвцї Сташкóвець мн.; 

Сташківчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -ок ж; сташкíвскый 

Стащíн -á м; Стащінчáн  
-а -áн/-ів м; ка -ы -ок ж; 
стащíньскый

Стащíньска Рóстока  
Ст-ой Рóстокы ж; 
Росточáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -ок ж; 
сташиньскоростóцкый

ствердћти ствéрджу 
ствéрдять зав.; 
стверджíня -я с; 
стверджéный

ствéрднути зав.; 
стверднýтя -я с; 
стверднýтый 

ствéрджовати незав.; 
ствéрджованя -я с; ный

ствóра -ы створ ж
створћти зав.;  

створΐня -я с;  
створéный

ствóрёвати незав.; ня -я 
с; ный

створћтель -я -їв м; 
створћтельскый

стеблћнка -ы -нок ж
стéбло -а -бел с; 

стеблóвый; стéбелко  
-а -лок с

Стебнћцька Гýта  
Ст-ой Гýты ж; Гутњн -а  
-њн/-ів м; ка -ы -ок ж; 
стебницькогутњньскый

Стéбник -а м;  
Стебничáн -а -áн/-ів м; ка  
-ы -ок ж; стебнћцькый

стéгно -а -ген с; стегнóвый, 
стегéнный; стéгенко -а  
-нок с; стегенкóвый

стéжка -ы -жок ж; óвый
стеклинá -ќ ж
стéклый; о адв.; ость -и ж
стелћти незав.; стелΐня с; 

стелéный
стеноґрáм -у -ів м
стеноґрáфія; стеноґрáф  

-у -ів м; стеноґрáфка -ы  
-вок ж; стеноґрафíчный

станоґрафовáти незав.;  
ня с; ный

степ -у -ів м; стéпный і 
степóвый

степáрь -њ -íв м; 
степáрьскый

степовáти незав.; ня с
степлΐти зав.; степлΐтый
стéплёвати незав; ня с; 

стéплёваный
стерáти незав.; ня с; 

стерáный; с. ся
стéрти зóтру зóтруть зав.; 

стéртя с; стéртый
стéранка -ы ж; 

стеранкóвый
стерáчка -ы -чок ж; óвый
стéрео -а с
стереоґрáфія -ії ж; íчный
стереокíно -а -кін с
стереомéтрія -ії ж; íчный
стереомехáніка -ы ж;  

íчный
стереорáдіо -я -ій с
стереоскóпія -ії с; íчный
стереотíп -у -ів м; ный;  

ность -и ж
стереофíлм -у -ів м
стереофóнія -ії ж; ічный  

і стереофóнный
стереохéмія -ії ж; ічный
стерілізáтор -а -ів м
стерілізáція -ії ж; áчный
стерілізовáти незав; ня с; 

ный
стерíлный; о/ї адв.;  

ость -и ж
стéрінь стéрни ж; 

стернёвый
Стéрківцї Стéрковець мн.; 

Стерківчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -ок ж; стеркíвскый

стернћско -а стернћск с

стéрня гром.
стернњнка -ы -нок ж
стерьпíти -плю -плять зав.; 

ня с
стéрьпнути зав.; тя с; тый
стечí ся зав.; стéклый
стечí стечé зав; стечéный
стіл стóла -ів м; стóлик -а  

-ів м; чíк -á -íв м; чá -и  
-ат с; столћско -а -ћск м; 
столóвый

стíмул -у м
стімулáтор -а -ів м
стімулáція -ії ж
стімуловáти незав.; ня с; 

ный
стїкáти ся незав.; ня с
стїкáти незав.; ня с; 

стїкáный
стΐна -ы стїн ж; стΐнка -ы  

-нок ж; стΐнный
стΐснёвати ся незав; ня с; 

стΐснёваный
стїснћти ся зав; стїснΐня -я 

с; стїснéный; о/ї адв.;  
ость -и ж

стигáти незав.; ня с
стћгнути зав; стћгнутый;  

тя с
стинáти незав.; ня с; 

стинáный
стиск -у -ів м
стискáти незав.; ня с; ный 
стћсковати незав.; ня с;  

ный
стћслый; о/ї адв.; ость  

-и ж
стћснути зав.; тя с; тый 
стћха адв.
стихáти незав.; ня с
стћшовати незав.; ня с;  

ный
стишóк -шкá -шкíв м; 

стишкóвый
стык -у с
стыкáти ся незав.; ня с
стырчáти незав.
стќти стќю -ють зав.; 

стќтый
стлΐти стлїю -ють зав.; 

стлΐтый
стмавíти зав;  

стмавíтый
стмáвити -лю -лять зав.; 

стмавлíня с ; стмавéный

стмáвитистáршый
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стмáвлёвати незав.;  
ня с; ный

сто; стоцњтый
стóвба -ы стóвб ж
стовежáта (Прáга)
стóвка -ы -вок ж; óвый
стóвп -а -ів м; óвый
стовчí зав.; стовчéный
стог -у -ів м; стогóвый
стоговáня с
стоґрамóвый
стодвадцњтый
стодесятьміліметрóвый
стоднљвый
стодóла -ы стодóл ж; ка -ы 

-лок ж; óвый
стóйка -ы -стóёк ж
сток -у м; óвый
стóка -ы ж
стокілóвый
стокілометрóвый
стокрáска -ы -сок ж
столéць стільцњ -їв м
столíчна (вóдка)
столїтрóвый
стóлный (слов.) і столóвый
столнотенісóвый
столовáня -я с
столовáти незав.; ня с;  

ный
столовћна -ы ж
столочíти зав.; столочéный
столярьчíти -чу -чать 

незав.; ня с 
столярћти -рю -рять незав.; 

ня с
столњрня -нї -рень ж; ство 

-а с
столњрь -я -ів м; скый
стоматолóґія -ії ж; 

стоматолóґ -а -ів м;  
ічка -ы -чок ж; íчный

стоматоскóп -у -ів м;  
íчный

стометрóвый
стоміліонóвый
стонóжка -ы -ок і стонóга ж; 

стоножкóвый 
стоншáти зав.; ня с; 

стоншáный
стоншќти зав.; ня с; 

стоншéный
стóншовати незав.; ня с; 

стóншованый
стоп! інт.

стоп -а -ів м; óвый;  
стóпик -а -ів м; ћско  
-а стопћск м; чік -а -ів м; 
стопчікóвый 

стóпець -пця -пцїв м; ёвый
стóпа -ы стоп ж;ка -ы -пок 

ж; óвый
стоптáти зав.; ня с; 

стоптáный
стопáрь -њ -ΐв м; ка -ы -рёк 

ж; стопáрьскый; ство  
-а с

стоповáти незав.; ня с
стóпнути зав.; тя с; 

стопнýтый 
стóпкы -ок лем мн.
стопорћти стопóрю 

стопóрять зав.; ня с; 
стопорéный

стопóрчіти ся стопóрчу ся 
стопóрчать ся зав; ня с

стопóрчовати ся незав.;  
ня с 

стопроцéнтный; ость -и ж
стóраз 
сторазóвый
сторáкый
стóргати зав.; ня с; ный
сторгнýти зав.; тя с; тый
стóргнути ся і зорвáти ся 

зав.; сторгнýтя с; тый
сторгáти ся і зрывáти ся 

незав.; ня с
стóрговати ся і зрывáти ся 

незав.; ня с 
сторговáти зав.; ный
стормосћти і стурмосћти 

-шу -сять зав.; 
стурмошéный

стормасáти незав.; 
стормасáный 

стóрно незм.
сторновáти зав.; ня с; 

сторновáный
сторожќти і стражќти 

незав.; стражíня с; 
стражéный

сторóча -а -оч с
сторочнíця -і -íць ж
сторóчный
стотћна -ы -ћн  

і стоцятћна ж
стотћнка -ы -нок ж; 

стотинкóвый
стоцентіметрóвый

стóян -а -ів м
стоњти стоЂ стоњть незав.; 

ня с 
стрáва -ы страв ж; 

стрáвный
стрáвити і стровћти -влю 

зав.; ня с; стравлéный  
і стровлéный

стрáвне -ого с і ад.
стрáвник -а -ів м
стравовáти незав.; ня с; 

стравовáный; с. ся
страдáти незав.; ня с; 

страдáный
стрáжыти незав.; ня с; 

стрáженый
стрáжник -а -ів м
стрáмы  мн.
стрáна -ы стран ж
Странњны Странњн мн.; 

Странњн -а -њн/-ів м; ка  
-ы -нок ж; странњньскый

страпáчкы -чок мн.
стрáпити -плю -плять зав.;  

ня с; стрáпеный  
і стрáпленый 

стрáта -ы страт ж;  
óвый; ость  -и ж

стратéґія -ії ж; стратéґ -а -ів 
м; стратéґічка -ы -чок ж; 
стратеґíчный; о/ї адв.;  
ость -и ж

стрáтити -чу -тять зав.; 
страчéный

страчáти незав.; ня с;  
страчáный

стратосфéра -ы ж; 
стратосферíчный

страх -у м
страховáти ся незав.; ня с
страхопýд -а -ів м
страшќти незав.;  

страшíня с; стрáшеный
страшнќй; о/ї адв.
страшóк -á -íв м; óвый
стремовáти зав.; ня с;  

ный; о/ї адв.; ость -и ж
стрепáти стрéплю 

стрéплять зав.; ня с;  
ный

стрептокóк -a -ів м; óвый
стрептомíцін -у м; óвый
стрес -у -ів м; óвый
стресовáти незав.; ня с;  

ный; с. ся

стресовáтистмáвлёвати
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стрíбро і стрíбло -а с; 
стрібéрный

стрíґа -ы стрíґ ж
стрíґош -а -ів м
стрíкати незав.; ня с; 

стрíкане (печíво) 
стрікáчка -ы -чок ж
стрíктный; о/ї адв.;  

ость -и ж
стрíптерка -ы -рок ж
стрíптіз -у м
Стрітéніє госпóднє (літурґ.)
стрΐла -ы стрїл ж
стрΐлити зав.; стрїлíня с; 

стрΐленый
стрїлéцькый
стрΐляти незав.; ня с; ный
стрїлянћна -ы ж
стрїльбá -ќ ж
стрїмéно -а -ен с; 

стрїмéнко -а -нок с
стрΐскати зав.; ня с; 

стрíсканый
стрїтћти -чý -тњть зав.
стрїтнýти зав.; стрітнýтя с
стрΐха -ы стріх ж; стрΐшный
стрічáти незав; стрічáня с
стрїщáти зав.; ня с
стрћгнути зав.; стрћгнутя 

с; тый
стричí стрижý стрижýть 

незав.; стрижíня с; 
стрћженый

Стрћговець -вця м; 
Стриговчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; стрћговскый

стрћмати зав.; ня с; ный;  
о/ї адв.; ость -и ж

стрћмовати незав.; ня с;  
ный

стрќко -а -ів м
стрынá -ќ стрын ж
стрќчный (брат)
стровћти -влю -влять зав; 

стровлΐня с; стровлéный 
стрóвлёвати незав.; ня с; 

ный
строΐти незав.; ня с; 

строџный
строй -я -їв м; строљвый
стрóйный; о адв.; ость  

-и ж
стром -а -ів м; ик -а -ів м;  

ћско/ћще -ћска -ћск м; 
стромóвый

стрóнцій -я м
Стрóпков -а ; Стропковчáн 

-а -ів м; ка -ы -нок ж; 
стропкíвскый 

строскотáти зав.; ня с;  
ный

строскотáнець -нця -нцїв м
стрóфа -ы строф
Стрóчін -а м, Строчінчáн 

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок; 
строчíньскый

струг -а -ів м  
і пструг -а -ів м

струганћна -ы ж
стругáнка і брћзлї -ы ж; 

бризлљвый
стругáти і тéрти незав; ня 

с; стругáный і тéртый
стругáтко -а -ток с
стругáч -á -íв м
стружлћна -ы стружлћн ж; 

стружлинóвый
стружлњк -á -íв м; 

стружлячóк -чкá -íв м;  
óвый

струковћна -ы -ин ж
стрýк -а -ів м; стрýчок -а  

-ів м; стрýча -и стрýчат с; 
струкóвый, стручкóвый 

стрýна -ы струн ж; стрýнка 
-ы -нок ж; стрýночка -ы  
-чок ж; струнóвый

струп -а -ів м; стрýпок -пкá 
-пкíв м

струпáтый; о адв.
струпáч -á -íв м
струповћтый; о адв.;  

ость -и ж
струх -а м 
стрњмба -ы стрњмб ж
стрњмбати незав.; ня с; 

стрямбáтый; с. ся
стрясáти незав.; ня с; ный
стрњсти стрясý зав.; 

стрясїня с; стрњсеный  
і стрњшеный

стрясенћна -ы -ћн ж
стрњскы -сок мн. і 

стрясовћна -ы (ΐдло)
стрњсовати незав.; ня с;  

ный
стýгнути зав.; стугнýтя с; 

стугнýтый
студенина -ы і кочанћна ж
студенќй; о адв. і предік.

стýдня -ї стýдень ж; 
студéнка -ы -нок ж; 
студнљвый

стýдїнь і студéно адв.  
і предік.

студнћк -а -ів м; студнћчок 
-чкá -чкíв м; óвый

стýжка -ы -жок ж; óвый
стужкóва -ой ж і ад.
стужковáти незав.; ня с;  

ный 
стýкати незав.; ня с 
стýкнути зав.; тя с; 

стýкнутый
стулћти зав.; стулΐня с; 

стулéный
стýлёвати незав.; ня с
стýнёвати незав.; ня с;  

ный
стунΐти стунΐло зав.; ня с; 

стунΐтый
стунњти зав.; ня с; ный
ступáй, ступáйка і ступлњй 

-ї ж
ступáти незав.; ня с
стýпінь -пня -пнїв м; 

ступнљвый
стýпити -плю -плять зав.; 

стýпленый; стýплїня -я с
ступћти зав.; ступлΐня с; 

ступéный і ступлéный; 
с. ся

ступлњй -ї -їв ж
ступнљвый
стýпнути зав.; тя с; тый
стухленћна -ы і стухлћна 

ж; óвый
стýхнути зав.; стухнýтя с;  

тый; о адв.; ость -и ж
стучнíти -нΐю -нΐють зав.; 

стучнΐтый (слов.)
стќти зав.; стќтый; с. ся
стывáти ся незав.; ный
стягнýти зав.; тя с ; тый
стњговати незав.; ня с;  

ный
стяговáти незав.; ня с;  

ный; с. ся
стятћ зóтну -нуть зав.; 

стятќй
субєктівíзм -у м; субџкт  

-у -ів м; субєктíвный;  
ость -и ж

субконтінéнт -у -ів м; 
субконтінентáлный

субконтінéнтстрíбро
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субóта -ы субóт ж; 
субóтонька -ы -нёк ж; 
субóтнїй

субрéта -ы éт ж
субстантíв -а м; ный;  

ность -и ж 
субстантівáція -ії ж; 

субстантівáчный
субстантівовáти незав.;  

ный
субстáнція -ії -ій ж; 

субстанціáлный
субстітýція -ії -ій ж; 

субстітýчный
субтропíчный
сувенíр -у -ів м; 

сувенірóвый
суверéн -а -ів м; ка -ы -нок 

ж; суверéнный; о/ї адв.; 
суверéнность -ости ж

сугласћти суглáшу 
суглáсять зав. і незав.; 
суглашíня с; сугласéный 
і суглашéный

суґéсція -ії ж; суґестíвный; 
о/ї адв.; ость -и ж

суд -у -ів м; сýдный
Судáн -у м; Суданчáн -а  

-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
судáньскый

Судéты -éт мн.; 
судéтьскый

судћна -ы ж;  óвый
судћти сýджу сýдять незав.; 

суджíня с; суджéный
сýдця -ї -їв м; судкќня -ї  

-ќнь ж; судцљвскый
суднћцтво -а с
сýдный; о адв.; сýдность 

-и ж
Суéзькый канáл С-го 

канáлу м
сук -а -ів м
суковћтый і суковáтый
сýка -ы сук ж; сучій;  

сýчка -ы -чок ж
сукáти незав.; ня с; 

сукáный; с. ся
сýкати незав. (мóтузок);  

ный
Сýків -а м; Суківчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
сукíвскый

сукнїчкáрь -я -ів м; скый
сýкно  -а с

сýкня -ї -ень ж; сукéнька -ы 
-нёк ж і сукéнча -чати -чат 
с; сукнљвый

сулáґы і сумáкы мн. 
Сýлин -а м; Сулинчáн  

-а -áн/-ів м; ка -кы -нок ж; 
сулћньскый

Сулћнка -ы ж
сýлтан -а -ів м; 

султáньскый
сýма -ы сум ж; сумáрный; 

о/ї адв.; ость -и ж; 
сýмочка -ы -чок ж

сýмар -у м
сумарізáція -ії ж; 

сумарізáчный
сумарізовáти незав.;  

ня с; ный
сумéць сумцњ сумцΐв м; 

сýмчій
сумлΐня -я с
сýнар -у -ів м; óвый
сýнути незав.; сунýтя с; 

сýнутый 
сýвати незав.; сувáня с; 

сýваный
суп -а м
сýпер -а -ів м; ка -ы -рок ж
суперінтендáнт -а м;  

тьскый
суперћти незав.;  

суперíня с
суперлатíв -у -ів м; ный
супермáн -а -ів м; ньскый
супермáркет -у -ів м;  

óвый,  óвскый, ный
супермаркéтінґ -у -ів м;  

óвый
супермініатýрный;  ость 

-и ж
супермодéрный; о/ї адв.; 

ость -и ж
суперфосфáт -у -ів м; 

суперфосфатóвый
сýпін -а -ів м; óвый
суплéнт -а -ів м; ка -ы -ок ж
суплентовáти незав.; ня 

с; ный 
суплéнтьскый
суплетíвный; о/ї адв.;  

ость -и ж
суплікáція -ії ж; 

суплікáчный
супловáти незав.; ня с; 

супловáный

супрáва -ы -рав ж; ічка -ы  
-ічок ж (слов.)

сурнњк -á  -íв м
сурóвый; ость -и ж
суровњнка -ы ж
сурф -у -ів м
сýрфінґ -у м; сурфíста  

-ы -ів м; тка -ы -ток ж; 
сурфістíчный

сурфовáти незав.; ня с
сусΐд -а -ів м; сусΐда -ы 

сусїд ж; сусΐднїй
сусїдћти -джу -дять зав.  

і незав.; сусїджíня с
сусΐдство -а -ств с; 

сусΐдьскый
сýсик -а -ів м; сýсичок -чка 

-ів м
суспендовáти зав. і незав.; 

ня с; ный
суспéнзія -ії ж; 

суспензíвный
сутерéн -у -ів м; 

сутерéнный
суфіксáція  -ії с; сýфікс  

-а -ів м; суфіксáлный, 
суфіксóвый

сухáрь -њ -íв м; сухáрик -а  
-ів м; сухарћско  
-а -ћск м; љвый

сухќй; о адв.; ость -и ж
сухорлявíти незав.; ня с; 

сухорлњвый; ость -и с
сýхость -ости ж
сухóта -ы сухóт ж
сухóты сухóт лем мн.
Сухýмі; сухýмскый
сучáсник -а -ів м; ічка -ы  

-чок ж; сучáсніцькый
сучáсный; о/ї адв.; 

сучáсность -и ж
сýчка -ы -ок ж; сýчій
сучковáтый і суковáтый
сучóк -чкá -íв м; сучкóвый
сýша -ы суш ж
сушáрня -нї сушáрень ж; 

сушарéньскый
сушенћна -ы сушенћн ж
сушќти незав.; сушíня с; 

сушéный 
сýшка -ы -шок ж
сфабриковáти зав.; ня с; 

ный 
сфалдовáти зав.; ня с;  

ный

сфалдовáтисубóта
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сфалзівіковáти зав.; ня с; 
ный 

сфалцовáти зав.;  
ня с; ный

сфалшовáти зав.;  
ня с; ный

сфанатізовáти зав.;  
ня с; ный 

сфантазіровáти зав.;  
ня с.; ный

сфарбћти сфáрблю 
сфáрблять зав.; 
сфарблΐня с; 
сфарблéный і 
сфарбéный

сфáркнути зав.; сфаркнýтя 
с; сфаркнýтый

сфéра -ы сфер ж
сферíчный; о/ї адв.; 

сферíчность -и с
сфероíд -у -ів м
сфіґлёвáти  -люю -люють 

зав.; ный; ня -я с
сфíнґа -ы сфíнґ ж
сфірцовáти зав.;  

ня с; ный 
сфќркати незав.; ный
сфќркнути зав.; тя с; тый
сформовáти зав.;  

ня с; ный
сформуловáти зав.; ня с; 

ный 
сфотћти -чу -тять зав.; 

сфочíня с; сфочéный
сфотоґрафовáти зав.; ня 

с; ный 
сфурчáти зав.; ня с; ный
схалΐти схалΐю -ють зав.; 

схалΐтый
схамýляти зав.; 

схамýляный
схáпати -плю зав.; 

схáпаный; ня с
схáповати незав.;  

ный; с. ся
схарактерізовáти зав.; 

схарактерізовáный
схáркати зав.; схáрканый; 

ня с
схáрковати незав.; ня с
схарчáти зав.; ня с
схвалћти зав.; схвалΐня с; 

схвалéный 
схвáлёвати незав.;  

ня с; ный

схватћти -чу -тять зав.; 
схвачéный 

схвáчовати незав.;  
ный; ня с

схворΐти зав.; схворΐтый 
схéма -ы схем ж
схематізáтор -а -ів м
схематізáція -ії ж
схематíзм -у м
схематізовáти незав.; ня 

с; ный
схемáтік -а -ів м
схематíка -ы ж
схематíчный; о/ї адв.;  

ость -и ж
схід схóду м і вќход
схíзма -ы ж;  

схізматíчный
схізмáтік -а -ів м 

схізмáтічка -ы -чок ж
схізофрéнія -ії ж; 

схізофрéнік -а -
ів м; ічка -ы -чок ж; 
схізофренíчный; 
схізофрéнный

схыбћти -блю -блять зав.; 
схыблéный і схыбéный

схылћти ся зав.; схылїня 
с; схылéный

схќлёвати ся незав.; ня 
с; ный

схќлный; схќлность -и ж
схылњти ся незав.; ня с; 

схылњный 
схлћпнути зав.; схлћпнутя 

с; тый
схлћповати незав.; ня с;  

ный
схмарити ся зав.; схмарїня 

с; схмáреный
сховáти зав.; ный; с. ся
схóванка -ы -нок ж; óвый
схóвзнути ся зав.; тя с;  

тый
схóд -а -ів м; схóдик -а  

-ів м; иско -а схóдиск м;  
óвый

сходћти схóджу схóдять 
зав.; сходжíня с; 
сходжéна (бокáнча); с. ся 

сходжáти схóджам незав.; 
сходжáна (бокáнча); с. ся

схóджовати незав.; ня с; 
схóджована (бокáнча); 
с. ся 

схоластíка -ы ж; схолáстік  
-а -ів м; схоластíчный;  
ость -и ж

схолодћти -джу -дять 
зав.; схолоджíня с; 
схолоджéный

схолоджáти незав; ня с;  
ный

схолóджовати незав.; ный 
с; ный 

схóпити ся -плю -плять 
зав.; схоплéный; с. ся

схóповати незав.;  
ня с; с. ся

схоплњти незав.; ня с; с. ся
схосновáти зав.; ня с.;  

ный 
схрапустћти -щу -тять 

зав.; схрапущíня с; 
схрапущéный 

схрестћти -щу -ять зав.; 
схрéщеный

схрещовати незав.; ный
схрýпкати зав.; ня с;  

ный
схрýпковати незав.; ня с; 

ный
схрýстати зав.; ня с; ный
схýднути зав.; схуднýтя с; 

схуднýтый
схудобнΐти зав.;  

ня с; тый
сцéна -ы сцен ж; íчный; ка 

-ы -нок ж
сценáрь -я -їв м
сценарíста -ы -ів м;  

ка -ы -ток ж
сценéрія  -ії ж
сцензуровáти зав.; ня с;  

ный
сценоґрáфія -ії ж; 

сценоґрáф -а -ів м; ка -ы 
-ок ж; íчный 

сцентралізовáти зав.; ня 
с; ный

сцівілізовáти зав.; ня с;  
ный

сцїдћти сцїджý сцїдњть зав.; 
сцїджíня с; сцїджéный

сцїджáти незав.; ня с; 
сцїджáный

сцΐджовати незав.; ня с;  
ный

сціментовáти зав.; ня с;  
ный

сціментовáтисфалзівіковáти
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сциґанћти зав.; 
сциґанéный; сциґанїня 
-я с

сциґáнёвати незав.; ный
сцундравћти -влю -влять 

зав.; сцундравéный  
і сцундравлéный

сцундравíти -вíю -вíють 
зав.; сцундравíтый

сцњпкати зав.; ня с; ный
сцњпковати незав.; ня с;  

ный
счаровáня -я с
счаровáти -рýю -рýють зав.; 

ный
счесáти -шу -шуть зав.;  

ня с; ный
счéзнути счéзну счéзнуть 

зав.; тя с; тый
счемерћти ся счемéрю 

ся счемéрять ся 
зав.; счемерїня -я с; 
счемерéный

счемерњти ся незав.; 
счемерњня -я с

счервенΐти зав.; ня с;  
тый

счервенéный
счервéнёвати незав.;  

ня с; ный
счéрьпнути зав.; тя с; 

счерьпнýтый
счéрьповати незав.;  

ня с; ный
счéсовати незав.; ня с;  

ный
счінћти зав.; счінΐня с; 

счінéный
счінњти незав.; ня с;  

ный
счíнёвати незав.; ня с;  

ный
счістћти -щу -стять зав.; 

счіщéный
счіщáти незав.;  

ный

счíщовати незав.;  
ный

счорнΐти зав.; счорнΐня -я 
с; счорнΐтый 

счóрнёвати незав.; ня с;  
ный

счулћти ся счýлю 
ся счýлять ся зав.; 
счулéный

сшќти зав.; тя с; тый
сшывáти незав.; ня с;  

ный 
сюжет -у -ів м
ся сéбе парт. і прон.
сњга -ы сяг ж (мíра)
сягáти зав.; ня с; сягáный
сњгнути зав.; тя с; 

сягнýтый
сяговћна -ы ж;  

сяговћнка -ы ж; óвый
сякáти незав.; ня -я с; ный
сњткы сњток мн.
сьме прон.

Т
та кон., парт.
табáк -у м; табакóвый
табакíзм -у м
табакóза -ы ж
табатьџрка -а -рок ж (слов.)
табéла -ы -бéл ж
табелáтор -а -ів м; 

табелаторóвый
табеловáня -я с
табíшка -ы -шок ж; очка  

-ы -чок  ж; ча -ати -ат с
тáбла -ы -ел ж; очка -ы  

-чок ж
таблéтка -ы -ток ж; 

таблеткóвый
тáблічка -ы -чок ж; кóвый
тáбло -а тáбел с; таблóвый
тáбор -а -ів м; таборóвый
таборáк -а -ів м; óвый
таборћско -а -ћск с
таборћти -рю -рять незав.; 

таборΐня с
таборник -а -ів м;  

ницькый; цтво -а с
тáбу незм.
табурéтка -ы -ток ж

Таджікістáн -у м; Таджíк  
-а -ів м; чка -ы -чок ж; 
таджíцькый

тадќ адв.
тадь парт.
таџный; о/ї адв.;  

ность -и ж
тáйный; о/ї адв.;  

ость -и ж
таљмник -а -ів м;  

ічка -чкы -чок ж
таљмный; о/ї адв.; 

таљмность -и ж
таљмство -а таљмств с
таΐти -тáю тáять незав.;  

ня с; таџный
тай кон., парт.
тайтай інтер.
Тáйван -у м; Тайванчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
тайвáньскый

тáйґа -ы ж
тайнíчка -ы -чок ж
тайнічкáрь -я -ів м; 

тайнічкáрька -ы -рёк ж;  
скый

тáйный; о/ї адв.; тáйность 
-ти ж

тайфун -у -ів м; 
тайфунóвый

так парт.
так звáный; такзваный 

парт.; о/ї адв.
тактак парт.
тáкати незав.; ня с; ный
такíсто так íсто адв.
такќй такá такé 
такќй же
такќйто
такќм спóсобом адв.
тáкой адв.
такповіджéно і так 

повіджéно модáл. сл.; 
парт.

тáкса -ы такс ж
таксамéтер -тра -ів м
таксáмо і так само адв.  

і парт.
тáксік -а -ів м; 

таксікáрьскый
таксікáрь -я -ів м;  

ка -ы -рёк ж

таксікáрьсциґанћти
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таксовáти незав.; ня с;  
ный

таксономія -ії ж; номíчный
такт -у -ів м; óвый
тактізовáти незав.; ня с
тáктік -а -ів м; тáктічка -ы  

-чок ж
тактíка -ы тактíк ж; 

тактíчный; ость -и ж
тáктный; о/ї адв.;  

ость -и ж
тáкто
тактовáти незав.; ня с
тактóвка -ы -вок ж; óвый
талáбати незав.; ня с;  

ный
тáларь -я -ів м; таларљвый
тáлаш -а -ів м; óвый
тáлент -у -ів м; 

талентóвый, 
талентовáный

талізмáн -у -ів м
тáлій -я м
таліáн (пейорат.) -а -ів м
Таліáньско і Ітáлія -а с; 

Таліáн -а -ів м; ка -ы  
-нок ж; таліáньскый

Тáллін -у м; Таллінчáн  
-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
таллíньскый

тáлпа -ы талп ж; óвый
талповáти незав.; ня с;  

ный
тáлярь -я -ів м; талњрик -а  

-ів м; љвый
там адв.
тамáды і тамдќ адв.
Тамáра -ы Тамáр ж
тaмпóн -у -ів м; 

тампонóвый
тамтóт -óго прон,
тáнґенс -у -ів м; óвый
тáнґо -а с
тáндем -у м; óвый
тандемíста -ы -ів м;  

ка -ы -ток ж
тáнець -нця -ів м;  

танéчный
танéчник -а -ів м;  

танечнíця -і -íць ж і 
танéчнічка -ы  
-чок ж

Танзáнія -ії ж; Танзáнець  
-я -їв м; нка -ы -нок ж; 
танзáньскый

танїн -у м; óвый
тáнїр -а -ів м; тáнїрик  

-а -ів м; тáнїрча -ти  
-ат с; тáнїрчік -а -ів м; 
танїрóвый

танїровћстый
танΐстра -ы -ер ж; 

танΐстерка -ы -рок ж;  
óвый

танк -у -ів м; танкóвый
тáнкер -а -ів м; óвый
танкíста -ы -ів м; 

танкістíчный
танковáти незав.; ня с;  

ный
тáнтал -у м; танталóвый
Тантáл -а м
танцёвáти незав.; ня с;  

ный
танцёвáчка -ы -чок ж (слов.)
тантьџма -ы мн.  

тантьџмы -ів ж
тапéта -ы -éт ж; тапетóвый
тапетáрь -њ -íв м; 

тапетáрька -ы -рёк ж; 
тапетáрьскый

тапетовáти -тýю -тýють  
незав.; ня с; 
тапетовáный

тапíр -а м
тапісéрія -ії -ій ж
тáратáра інтер.
таркáстый
тáрок -у (карт. гра) м
тáрца -цы тарц ж (на 

ціґарéтлї – слов. – 
табатьџрка)

Татáр -а -ів м; Татáрка -ы  
-рок ж; татáрьскый

татáрка -ы ж; татáрочка -ы  
-чок ж; татарчáный

тáто -а -ів; тáтко -а -ів м
Тáтры Тáтер; Татранчáн 

-а -ів м; ка -ы -нок ж; 
татрáньскый

татрáнка -ы -нок (кекс) ж
Татьњна -ы -њн ж
тафт -у м; тафтóвый
тахомéтер -тра -ів м;  

óвый
тáцка -ы -цок ж; тáцочка -ы 

-чок ж; óвый
тáцкати ся незав.; ня с; 

тацкáвый  
(слов. в зн. тќнцяти ся)

тáшка -ы -шок ж;  
тáшочка -ы -чок ж;  
тáща -ти -ат с 

Ташкéнт -у м; Ташкентњн  
-а -њн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
ташкéнтьскый

Тбíлісі незм.; Тбілісáн  
-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
тбілíскый

твар -у м; óвый; о адв. 
(слов. в зн. форма)

тварь -и -ей ж; тварљвый; 
твáрёчка -ы -чок ж

тварнíця -цї -íць ж (слов. – 
матеріáл на муровáня)

твердћти твéрджу -дять 
незав; тверджíня с; ный

твердќй; о адв.; ость  
-ти ж 

твéрднути незав.; 
тверднýтя с; тый

твердоголóвый; о адв.;  
ость -и с

твердóта -ы ж
твід -у м; твідóвый
твій твóго прон.  

твóёго твої 
твір твору творів м
твіст -у м; твістóвый
твор -а -ів м; ство -а с;  

рик -а -ік м
творћвый; о адв.; ость  

-ти ж
творћти незав.;  

творΐня с; творéный 
творћтель -я -ів м
творця  -я -їв м; творкќня  

-нї -кынь ж
творчій; ость -ости ж
теáтер -тра -ів м; 

театрóвый 
театрáлный; ость -и ж
Тегерáн -у м; Тегеранчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
тегерáньскый

тéза -ы тез ж; óвый
Тезáурус -уса м
тезовћтый; о/ї адв.;  

ость -и ж
тезóвость -ти ж
теíн -у м; óвый
теíзм -му м
тéйка -ы -ёк ж;  

тейкóвый (арх. в зн. 
зошыт)

тéйкатаксовáти
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Тéксас -у м; Тексасáн  
-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
тексаскый

тексáскы -сок
тексасковћна -ы ж
текст -у -ів м; текстóвый;  

о адв.
текстáрь -њ -рΐв м; ка -ы  

-рёк ж; скый
текстіл -у м; текстíлный
текстовáти незав.; ня с; 

текстовáный
текстолóґія -ії ж; лóґ -а  

-ів м; лóґічка -ы -чок ж;  
лоґíчный

текстýра -ы -тур ж
Тел Áвів -у м; Телавівчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
телáвівскый

телевíзія -ії телевíзій ж; 
телевíзный

телевíзор -а -ів м; óвый
телеґрáм -у -ів м
телеґрамовáти незав.; ня 

с; ный
телеґрáф -у -ів м; 

телеґрáфный; 
телеґрафíчный

телеґрáфія -ії ж
телеґрафовáти незав.;  

ня с; ный 
телекомунікáція -ії ж;  

чный
телéмбати незав.; ня с
телемехáніка -ы ж;  

механíчный
телеобєктíв -у -ів м
телепáк -а -ів м
телéпати незав.; ня с 
телепáт -а -ів м; телепáтка 

-ы -ток ж; телепатíчный; 
о адв.

телепáтія -ії ж
телерекóрдінґ -а м;  

óвый
телескóп -у -ів м; 

телескопíчный
телетéкст -у -ів м; óвый
телефáкс -у -ів м; óвый
телефаксовáти незав.; ня 

с; ный 
телефóн -у -ів м; ный
телефонáт -у -ів м
телефоновáти незав.; ня 

с;  ный

телíця -ї телíць ж;  
телíчка -ы -чок ж

телΐга -ы -лΐг ж; телїжка -ы  
-жок ж; телїжча -ати -ат с

телћти ся тéлить ся незав.; 
телΐня с; тΐлна 

тéлур -у м; телурóвый
телњ -њти -њт с; телњтко -а  

-ток с; телњчій
телятћна -ы ж
телњтник -а -ів м
телњчка -ы -чок ж
тéма -ы тем ж
темáтіка -ы -ік ж; 

тематíчный
тéмбер тéмбра м; 

тембрóвый
теметΐв теметóва -ів м 
темнéнькый
темнΐти ся темнΐє незав.
темнíця -цї -нíць ж
тéмный; о адв.
темнобелáвый
темноволóсый
темноґаштанóвый
темнозелéный
темносћвый
темнóта -ы -нот ж
темночервéный
тéмпера -ы -пер ж; 

темперóвый
темперамéнт -у -ів м;  

ный; о/ї адв.
температýра -ы -ýр ж
темперовáти незав.;  

ня с; ный
темпо! інтер.
темпо -а темп с
тéмрява -ы -ряв ж
тΐмня тїмняти с; тїмнњный
тендéнція -ії -й ж; 

тендéнчный; о/ї адв.;  
ость -и ж

тéнґель тéнґля тéнґлїв м;  
óвый

тенґерíця і кендерΐця  
-ї ж; тенґерíчный і 
кендерíчный

тенґерічáный і 
кендерічáный

тенґерічáнка і 
кендерічáнка -ы ж і 
кендерічáня -я с

тéніс -у м; óвый
тенíскы -сок; теніскóвый

тенíста -ы -ів м; тенíстка  
-ы -ток ж

тéнор -а -ів м; тенорóвый
тенорíста -ы -ів м; 

тенорíстка -ы -ток ж
теноровáти незав.; ня с;  

ный
тентовáти ся незав. (слов.)
теолóґія -ії ж; лóґ -а -ів м;  

ічка -ы -чок ж;  
íчный; о/ї адв.

теорéма -ы -éм ж
теоретізовáти незав.; ня с 
теорéтік -а -ів м; íчка -ы  

-чок ж
теóрія -ії -ій ж; 

теоретíчный; о/ї адв.;  
ость -и ж

теп -у м
теперíшнїй; теперíшность 

-ёсти ж
теперћти незав.; т. ся 

(слов.)
тепéрь і тепéрька адв.
теплáкы лем мн.; óвый
теплáрень і теплáрня -ї ж; 

тепларéньскый; ство  
-а с

теплéнькый; о адв.
теплΐти теплΐє незав.
теплќй; о адв. і предік. і 

суб. с
тепловóдный
теплокрóвный
тепломéр -а -ів м; óвый
тепломíлный; о адв.;  

ость -и ж
теплóта -ы ж; ный
тéпна -ы ж
тéпша -ы тепш ж
терáпія -ії -ій ж; óвый
терáрій -ія -іїв м; óвый
терáса -ы -áс ж; терасóвый
терезвíти незав.;  

терезвíня с
терéзвый; о адв.; 

терéзвость -ти ж
Терезíн -а м; терезíньскый 
Терéзія -ії -ій ж
тéрен -а -ів м; тернљвый 
тéрен терéну -ів м; 

терéнный
терітóрія -ії -ій ж; 

теріторіáлный 
теркелíця -цї -íць ж

теркелíцяТéксас
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тéрло -а терел с; óвый
тéрліця -ї -іць ж; ёвый
термáлный; о адв.
тéрмін -у -ів м; óвый
терміновáный; о/ї адв.;  

ость -ти ж
термінолóґія -ії -ій ж;  

íчный
терміт -а -ів м
термоґенерáтор -а -ів м;  

óвый
термоґрáм -у -ів м; óвый
термоґрáфія  -ії ж; 

термоґрáф -у -ів м;  
íчный

термодінамíчный
термонуклеáрный
термопласт -у м; óвый
термореґулáтор -а -ів м
термореґулáція -ії ж;  

реґулáчный
термóска -ы -сок ж
термостáт -у -ів м; óвый
термостáтіка -ы ж; íчный
терн -а -ів м
тернћна -ы ж; óвый
тернћстый; о адв.;  

ость -и ж
тéрня тéрня с; тернљвый
терóк -ркá -ркíв м; 

теркóвый
тéрор -у м
терорíзм -у м;  

терорíста -ы -ів м;  
терорíстка -ы -ток ж;  
терорістíчный

терорізовáти незав.; ня с; 
ный

терпезлћвый; о адв.; 
терпезлћвость -ти ж

терпентíн -у м; 
терпентінóвый

терпíти -плю -плять незав.;  
ня с; терпéный

тéрти тру труть незав.; 
тéртя с; тéртый

терціáн -а -ів м;  
терціáнка -ы -нок ж

тéрція -ії ж; терціóвый
терцовáти незав.; ня с;  

ный
терч -а -ів м; чік -а -ів м;  

óвый
тéрьпкый; о адв.;  

ость -ти ж

тéрьпнути незав.; 
терьпнýтя с

тесáрь -њ -ів м і цімермáч -а 
-ів м; рьскый; ство -а с

тесарьчíти незав.; чéный
тесáти тéшу тéшуть незав.; 

тесáня с; тесáный
тесіл -у м; тесілóвый
Тéсла -ы ж; óвый
тест -у -ів м; тестóвый 
тестамéнт -у -ів м; óвый,  

ный, áрный; о адв.
тестовáти незав.; ня с;  

ный 
тесть -я -тїв м
тéта -ы тет і тЂтка -ы ж 
тетáн -у м; тетанóвый
тетовáти незав.; ня с; ный
тетралóґія -ії ж
тетрахлóр -у м; óвый
тетраціклíн -у м; óвый
технізáція -ії ж; 

технізáчный
тéхніка -ы ж; тéхнік -а -ів м; 

ічка -ы -чок ж; íчный
технíчноадміністратíвный
технíчновырóбный
технíчногосподáрьскый
технíчноекономíчный
технíчноорґанізáчный
технолóґія -ії ж; технолóґ  

-а -ів м; технолоґíчка -ы  
-чок ж; íчный; о адв.

течí течé -чýть незав.; 
течíня с; течéный

тéчія -ї -ій ж
тéща і тещáня -ї тещ і 

тещáнь ж; тещáнин
ті тобі прон.
тіамíн -у м; тіамінóвый
Тíбет -у м; Тібетчáн -а  

-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
тíбетьскый

тібетóвый; тóва -тóве 
(хýстя, хýсточка) і тібéтка 
-ы ж

Тібор -а -ів м
тíґер -а -ів м; тíґрїй і 

тіґрњчій
тіґрóвый; о адв.
тіґровáный; о/ї адв.;  

ость -и
тіктак інтер.
тікет -у -ів м; óвый
тікот -у м

тíлькый тíлько
тінктýра -ы ж; тінктурóвый
тíнюрíню інтер.
тíняти незав.
тіп -у -ів м; óвый
тіпізáція -ії ж; зáчный
тіпізовáти незав.; ня с;  

ный
тіпíчный; о адв.; 

тіпíчность -ти ж
тіповáти незав.; ня с; ный
тіпóвый; тіпóвость -ти ж
тіпоґрáфія -ії ж; тіпоґрáф 

-у -ів м; ка -ы -фок ж; 
тіпоґрафíчный

тіполóґія -ії ж; 
тіполоґíчный

тіптоп
тірáж -у -ів м; тіражóвый, 

тірáжный
Тірáна -ы ж; Тіпанчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
тірáньскый

тірé незм. с
тіркіс -у м; óвый
Тірольско -а с і Тірóлія -ії ж; 

Тіполчáн -а -áн/-ів м; ка  
-ы -нок ж; тірóльскый

тіс -а -ів м; óвый
Тіса -ы ж; тісьскый
тісяч; óвый
тісяч раз
тісячíна -ы -íн ж; óвый
тісњчка -ы -чок; óвый
тісячкорунáчка -ы -чок ж;  

óвый
тісячкорунóвый
тісњчный; о адв.;  

ость -и ж
тісњчій
тісячрóча -а с; 

тісячрóчный
тітáн -у -ів м; óвый,  

ньскый
тітáнізм -а -ів м
тíтла тíтел ж
тíтул -у -ів м; ный, -óвый
тітуловáти незав.; ня с;  

ный
тíфус -у м; óвый
тíцько
тїгáти незав.; ня с; тїгáный
тїлéсный; о адв.; ость -и ж
тΐло -а -тїл с; тїлóвый
тїлоцвíчня -ї ж (слов.)

тїлоцвíчнятéрло
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тΐмня тΐмени с; тΐменный
тїнљвый; о адв.; ость -и ж
тїнћти тїню тїнять незав.; 

тїнΐня с; тїнéный
тїнь тΐни -ей м; тїнљвый
тїснћти незав.; тїснΐня с; 

тїснéный
тїснќй; о/ї адв.; ость -и
тΐсто -а тїст с; óвый
тїстовћна -ы -ин ж; 

тїстовинóвый
тїшќти незав.; тїшíня с; 

тїшéный; т. ся
тћнта -ы ж; тинтóвый
тиск -у -ів м; óвый
тћскати незав.; ня с; ный 
тћснути зав.; тћснутя с;  

тый
тихóнько адв.
тихый; хо адв.
Тћхый Пóтік Тћхого Пóтока 

м; Тихопоточáн -а -áн/-ів  
м; ка -ы -нок ж;  
потóцькый

тћхнути незав.; тихнутя с 
тихóта -ы ж
ты тéбе проп.
тыж парт.
тыждéнник -а -ів м; óвый
тыждéнный; о/ї адв.
тќждень -дня -днїв м; 

тыжднљвый; о адв.
тыжднёвáти незав.; ня с
тыжднљвка -ы -вок ж;  

óвый
тќкати незав.; ня с
тќков -кви -квей ж і дќня -ї 

дынь ж; óвый/ёвый
тыл -у -ів м; тылóвый
тырвáлый; о адв.; 

тырвáлость -ти с (слов.)
тќрвати і трќмати незав.; 

ня с
тќркати незав.; ня с 
тќркнути зав.; тќркнутя с
тќркот -у м
тыркотáти -óчу -óтять 

незав.; ня с
тќти тыю незав.; тќтя с
тќцяти незав.; ня с; ный
тќцьнути зав.; тќцьнутя 

с; тый
тычíти незав.; ня с; 

тычéный 
тќчка -ы -чок ж; óвый

тќчна (фасóля)
ткáти тчý тчýть незав.; 

ткáня с; ткáный
ткач -á -íв м;  

ткáчка -ы -чок ж
тлачéнка -ы -нок ж; óвый
тлΐти тлΐє -ють незав.; тлΐтя 

с; тлΐтый
тло тла с
тлумáк -á -íв м
тлумáч -á -íв м
тлумачíти незав.; ня с; 

тлумачéный
тлумáчник -а -ів м; ічка -ы 

-чок ж; ный
тлумћти тлýмлю тлýмлять 

незав.; тлумлΐня с; 
тлумлéный і тлумéный

тлумóк -мкá -мкíв м; óвый
тма -ы ж; ћско -а -ск ж і с
тмáвый; о адв.; ость -и ж
тмавобелáвый
тмавоґаштанóвый
тмавожóвтый
тмавозелéный
тмавокавељвый
тмаворужóвый
тмавофіалóвый
тмавочервéный
тмћти ся тмћть ся незав.
то єсть (т. є.)
то, того прон.
тоалéта -ы -éт ж; 

тоалéтный
тоалетáрька -ы -рёк ж;  

скый
тобí, ті прон.
товарíськый; тво -а -тев с
товáріш -а -ів м; товáрішка 

-ы -шок ж
товарішовáти незав.; ня с
товáрник -а -ів м
товáрня -ї -рень ж; 

товарéньскый
товарознáлець -лця -лцїв м
товк -а -ів м
товчí незав.; товчíня с; 

товчéный
товчóк -чкá -íв м
тогомісњчный
тогорóчный
тогочáсный
тодќ і тогдќ адв.
тодќшнїй і тогдќшнїй
ток -у -ів м

Токáїк -а с; Токаїчáн  
-а -ів м; ка -ы -нок ж; 
токаΐцькый

токай -ю м; токáйскый
токáрь -њ -їв м; скый;  

ство -а с
Токіо -іа с; Токійчáн -а -ів м; 

ка -ы -нок ж;  
токíйскый

токсікомáн -а -ів м;  
ка -ы -нок ж

токсікомáнія -ії с
токсíн -у м
толерáнтный; о/ї адв.;  

ость -ти ж
толерáнція -ії ж; 

толерáнчный
толеровáти незав.; ня с;  

ный 
толк -у -ів м
толкóвый і тлумáчный
толковáти незав.; ня с;  

ный
толóка -ы ж
толочíти незав.; ня с; 

толочéный
толуéн -у м; толуенóвый
Тóмаш -а -ів м
томбóла -ы томбóл ж;  

óвый
тон -у -ів м; тонóвый;  

óвый
тона -ы тон ж
тонáжный
тонéнькый і тонóнькый;  

о адв.
тонкќй; о адв.;  

тóнкость -ти ж
тоновáти незав.; ня с;  

ный
тоншáти незав.; ня с
топáнка -ы -нок ж (слов.)  

і бокáнча
топíр топорá -íв м; óвый
топћти незав.; топлíня с; 

топлéный і топéный
Тóпля -ї ж; топлњньскый
тóпля (bahno) -ї ж
топоґрáфія -ії ж; топоґрáф 

-у -ів м; топоґрáфка -ы  
-фок; топоґрафíчный

топóля -ї -їв ж; тополљвый
Топóля -ї ж; Тополњн -а  

-њн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
тополњньскый

Топóлятΐмня
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топонíміка -ы ж; 
топонімíчный

топонíмія -ї ж
топóріско і топíріще -а 

топóріск с (рýчка)
топорћско -а -ћск (од топíр)
топтáти топче незав.; ня с; 

топтáный
тóрба -ы торб ж; торбћнка  

-ы -нок ж; тóрбочка -ы  
-чок ж

торг -у -ів м; óвый
тóргати незав.; ня с; 

тóрганый
тóрган -а -ів м; тóрганка  

-ы -нок ж
тóргнути зав.; тя с; т. ся 
торговáти незав.; ня с; 

торговáный; т. ся
торгóвый; о адв.;  

ость -и ж
торжествó -а -жеств с; 

торжествéнный
Торíса -ы ж; торíськый
Торíскы -сок; Торісчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
торíськый

тормасáти незав.;  
ня с; ный 

тормосћти і турмосћти 
-óшу -сять незав.; 
тормошíня с; 
тормошéный

торóмба -ы торóмб ж; 
торомбáтый

торочíти незав.; ня с; 
торочéный; т. ся

тóрта -ы торт ж; тортóвый
тот тóго прон.
тоталíзм -у м
тоталíта -ы -íт ж
тотáлітáрный; о адв.
тоталíтный; о адв.;  

ость -и ж
тотéм -у -ів м; тотемóвый
тотó тóго прон.
тотóжный; о/ї адв.; 

тотóжность -ти ж
точíти незав.; ня с; 

точéный
тóчка з запятóв 

(бодкочáрка)
тóчка -ы -чок ж
тралала інтер.
тратата інтер.

трáбант -а -ів м; óвый
травá -ќ трáв ж; трáвка -ы  

-вок ж; травíчка -ы -чок ж; 
травянќй

травéрза -ы вéрз ж; ный
травертíн -у м; óвый
трáвити трáвлю трáвлять 

незав.; трáвлїня с; 
трáвеный

трáвма -ы трáвм ж; 
травматíчный

травматізовáти незав.; ня 
с; травматізовáный

травматолóґія -ії ж; 
травматолóґ -а -ів м;  
ічка -ы -чок ж; íчный

трáвник -а -ів м; 
травникóвый

травњнка і рáпша -ы -нок ж
траґáрь -њ -íв м
траґéдія -ії -ій ж
траґíзм -у м
трáґік -а -ів м; траґíчный;  

ость -и ж
траґікомéдія -ії -ій ж; 

траґікóмік -а -ів м; 
траґікомíчный;  
ость -ти ж

традíція -ії -ій ж; 
традíчный; о/ї адв.;  
ость -и ж

трáкы -ів 
тракóва плáхта  

(і травњнка)
тракт -у м
трактáт -у -ів м
трактовáти незав.; ня с;  

ный
трáктор -а -ів м; 

тракторóвый
тракторíста -ы -ів м; 

тракторíстка -ы -ток ж
тралалóм інтер. і адв.
трамвáй -я -їв м; 

трамвáйный і 
трамваљвый

трамп -у -ів м; трáмпскый
трáмпінґ -у -ів м
трампóта -ы -от ж
транзíстор -а -ів м; 

транзісторóвый
транзíт -у м; ный
транзітíвный; 

транзітíвность -ти ж 
трансáкція -ії -ій ж; áкчный

Трансілвáнія -ії ж; 
трансілвáньскый

транскрібовáти незав.; ня 
с; ный

транскрíбція -ії ж;  
крíбчный

транслітерáція -ії ж;  
літерáчный

транслітеровáти незав.;  
ня с; ный

транспарéнт -у -ів м; 
транспарéнтный

трансплантáт -у -ів м
трансплантáція -ії -ій ж
трансплантовáти незав.;  

ня с; ный
транспортовáти незав.; ня 

с; ный
транспорт -у -ів м; ный
транспортéр -а -ів м; óвый
трансфер -у -ів м; 

трансфéрный; 
трансферóвый

трансфіґурáція -ії -ій ж;  
фіґурáчный

трансфіґуровáти незав.;  
ный

трансфóрм -у -ів м
трансофмáт -у -ів м; óвый
трансформáтор -а -ів м;  

óвый
трансформáція -ії -ій ж;  

формáчный
трансформовáти ся незав.; 

ня с; ный
трансфýзія -ії ж; 

трансфýзный
трансцендентáлный;  

о адв.; ость -ти ж
трансцендéнтный; о адв.
трáпа -ы ж
трапéза -ы -éз ж; ный
трáпити -плю незав.; 

траплíня с; трáпеный
трáтити -чу -тять незав.; 

трачíня с; трáченый 
трáфити -флю -флять зав.; 

трафлΐня с; трáфеный; 
т. ся

трафлњти незав.; трафлњня 
с; ный; т. ся

трафýнок -нка -нків м
трахéя -éї -éй ж; хељвый
трахóма -ы ж; трахóмный
трачка -ы -чок ж

трачкатопонíміка



316

трачóк -á -íв м
трéба предік.
трéба бы предік.
трéба бќло предік.
требáло предік.
трéзор -а -ів м; трéзорик -а 

-ів м; трезорóвый
трéма -ы трем ж
трембíта -ы -íт ж;  

ный, óвый
тремíста -ы -ів м;  

тремíстка -ы -ток ж;  
мíстьскый

тремóло -а с
тренажéр -а -ів м; 

тренажéрьскый
тренд -у м
трéнер -а -ів м; ка -ы -рок 

ж; тренéрьскый;  
ство -а с

трéнінґ -у -ів м; óвый
тренíркы -рок мн. ж
треновáти незав.;  

ня с; ный
трепáти незав.;  

ня с; ный; т. ся
трепáнкы -нок мн. ж; óвый
трепáч -á -íв м;  

трепáчка -ы -чок ж
трепкы -пок мн. ж
трéпот -у м
трепотáти -óчу -тять незав.; 

трепотáня с 
трепотáчка -ы -чок ж
трест -у -ів м
трéстати незав.; ня с;  

ный; о адв.; ость -и ж
трестáнець -нця -їв м; 

трестанéцькый
третёгóры -гор 
третёгóрный
третёклáсник -а -ів м
третёрњдный
трéтїй
трéтїй раз
третћна -ы -ћн ж
третћнный
третинóвый
трéтра -ы -тер ж; óвый
третњк -а -ів м;  

третњчка -ы -чок ж
трљми нум.
тріáда -ы -іáд ж;  

тріáдный
тріáнґель -ґля -ґлїв м

тріанґулáтор -а -ів м; 
тріанґулáторка -ы  
-рок ж; óвый

тріанґулáція -ії ж; 
тріанґулáчный

тріанґуловáти незав.;  
ня с; ный

трíас -у м; тріасóвый
трібýна -ы -ýн ж; óвый
трібунáл -у -ів м
трівіáлный; о/ї адв.; 

трівіáлность -ти ж
тріґономéтер -тра -ів м;  

метрíчный
тріґономéтрія -ії ж
трідцњтка -ы -ток ж
трідцять
тріéдер -а м
тріџр -а -ів м
трієровáти незав.;  

ня с; ный
трік -у -ів м; трікóвый
трíкот -у м
трікотíн -у м; трікотінóвый
трікотóвый
трілóґія -ії -ій ж; 

трілоґíчный і 
трілоґóвый

трíнґель -ґля -ґлїв м
тріо -а с
тріóда -ы тріóд ж
трíпель -пля м
трíптіх -у -ів м; тріптіхóвый
тріскáч -а -íв м
тріскотáня -я с
тріскотáти тріскóчу 

тріскóтять незав.; ня с 
тріумвірáт -у -ів м
трíумф -у м; тріумфáлный
тріумфовáти незав.; ня с 
тріфтóнґ -а -ів м; 

тріфтонґóвый
трíчко -а -чок с
тріщáти тріщíть незав.;  

ня с
трΐска -ы -сок і скіпа ж; 

трΐсочка -ы -чок ж; трΐсча 
-ти -ат с 

трΐскати незав.; ня с; ный
трΐснути зав.; трїснýтя с; 

трΐснутый
три
тривалéнтный; 

тривалéнтность -ти ж
тригодинóвый

тридéнный і триднљвый
тридцњтый
тридцятьдéнный
тридцятьрóчный
трикілометрóвый
трикомпонéнтный
триліóн -а -ів м; 

триліонóвый
трћмати тримам незав.; ня 

с; ный і годовáный 
тримéстер -тра -трів м; 

триместрóвый
триметрóвый
триміліóнóвый 
тримíстный
тримíсячный
тринáдцять; тый
трипалцљвый
трипосходóвый
трипроцéнтный
трћраз
трирóчный
трћсто; тристоцњтый
тристрáнный
триступнљвый
тритíсячный і тритíсячій
тритыжднљвый
тритóмный  

і тритóмник -а -ів м
триугóлник -а -ів м
трќнкати незав.; ня с
тровћти незав.;  

тровлΐня с; тровлéный 
трóє троΐх
троΐти
троΐтый
троΐчкы -чок
трóйка -ы -ёк ж
тройкáрь -њ -íв м; 

тройкáрька -ы -рёк ж;  
скый

тройлїтрóвый і 
трилїтрóвый

тройлћсток -тка -тків м
трóймо
трóйступ -у -ів м
Трóйця -ї ж
трóйця -ї тройць ж
тройчáта -áт 
тролейбýс -у -ів м; 

тролейбусóвый
тромбóн -у -ів м
тромбóза -ы -óз ж
тромф -у -ів м;  

тромфóвый

тромфтрачóк
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трóмфнути незав.; 
трóмфнутя с; тый

трон -у -ів м; трóнный  
і тронóвый

троп  
(óбразный вќраз – дость!) 
інтер.

трóпа -ы троп ж
тропáрь -њ -íв м
трóпік -а -ів м; тропíчный
трóпы -ів лем мн. м
тропосфéра -ы ж; ный
трóска -ы -сок ж
трофéй -еї -їв ж; 

трофéйный; ёвый
трóхы і трóшечкы, і дакýс 

адв.
трохéй -я ж; скый
Троя -óї  ж; Троњн -а -њн/-ів  

м; ка -ы -нок ж; 
тройскый 

троњкый; о адв.; 
троњкость -ти ж

трýба -ы труб ж; трубка -ы  
-бок ж; трубкóвый

трубадýр -а -ів м
трубáч -á -íв м
трубíти трублЂ трублњть 

незав.; трублΐня с 
труд -а -ів м
трýлё -ля -їв м
трулёвћтый
трумбéта -ы трумбéт ж
трумбéла -ы трумбéлы м
труна -ы і тругла, і лада 

трун ж
труп -у -ів м; óвый
трупáрень і трупáрня -нї  

-нїв ж
трускáвець -вця -вцїв м;  

цёвый
трусь/трусь (зáяць) інтер.
трясовћско -а  

трясовћск с
трясохвíст -хвóста -ів м; 

трясохвóстик -а -ів м
трњсти незав.; трясїня с; 

трясéный 
ту адв.
тýба -ы туб ж; очка -ы  

-чок ж
тубéра -ы ж;  

туберáвый

туберáк -а -ів м; туберáчка 
-чкы -чок ж

туберкулóза -ы ж; 
туберкулóзный

туга -ы туг ж
тугќй
тýгнути незав.; тугнýтя с
тýжба і тýга -ы тýжб ж 
тужéбный; о адв.;  

ость -и ж
тужќти незав.; тужíня с;  

ный
туз -а -ів м; тузóвый
тýзекс -у -ів м; тузексóвый
тýлень -я -ів м; тулéнїй і 

туленњчій
туліпáн -у -ів м; 

туліпанóвый
тулћти незав.; тулíня с
тýляти ся незав.; ня с; 

тýляный
тундра -ы ж
тунéл -а -ів м; тунéлик -а  

-ів м; тунелћско -а -ћск м; 
тунелóвый

тунїй; ё адв.
тунњти незав.; ня с; 

тунњный
тупáк -á -íв м
тупéць -пцњ -ΐв м
тупћти -плю -плять незав.; 

туплΐня с; туплéный
тупіровáти незав.; ня с;  

ный 
тупќй; о адв.; тупость  

-ти ж
тупóта -ы -óт ж
тур -а -ів м
тýра -ы тур ж
турбáн -а -ів м
турбíна -ы -íн ж; 

турбінóвый
турбоґенерáтор -а -ів м;  

óвый
турбодінáмо -а -áм с;  

óвый
турбомóтор -а -ів м; óвый
турбореáктор -а -ів м; 

турбореактíвный
турíста -ы -ів м; ка -ы -ток
турíстіка -ы -тік ж; 

турíстьскый і 
турістíчный

тýрнай -я -їв м; турнаљвый
турнé незм. с
тýрнус -у -ів м; óвый
тýрня -нї тýрень ж; ёвый
туровáти незав.; ня с; 

туровáный 
Турція -ії ж і Турецько -а с;  

Турек Турка -ів м; 
Туркќня -нї Туркќнь ж;  
цькый

тýхнути тухне незав.; 
тухнýтя с

тýцет -цту -ів м; туцтóвый
тучнΐти незав.; тучнΐня с
тучнќй м і ад.
тучнóта -ы ж
тучнњк -á -íв м
туш -у м; óвый
тушовáти незав.; ня с;  

ный
тýя туї туй ж
тхірь, тхóря тхóрїв м; 

тхорњчій
тютютю інтер.
тЂтка і тéта -ы -ток ж
тютчáный (брат, сестрá)
тя тéбе прон.
тяг -у -ів м; óвый
тњга і тяжóба -ы ж
тягáрь -њ -íв м
тяганћна -ы ж
тягáти і тїгáти незав.; ня с; 

тягáный
тягáчка і тїгáчка -ы -чок 

(квíтка) ж
тњгло -а тњгел с
тягнýти незав.; тягнýтя с 
тяж -и ж
тяжќти тњжить ня незав.; 

тяжíня с
тяжкќй; о адв.; ость -и ж
тяжóба -ы -óб ж; ный
тяжобћти -блю -блять 

незав. і зав.; тяжоблΐня с
тњмити -млю -млять  

незав. і зав.;  
тямлΐня с (обл.)

тњмка -ы -ок ж (обл.)
тњпутњпу інтер.
тњти тну тнуть незав.
тя – тя інтер.
тячóк -чкá -ів м
тьфу інтер.

тьфутрóмфнути
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у преп.
уберáти і у(в)болїкáти 

незав.; ня с; у. ся 
убігáти убіжý убіжáть 

незав.; ня с
убíговати незав.; ня с; у. ся
убивáти убћвать ня то 

(слов.) незав.; ня с; 
убивáный 

убћти убџ ня то (слов.) зав.; 
убћтя с; убћтый

ублáгати зав.; ня с; 
ублáганый 

уближќти зав.;  
уближíня с 

Убля -ї ж; Ублянчáн -а  
-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
ублњньскый

убóгый; о адв.; убóгость 
-и ж

убоч убочі ж
убрáти і вболочí -берý зав.; 

убрáня с; убрáный; у. ся
уваджáти незав.; ня с; 

уваджáный
уважáти незав.; ня с; ный
увáжыти зав.; уважíня с; 

увáженый
увáжный; о/ї адв. і 

позóрный
увáжовати незав.; ня с
увáлёвати незав.; ня с;  

ный
увалћти зав.; увалΐня с; 

увалéный
уварћти зав.; уварΐня с; 

уварéный; у. ся 
увеличáти незав.; ня с; 

увеличáный
увеличíти зав.; ня с; 

увеличéный
увелћчовати незав.; ня с; 

ный
увéсти увéду увéдуть зав.; 

уведжíня с; увéдженый 
увíрити зав.; увірíня  

-я с; увíреный і 
пересвíдченый

увитáти зав.; ня с; 
увитáный 

увивáти незав.; ня с; ный

увћдїти і збáчіти увћджу 
увћдять зав.; ный

увћти зав.; увћтя с; увћтый
уводжáти незав.; ня с; 

уводжáный
уводћти -джу -дять незав.; 

уводжíня с; уводжéный
уволнћти зав.; уволнΐня с; 

уволнéный
увóлнёвати незав.; ня с;  

ный
увýла -ы увýл ж; 

увулáрный
увязáти увњжу увњжуть зав.; 

увязáня с; ный
ýвязка -ы -зок ж
увязнýти зав.; увязнýтя с; 

тый 
увњзовати незав.; ня с;  

ный
Уг -у м; ужскый і 

ужáньскый
уганњти незав.; уганњня с; 

уганњный
угасћти -шу -сять зав.; 

угашíня с; угашéный
угаснýти зав.; угаснýтя с; 

угаснýтый
угашáти незав.; ня с; ный
угáшовати незав.; ня с;  

ный
ýгель і вýгель ýгля -лїв м; 

ýглик -а -ів м; углћско -а 
углћск м; углљвый

ýгын -у м 
угынáти незав.; ня с; у. ся
угќнути зав.; угынýтя с; 

угынýтый 
угладћти -áджу -дять зав.; 

угладжíня с; угладжéный 
углáджовати незав.; ня с; 

ный 
угликóвый
углóвый
угломíр -у -ів м
ýгля і вýгля с; углљвый
углњрь -њ -ΐв м; углњрька -ы 

-рёк ж; углњрьскый
угнéсти і замісћти угнéту 

угнéтуть зав.; угнечíня с; 
угнетéный і замішéный

угнїздћти -джу -дять зав.; 
угнїзджéный

угнýти ся зав.; угнýтя с; 
угнýтый

ýгор (рќба) -а -ів м; 
угрóвый

ýгор і вýгор -а -ів м (зéмля)
угорћти і вгорћти -рю  

-рять незав.; угорΐня с; 
угорéный і вгорéный

Угóрьско -а с;  
угóрьскый

угостћти -щу -стять зав.; 
угощíня с; угощéный

угорΐти і згорΐти зав.; 
угорΐтя с; угорΐтый

угощáти незав.; ня с; 
угощáный

угрéбсти угрéбу зав. 
угрызáти незав.; ня с;  

ный
угрызнýти і одкýсити 

зав.; угрызнýтя с; 
угрызнýтый 

угрќзти і укýсити угрызý 
угрызýть зав.; угрызíня с; 
угрызéный

угровћтый
угýкати незав.; угýканя с
Уґáнда -ы ж; Уґандњн  

-а -њн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
уґáндьскый

Уґрофíн -а -ів м; ка -ы -нок 
ж; уґрофíньскый

уґрофінíста -ы -ів м; 
уґрофінíстка -ы -ток ж

удавáти незав.; ня с; 
удавáный

удавáч -а -ів м;  
удавáчка -ы -чок ж

Удáвске -óго с; Удавчáн  
-а -ів м; ка -ы -нок ж; 
удáвскый

уданќй м і ад.
удáрити зав.; ударΐня с; 

удáреный 
удáти зав.; удáный
удатћ ся зав.; уданќй
удвќч
удћти ýджу ýдять незав.; 

уджíня с; уджéный 

У
удћтиу
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удїлћти зав.; удїлíня с; 
удїлéный

удΐлёвати незав.; ня с;  
ный

удΐти і уболочí удΐю удΐють 
зав.; удΐтый

удївáти і уболїкáти ся 
незав.; ня с 

удобрћти зав.; удобрΐня -я 
с; удобрéный; у. ся 

удóбрёвати незав.; ня -я с; 
ный; у. ся 

Удол -а м; Удолчáн -а  
-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
удольскый

удомашнћти зав.; 
удомашнΐня с; 
удомашнéный 

удрáпнути зав.; удрáнутя 
с; удрáпнутый

удýпкати зав.; удýпканя с; 
удýпканый 

удњрня -ї -рень ж; нљвый
уєдинћти ся зав.; уєдинΐня 

с; уєдинéный; о адв.;  
ость -и ж 

уж парт.
ужуж парт.
ужалостћти ся -óщу ся 

зав.; ужалощíня с; 
ужалощéный

ужáсный; о/ї адв.; ость -и ж
ужáти ýжам ужáють і ужќти 

ýжу ýжать незав.; ужáня 
і ужíня с; ужáный і 
ужéный

ýжас -у м
ужáсник -а -ів м
Ужгород -у м; Ужгородчáн 

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
ужгородьскый 

ужќти зав.; ужќтя с; 
ужќтый (лїк); у. сі

ужывáти незав.; ня 
с; ужывáный (лїк); 
ужывáность -и ж; у. сі

ужерáти і одъїдáти незав.; 
ужерáня с; у. ся

ужéрти і вкýсити зав.; 
ужéртя с; ужéртый і 
вкýшеный

ужывáтель -я -ів м; 
ужывáтельскый

ужывћти -влю -влять зав.; 
ужывлΐня с; ужывéный

ужытковáти і хосновáти 
незав.; ня с; хосновáный

ужыткóвый; о адв.; 
ужыткóвость -и ж

ужќток -тку м
ужóвка -ы -вок ж; óвый
узаконћти зав.; узаконΐня с; 

узаконéный
узакóнёвати незав.; ня с; 

ный
Узбéк -а -ів м; Узбечáнка -ы 

-нок ж; узбéцькый
Узбекістáн -у м; ньскый
узда -ы узд ж
уздрáвити уздрáвлю  

-лять зав.; уздравлΐня с; 
уздравлéный

ýзел ýзла ýзлів м; ýзлик -а  
-ів м; ýзлича -áти -áт  
-чка -чків м; узлóвый; 
узличкóвый

уземнћти зав.; уземнΐня с; 
уземнéный

узкќй; о адв.; ýзкость -и ж
узлћна -ы -ћн ж; óвый
узловћтый; о адв.; ость 

-и ж
узнавáти незав.; ня с; 

узнавáный
узнанлћвый; о адв.; ость 

-и ж
узнáти зав.; узнáня с; 

узнáтый і узнáный
узрΐти зав.; тый
узурпáтор -а -ів м; 

узурпáторка -ы -рок ж
узурпáторство -а с 
узурпáція -ії ж; пáчный
узурповáти зав. і незав.;  

ня с; ный
ýзус -у м 
узњбсти ся -ну ся -нуть ся 

зав.; узњбнутый
уїдáти незав.; ня; уїдáный; 

у. ся
уїдлћвый; о адв.; 

уїдлћвость -и ж
ýйко і вýйко -а -ів м; ків
уйчíна -ы íн і учíна ж; 

ýйчінин -ого ýйчіных мн.
указáти -áжу зав.; ня с 
указовáк -а -ів і указовач м
укáзовати незав.; ня с;  

ный
указовáтко -тка -ток с

уквартелёвáти зав.; ня с; 
ный

укладáти незав.; ня с; 
укладáный 

укладáч -á -íв м; укладáчка 
-ы -чок ж

уклáдовати незав.; ня с;  
ный

уклóн -у -ів м
уклонћти ся зав.; уклонΐня 

с; уклонéный
уклонњти ся незав.; 

уклонњня с
уложќти зав.; уложíня с; 

уложéный
укоΐти укóю зав.; укоΐня с; 

укоџный
укóёвати незав.; укóёваня 

с; ный
уколóти зав.; уколóтя с; 

уколóтый
укомплектовáность -и ж
укомплектовáти зав.; ня 

с; ный
уконáти ся і сконáти ся 

зав.; уконáня с; ный 
укорњти ся незав.; ня с;  

ный
укосћти укóшу укóсять; 

укошíня с; укошéный
укрáсти украдý украдýть 

зав.; укрáдженый
укрáёвати незав.; ня с;  

ный
Украΐна -ы ж; Украΐнець  

-нця -цїв м; нка -нкы -нок 
ж; украΐньскый

українізáція -ії ж; зáчный
українізовáти незав.; ня 

с; ный
українíстіка -ы ж; 

українíста -ы -ів м; 
українíстка -ы -ток ж

українофíл -а -ів м;  
льскый

укрáсти украдý украдýть 
зав.; укрáджіня с; 
укрáдженый 

украсћти ся укрáшу 
ся укрáсять ся зав.; 
украшíня с; украшéный 

украшáти ся незав.; ня с; 
ный

укрáшовати ся незав.; ня 
с; ный

укрáшовати сяудїлћти
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украњти незав.; ня с;  
ный

укрáёвати незав.; ня с;  
ный 

укресáти укрéшу укрéшуть 
зав.; ня с; ный

укривдћти укрћвджу 
укрћвдять зав.; 
укрћвджіня с; 
укрћвдженый

укривджáти незав.; ня с; 
укривджáный

укрћвджовати незав.;  
ня с; ный

укрывáти незав.; ня с;  
ный

укрќти зав.; укрќтя с; 
укрќтый

укрóїти зав.; укрóїня с; 
укрóєный

укрýтный; о/ї адв.;  
ость -и ж

укýсити -шу -сять зав.; 
укушíня с; укýшеный 

улагодћти -óджу -óдять 
зав.; улагоджíня с; у. 
собі/сі

улагóджовати незав.;  
ня с; у. собі/сі

улакомћти ся і злакомћти 
ся улакóмлю ся -млять 
ся зав.; улакомлΐня с; 
улакомлéный 

улáн -у -ів м; улáньскый
Улан Бáтар Улан Батáру; 

Уланбатарчáн -а -áн/-ів  
м; ка -ы -нок ж; 
уланбатáрьскый

улежанћна -ы ж
улежанћско -а -ћск с
улежáти ся зав.; ный
улестлћвый; о адв.;  

ость -и ж
ýлій і вýлій -ія -їв м;  

љвый 
улетΐти улéчу улетњть зав.; 

улечíня с; улечéный 
улїпћти і влїпћти улΐплю 

улΐплять зав.; улїплíня с; 
улїплéный

уліця -ї -іць ж; улíчка -ы  
-чок ж

Уліч і Влќч -а м; Улічáн -а  
-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
улíцькый 

Уліч Крћве Уліч Крћвого; 
Кривлњн -а -њн/-ів м; ка  
-ы -нок; кривлњньскый

улíчный
уливáти незав.; ня с; у. ся
уливáч -а -ів м; уливáчка  

-ы -ок ж
улизáти ся зав.; улизáный 
улизáность -и ж
улћзовати ся незав.; 

улћзованя с
уллњти уллΐю уллΐють зав.; 

у. ся 
уловћти улóвлю -влять зав.; 

ня с; уловлéный
уложќти зав.; уложíня с; 

уложéный
улóмок -мка -мків м; 

уломкóвый
ултіматíвный; о/ї адв.;  

ость -и ж
ултімáтум ултімáта с
ултраакýстіка -ы ж;  

акустíчный
ултравысóкый
ултразвýк -у м; звукóвый
ултракорóткый
ултрамікрóб -у -ів м
ултрамікроелемéнт -у -ів м
ултрамікроскóпія -ії ж; 

ултрамікроскóп -у -ів м;  
мікроскопíчный

ултрамодéрный; о адв.
ултрамóдный; о адв.
ултраоптімéтер -тра -ів м
ултрарозрїджéный
ултраселектíвный
ултратермостáт -у -ів м
ултрафíлтер -тра -ів м
ултрачервéный
Уля -ї Уль ж
ýль ýля ýлїв (слов.)  

і ýлій, і вýлій м
умакáрт -у -ів м; 

умакартóвый
умащéнець -нця -нцїв м
умастћти умáщу умáстять 

зав.; умащíня с; 
умащéный

умерáти незав.; ня с 
умертвћти -влю -влять 

зав.; умертвлїня с; 
умертвéный

умéрти умрý і вмéрти зав.; 
умéртый і мéртвый

умéрщіна -ы і помéрщіна ж
умістћти ся і вмістћти ся 

умíщу ся умíстять ся зав.; 
умíщіня с; умíщеный

умывáдло -а -дел с; 
умывадéлко -а -лок с

умывáти (слов.) і мќти 
незав.; ня с; умывáный 

умывáрка -ы -рок ж
умывáрня -ї -рень ж
умывáч -а -ів м; умывáчка 

-ы -чок ж
умыкáти ся незав.; ня с 
умысéлно адв.; ость -и ж
умќти умќю зав.; умќтя с; 

умќтый
умкнýти ся зав.; умкнýтя с; 

умкнýтый
умлаут -у -ів м; 

умлаутóвый
умолћти зав.; умолíня с; 

умолéный
умолњти незав.; ня с; ный
умолотћти -óчу -óтять 

зав.; умолочíня с; 
умолочéный

умотáти і обмотáти зав.;  
ня с; умотáный

умудрΐти і змудрΐти зав.; 
умудрΐтя с; умудрΐтый

умудрћти ся умýдрю 
ся зав.; умудрΐня с; 
умудрéный 

Ўнґвар -у м;  
унґвáрьскый

уніáт -а -ів м; уніáтка -ы -ток 
ж; уніáтьскый; ство -а с

універзалíзм -у м
універзáлный; о адв.; 

універзáлность -и ж
універзіáда -ы -іáд ж; ный
універзíта -ы -íт ж; ный
унікáт -у -ів м;  

унікáтный; о/ї адв.
унісóнный; но адв.;  

ость -и ж
унітáр -а -ів м; унітáрка -ы 

-рок ж
унітарíзм -у м
унітáрный; о/ї адв.; 

унітáрность -и ж
уніфікáція -ії ж; 

уніфікáтор -а -ів м; 
уніфікáторьскый, 
уніфікáчный 

уніфікáціяукрањти
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уніфіковáный; о адв.;  
ость -и ж

уніфіковáти незав.; ня с;  
ный

уніфóрма -ы уніфóрм ж
уніформовáти незав.; ня 

с; ный
ýнія -ії -ій ж
уніњк і уніњт -а -ів м; 

уніњтьскый
уникáти незав.; ня с; ный
унћкнути зав.; уникнýтя с; 

тый
уновáти ся унýє ся мі 

(фразеол.)
унормовáти зав.; ня с;  

ный 
ýнтер незм.
ýнця -ї ж; унцљвый
ýнція -ії ж
Упа -ы ж; упскый
упадáти незав.; ня с; ный
упáдок -дку м; упадкóвый
упáсти упáду упáдуть і 

впáсти зав.; упаджíня с; 
упáдженый

ýпал -у м; óвый
упалћти ся і опалћти 

ся зав.; упалїня с; 
упалéный 

упáлёвати ся і опáлёвати 
ся незав.; ня с; 
упáлёваный 

упевнћти упéвню упéвнять 
зав.; упевнΐня с; 
упевнéный

упéрти упрý упрýть зав.; 
упéртя с; упéртый

упечí зав.; упечíня с; 
упечéный

ýпір -а -ів м; упíрьскый
упивáти і одпивáти незав.; 

ня с
уписáти ся упћшу ся 

упћшуть ся зав.; уписáня 
с; уписáный

упыхáти і впыхáти незав.;  
ня с; ный

уплáкати ся -чу ся -чуть ся 
зав.; уплáканый 

уплéсти -ту -туть зав.; 
уплéтеный 

уплїтáти незав.; ня с; ный 
упокоΐти зав.; упокоΐня с; 

упокоџный

упорядковáти зав.; ня с;  
ный

упорњдник -а -ів м; 
упорњднічка -ы -чок ж

упрáва -ы упрáв ж
упрáвити і попрáвити  

-влю (ся) -влять зав.; 
управлΐня с; упрáвеный; 
о адв.; ость -и ж

управлњти і поправлњти 
незав.; ня с; 
управлњный

упрáжыти зав.; упражíня с; 
упрáженый 

упрїгáти і упрягáти незав.;  
ня с; упрїгáный

упросћти -óшу -сять зав.; 
упрошíня с; упрошéный

упрóшовати незав.; ня с; 
ный 

ýпряж -и -ів ж
упрњсти упрядý упрядýть 

зав.; упряджíня с; 
упряджéный

упрњтати і попораΐти 
упрњчу упрњчуть зав.; ня 
с; упрњтаный

упрњтовати (слов.) і 
пораΐти незав.; ня с; 
упрњтованый

упрячí (кóнї) упрњжу 
упрњжуть зав.; упряжíня 
с; упряжéный

упхавáти незав.; ня с;  
ный

упхáти зав.; упхáтя с; тый
ураґáн -у -ів м; óвый
уражáти незав.; ня с; ный
урáжка -ы -жок ж
урáзити -жу -зять зав.; 

уражíня с; урáженый
уразéность -и ж
уразлћвый; о адв.;  

ость -и ж
Урáл -у м; урáльскый
Урáн -у (планéта)
урáн -у м; уранóвый
ураноґрáфія -ії ж
уранолóґія -ії ж
ураномéтрія -ії ж
ураноплáстіка -ы -ік ж
ураноскóп -у -ів м
ураноскóпія -ії ж
урбанізáція -ії ж
урбанíзм -у м

урбанíста -ы -ів м; 
урбанíстіка -ы -ток ж; 
урбанíстічный

урбаріáт -у -ів м
урбáрь -я -ів м; 

урбáрьскый
урвáти урвý зав.; урвáтя с; 

урвáтый; у. ся
урґéнція -ії ж 
урґовáти зав. і незав.; ня 

с; ный
ýрда -ы урд ж; урдóвый
уречí і вречí зав.; уречíня с; 

уречéный
урΐзати урΐжу урΐжуть зав.; 

урΐзаня с; урΐзаный 
урΐзка -ы -зок ж
урΐзовати незав.; ня с;  

ный 
урΐзок -а -ів м
урїкáти незав.; ня с
урывáти незав.; ня с; 

урывáный
урлауб -у м (арх.)
ýрна -ы урн ж; урнóвый
уробћти ся і наробћти ся  

-блю ся -блять ся зав.;  
ный

ýровень -и ж; нёвый
урóда -ы і уроджáй ж; 

урóдный і уроджáйный; 
урóдность -и ж

урóдити ся урóдив ся 
урóдять ся зав.

уроджéный м і ад.
ýрок -у -ів м; урокóвый 

(слов. в зн. інтéрес)
уролóґія -ії ж; уролóґ -а -ів 

м; уролóґічка -ы -чок ж; 
уролоґíчный

уроснýтый і вќроснутый 
урóчник  -а м
Уруґвáй -я м; Уруґвайчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
уруґвáйскый

ýряд -у -ів м
урњдный; о/ї адв.
урњдник -а -ів м; ічка -ы  

-чок ж; ніцькый
урядовáти незав.; ня с
усадћти -джу -дять зав.; 

усаджíня с; усаджéный
усаджáти незав.; ня с;  

ный 
усадженћна -ы ж

усадженћнауніфіковáный
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усáджовати незав.; ня с;  
ный; у. ся 

усалашќти ся і всалашќти 
ся зав.; усалашíня с; 
усалашéный

усвíдчіти зав.; ня с; 
усвíдченый

усвíдчовати незав.; ня с;  
ный 

усїкáти незав.; усїкáня с;  
ный

усїкнýти зав.; усїкнýтя с;  
тый

усΐсти ся усáду ся усáдуть 
ся зав.; усаджíня с; 
усаджéный

усїдáти незав.; ня с; у. ся 
усїчí зав.; усїчíня с; 

усїчéный
усиловáти ся (слов.) зав.  

і незав.; усиловáня с
усилóвный; о/ї адв.; 

усилóвность -и с
усќпати усќплю усќплять 

зав.; усќпаня с; ный
усќповати незав.; ня с;  

ный
усыхáти і высыхáти незав.; 

ня с; ный
усхнýти і вќсхнути, і 

вќсохнути зав.; усхнýтя 
с; усхнýтый

ускладнéность -и ж
ускаднћти зав.;  

ускладнΐня с; 
ускладнéный 

усклáднёвати незав.;  
ня с; ный

ускóрити зав.; ускорíня с; 
ускорéный

ускóрёвати незав.; ня с;  
ный

услóвный; о/ї адв.; ость 
-и ж

услужлћвый; о адв.; 
услужлћвость -и ж

усмáжыти зав.; усмáжіня с; 
усмáженый

усмажáти і высмажáти 
незав.; усмажáня с; ный

усмів -у -ів м
усмівáти ся незав.; ня с
усмівáвый м і ад.
усмíхнути ся зав.; 

усміхнýтя с

уснýти зав.; уснýтя с; 
уснýтый 

усынáти незав.; ня с
усолћти му і засолћти му 

усолћв єм му (фразеол.)
успавáти незав.; ня с; 

успавáный
успáти -плю -плять зав.;  

тя с; тый
успіх -у -ів м
успíшный; о/ї адв.;  

ость -и ж
успокоΐти зав.; успокоΐня с; 

успокоџный 
успокóёвати незав.;  

ня с; ный
уста уст мн.; ный
устав -у -ів м; устáвный
установћти -влю -влять 

зав.; установлΐня 
с; установéный і 
установлéный

установлњти незав.; ня с; 
ный

устáти устаЂ устаЂть зав.; 
устáтя с; устáтый

уставáти незав.; ня с; ный
устный; о/ї адв.;  

ость -и ж
устрíця -і -íць ж; 

устріцљвый
устрћговати незав.; ня с;  

ный
устрћгнути зав.; 

устригнýтя с; 
устригнýтый

устричí устрижý устрижýть 
зав.; устрижíня 
с; устрћженый і 
встрћженый 

устрижок -жка -жків м
устýпити -плю -плять зав.; 

уступíня с; плéный; у. 
ся

устýплёвати і устýповати 
незав.; ня с; у. ся

уступлњти незав.; ня с; 
у. ся

устýпок -пку -пків м; 
уступкóвый

устýпный
уступчíвый
усýдок -у -ів м
утаΐти утáю утáять зав.; 

утаΐня с; утаџный

утáёвати незав.; ня с; ный
утвердћти -джу -дять 

зав.; утверджíня с; 
утверджéный

утверджáти незав.; ня с;  
ный

утвéрджовати незав.; ня 
с; ный 

утворћти зав.; утворїня с; 
утворéный

утвóрёвати незав.; ня с;  
ный

утворњти незав.; ня с;  
ный

утерáк -а -ів м
утерáти і втерáти незав.;  

ня с; ный
утéрти і втéрти утрý утрýть 

зав.; утéртя с; тый
утџрка -ы -рок ж; óвый
утерьпíня с
утечéнець і збіг, і 

збіглéнець -нця -ів м
утечí зав.; утечíня с; ный
утїкáти незав.; утїкáня с
утїснћти утΐсню утΐснять 

зав.; утїснΐня -я с; 
утїснéный

утΐснёвати незав.; ня с;  
ный

утΐха -ы утΐх ж
утїшáти незав.; ня с; ный
утΐшовати незав.; ня с;  

ный
утїшќти зав.; утїшíня с; 

утїшéный
утїшéность -и ж
утΐшник -а -ів м; утΐшнічка  

-ы -чок ж
утинáти незав.; ня с; ный
утиск -у -ів м
утискáти незав.; ня с; ный
утћсковати незав.; ня с;  

ный
утћсковач -а -ів м
утћснутый і утїснéный 
утихáти незав.; ня с
утћхнути зав.; утћхнутя с; 

утћхнутый 
уткавáти незав.; ня с; 

уткавáный
уткáти утчý утчýть зав.; 

уткáня с; уткáный
утнýти зав.; утнýтя с; 

утнýтый

утнýтиусáджовати
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утовчí зав.; утовчíня с; 
утовчéный 

утовкáти і стовкáти (мáсло) 
незав.; ня с; стовкáне

утолочíти зав.; ня с; 
утолочéный 

утолóчовати незав.; ня с; 
ный

утопéнець -нця -ів м
утопéный м і ад.
утопíзм -у м;  

утопíста -ы -ів м
утóпія -ії ж
утрáпити -плю -плять зав.; 

утраплíня с; утрáпеный 
утрáпеность -и ж
утрáтити -áчу -áтять зав.; 

утрачíня с; утрáченый
утрачáти незав.; ня с; 

утрачáный
утрáчовати незав.; ня с;  

ный
ýтреня -нёй ж
утрћмати зав.; ня с; ный
утрћмовати незав.; ня с;  

ный
утрóба -ы -об ж; утрóбный
утягнýти зав.; утњгнýтя с;  

тый
утњговати ся (фразеол.)
утятћ ýтну утнýть зав.; 

утнýтя с; утнýтый і 
утятќй

ухáль -я -ів м
ухáтый м і ад.
ухвáтити ся зав.; 

ухвачéный; ухвачíня -я с
ухвáчовати ся незав.; ня с
ухылћти ся і схылћти ся 

ухќлю ся зав.; ухылΐня с
ýхкати незав.; ня с 
ýхнути зав.; я с; тый
ýхо -а ух і вухо с; ýшный

уходћти ся -джу ся -дять ся; 
уходжíня с; уходжéный

ухóпити -плю -плять; 
ухоплΐня с; ухóпеный 

учтћти учтЂ учтњть зав.; 
учтΐня с; учтéный

учаровáти учаровáло мі 
(фразеол.)

учáстник -а -ів м; ічка -ы  
-чок ж

ýчасть -и ж
учéбник -а -ів м; óвый
учéбня -ї -бень ж; ёвый
учéнець -нця -їв м
учéник -а -ів м
учéный; о/ї адв.; ость -и ж
ученлћвый;  

ученлћвость -и ж
ýчень ýчня ýчнїв м
ýчес -у -ів м
учесáти учéшу учéшуть 

зав.; ня с; учесáный
ýчет і рахунок ýчту -ів м
учíна -ы -íн ж 
учінћти зав.; учінΐня с; 

учінéный
учíня -я с
учíтель -я -їв м; учíтелька  

-ы -лёк ж; учíтельскый
учітелёвáти незав.; ня с 
учíти ся учу ся учать ся 

незав.; учíня с
учнљвка -ы -вок ж; 

учнљвскый (слов.)
учтáрня -ї -ень ж; 

учтарéньскый (слов.)
учтћвый; о адв.; 

учтћвость -и ж
учтовáти незав.; ня с; ный
учтóвный
учтóвник -а -ів м; iчка -ы  

-чок ж (слов.)
учýти учýю учýють зав. 

ушалΐти і ошалΐти зав.; 
ушалΐтя с; ушалΐтый

ушалéный  
і ошалéный

ушáнка -ы -нок ж
ушывáти і вшывáти незав.; 

ня с; ушывáный
ушќти ушќю ушќють зав.; 

ушќтя; ушќтый
ушќткы і вшќткы
ушќтко і вшќтко
ушквáрити зав.;  

ушкварΐня с; 
ушквáреный

ýшко і вýшко -а ýшок с
ушкóдити ушкóджу 

ушкóдять зав.;  
ушкоджíня с 

ушкóджовати незав.; ня с
ушкрњбнути зав.; 

ушкрябнýтя с; 
ушкрябнýтый

ушный; о адв.
ушпорћти і зашпоровáти 

зав.; ушпорїня с; 
ушпорéный

уштріковáти і уплéсти 
уплéту зав.; ня с; 
уштріковáный

ущіплћвый; о адв.;  
ость -и ж

ущíпнути зав.;  
ущíпнутя с; тый

ущíпок і ушΐпок -а -ів м
уЂкати незав.; уЂканя с
уярьмћти уњрьмлю 

уњрьмлять зав.; 
уярьмлΐня с;  
уярмéный 

уњрьмовати незав.; ня с; 
уњрьмованый

уяснћти уњсню уњснять зав.; 
уяснΐня с; уяснéный

Ф
фáбка -ы -бок ж; óвый 

(слов. – тіп зáмку)
фабрћка -ы -ћк ж; ћчный;  

о адв. фабрћчка -ы  
-чок ж

фабрикáнт -а -ів м; тьскый

фабрикáція -ії ж; 
фабриковáня -я с; 
фабрикáт -а -ів м; ный

фабриковáти -кýю -кýють 
незав.; ный

фáбула -ы -бул ж; ный,  

áрный, óвый
фавл -а/-у  

(слов. в зн. ґáнч – арх.)
фавловáти -лýю -лýють 

незав. і зав.; ный; (слов. 
в зн. ґанчовáти – арх.)

фавловáтиутовчí



324

фавн -а м; фáвньскый
фáвна -ы ж
фаворізáція -ії ж; áчный
фаворізовáти -зýю -ють 

незав.; ный
фаворíт -а -ів м; ка -ы  

-ток ж
фаворітíзм -а/-у м
фаґáн -а -ів м; ћско -а м і с 

(слов.)
фáґот -а -ів м; óвый
фаґотíста -ы -ів м; ка -ы  

-ток ж
фаґоцітóза -ы -тоз ж; ный
фáєр -а м (картóва гра)
фáза -ы фаз ж; óвый; о 

адв.; ость -и ж
фазóна -ы -зóн ж; óвый;  

ка -ы -нок ж
фазореґулáтор -а -ів м;  

óвый
файный; ї/о адв.; 

файнéнькый; о адв.
файнóвый; о адв.;  

ость -и ж
файнóвка -ы -вок ж і м
файнотá -ќ ж
файровáти -рýю -ють незав.
фáйронт -у м
фáйта -ы файт ж
фáйфа -ы ж
факíр -а -ів м; рьскый;  

ство -а с
фáкля -ї -кель ж; ёвый
факóв -а -ів м; ка -ы -вок ж
факс -у -ів м
факсíміле незм. с; 

факсімілóвый і 
факсімíлный

факсовáти -сýю -сýють 
незав. і зав.; ный

факт -у -ів м і парт.; óвый
фактíчный; о адв. і парт.;  

ость -и ж
фактоґрáфія -ії ж;  

ґрафíчный; о адв.
фáктор -а -ів м; 

фáкторьскый; ство -а с
факторізáція -ії ж
фактýра -ы -тур ж; óвый, 

-ный
фактурáнт -а -ів м;  

ка -ы -ток ж
фактурáція -ії ж; 

фактурáчный

фактуровáти -рýю -ють 
незав.

факýлта -ы -култ ж; ный
факултатíвный; о/ї адв.;  

ость -и ж
фалáнґа -ы -ланґ ж; 

óвый; фаланґíста  
-ы -ів м

фáлат -а -ів м; ток -тка м;  
точок -чка м;  
фáлатча -чати -чат с

фалатовáти -тýю -тýють 
незав.; ный

фáлда -ы фалд ж;  
очка -ы -чок ж

фалдовáти -дýю -дýють 
незав.; фалдовáный 
(кáбат)

фалзіфікáт -а -ів м
фалзіфікáтор -а -ів м;  

рьскый
фалзіфікáція -ії ж; 

фалзіфікáчный
фалзіфіковáня -я с
фалзіфіковáти -кýю -ють 

незав.; ный
фáлош -лшы ж  

і фалш -у -ів м
фалóшник -а -ів м і 

фалéчник -а -ів м; 
фалошнíця -ї -íць ж; 
фалошнíцькый; (по) 
фалошнíцькы адв.

фалóшный і фалéчный; 
о/ї адв.; ость -и ж і 
фалшќвый

фалц -а -ів м
фалцовáти -цýю -ють 

незав.; ный
фалцовáчка -ы -чок ж
фалшовáтель -я -їв м;  

ка -ы -лёк ж
фалшовáти -шýю -ють 

незав. і зав.; ный
фáма -ы фам ж (слов.)
фамилíя -ї ж
фамиліáрный; о/ї адв.;  

ость -и 
фамóзный; о/ї адв.
фáна -ы фан ж (зáстава, 

прáпор)
фанатíзм -у м; фанáтік  

-а мн. -ци м; фанáтічка  
-ы -чок ж; фанатíчный;  
о адв.

фанатізовáти -зýю -ють зав. 
і незав.; ный

фáнка -ы -нок ж (колáч і 
малá зáставка)

фáнта -ы фант ж і фант  
-а -ів м

фантазíрованя -я с
фантазíровати -рую -ють 

незав.
фантáзія -ії ж; 

фантазíйный; о адв.;  
ость -и ж

фантазмаґóрія -ії ж; 
фантазмаґорíчный

фантáста -ы -ів м;  
ка -ы -ток ж

фантастíчный; о/ї адв.;  
ость -и ж

фантóм -а/-у м; óвый, -ный
фанýшик -а -ів м (слов. в 

зн. прињтель шпóрту)
фанфáра -ы -фар ж;  

óвый, -ный
фанфарíста -ы -ів м;  

ка -ы -ток ж
фанфарóн -а м; 

фанфарóнство -а с
фáра -ы фар ж; фáрьскый
фáрад -а -ів м (єдинíця 

електрокапацíты)
фараóн -а -ів м; ка -ы -нок 

ж; ньскый
фáрати незав. (слов. в зн. 

робитћ в шáхтї)
фáрба -ы фарб ж і бáрва  

-ы барв ж
фарбíчкы -чок і барвíчкы  

-чок мн. ж
фарбћти -блю -блять незав. 

і барвћти -влю -влять 
незав.; фарблéный і 
барвлéный; ф. ся

фарбћстый; о адв.; ость 
-и ж

фарблњрь -њ -їв м; ка -ы  
-рёк ж; скый; ство -а с

фарбослΐпый; ость -и ж
фарбодрýк -а м 

(хромолітоґрáфія)
фарéбный і барéвный;  

о/ї адв.; ость -и ж
фарізéй -я -їв м; ка -ы -ёк 

ж; скый;  
фарізéйство -а с

фарінґáлный

фарінґáлныйфавн
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фáркнути -кне -кнуть зав.
фáрма -ы фарм ж
фармаколóґія -ії ж; лóґ -а  

-ів м; лоґíчка -ы -чок ж;  
лоґíчный

фарматћти -рю -рять незав.
фармáрь -њ -ΐв м; ка -ы -рёк 

ж; скый; ство -а с
фармацéвт -а -ів м;  

ка -ы -ток ж; тьскый
фармáція -ії ж; 

фармацевтíчный
фáрник -а мн. -ци м; ічка  

-ы -чок; іцькый
фáрность -и ж
фáртнути -тне -тнуть зав.; 

ф. ся
фáрту! інт.
фартýх -á -íв м; тушћско -а 

-ћск м і с; шóк -шка -шків 
м; щá -áти с

фáрьскый; фáрьске (пóле)
фасáда -ы -сáд ж; óвый,  

ный
фасáдник -а -ів м
фасовáня -я с
фасовáти -сýю -ють незав.; 

ный
фасóля -ї ж; ёвый;  

лька -ы -лёк ж; кóвый
фасцíкел -кла м
фасцінáція -ії ж
фасціновáти -нýю -нýють 

незав. і зав.
фаталíзм -а/-у м;  

фаталíста -ы -ів м; ка -ы 
-ток ж; фаталістíчный;  
о адв.

фатáлный; о/ї адв.;  
ость -и ж

фатљв -а -ів м  
(обл. в зн. пáробок)

фáфрати незав.
фах -у м; óвый
фáцелик (обл.) -а м
фáцка -ы -цок ж (слов. в зн. 

вдарíня по лицЂ)
фацковáти і фáцкати -кýю 

-кýють незав. (слов. в зн. 
бћти по твáри)

фач і файч -а м (слов. – на 
обвязáня рáны)

фачовáти -чýю  
-чýють незав.  
(слов. – обвњзовати)

фашéнґы -ів мн. м; óвый 
(слов. в зн. мняснíцї і 
пýщіня)

фашізáція -ії ж; 
фашізичный

фашíзм -у м; фашíста  
-ы -ів м; ка -ы -ток ж; 
фашíстьскый

фашíрка -ы -рок ж; óвый
фебруáр -а м; óвый
федералізáція -ії ж; 

федералізáчный
федералíзм -а/-у м; 

федералíста -ы -ів м;  
íчный

федералізовáный
федерáлный
федератíвный; о/ї адв.
федерáція -ії ж; 

федерáчный
Фéдор -а м
фез -у м
фéйдер -дра м  

і фéйдра -ы ж
фейдровáти -рýє -рýють 

незав.; ный
фейк -а м (арх. – гамовчáк)
фейковáти -кýю -кýють 

незав. (арх.)
фейса -ы -ів м (обл. в зн. 

сокќра)
фейтóн -а -ів м; óвый;  

ик -а м
фейтонíста -ы -ів м; ка  

-ы -ток ж; фейтонóвый, 
фейтоністíчный;  
о/ї адв.

фекáлії -ій ж мн.; 
фекáлный

фелчарћти -рю -рять незав.
фéлчарь -я -їв м; ка -ы -рёк 

ж; скый; ство -а с
фéляти (о мíлї) незав.
фемінізáція -ії ж; áчный
фемінíзм -а/-у м; фемінíста 

-ы -ів м; ка -ы -ток ж; 
феміністíчный

фемінíнум -нума -нумів с
фен -а -ів м (сушќлка)
феновáти -ную -нують 

незав.
фéніґ -а -ів м
фенíкел -кла м; 

феніклóвый
фéнікс -а м

фéніл -а м
фéнол -у м; фенолóвый
феномéн -а/-у м
феноменалíста -ы -ів м
феноменáлный; о/ї адв.
фенотіп -у м; íчный
феодáл -а -ів
феодалíзм -а м; 

феодалíста -ы -ів м;  
íчный; о адв.

феодáлный
фер незм. ад. і адв.; 

ферóвый; ость -и с
фéрбля -ї ж (картóва гра)
фéрії -ій ж мн. (арх.); 

феріáлный
фéрмеж -у м; óвый
фéрмент -у м; óвый
ферментáція -ії ж; 

ферментáчный
фéрталь -я -їв м
фéртіґ незм. адв. (арх.)
фершлóґ -а -ів м
фест адв.
фестівáл -у -ів м; óвый
фéтіш -а м
фетішíзм -у м; фетішíста -ы 

-ів м; íчный
фетішізовáти -зýю -ють 

незав.; ный
фетовáня -я с
фетовáти -тýю -тýють 

незав.
фефермíнць -я м;  

љвый
феферóн -а м; феферóнка 

-ы -нок ж; óвый
фéшак -а мн. -ци м; 

фешáцькый
фешáнда -ы -шáнд ж
фéшный; о адв.
фіáкер -кра -крів м; 

фіакрóвый
фіакрíста -ы -ів м
фіáлка -ы -лок ж; óвый; 

фіáлочка -ы -чок ж
фіалкáстый; о адв.
фіаловíти -вíю -вíють незав.
фіалóвый; о адв.
фіалóвочервéный
фíам незм. м  

(фаміліáрне ословíня)
фіáско -а с
фíат -а -ів м;  

фіáтка -ы -ток ж

фíатфáркнути
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фібрілáція -ії ж; 
фібрілáчный

фібрíн -у м; óвый
фíґа -ы фіґ ж; óвый
фíґель -ґля мн. фíґлї м; 

фíґлик -а м
фіґлёвáня -я с
фіґлёвáти -лЂю -лЂють 

незав.; фіґлљвный
фíґлём адв.
фіґлњрь -њ -їв м; ка -ы -рёк 

ж; скый; ство -а -ств с
фіґóвник -а -ів м; óвый
фíґу парт.
фіґýра -ы -ýр ж; 

фіґурáлный; о/ї адв.; 
фіґýрка -ы -рок ж

фіґурáнт -а м; ка -ы -ток ж
фіґуратíвный
фіґурћна -ы -рин ж
фіґуровáня -я с
фіґуровáти -рýю -ють 

незав.
фíдлі, фíдлі інт.
фідлíкати незав.
фíзіка -ы ж; фíзік -а  

-ів м; фíзічка -ы -чок ж; 
фізікáлный

фізікáлнохемíчный
фізолóґія -ії ж; лóґ -а  

-ів м; лóґічка -ы -чок ж;  
лоґíчный

фізіонóмія -ії ж; 
фізіономíчный

фізíчный; о адв.
фізкултýра -ы ж; ный
фікс -у м
фіксатéр -а -ів м
фіксáція -ії ж; фіксáчный
фíкска -ы -сок ж
фікслёвáти -люю -ють 

незав.
фíксный; о/ї адв.
фіксовáти -сýю -ють  

незав. і зав.; ный
фíкус -а -ів м; óвый
фíкція -ії ж; фіктíвный;  

о/ї адв.; ость -и ж
Філадéлфія -ії ж; 

Філаделфчáн -а -áн/-ів м; 
ка -ы -нок ж; скый

філантропíзм -а/-у м
філантрóпія -ії ж; 

філантрóп -а -ів м; ка -ы 
-пок ж; íчный

філателíстіка -ы -ток ж; 
філателíстьскый

філатéлія -ії ж; філателíста 
-ы -ів м; ка -ы -ток ж;  
íчный

філгармóнія -ії ж;  
гармóнік -а мн. -ци м;  
гармонíчный

фíле незм. с
фíлер -а -ів м; óвый
філіáл -а -ів м; áлный
філіáлка -ы -лок ж; óвый
філіґрáн -а м; 

філіґрáньскый
Фíліп -а м
фíліп -а м (слов. – 

мáти фíліпа = бќти 
вынаходлћвый)

Філіпíны -íн ж мн.; 
Філіпінчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; філіпíньскый

філíстер -тра м; 
філíстерьскый

філм -у м; філмóвый;  
о адв.

філмáрь -њ -ΐв м; ка -ы -рёк 
ж; скый; ство -а с

філмовáти -мýю -мýють 
незав.; ный

філмотéка -ы -тек ж; óвый
філоденрóн -а -ів м; óвый
філозóфія -ії ж; філозóф 

-а -ів м; ка -ы -фок ж; 
філозóфскый; íчный;  
о адв.

філозофовáня -я с
філозофовáти -фýю -ють 

незав.
філолóґія -ії ж; лóґ -а  

-ів м; лóґічка -ы -чок ж;  
лоґíчный

фíлтер -а -ів м; філтрóвый
філтрáція -ії ж; 

філтрáчный
філтровáня -я с
філтровáти  -рýю -рýють 

незав.; ный; ость -и ж
філумéнія -ії ж; 

філуменíста -ы -ів м;  
ка -ы -ток ж

філц -а/-у м; óвый
фíлцї -їв ж мн.
фíлцка -ы -цок ж  

(і в пейор. знач.)
філњрник -а -ів м

філњрь -њ -ΐв м; скый
фінáле незм. с.; 

фіналóвый
фіналíста -ы -ів м;  

ка -ы -ток ж; фінáлный
фíнанц -а -ів м
фінáнції -ій ж мн.; 

фінáнчный; o/ї адв.
фінанцовáня -я с
фінанцовáти -цýю -цýють 

незав.; ный
фінáнчник -а -ів м; 

фінанчнћцькый
фінґовáня -я с
фінґовати -гýю -гýють 

незав.; ный
фíнджа -і фíндж ж
фíніш -у м; óвый
фінішмáн -а м; ка -ы -нок ж
фінішовáти -шýю -шýють 

незав.
Фінлáндія -ії ж і Фíньско  

-а с; Фін -а -ів м Фíнка -ы  
-нок ж; фінлáндьскый, 
фíньскый

фíнта -ы фінт ж
фíнтити фíнчу фíнтять;  

ф. ся незав. (слов.)
фíном адв. (арх)
фіóвка -ы -вок ж (арх.)
фіргáнґ -а -ів м; óвый
фíрма -ы фірм ж; 

фірéмный
фірн -у м (тіп снΐгу)
фíрнайз -у м
фíртка -ы -ток ж
фірц -у м; óвый  

(фірцóва нћтка)
фірцовáти -цýю -цýють 

незав.; ный
фірчáти -чý -чáть незав.
фíршток -а -ів м; óвый
фíрькати незав.; ный
фістýла -ы -ýл ж; óвый
фіт незм. ад.
фíтькош -а м (гов.)
фíфік -а -ів м (гов.)
фіфлéна -ы -лéн ж
фічáти -чý -чáть незав.
фішкáль -њ -ΐв м і фішкаріш 

-а -ів м; фішкáльскый;  
ство -а с

фќрканя -я с
фыркáйло -а с  

(вертýля на пáлічцї)

фыркáйлофібрілáція
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фќркати незав.
фќркнути -ну -нуть зав.
фырчáня -я с
фырчáти -чý -чáть незав.
фйорд -а -ів м; óвый
флáвта -ы флавт ж; óвый
флавтíста -ы -ів м;  

ка -ы -ток ж
флáвш -у м; óвый
флам -у м
фламовáти -мýю -мýють 

незав.
Флáмско -а с; Флам -а -ів м, 

ка -ы -нок ж; флáмскый
флáнел -у м; óвый
флеґмáтік -а -ів м; 

флеґмáтічка -ы -чок ж; 
флеґматíчный; о адв.;  
ость -и ж

флексія -ії ж;  
флектíвный, 
флексíвный; ость -и ж

флíнґнути -ну -нуть зав.
флíнта -ы флінт ж  

(арх. в зн. пýшка)
флíрт -у м
фліртовáня -я с
фліртовáти -тýю -тýють 

незав.
флобéртка -ы -ток ж  

(в зн. малорáжка)
флор -у м; óвый
флóра -ы -ж
Флорéнція -ії ж;  

Флорентњн -а -њн/-ів м; ка 
-ы -нок ж; флорéнтьскый

Флорíда -ы ж; 
флорíдьскый

флот -а/-у м; флóтьскый 
і флотіла -ы ж; 
флотілóвый

флуйд -а м і флýйдум -ма с
флуктуáнт -а -ів м; ка -ы -

ток ж
флуктуáція -іїі ж; 

флуктуáчный
флуктуовáти -туýю  

-туýють незав.
флубóр -у м; óвый
флуоресковáти незав.
флуоресцéнція -ії ж; 

флуоресцéнчный
флуорíд -у м; óвый
флуорізáція -ії ж
флуорíт -у; óвый

фляк -а -ів м; фляковћтый; 
флњчок -чка м; 
флячкóвый (слов. в зн. 
пятнó, плњма)

флњскати і флњцкати 
незав.

флњснути і флњцнути зав.
флњшка -ы -шок ж; óвый; 

флњшочка -ы -чок ж; 
фляшча -чати -чат с

фóбія -ії ж
фóдра -ы -дер ж; óвый;  

ічка -ы -чок ж
фодрáник -а -ів м
фойé незм. с
фокс -у м; óвый
фóкус -а- ів м; óвый
фоліóвник -а -ів м; óвый
фóлія -ії ж; фоліóвый
фолклóр -у м; ный
фолклорíстіка -ы ж; 

фолклорíста -ы -ів м; ка 
-ы -ток ж; тíчный

фон -а/-у м; óвый
фонáція -ії ж;  

фонáчный
фонд -а/-у м; óвый
фонéма -ы -нéм ж; óвый,  

-ный, фематíчный
фонендоскóп -а -ів м
фонéтіка -ы ж; фонéтік -а  

-ів м; фонéтічка -ы -чок ж; 
фонетічный; о/ї адв.

фоніáтрія -ії ж; фоніáтер  
-тер м; фоніатрíчный

фóніка -ы ж; фонíчный
фоноґрáм -а м
фоноґрáф -а м
фонолóґія -ії ж; лóґ -а  

-ів м; лóґічка -ы -чок ж;  
лоґíчный; о адв.

фономéтер -тра м; 
метрíчный

фоноскоп -у м; óвый
фонотéка -ы ж
фонтáна -ы -тан ж; óвый,  

-ка -ы -нок ж
фóрвард -а -ів м
фóргенд -у м; óвый
форґíтів -а м
фóрінт -а/-у м
фóрма -ы форм ж; óвый;  

о адв.; фóрмічка -ы  
-чок ж

формалдегíд -у м; óвый

формалізáція -ії ж; 
формалізáчный

формалíзм -у м; 
формалíста -ы м;  
ка -ы -ток ж; íчный;  
о адв.

формалізовáти -зýю -ють 
незав. і зав.

формáлный; о/ї адв.;  
ость -и ж

формáнт -а м
фóрмат -у м; óвый
формáція -ії ж; формáчный
формовáня -я с
формовáти -мýю -мýють 

незав.; ный; ф. ся
формовáч -а м;  

ка -ы- чок ж
формотворíня -я с
формотвóрный
фóрмула -ы -мул ж;  

ка -ы -лок ж
формулáрь -њ -ΐв м; љвый
формулáція -ії ж; лáчный; 

о адв.
формуловáти -лýю -лýють 

незав. і зав.; ный
форóта -ы ж
форсіровáти -рýю -рýють 

незав.; ный
фóрте незм. с і адв.
фóртель -я м (арх.)
фортепіáно незм. с
фортýна -ы ж
фóрум -ма -мів с
фóрчекінґ -а м
фóршпан -а м (арх.)
форшта -ы форшт ж; óвый
форштовáти -тýю -тýють 

незав.; ный
фóршус -у м
фосґéн -у м; óвый
фосíлный
фосфáт -у м; óвый
фóсфор -у м; óвый
фосфоречнáн -у м
фосфорíчный
фосфоресковáти незав.
фóтбал -у м; óвый; íста  

-ы -ів м; істка -ы -ток ж
фóтел -а -ів м; óвый
фотéлка -ы -лок ж
фотћти -чу -тять незав.; 

фочéный
фóтка -ы -ток ж

фóткафќркати
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фотоáлбум
фотоаматéр -а ж; ка -ы  

-рок ж; рьскый;  
ство -а с

фотоапарáт -а/-у м
фотоархíв -а/-у м; ный
фотоательџр -а/-у м
фотоґенíчный; ость -и ж
фотоґрáф -а -ів м;  

ка -ы -фок ж
фотоґрафíста -ы м;  

тка -ы -ток ж
фотоґрáфія -ії ж;  

ґрафíчный; о/ї адв.
фотоґрафовáня -я с
фотоґрафовáти -фýю  

-фýють незав.; ный;  
ф. ся

фотодокумéнт -а м; ный
фотожурналíста -ы -ів м;  

тьскый
фотоінформáція -кії ж;  

інформáчный
фотокамéра -ы -мер ж
фотокóпія -ії -ій ж
фотокорешпондéнт -а -ів м
фотокружóк -жкá м
фотолаборатóрія -ії -ій ж
фотомéтрія -ії ж;  

метрíчный
фотомехáніка -ы -ж;  

механíчный
фотомодéлка -ы -лок ж
фотомонтáж -а -ів м
фотообєктíв -а -ів м
фоторепортáж -ы ж; ный
фоторепортéр -а м; ка -ы 

-рок ж
фоторепродýкція -ії -ій ж
фотосінтéза -ы ж;  

сінтетíчный
фотосфéра -ы -фер ж;  

сферíчный
фототéхніка -ы ж;  

технíчный
фотофóбія -ії ж
фотохíмія -ії ж;  

хімíчный
фóфры мн. ж говор.
фраґмéнт -а/-у м; óвый,  

áрный
фрáза -ы фраз ж; 

фразóвый;  
очка -ы -чок ж

фразеолоґíзм -а м

фразеолóґія -ії ж; лóґ -а  
-ів м; лоґíчка -ы -чок ж;  
лоґíчный

фразíста -ы м; ка -ы -ток ж; 
тíчный

фразовáти -зýю -ють 
незав.; ный

фразовћтый; о адв.;  
ость -и ж

фраΐр -á -ів м; ка -ы -рок ж; 
фраΐрочка -ы ж; рьскый; 
(по) фраΐрьскы адв.

фраΐркош -а -ів м;  
ка -ы -шок ж

фраїрчíна і фраїрћна -ы ж
фраΐрчіти -чу -чать незав.
фрай адв. (вóльно, вóльный 

час)
фрáйла -ы фрáйл ж
фрáйтер -тра -трів м  

(арх. – воџньска гóдность)
фрайцімíрка -ы -рок ж (арх.)
фрак -у -ів м; óвый
фрактýра -ы -тур ж; óвый
фракціонáрь -њ -ΐв м;  

скый; ство -а с
фрáкція -ії ж; фрáкчный
фрамбліњ -íї -íй ж; 

фрамбíйка -ы -ёк ж
франк -а -ів м; óвый
франкóвка -ы -вок ж
франковáти -кýю -ють 

незав. і зав.
Фрáнкфурт -у м; 

Франкфуртњн -а -њн/-ів  
м; ка -ы -нок ж; 
франкфуртьскый

франтішкáн -а -ів м;  
ка -ы -нок ж; ньскый

Фрáнція -ії ж; Францýз  
-а -ів м; ка -ы -зок ж; 
францýзькый

фрапáнтный; о адв.
фрас -а -ів м; óвый
фрасýнок -нка -нків м
фрáу незм. ж
фрáшка -ы -шок ж  

(слов. в зн. фарс)
фреґáта -ы -ґáт ж;  

ный, -óвый
фрéза -ы фрез ж;  

óвый
фрезáрь -њ -ΐв м; ка -ы -рёк 

ж; рьскый
фрезовáня -я с

фрезовáти -зýю -ють 
незав.; ный

фреквентáнт -а -ів м; ка -ы 
-ток ж; тьскый

фреквентовáный; о/ї 
адв.; ость -и ж

фреквéнція -ії ж; 
фреквéнчный; о/ї адв.

френетíчный; о/ї адв.
френч -а м
фреóн -а м; óвый
фрéска -ы -сок ж; óвый
фріволный; о/ї адв.;  

ость -и ж
фріґíдна; і/ї адв.;  

ость -и ж
фрíдекс -у м; óвый (слов.)
фрізýра -ы -зýр ж
фрікатíвный
Фрíчка -ы ж; Фрічáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
фрічáньскый

фрíчка -ы -чок ж (до нóса)
фрíчкати незав.
фрішнќй; о адв.;  

ость -и ж
фрќштик -а -ів м; óвый
фрыштиковáня -я с
фрыштиковáти -кýю -кýють 

незав.
фронт -а/-у м; óвый
фрóнта -ы ж  

(слов. в зн. ряд)
фронтáлный; о/ї адв.
фронтіспћс -а/-у м
фронтовћк -á -íв м;  

ка -ы -чок ж
фрóте незм. с і ад.
фротíр -у м; óвый
фротіровáти незав.; ный
фрукт -а/-у м; óвый
фруктóза -ы ж; ный
фталазóл -а м; óвый
фтор -а м; íстый
фýґа -ы фуґ ж; óвый
фýґас -а м; ный
фуґовáти -гýю -ють незав.; 

ный
фýзія -ії -ій ж
фуй інт.
фýйкати незав.
фук інт. і адв.
фук -а м
фукáна -ой ж  

(упрáва фрізýры)

фукáнафотоáлбум
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фукáря -њ -ΐв м (слов.)
фýкати незав.; ф. ся  

(слов. в зн. дýти)
фýкнути -ну -нуть зав.(слов.)
фýксія -ії ж (квíтка)
фунґовáня -я с
фунґовáти -ґýю -ють незав.
фундамéнт -у -ів м; óвый, 

-ный, -áлный; о/ї адв.
фундáтор -а -ів м; рьскый
фундáція -ії -ій ж; 

фундáчный
фундовáный; о/ї адв.;  

ость -и ж
фундовáня -я с
фундовáти -дýю -ють 

незав.; ный
фундýш -а -ів м; óвый
фунΐти -нЂ -нћть -нњть 

незав.
функціонáрь -њ -ΐв м; ка -ы 

-рёк ж; скый
функціоновáти незав.; 

функціонáлный
фýнкція -ії -ій ж; фýнкчный; 

о/ї адв.; ость -и ж
фýнкчне -ого с

фунт -а -ів м; óвый
фýра -ы фур ж; фýрка -ы ж
фýрія -ії -ій ж
фýрик -а -ів м; чок -чка  

-чків м; фýрича -áти с
фуриковáти -кýю -кýють 

незав.
фурмáн -á -íв м; 

фурмáньскый
фурмáнець -нця  

(в зн. путь, дрáга)
фурманћти -ню -нять незав.
фурмáнка -ы -нок ж
фýров -а м
фуровáти -рýю -рýють 

незав.
фурт адв.
фусáк -á -íв м
фусéкля -ї -кель ж
футрáл -а -ів м; óвый
фýтро -а -ер с
футровáня -я с
футровáти -рýю -рýють 

незав.; ный
футурíзм -а м; футурíста  

-ы -ів м; істíчный,  
-íстьскый

футýрум -ума м; 
футурáлный

фуфáйка -ы -ёк ж;  
óвый

фýфра (арх.) -ы ж
фуч адв.
фучáня -я с
фучáти -чý -чáть незав.
фýчка -ы -чок ж
фýшер -а -ів м; ка -ы -рок 

ж; рьскый;  
фýшерство -а с

фýшка -ы -шок ж (слов.)
фушкáрь -њ -ΐв м; ка -ы -рёк 

ж; скый (слов.)
фушкарчíти -чу -чать незав.
фушовáня -я с
фушовáти -шýю -ють 

незав.; ный
фуявíця -ї -íць ж і фуњк -á м
фуњра -ы -яр ж;  

óвый
фуњрка -ы -рок ж;  

фуњрочка -ы -чок ж
фуяровáти -рýю -рýють 

незав.
фуњрош -а -ів м

хабќй; о адв.; ость -и с
хабз -у м; хабзóвый
хабзóвка -ы -вок ж; óвый
хáбнути -ну -нуть незав.
хáвканя -я с
хáвкати незав.
хáвкнути -ну -нуть зав.
хáвкнутя -я с
хавчáти -чý -чáть незав.
хазáры -áр мн. м; 

хазáрьскый
хáйда -ы хайд ж (слов.)
халáт -а/-у м; óвый;  

ик -а -ів м
хáлва -ы ж; халвóвый
хáліф -а і кáліф -а м
халіфáт -у і каліфáт -у м
халΐти -лю -лять незав.
халкопірíт -у м
халýга -ы -лýг ж
халýпа -ы -лýп ж;  

халýпка -ы -пок ж

халупáрь -їв м; ка -ы  
-рёк ж; скый; ство -а с 
(слов.)

халцедóн -а/-у м; óвый
хам -а -ів м
хамелеóн -а -ів м
хамелеóньскый; 

хамелеóнство -а с
хáмканя -я с
хáмкати незав.; ный
хáмкаючій -ого м
хамóвник -а -ів м; 

хамóвный
хáмство -а с
хамтћти незав.
хамýля -ї -муль ж; љвый
хан -а -ів м; хáньскый
хáнство -а -ств с
хáос -у м; хаотíчный; о/ї 

адв.; ость -и ж
хапáвый; о адв.; ость -и ж
хапáня -я с

хапáти -плю -плють незав.; 
хапáный; х. ся

хапáтко -а і хапáдло -а с;  
óвый

хáпнути -ну -нуть зав.;  
тый; х. ся

харáктер -а/-у м; óвый;  
о адв.

характерізáція -ії ж; 
характерізáчный; о адв.

характерізовáня -я с
характерізовáти -зýю  

-зýють незав. і зав.;  
овáный

характерíстіка -ы -ік ж; 
характерістíчный; о адв.

характéрный; о/ї адв.;  
ость -и ж

харíзма -ы м
харíта -ы ж; харітатíвный;  

ость -и ж
харΐти -рΐю -рΐють незав.

Х

харΐтифукáря



330

хáрканя -я с
хáркати -кають незав.; 

хáрканый
хáркнути -ну -нуть зав.;  

тый
хáрклї -їв мн. ж
харковћна -ы і харкотћна 

-ы ж
хáрный
хáрта -ы харт ж; óвый
хартíзм -а/-у м; хартíста -ы 

-ів м; ка -ы -ток ж
харчáня -я с
харчáти -чý -чáть незав.
Хáрьков -а м; Харковчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
хáрьковскый

хáта -ы хат ж; óвый;  
ка -ы -ток ж

хатáря -њ -ΐв м; ка -ы -рёк ж; 
скый; ство -а с (слов.)

хатарћти -рю -рять незав. 
(слов.)

хаха, хахá інт.
хáща -і хащ ж
хвáла -ы хвал ж
хвалабóгу парт.
хвалéбный; о/ї адв.
хвалíня -я с
хвалћтель -я -їв м;  

ка -ы -лёк ж
хвалћти -лЂ -лњть незав.; 

хвалéный; х. ся
хвáлько -а -ів м і хвáлькош 

-а -ів м
хвалоречíня -я с
хвалоспíв -у м
хват -у -ів м
хватáти -чу -чуть незав.; 

хватáный; х. ся
хвáтити -ну -нуть зав.;  

тый; х. ся
хвачéный
хвíля -ї хвіль ж  

(крáсный час)
хвíлями, хвíльками адв. 

(часом)
хвíлька -ы -лёк ж; óвый; 

хвíлёчка -ы -чок  
(кýртый час)

хвíлю, хвíльку адв.
хвíст хвóста -ів м; óвый;  

ик -а м
хворíти -ΐю -ΐють незав.
хвóрый; о адв.

хворóба -ы -роб ж, хворóта 
-ы -рот ж, хвóрость  
-рости ж

хворобопћс -у -ів м
хворяковáтый; о адв.;  

ость -и ж
хвостáтый; о адв.
хвóя -ї ж; ёвый; ка -ы -ёк 

ж; хвойкóвый
хехе, хехé інт.
хемізáція -ії ж; хемізáчный
хемікáлія -іїá ж
хéмія -ії ж; хéмік -а мн.  

-ци м; хéмічка -ы -чок ж; 
хемíчный; о адв.

хéмлон -у м; óвый
хемосінтéза -ы ж
хемотерáпія -ії ж;  

терапевтíчный; о адв.
хемотрóніка -ы ж
херувíм -а м;  

херувíмскый
Хет -а м; Хетітњн -а -њн/-ів  

м; ка -ы -нок ж; хéтьскый
хіхі, хіхí інт.
хімéра -ы -мер ж; 

хімéрный, хімерíчный;  
ость -и ж

хíнін -у м; óвый
хірýрґія -ії ж; хірýрґ -а -ів м; 

ґíчка -ы -чок ж; ґíчный; 
о адв.

хіхíканя -я с
хíхот -а/-у м; хіхотáвый;  

о адв.
хіхотáня -я с
хохотáти ся -чу ся -чуть ся 

незав.
хќба -ы хыб ж; нќй; о/ї 

адв. хќбка -ы ж;  
хќбочка -ы -чок ж

хыбáль парт.
хыбíня -я с
хыбћти -блю -блять незав.
хыбовáня -я с
хыбовáти -бýю -бýють 

незав.; ный
хыбóвость -и і хќбность 

-и ж
хќжа -ы хыж ж;  

хќжка -ы -жок ж
хылáвый; о адв.
хылíня -я с
хылћти -лю -лять незав.; 

хылéный; х. ся

хќляти -лять -ляють незав.; 
х. ся

хќльнути -ну -нуть зав.;  
тый; х. ся

хќльцём адв.
хырбéт -бтá м; хырбтóвый
хырбтóва (кість)
хырΐти -рΐю -рΐють незав.
хырёвáня -я с
хырёвáти -рЂю -рЂють 

незав.; хырёвáный
хырхлњвый; о адв.
хырь -ю -їв м; ный
хытрачíти -чу -чать незав.
хќтрый; о адв.; ость -и ж
хытрóта -ы ж
хладнΐчка -ы -чок ж і 

ляднíчка -ы -чок (слов.)
хлаптавíти -вíю -вíють 

незав.
хлаптáвый -о адв.;  

ость -и ж
хлїб -а -ів м; óвый;  

ик -а м; чік -а м
хлїбíвка -ы -вок ж;  

бíвча -ати с
хлїв -а м; хлΐвець -вця м; 

хлΐвчік -а м; хлΐвик -а -ів 
м; óвый

хлћпаня -я с
хлћпати -плю -плють незав.; 

ный
хлћпкати -кам -кають незав.
хлћпнути -ну -нуть зав.;  

тый; х. собі/сі
хлиптáти -пчу -чуть незав.
хлќнути хлќне -нуть зав.
хлоп -а -ів м; скый; (по) 

скы адв.; ость -и с; 
хлóпство -а с;  
хлопћско -а -писк м;

хлóпати незав.
хлóпець -пця -їв м; хлóпчік 

-а -ів м; хлопчíско -а  
-íск с і м; хлóпча -ати -ат 
с; хлопчíще -а м; хлóпя 
хлóпяти -ят с; хлóпчатко 
-а -ток с

хлопћна -ы -пин м і ж
хлопћти ся -плю ся -плять 

ся незав.
хлóпнути -ну -нуть зав. -тый
хлóпня -ї ж; ёвый
хлопотáти -óчу -чуть незав.
хлопóты -óт мн. ж

хлопóтыхáрканя
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хлор -у м; óвый
хлорíд -у м
хлорíт -а/-у м; óвый
хлоровáня -я с
хлоровáти -рýю -рýють 

незав.; ный
хлорóза -ы ж
хлорофíл -у м; óвый
хлорофóрм -у м; óвый
хлорпíкрін -а/-у м
хлњнути -ну -нуть незав.
хлњпнути хлњпне -нуть зав.
хмáра -ы хмар ж; ка -ы -рок 

ж; очка -ы -чок ж;  
инка -ы -нок ж

хмáріня -я с
хмáрити ся хмáрить ся 

незав.; хмáрный
хмáрник -а -ів м
хмáрно адв.
хміль -ю м; хмілљвый
хмілњрь -њ -ΐв м; скый;  

ство -а с
хмільнíця -ї -íць м
хмýра -ы хмур ж
хмурáвець -вця -їв м
хмуравíня -я с
хмуравíти -вíю -вíють незав.
хмурáвый; о адв.;  

ость -и ж
хмурíня -я с
хмýрити -рю -рять незав.; 

х. ся
хóбот -а -ів м; тик -а -ів м
хоботнáтый
хоботнíця -ї -нíць ж
хов -у м
ховáнець -нця -їв м; 

хованíця -ї -нíць ж; 
ховáнка -ы -нок ж; 
хованкќня -ї -кынь ж; 
хованéцькый

ховáтель -я -їв м; ка -ы  
-лёк ж; скый; ство -а с 
(слов.)

ховáня -я с
ховáти незав.; ховáный; 

х. ся
хóвзанка -ы -нок ж; óвый
хóвзаня -я с
хóвзати ся незав.
ховзкќй; о адв.
хóвзнути -ну -нуть зав.
ховпáк -á м
ховпáтый; о адв.

ход -а м; óвый
хóдба -ы ходб ж; óвый;  

очка -ы -чок ж (слов.)
хóдець -дця -їв м; ходкќня 

-ї -кынь ж; ходéцькый 
(слов.)

ходжíня -я с
ходћти -джу -дять незав.; 

ходжéный
хóдник -а -ів м; ходничóк  

-чка -ів м (слов. в зн. арх. 
њрда – в мíстї)

ходњчій -ого м
хóлем парт.
холéра -ы ж
холéрік -а -ів м; холéрічка  

-ы -чок ж; холерíчный;  
/ї адв.

холестерóл -у м
холм -а м; холмћстый
хóлод -а м; холóдный;  

о адв.
холоджíня -я с
холоднΐти -ΐю -ΐють незав.
холодћти -джу -дять незав.; 

холоджéный; х. ся
холоднокрóвный; о/ї 

адв.; ость -и ж
хóлодок -дка м;  

хóлодочок -чка м
холóшнї -нїв мн. ж  

(арх. – ногавíцї з вóвны)
хóмут -а -ів м; óвый;  

ик -а -ів м
хóпити -плю -плять зав.; 

хóпленый; х. ся
хор -а -ів м; óвый
хорáл -а/-у м; óвый
Хорвáтія -ії ж і Хорвáтьско 

-а с; Хорвáт -а -ів м;  
ка -ы -ток ж

хорвáтьскый
хореоґрáфія -ії ж; ґрáф  

-а -ів м; ка -ы -фок ж;  
фíчный; о/ї адв.

хорíста -ы -ів м; ка -ы  
-ток ж

хорлњвый; о адв.
хоровóд -а -ів м; 

хоровóдный
хорóмы -ів мн. м; 

хорóмный
хоронћти -ню -нять незав.; 

х. ся
хóруґва -ы -вів ж; óвый

хоруґвонóсець -сця -їв м
хóруш і кóруш -а м
хосéн -снá м; хосéнный
хосновáня -я с
хосновáти -нýю -нýють 

незав.; хосновáный
хоснýючій -ого м і 

хосновáтель -я м
хотáрь -њ -ΐв м; ный;  

ик -а -ів м
хотΐня -я с
хотΐти -чу -тњть -незав.;  

х. ся
хоць парт.
хóцьбы парт.
хоцьдé
хоцькадќ
хоцькíлько
хоцькотрќй
хоцьколћ
хóцьлем
хоцьхтó
хоцьштó
хоцьњк
хоцьякќй
хрáбрый; о адв.; ость -и ж
хрáм -у -ів м; óвый
хрáманя -я с
хрáмати -млю -млють 

незав.
хрáмаючій
хранΐня -я с
хранћтель -я -їв м
хранћти -ню -нять незав.; 

хранéный; х. ся
храньбóже, храньбóг інт.
хребéт -бта ж (гóры);  

бтóвый
хрéсна/крéсна (мáма) -ой 

(мáмы) ж
хрéсный/крéсный
хрéсня/крéсня -њти -ат с
хрест/крест -а -ів м; ный
хрестћны/крестћны; ин 

мн.
хрестћтель -я -їв м
хрестћти/крестћти -щу  

-стять незав.; хрещéный/
крещéный

хрестњн/крестњн -а м і 
хрістіáн -а м

хрестњнка/крестњнка
хрещíня -я/крещíня -я с
хрізантéма -ы -тéм ж;  

óвый

хрізантéмахлор
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хрíн -у м; óвый
хрінћти -ню -нять незав.; 

хрінéный
хрістіáн -а мн.  

-áне -áн/-ів м; ка -ы  
-нок ж, хрістіáньскый; 
хрістіáнство с

Хрістóс Хрістá м
Хрістóс воскрéс (е)!
Хрістóс раждáєт ся!
хрипíти -плЂ -плњть незав.
хрћпка -ы ж; хрипкóвый
хробáк -á -íв м; хробáчік  

-а м; хробачíско -а м і с; 
хробáчный; ость -и ж

хрóбач -і ж; хробáчóк -а м
хробачнΐти незав.
хрóм -у м; óвый
хрóмый; ость -и ж
хромовáня -я с
хромовáти -мýю -мýють 

незав.; ный
хромозóм -а/-у м
хронíчный; о/ї адв.;  

ость -и ж
хроноґрáф -а/-у м; íчный
хронолоґізáція -ії ж;  

зáчный
хронолóґія -ії ж;  

лоґíчный; о/ї адв.
хрономéтер -тра -ів м
хропíня -я с

хропíти -плю -плять незав.
хроплњвый; о адв.;  

ость -и ж
хрохтáвый; о адв.;  

ость -и ж
хрóхтаня -я с
хрóхтати -тать -тають 

незав.
хрум інт.
хрумкáвый
хрýмканя -я с
хрýмкати незав.
хрýнё -я м
хруп -у м; óвый
хруп інт.
хрупáвка -ы -вок ж
хрýпка -ы -пок ж; óвый
хрупкáвый; о адв.;  

ость -и ж
хрýпканя -я с
хрýпкати незав.
хрустΐти -щý -стњть незав.
хрýщ -а -ів м; хрýщік -а -ів м
хрящ -а -ів; хрњщік -а -ів м
хто прон.
хтóже, хтóже(го) знáє
хтознáє, хтознá де
хтознáє колћ
хтознáє вќдкы/óдкы
хтознáє хто
хтознáє чій
хтознáє што

хтознáє як
хтось прон.
хуху, хухý інт.
худáк -á -íв м;  

худáчка -ы -чок ж
худќй; о адв.;  

ость -и ж;  
худéнькый

хýднути -ну -нуть і худΐти  
-дΐю -ють незав.

хýднутя -я с  
і худΐня -я с

худóба -ы ж
худобћнець -нця -їв м
худобина -ы ж
худобнΐти -нΐю -нΐють незав.
худóбный -о/-ї адв.;  

нњк -á -íв м
худокрóвный
худњтко -а -ток с
хуліґáн -а -ів м; ка -ы -нок 

ж; хуліґáньскый;  
ство -а с

хуліґанћти -ню -нять незав.
хуліґанчíня -я с
хулíня -я с
хулћти ся -лю ся -лять ся 

незав.
хýнта -ы хунт ж
хýстка -ы -ток ж; хýстя -њти 

-њт с і носóвча -ати -ат с
хуть -и ж; љвый; о адв.

цáйґер -ґра -ів м;  
цáйґрик -а -ів м

цайховáти хýю -хýють 
незав.; ный

цáлком адв.
цанíстра -ы -тер ж;  

тéрка -ы -рок ж
цап -а -ів м; цáпій, цапњчій; 

цапик -а м;  
цапћско -а м і с

цап інт.
цáпати -плю -плють незав.
цапíти -пíю -пíють незав.
цапинá -ќ ж
цáпканя -я с
цáпкати незав.; цáпканый
цапóк -á -íв м

цáра -ы цар ж
царёвáня -я с
царёвáти -рЂю -рЂють 

незав.
царёвна -ы -вен ж і царíця  

-ї -íць ж
царинá -ы ж
цáрок -а м
царь -њ -ΐв м; скый;  

ство -а с
цвак інт.
цвáкнути цвáкне -нуть зав.
цвал -у м
цвáлати незав.
цвáлом адв.
цвах інт.
цваховáти -ýю -ýють незав.

цвек -а -ів м і цвок -а -ів м; 
цвóчок -чка -ів м

цвéрна -ы -рен ж; óвый
цверчóк -чкá -чкíв м
цвéркати незав.
цвéрькнути зав.
цвік -у -ів м; óвый (слов.)
цвіт -у -ів м
цвíтя -я с;  

цвітовћня -я с
цвічéнець -нця -нцїв м;  

нка -ы -нок ж (слов.)
цвічíня -я с
цвічíтель -я -їв м;  

ка -ы -лёк ж (слов.)
цвíчіти -чу -чать незав., 

цвічéный; ц. ся

Ц

цвíчітихрíн
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цвíчкы -чок мн. ж  
(слов. – óбув на цвічíня)

цвћкла -ы ж; óвый
цвћти цвћне і цвћнути 

цвћне незав.
ЦД-мехáніка
цедéчко -а -чок с
цегéлня -ї -лень ж
цéгла -ы цéгел ж; цеглóвый
цеглњрь -њ -ΐв м; скый
цéдер -дра -ів м; óвый
церýлка -ы -лок ж; óвый
цезарљвіч -а -ів; цезарљвна 

-ы -вен ж
цéзарь -я -їв м; ка -ы -рёк 

ж; скый
Цейлóн -а м; Цейлончáн -

а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
цейлóньскый

цéла -ы цел ж (в арéштї)
целестћн -а м
целіáкія -ії ж
целібáт -у м; ный
целинá -ќ -лћн ж; ный,  

-óвый
целћти -лю -лять незав.; 

целéный
целофáн -а/-у м; óвый
цéлта -ы целт ж; óвый
целтовћна -ы ж; óвый
целулітíда -ы ж
целулóза -ы ж; óвый
целулоíд -у м; 

целулоідóвый
цéнзор -а -ів м; рьскый
цензýра -ы ж; ный
цензуровáня -я с
цензуровáти -рýю -рýють 

незав. і зав.; ный
цент -а/-у -ів м; óвый;  

тик -а м
цéнтер -тра -ів м; óвый,  

-áлный
центіґрáм -а -ів мн; óвый
центілíтер -тра -ів м; óвый
центімéтер -тра -ів м;  

óвый
цéнтлик -а -ів м; óвый
цéнтнер -а -ів; óвый
центрáла -ы -рал ж
централізáція -ії ж; 

централізáчный
централíзм -а/-у м; 

централíста -ы -ів м;  
тíчный

централізовáный; о/ї 
адв.; ость -и ж

централізовáти -зýю -зýють 
незав. і зав.

центрáлный; о/ї адв.;  
ость -и ж

центрíзм -а/-у м; центрíста 
-ы -ів м; стíчный

центріфýґа -ы -фуґ ж;  
óвый

центріфуґáлный; о адв.;  
ость -и ж

центрíчный; о адв.
центровáня -я с
центровáти -рýю -рýють 

незав. і зав.; ный
цепенΐти -нΐю -нΐють незав.
церебрáлный
церемоніáл -а -ів м; ный;  

о/ї адв.; ость -и ж
церемóнія -ії -ій ж; 

церемóнный; ость -и ж
цéрій -ія с
Цернћна -ы ж; Цернинчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
цернћньскый

цертіфікáт -а/-у м
цертіфікáція -ії ж; 

цертіфікáчный
цертіфіковáти -кýю -кýють 

незав. і зав.; ный
церýза -ы -рýз ж; церýзка  

-ы -зок ж; церýзочка -ы  
-чок ж

церузкáрня -ї -рень ж
цéрьков -кви; кóвка -ы  

-вок ж; церькóвця -ї ж; 
церькóвный

церькóвник -а -ів м;  
ічка -ы -чок ж

церьковнославянíзм -а 
ів м

церьковнославњньскый
церьковнослужќтель  

-я -їв м
церькóвность -и ж
цех -а/-у -ів м; óвый
цехмáйстер -тра -ів м
цецé (муха) незм. ад
ці парт.
ціберéй -ї ж; цібереóва
цíбзер -а -ів м; óвый
цібзеровáти -рýю -ють 

незав.
цібýля -лї -буль ж; ёвый

цівілізáція -ії -ій ж; 
цівілізáчный; о/ї адв.

цівілізовáный; о/ї ад.;  
ость -и ж

цівілізовáти -зýю -зýють 
незав. і зав.; ц. ся

цíвіль -я/-ю м; ный; о/ї 
адв.; ость -и ж

ціґáра -ы ж (в зн. сївар -а м)
ціґарéтля -ї -тель ж; ёвый
ціґарнíчка -ы -чок ж
ціґéлка -ы ж
Цíґля -ї ж; Ціґлњн -а -њн/-ів  

м; ка -ы -нок ж; 
ціґлњньскый

ціджíня -я с
цідћлка -ы ж і цідéлник -а м
цідћло -а -ћл с; цідћля  

-яти -ят с
цідћти -джу -дять незав.; 

ціджéный; ц. ся
цікáда -ы -кад ж
цікл -кла -ів м; ціклíчный;  

ость -и ж
цікламéн -у м; óвый
ціклóн -у м; óвый, нный
ціклотрóн -а м; óвый
цікóрія -ії ж; цікоріóвый
цілéный; о/ї адв.;  

ость -и ж
цілљвый; о адв.; ость -и ж
цілíндер -дра -ів м; óвый, 

ΐчный
цілΐня -я с
цілћти -лю -лять незав.
цілќй; ость -и ж
ціловáня -я с
ціловáти -лýю -лýють 

незав.; ный; ц. ся
цілодéнный; о адв.
цілодержáвный
цілоеврóпскый
ціложывóтный; ó/ї адв.
цілокрáйскый
ціломісњчный
цілонарóдный; о адв.
цілорóчный; о/ї адв.
цілосвітóвый; о адв.
цілосезóнный; о/ї адв.
цілословáцькый/

цілословéньскый
цілостранóвый; о адв.
цíлость -и ж
цілотыждéнный; о/ї адв.
цілоштáтный; о/ї адв.

цілоштáтныйцвíчкы
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ціль -я -їв м; љвый, -éный
цімбáлы -ал мн. ж; óвый
цімбалíста -ы -ів м;  

ка -ы -ток ж
цімбóра -ы -ів м;  

ка -ы -рок ж
цімборовáти ся -рýю ся  

-ють ся незав.
цімбóрство -а -ств с 

(камарáтство)
цíмент -у м; óвый
ціментáрня -ї -ень ж; 

ціментарéньскый
ціментáрь -њ -їв м; скый;  

ство -а с
ціментáція -ії ж; 

ціментáчный
ціментовáня -я с
ціментовáти -тýю -тýють 

незав.; ный
цімермáн -а -ів м
цíмра -ы -мер ж; óвый
цíмперцáмпер адв.
цін -у м; óвый, цінянќй
цінцін інт.
цінá -ќ мн. цíны цін ж;  

óвый
цінíзм -у м; цíник -а -ів м;  

íчный;
цінћти -ню -нять незав.; 

цінéный
цінк! інт.
цíнквайс -у м; óвый (арх.)
цíнник -а -ів м; óвый
цíнный; ость -и ж
ціновáти -нýю -нýють 

незав.; ный
цінóвка -ы -вок ж; óвый
цінтéрія -ії ж; цінтеріóвый
цíнтерь -я -їв м; 

цінтерљвый
цінњнка -ы -нок ж  

(лóжка, обл.)
ціпціп і ціпу-ціпу інт. 

(клћканя кýрят)
цíпы -ів мн. м; óвый
цíпка -ы -пок ж; цíпочка -ы 

-чок ж
ціргóза -ы -гоз ж
ціркулáрка -ы -рок ж
ціркулáція -ії ж; 

ціркулáчный
ціркуловáти -лýю -лýють 

незав.; ный
ціркулњрь -рњ -ΐв м

цíркус -а -ів м; óвый
ціркусáнт -а -ів м;  

ка -ы -ток ж; тьскый
цісáрь -њ -їв і цéзуарь  

-я -їв м; цісáрьскый  
і цéзуарьскый

цíста -ы ціст ж
цістéрна -ы -тéрен ж; óвый
цітáта -ы -áт ж і цітáт -у -ів 

м; óвый 
цітáція -ції -ій ж; 
цітáчный

цітовáня -я с
цітовáти -тýю -тýють незав. 

і зав.; ный
цітрóн -а -ів м; óвый
цітронáда -ы -нáд ж; óвый
цітронóвник -а -ів м; óвый
цітроновожóвтый
цітрус -а/-у -ів м; óвый
ціфéрник -а -ів м; óвый; 

ціфéрничок -чка -чків м
цíфра -ы -фер ж;  

ціфéрный
ціфровáный; ї/о адв.;  

ость -и ж
ціфровáти -рýю -рýють 

незав.
ціфровáчка -ы -чок ж
ціцáк -á -ів м (мáле пáця)
цíця -ї ціць ж; цíцька -ы -цёк 

ж (дїт. мáчка)
ціцькá -ќ -љк ж;  

цíцёчка -ы -чок ж
цíцяня -я с (ссáня) і 

цíцьканя -я с
цíцяти (ссáти) незав. і 

цíцькати незав. (слов.)
Циґáн -а -áн/-ів м; ка -ы  

-нок ж (прислýшник 
етнíчной ґрýпы – Ром)

цћґáн -а -ів м; ка -ы -нок ж; 
циґáньскый; ство -а с 
(кламáрь, клáмство)

циґанΐня -я с (клáманя)
циґанћти -ню -нять незав. 

(клáмати)
циґáнча -ати -ат с; 

циґáнчатко -а -ток с; 
циґáнчік -а -ів м;  
циґáня -яти -ат с

цќтканя -я с
цќткати незв. (тишћти)
цыт інт.
цло цла цел с; цóлный

цлóна -ы цлон ж;  
óвый

цлонћти незав.
цма -ы і цмóта -ы ж
цмак -у м і смак -а м
цмаковáти незав.
цмор -у м; óвый
цмóркати незав.
цмóркнути -ну -нуть зав.
цмóта -ы ж
цóкати (копќтами) незав.
цóкель -кля -їв м;  

ёвый; цоклик -а -ів м
цолніця -ї -íць ж
цóлник -а -ів м; ничка -ы  

-чок ж; цолнћцькый
цоль -я -їв м; цолёвый; 

цолёвка -ы -вок ж (дóчка)
цольшток -а -ів м;  

óвый
цóмпель -пля -їв м;  

плик -а -ів м
цóпкати (зáпятками) незав.
цоркотáйло -а с
цоркотáти -чу -чуть незав.
цóфати -фать -фають 

незав.; цóфаючій
цóфнути -ну -нуть зав.; 

цóфнутый
цóфнутя -я с
цуґ -у м
цукерлћк -а -ів м; óвый
цýкерь -ю м;  

цукрёвый
цукрáрня -ї -рень ж; 

цукрарéньскый
цукрáрь -њ -ΐв м; ка -ы -рёк 

ж; скый; ство -а с
цукрћти -рю -рять незав.; 

цукрéный
цукровáр -у -ів м;  

рьскый (слов.)
цукроварнћцтво -а с;  

варнћцькый
цукровáти -рýю -ють незав. 

(выдавáти звук); ц. ся
цукрóвка -ы -вок ж;  

óвый
цýмель -мля -їв м/цумлик  

-а -ів м і цýцлик -а -ів м
цýмляти і цýцляти незав.
цýндра -ы -дер ж; 

цундрáвый
цундря -я і цýря -я с гром.
цýпканя -я с

цýпканяціль
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цýпкати незав.
цурíґáти і цурýґати незав.
цурýґ інт.  

(на конњ ітћ дозáду)

цурýґнути -ну -нуть зав.
цýцё с (дїт.)
цЂпка -ы -пок ж
цЂпкати незав.; ц. ся

цњпка -ы -пок ж  
і цятка -ы -ток ж

цњпкати незав.
цњпнути -ну -нуть зав.; тый

Ч
ча інт.
чабáйка -ы -ёк ж;  

скый (ч-а ковбáса)
Чабины -бин мн. ж; 

Чабинчáн -а -ів м; ка -ы  
-нок ж; чабћньскый

чавáрґа -ы мн. -ове м; 
чаварґýля -ї чавáрґов -а і 
чавáрґош -а -ів м

чаварґовáня -я с
чаварґовáти -ґýю -ґýють 

незав.
чаглёвáти -Ђю -Ђють 

незав.; ня с
чáдити -джу -дять незав.; 

чаджéный; ч. ся
чáдо -а чад с;  

чáдочко -а -чок с
чаљвник -а/-ів м; óвый
чаљвня -ї -вень ж; 

чаёвнљвый
чаёпћтя -я с
чай -ю м; љвый; чáїк -а м; 

чáїчок -чка м
чайка -ы -ёк ж; чáйчій
чайник -а -ів м; чок -чка м; 

ча -ати с
чáйный
чáкля -ї ж
чáков -а м (арх.)
чаламáда -ы -мад ж; óвый, 

-ный
чалó -á чал і челó -а чел с;  

óвый
чаловáти -лýю -лýють 

незав. (обл. в зн. 
вымáнёвати)

чалунΐня -я с
чалнóк -á -íв м; óвый
чалунћти -ню -нять незав.; 

чалунéный
чалýнник -а -ів м; 

чалуннћцькый;  
цтво -а -цтв с

чáмкати і джáмкати незав.

чáмканя -я с
чамнянќй; о адв.  

(обл. в зн. порњдный; -о)
чáпати незав.; ный
чапáш -а м (тіп тáнця)
чапíга -ы звыч. мн. чапíгы ж 

(рýчкы плýга)
чáпка -ы ж; чáпча -ати с і 

шáпка -ы; шапча -ати с
чáпнути -ну -нуть зав.;  

тый
чапóв -а -ів м
чаповáти -пýю -ють незав.; 

ный
чáпта -ы чапт ж
чаптáвый; о адв.;  

ость -и ж
чаптáк -á мн. -ци м і  

чáптош -а мн. -ы м
чáптати незав.
чáра -ы чар ж; óвый
чарбанћна -ы -нин ж
чáрбаня -я с
чáрбати -бать -бають 

незав.; ный
чáрдаш -а -ів м; óвый
чáры чар мн. с
чáра -ы чар ж (лíнія); óвый
чáрка -ы -рок ж; чáрочка -ы 

-чок ж (малá чáра  
і запятá/кóма)

чаровáня -я с
чаровáти -рýю -ють незав.
чаровнíця -ї -íць ж
чарóвный; о/ї адв.;  

ость -и ж
чародΐй -я -їв м; ка -ы -ёк ж
чародΐйный; ство -а с
час -у -ів м; óвый; о адв.;  

ость -и ж
часéнка -ы -нок ж;  

óвый (слов.)
часћти ся -сить ся незав.
чáсы мн. м
чáсный; ость -и ж

часнóк -á/-ý Ґ. і часкý м; 
óвый

часовáный; ость -и ж
часовáня -я с
часовáти -сýю -сýють незав. 

і зав.
чáсом адв.
часомíра -ы -мíр ж; мíрный
часослóв -а м; ный
час од чáсу адв.
часовáня -я с (конъюґáція)
часопћс -а/-у м; ный,  

-óвый
часопридáвник -а -ів м;  

óвый
часоприсловник -а -ів м;  

óвый
часослóво -а -óв с; ный
частíчный; о адв.
частћна -ы ж; частћнка -ы  

-нок ж; частинкóвый
чáстый; о адв.; ость -и ж
чáстка -ы -ток ж; óвый; 

чáсточка -ы -чок ж
частовáти -тýю -тýють 

незав.; ный
частотá -ќ -тот ж; 

частóчный; ость -и
частóчный; о/і адв.;  

ость -и ж
часточнонеґýючій; о адв.
часточноодрікáючій
частýшка -ы -шок ж; óвый
часть -и -ей ж
чáта -ы чат і чéта -ы чет ж
чатáрь -њ -їв і чéтарь -я -їв 

м; скый
чатћна -ы -ћн ж; óвый; 

чатћнка -ы ж
чатћня -я с гром.
чáча -і чач ж; чáчаный;  

о/ї адв.
чáчка/чéчка -ы -чок ж
чáчкати/чéчкати незав.;  

ный

чáчкатицýпкати
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чáша -ы чаш ж; ка -ы  
-шок ж; очка -ы -чок ж; 
чашóвый, чашкóвый, 
чáшочный

чáшник -а -ів м; чка -ы -чок 
ж; чашнћцькый

чáяти чáю -ють незав. (арх)
чвéрьканя -я
чвéрькати незав.; ный
чвéрькнути -ну -нуть зв.;  

тый
чвірíканя -я с
чвірíкати чвірíкать незав.
чевапчíчі незм. с
чéзнути -ну -нуть незав.;  

тый
чей парт.
чекáн -á -íв м; ник -а -ів м; 

чеканóвый
чéканя -я с
чекáрня -ї -ень ж; љвый
чéкати незав.; чéканый
чéленок -нка -ів м; 

челенкóвый
чéлный; о адв.
чéло -а чел (музћчный 

інштрумéнт) с; óвый
чéлюстя -я с;  

чéлюстный
чéлюсть -и -ей ж; 

челюстљвый
чéлядка -ы -док ж;  

дочка -ы -чок ж
чéлядник -а мн. -ци; іця -ї  

-іць ж і челяднíчка -ы  
-чок; чéлядницькый

чéлядник -а м (мíсто на 
бывáня чéляди)

чéлядь -и ж; чéлядный
чембáло -а -бал с; óвый
чéмерíця -ї ж; чемерíчный
чемерћти ся -рю ся -рять ся 

незав.
чéмерь -я м; чемерљвый
ченч -у м
ченчовáти -чýю -чýють 

незав.; ный
чеперáтый; о адв.;  

ость -и ж
чеперíня -я с
чеперћти ся -рю ся -рять ся 

незав.; чеперéный
чепíга -ы -íг і чапíга -ы -пíг ж
чепігóвый і чапігóвый
червавíти -вíє -вíють незав.

червавћти -влю -влять 
незав.

червенΐти -нΐю -нΐють 
незав.; ч. ся

червéный; о адв.;  
ость -и ж

червенкáстый, 
червенкáвый; о адв.

червенобíлый; о адв.
червеноволóсый
червоножóвтый; о адв.
червенолћцый
червенорýдый; о адв.
червенњк -á -íв м
червíнка -ы -нок ж; óвый
чéрвінь -вени ж  

(фáрба в кáртах)
червћвый; ость -и ж
чéрвик -а -ів м; вичій
червотóч -а -чів м; óвый
червњк -á -ків м; вњчій; 

червячóк -чка м; óвый
черевáтый; о адв.; ость 

-и ж
черевíкы -ів;  

черевíчкы -ів мн. м
чéрево -а с; óвый і бріх  

-а м
чéреда -ы черед ж (стáдо)
чередарћти -рю -рять 

незав. (зарядóм  
дозерáти худóбу,  
мáргу – пастырћти)

чередáрь -њ -ΐв м
чéрез преп.
черéмха -ы ж (ростлћна)
чéренок -нка -ів м
чéреп -а -ів м; óвый
чéрепок -пка -ів м;  

чéрепча -ати с
черéпя -я с гром.
черес -а м (шырóкый муж. 

опáсок)
черéсло -а -сел с
черéшня -ї -шень ж; ёвый; 

черéшенька -ы -нёк ж; 
черéшнёчка -ы -чок ж

черешнёвíця -ї ж; ёвый
черешнёвочервéный
черівнќй (зуб)
чéрствый; о адв.
чертíж -а -ів м; ный
Чертíжне -ого с; Чертіжнњн 

-а -њн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
чертіжняньскый

чéрянка -ы -нок ж
чéряня -я с
чéряти незав.;  

чéряный
черьгá -ќ ж; óвый
черьгóвник -а -ів м
чéрьканя -я с
черькати незав.; 

чéрьканый
чéрькаючій
чéрькітка -ы -ток ж; чій
чéрькнути -ну -нуть зав.;  

тый
чéрькнутя -я с
чéрькот -у м  

і черькотáня -я с
черькотáти незав.
черкотΐти -кóчу -чуть незав.
черьпáдло -а -дел с;  

óвый (слов.)
черьпáк -á -íв м
чéрьпаня -я с
чéрьпати незав.; 

чéрьпаный
чéрьпнути -ну -нуть зав.;  

тый
чéрьпнýтя -я с
чесáк -á -íв м; чка -ы -чок ж
чесáня -я с
чесáти -шу -шуть незав.; 

чесáный
чеснóк -а і часнóк -у Ґ. 

 і часкý (скор. фóрма)
чеснокóвый  

і часнокóвый/часкóвый
чéстный; о/ї адв.; ость  

-и ж
честовáный; о/ї адв.;  

ость -и ж
честовáня -я с
честовáти -стýю -ють 

незав.; ч. ся
честь чéсти ж
чет -у м (неол.)
четвернњкы -ів мн. м
четвéро -ых нум.
четвероњкый; о адв.
четвертíвка -ы -вок ж;  

óвый
четвертћна -ы -ин ж; тћнка 

-ы -нок ж; óвый
четвéртый нум. пор.
чéтверть -и ж
четверы -á -íв м; óвый
четќри/чотќри нум. (обл.)

четќричáша
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Чéхія -ії ж і Чéсько -а с; Чех  
-а -ів м; Чешка -ы -шок ж; 
чéськый

чíбес -а -ів м
чíбук -а -ів м (пипасáрь)
чíґа -ы ж
чíжык -а м
чíжма -ы -жем ж; чіжмóвый; 

чíжмочка -ы -чок ж; 
чіжмћско -а с і ж

чіжмáрь -њ -ΐв м; ка -ы -рёк 
ж; рьскый; ство -а с

чій -ёго -їх прон.
чíйсь -ёгось -їхсь прон.
чíйська
чілáґ -а м
чім прон.
чімсь
Чíна -ы ж; Чінњн -а -њн/-ів м;  

ка -ы -нок ж; чíньскый  
і Кітáй -я м; Китáєць  
-я -їв м; йка -ы -ёк ж; 
кітайскый

чінґóв -а мн. -вы -вів м;  
скый

чінжáно -а с
чінћтель -я -їв м; скый
чінити -ню -нять незав.;  

ч. ся
чíнка -ы -нок ж;  

óвый (слов.)
чíнный; о/ї адв.
чíнность -и ж;  

чíнностный
чіновáтина -ы ж (тіп 

домáшнёго полотнá)
чіп -а -ів м; óвый (неол.)
чіпчіпчіп інт.
чíпа-чíпа-чíпа інт.
чіпéный, чіпéна (невíста)
чíпець -пця -їв м; чíпчік  

-а -ів м
чіпћти -плю -плять незв.
чíпка -ы -пок ж; óвый, 

чіпковáный;  
чíпочка -ы -чок ж

чíпчіня -я с
чíпчіти -чу -чать незав.; 

чіпчéна (невíста)
чір -у м і чир -у м
Чірч -а/-у м; Чірчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
чірчáньскый

чірњк -а м і болњк -а м, і 
вéред -а м

чісéлник -а -ів м; óвый
чіслћтель -я -їв м
чіслћти -лю -лять незав.; 

чіслéный
чíсло -а -ел м; чіслóвый, 

чісéлный; чíселко -а -лок 
с; óвый

чісловáти -лýю -лýють 
незав.; ный

чіслóвник -а -ів м; óвый
чіснíця -ї -нíць ж
чістéць -тця м; ёвый
чістћна -ы -ћн ж; нка -ы  

-нок ж
чістћти чíщу чíстять незав.; 

чіщéный; ч. ся; чіщíня  
-я с

чíстый; о адв.
чíстка -ы -ток ж
чістóвиско -а -виск с
чістокрóвный; ость -и ж
чістопћс -у -ів м; ный
чістотá -ќ -тóт ж; 

чістóтный
чістóтник -а -ів м;  

ічка -ы -чок ж
чістњрня -ї -рень ж; љвый
чіт інт.
чітáвый; о адв. (обл. – 

здорóвый, велћкый) і 
рéндешный, чáмняный

чітáнка -ы -нок ж; óвый;  
о адв.

чітáня -я с
чітáлня -ї -лень ж
чітáтель -ля -їв м; ка -ы  

-лёк ж; скый
чíтати незав.; чíтаный
чíтаючій
чкáня -я с
чкáти -áє -ють незав.; ч. ся
чкáючій
член -а -нів м; ка -ы -нок ж; 

ньскый; нство -а с
членéный; о/ї адв.;  

ость -и ж
членΐня -я с
членћти -ню -нять незав.; 

ч. ся
членћтый; о адв.;  

ость -и ж
члюпканћна -ы ж
члЂпканя -я с
члЂпкати незав.; ч. ся
чляп інт.

чляпкавíця -ї -íць ж
чмíль -я -їв м; чмíлїй
чóвен -вна -внів м
човнóк -внкá -внкíв м
чоколáда -ы -лад ж;  

óвый; чоколáдка -ы  
-док ж

чолнóк -а і чалнóк -а м  
(при ткáню)

чоловíк -а м;  
чоловíчок -чка м

чоловічéнство -а с; 
чоловíчеськый

чоловíчій
чом, чом бы, чом ся
чопнарёвáти і чопнарћти  

-рю -рять незав.
чопнáрь -њ -ΐв м; ка -ы -рёк 

ж; скый; ство -а с
чорнљх -а -ів м;  

чорнљшка -ы -шок ж
чорнíця -ї -íць ж; 

чорніцљвый
чорнΐти -ΐю -ΐють незав.;  

тый
чорнíча -а с гром.
чорнинá -ќ ж; óвый
чорнћти -ню -нять незав.; 

чорнéный
чóрный; о адв.
Чорнобќль -я м; 

чорнобќльскый
чорнобíлый; о адв. (філм)
чорнобíль (росл.) -я м
чорноволóсый; о адв.
чорноземéльный
чорнокрќлый
чорномóрьскый
чорноóкый
чорносћвый
чорноугóльный
чорнњва -ы ж
чорнњвый; о адв.
чорт -а -ів м; óвый, -вскый; 

ы адв.; чортіця -ї -íць ж; 
чóртик -а -ів м; чортћско 
-а -иск м

чортóве зíля (росл.)
чортóполох -а -ів м
чуб -а -ів м і чýлка -ы -лок ж; 

чубáтый; о адв.
чудáк -á -íв м; чудáцькый; 

чудáцтво -а с; чудáчка -ы 
-чок ж; чудачíна -ы -чíн ж; 
чудачíско -а -чíск м і с

чудáкЧéхія
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чýдесá -дес мн. с; 
чудéсный; о/ї адв.

чуджíй; о адв.; ость -и ж
чуджíнець -нця -їв м;  

нка -ы -нок ж
чуднќй; о/ї адв.
чýдо -а с мн. чудесá чудéс
чудованя -я с; о/ї адв.;  

ость -и ж
чудовáти -дýю -дýють 

незав.; ч. ся
Чукалíвцї мн.; і Чуколáвцї 

(гов.); чукалíвскый і 
чуколáвскый

Чукóтка -ы ж; чукóтьскый

чулћти ся -лю ся -лять ся 
незав.

чýлый; о адв.; ость -и ж 
(слов.)

чýлка -ы -лок ж
чýма -ы (арх.) ж
чýня -ї ж
чупíти -плю -плять незав.
чýпнути собі/сі -ну сі -нуть 

сі зав.
чýрбес -у -ів м; óвый 

(слов.)
чýрканя -я с
чýркати і чурчáти (водá) 

незав.

чуркотáти незав. і 
чуркотΐти

чуркóм адв.
чурчáти незав.  

(вóда чурчíть)
чутєслóво -а -óв с;  

ный
чýти чýю чýють незав.
чýтка -ы -ток ж
чýханя -я с
чýхати незав.;  

чýханый; ч. ся
чýчати і чýчкати незав.
чýчко -а -ів м
чýчо -а с

шáбес -у; óвый
шаблёвáня -я с
шаблёвáти -люю -ють 

незав.; ш. ся
шаблёвћтый; о адв.; ость 

-и ж
шаблóна -ы -óн ж; óвый,  

-ка -ы -нок ж
шаблоновáня -я с
шаблоновáти -нýю -нýють 

незав.; ный
шаблоновћтый; о адв.;  

ость -и ж
шáбля -ї -бель ж; љвый; 

шáблёчка і шáблічка -ы 
-чок ж

шаґрéн -у м; óвый
шáйба -ы ж
шáйта -ы шайт ж;  

ка -ы -ток ж
шайтóвка -ы -вок ж
шакáл -а -ів м; шакáлїй
шал -у -ів м; óвый;  

ик -а -ів м
шаламýн -на -ів м; ньскый; 

ство -а с
шалáта -ы ж; óвый;  

ик -а -ів м
шáлвія -ії ж; шалвіóвый
шалéйка -ы -ёк ж
шаленћна -ы -нћн ж; óвый
шáленый; о/ї адв.; ость 

-и ж; шалéнство -а с; 
шаленóта -ы -нот ж

шаленковáтый; о адв.;  
ость -и ж

шаленњк -á -íв м; нњчій
шалΐня -я ж; шáлька -ы ж
шалΐти -лΐю -лΐють незав.; 

ш. ся
шалΐючій
шалћти -лю -лять незав.; 

шалéный
шáлка -ы -лок ж;  

шáлочка -ы -чок ж
шаловáти -лýю -лýють 

незав.; ный
шалýнок -нка -ів м
шамáн -а -ів м; 

шамáньскый; ство -а с
шаманíзм -а м; шаманíста  

-ы -ів м; істíчный
Шáмброн -а/-у м; 

Шамбрончáн -а -áн/-ів м; 
ка -ы -нок ж; ьскый

шáмля -ї -мель ж
шáмот -у м; óвый
шамотáрь -њ -ΐв м; скый
шамотΐти -чу -тять незав.
шамóтка -ы -ток ж
шамотовáти -тýю -тýють 

незав.; ный
шампáвый; о адв.;  

ость -и ж
шампáньскый; 

шампáньске с
шампінљн -а -ів м;  

óвый

шампіóн -а -ів м; ка -ы -нок 
ж; шампіóньскый

шампіонáт -а/-у -ів м
шáмпон -а -ів м; óвый
шампоновáти -нýю -нýють 

незав.; ный
шандáрь -њ -їв м; скый
шáнець -нця/-ю -їв м і шанц 

-а м
шансóн -а/-у -ів м; óвый
шансоньџр -а -ів м;  

ка -ы -рок ж
шантáвый -о адв.;  

ость -и ж
шантáн -у м; óвый
шапітó незм. с
шáпка -ы -пок ж;  

шáпочка -ы -чок ж;  
шáпча -ати -ат с

шарáґлї -ґель мн. ж;  
ґлёвый (арх.)

шарáда -ы ж
шарапáта -ы -пат ж
шаратíця -ї ж (мін. вóда)
шáржа -ы шарж ж
шаріáт -а м; óвый
Шáріш -а м;  

шарíшскый
Шарíшске Чóрне с; 

шарішскочорняньскый
Шарíшске Ястрабя с; 

шаріскоястрабяньскый
Шарíшскый Щáвник м; 

шарішскощавницькый

Ш

Шарíшскый Щáвникчýдесá
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шáркань -я -їв м; íця  
-ї -íць ж; шаркáнїй, 
шарканёвскый; 
шарканћско -а с і м

шарлатáн -а м; ка -ы -нок 
ж; ньскый; (по) -ньскы 
адв.; ство -а -ств с

шáрлах -а/-у м; óвый
шарлóт -а м; óвый
шáр -у м
шармáнтный; о/ї адв.;  

ость -и ж
шаровáры -вар/-варів мн. ж
шáрпати незав.; 

шáрпаный; ш. ся
шáтер -тра/-тру м; óвый
шатћна -ы ж
шатћти -чу -тять незав.; 

шачéный
шáтня -ї -тень; нёвый
шатнњрь -њ -ΐв м;   

-ка -ы -рёк ж
шатовáти -тýю -тýють 

незав.
шáтя -я с і шмáтя -я с гром.
шафарíня -я с (слов.)
шафарћти -рю -рять незав. 

(слов.)
шафáрня (арх.) -ї -рень ж
шáфель -фля -їв м; 

шафлљвый; шáфлик -а  
-ів м; óвый

шафóлка -ы -лок ж (хýстка)
шафрáн -у м; óвый
шах -а мн. -óве -ів м
шах -у м; óвый (гра) і 

шáхы -ів мн.
шахíста -ы -ів м;  

ка -ы -ток ж
шаховáти -хýю -хýють 

незав.; ный
шаховћтый; о адв.
шаховнíця -ї -нíць ж;  

ёвый
шáхта -ы шахт ж; óвый
шацовáня -я с
шацовáти -цýю -цýють 

незав.; ный
шаш -у і саш -у м; óвый
шашќна -ќ  

і сашынá -ќ ж
шашлћк -а/-у м
шáшо -а -ів м; овскый;  

овство -а с; шáшко -а 
мн. -óве м

Шашова -ы ж; Шашівчáн  
-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
шашíвскый

Шваб -а м; швáбскый
шваб -а -ів м; швáбій
швáбах -у м; óвый
швáблик -а -ів м; óвый
швабчанћк -á -íв м; óвый
швáґор -ґра -ів м і шóвґор  

-ґра -ів м
шваґрќня -ї -ынь ж і 

шовґрќня -ї -ќнь ж
шваґрóвцї -їв мн. і 

шовґрóвцї -їв мн.
швац інт.
швáйка -ы -ёк ж
швандрћкати незав.
швáцати незав.; ш. ся
швáцнути -ну -нуть зав.;  

тый; ш. ся
швáрный; о/ї адв.
Швейцáрія -ії ж і 

Швайчáрьско -а с; 
Швейцáр і Швайчáр -á  
-íв м; ка -ы -рок 
ж;   швейцáрьскый/
швайчáрьскый

Швéція -ії ж і Швéдьско -а  
с; Швéд -а -ів м; ка -ы  
-док ж; швéдьскый

швéц -а -ів м і шýстер -стра 
-ів м

швíдер -дра м; óвый
швíндель -для -їв м
швіндлёвáти -лЂю -лЂють 

незав.; ный
швіндлњрь -њ -ΐв м; ка -ы  

-рёк ж; швіндлњрьскый
швиг -у м і інт.; óвый 

(слов.)
швигáдло -а -дел с (слов.)
швигáк -а мн. -ци м; 

швигáцькый; ость -и ж; 
швигáцтво -а (слов.)

швћгати незав.; ный
швћгнути -ну -нуть зав.;  

тый
швыдкќй; о адв.
швунґ -а/-у м
шейк -а -ів м
шек -а/-у м; óвый
шéлест -у м
шелестΐня -я с
шелестΐти -éщу -стњть незав.
шéлма -ы -лем ж (слов.)

шелмовћтый (слов.)
шендибќв, шендибќло -а 

-бќл м і с (непосћдник)
шенк -у м; шенкáрь -њ -їв м; 

ка -ы -рёк ж; скый;  
ство -а с

шепелњвый -ого м і 
шепелњвець -вця -їв м;  
ка -ы -вок ж; вость -и ж

шепкáнда -ы ж (слов.)
шепкáрь -њ -ΐв м; ка -ы  

-рёк ж
шéпнути -ну -нуть зав.;  

тый
шéпот -у м; ный
шептáня -я с
шептáти -чу -чуть незав.;  

ный
шéптом адв.
шéріф -а -ів м; шерíфскый
шерм -у м; шермлњрь -њ -ΐв 

м; ка -ы -рёк ж; рьскый
шермовáня -я с
шермовáти -мýю -мýють 

незав.
шерп -а -ів м
шéрпа -ы шерт ж
шестéро -ых нум.
шестћна -ы -ћн ж нум.; нка 

-ы -нок ж; шестинóвый
шéстый нум. пор.
шéстка -ы -ток ж
шесторáкый, шесторáко
шеф -а -ів м; ка -ы -фок ж;  

овскый; шéфко -а м;  
ство -а с

шефдіріґéнт -а -ів м;  
тьскый

шефдраматýрґ -а -ів м
шефкýхарь -я -їв м; скый
шефлΐкарь -я -їв м
шефовáня -я с
шефовáти -фýю -фýють 

незав.
шефпілóт -а -ів м
шефредáктор -а  

-ів м; ка -ы -рок ж; 
шефредáкторьскый;  
ство -а с

шефрежісéр -а -ів м
шік незм. ад. і адв.
шік -у м (слов. – ряд)
шікановáти -нýю -нýють 

незав.; ный
шіковáня -я с

шіковáняшáркань
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шіковáти -кýю -ють незав.; 
ный

шіковáти ся -кýю ся -кýють 
ся незав.

шікóвный; о/ї адв.; ость 
-и ж

шíлінґ -а/-у -ів м
шілт -е/-у м; óвый  

(крћса на шáпцї)
шілтóвка -ы -вок ж  

(шáпка з крќсов)
шімпáнз -а -ів м;  

шімпáнзїй
шíнтер -тера -ів м
шіп -а м; óвый; ик -а м
шіпáрь -њ -рΐв м
шíпка -ы -пок ж; óвый  

(на метáня)
шістнадцять, 

шістáндцятый нум.
шістнáстка -ы -ток ж
шість нум.
шістьгрáнник -а -ів м;  

грáнный
шістьдéнный і 

шíстьднљвый
шістьдесњт,  

шістьдесњтый нум.
шістьдесњтка -ы -ток ж
шістьдесњтник -а -ів м;  

ічка -ы -чок ж
шістьколесóвый
шістьміліонóвый;  

міліóнный
шістьмíстный
шістьмісњчный
шістьраз, шістьразóвый
шістьранóвый
шістьрóчный
шістьстó нум.; 

шістьстоцњтый
шістьтíсячный
шістьтыжднљвый
шістьфарéбный
шістьчлéнный
шіфóн -у м; óвый
шíфра -ы -фер ж; óвый
шіфровáный; о/ї адв.;  

ость -и ж
шіфровáти -рýю -рýють 

незав.
шіфровáч -á -чíв м
шіфрýючій
шíхта -ы шіхт ж
шќба -ы шыб

шыбенíця -ї -нíць ж; 
шыбенíчный;  
шыбенíчка -ы -чок ж

шыбенњк -á -íв м
шыбкќй; о адв.;  

ость -и ж
шывкќня -ї -ынь ж  

і швáчка -ы ж
шќйка -ы -ёк ж
шќло -а шыл с; шќлко -а с; 

шќлце с
шќна -ы шын ж; óвый
шќндель -для -лїв м;  

лљвый і шќнґля -ї -ґель 
ж; лљвый

шындлњрь -я -їв і шынґлњрь 
-я  -їв м

шынґлёвáти/шындлёвáти 
-лЂю -лЂють незав.; 
шынґлёвáный/
шындлёвáный

шынґлљвець -вця м
шыринá -ы -рћн ж
шырóкый; о адв.;  

ость -и ж
шырóкодалéко адв.
шќроч -і ж
шырочéзный; о адв.;  

ость -и ж
шќршень -шня -їв м
шырь -и ж
шќти шќю шќють незав.;  

тый
шытњ -њ с
шќфа -ы шыф ж;  

шќфка -ы -фок ж
шыфкáрта -ы -кáрт ж; 

шыфкáртка -ы -ток ж
шыфонéр -а -ів м; óвый; 

шыфонéрик -а м
шќючій
шќя -ї шый ж;  

шыљвый
шкамрáвый; о адв.;  

ость -и ж
шкáмрати незав.
шкандáл -у м; ный,  

óзный
шкандалізовáти -зýю  

-зýють незав.; ный
Шкандінáвія -ії ж; 

Шкандінáвець -я  
-їв м; вка -ы -вок ж; 
шкандінáвскый

шкáра -ы шкар ж

шкарéдый і шкарéдный;  
о адв.; ость -и ж

шкарéдник -а -ів м; іця  
-ї -іць ж

шкáрпа -ы шкарп ж
шкарýпа -ы -рýю і 

шкарýпина -ы -ин ж
шкарупíня я с гром.
шкарýпка -ы -пок і 

шкарупћнка -ы -пок ж
шкатýла -ы -тул ж; лка -ы  

-лок ж; шкатýлочка -ы ж; 
шкатулкóвый

шкатулковáти -кýю -кýють 
незав.; ный; ость -и ж

шквáра -ы ж; óвый
шквáрити -рю -рять незав.; 

шквáреный; ш. ся
шквáрка -ы -рок ж; óвый
шкíріня -я с
шкíрити -рю -рять незав.; 

ш. ся
шкíца -ы шкіц ж
шкќндати незав.; 

шкќндавый
шкóда -ы шкод ж
шкóда предік.
шкоджíня -я с
шкóдити -джу -дять незав.; 

шкóдженый
шкóдник -а м
шкодлћвый; о адв.;  

ость -и ж
шкóдный; шкóдна (звіринá)
шкодовáти -дýю -ють незав.
шкодорáдость -и ж;  

рáдостный; о/ї адв.
шкóла -ы школ ж; льскый; 

ство -а с; лочка -ы  
-чок ж

школéный; ость -и ж
школΐня -я с
школћтель -я -їв м; ка -ы  

-лёк ж; скый; ство -а с
школћти -лю -лять незав.; 

ш. ся
шкóлка -ы -лок ж; школкáрь 

-њ -ΐв м; ка -ы -рёк ж;  
рьскый

шкóлник -а -ів м; ічка -ы  
-чок ж; íцькый;  
цтво -а с

шкóлне с
школовáня -я с
школовáный; ость -и с

школовáныйшіковáти
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школовáти -лýю -лýють незав.
школњрь -њ -ΐв м; ка -ы  

-рёк ж; скый;  
школњрик -а -ів м

шкóрець -рця -їв м; 
шкóрчій

шкорíця -ї ж; шкоріцёвый
шкорпіóн -а -ів м
Шкóтьско-а с і Шотлáндія  

-ії ж;  Шкóт -а -ів м; ка -ы  
-нок ж і Шотлáндець -я  
-їв м; ка -ы -нок ж;  
шкóтьскый і шотлáндьскый

шкреготáти незав.
шкреготΐти -чу -чуть нев.
шкрéкот -у -ів м
шкрекотáня -я с
шкрекотáти -кóчу -чуть 

незав.; тáвый
шкрептáти -чу -чуть незав.; 

ный; ш. ся
шкроб -у м нежыв.; óвый
шкроб -а -ів м жыв.
шкробáрня -ї -рень ж;  

рéньскый
шкробћти -блю -блять 

незав.
шкроб(л)éный; о/ї адв.;  

ость -и ж
шкрябáк -á -íв м; óвый
шкрябанець -нця -їв м; 

шкрябанчік -а -ів м
шкрябанћна -ы -нин ж;  

óвый
шкрњбати незав.; 

шкрябáный; ш. ся
шкрњбаня -я с
шкрњбнути -ну -нуть зав.;  

тый; ш. ся
шкрњбнутя -я с
шкýлїня -я (слов. в зн. 

косћти очíма)
шкýлити -ля -лять незав. 

(слов. – косћти очíма)
шкулњвый (слов.)
шлáґер -ґра -ів м; 

шлаґрóвый;  
шлáґрик -а -ів м

шлáєр -а -ів м (в зн. слов. 
závoj)

шлáйф -а -ів м; óвый;  
ик -а -ів м

шлайфовáня -я с
шлайфовáти -фýю -фýють 

незав.; шлайфовáный

шлапцýґом адв. (говор.)
шлёґ -у -ів м і шлюґ -а -ів м
шліпéр -а -ів м і шлїпáрь  

-њ -їв м
шліфовáти -фýю -ють 

незав.; ный
шлíя -ії ж
шлюґовáти -ґýю -ґýють 

незав.; ный
шлЂпкати незав.
шляк -у м (порáжка)
шляковáти -кýю -кýють 

незав. (грїшќти)
шлњмпавый; о адв.;  

ость -и ж
шлњмпати незав.
шмáгом адв.
шмайхлёвáти -лЂю -лЂють 

незав.; ный
шмáлець -лця м; ёвый
шмáрити -рю -рять зав.; 

шмáреный; ш. ся
шмáтя -я с і шáтя -я с
шмíрґель -ґля -їв м; ёвый
шмірґлёвáня -я с
шмíрґлёвáти -лЂю -ють 

незав.; ный
шмќкати незав.; 

шмќканый; ш ся
шмќкня -ї ж; љвый
шнáйдер -дра -ів м;  

ка -ы -рок ж
шнапс -у м; óвый
шнек -а -ів м; óвый
шнíцель -цля -їв м
шнýра -ы шнур ж; óвый
шнýрка -ы -рок ж (до обуви); 

óвый; шнýрочка  
-ы -чок ж

шнуровáня -я с
шнуровáти -рýю -рýють 

незав.; ный
шнуровáчка -ы -чок ж
шов незм. ж
шóвґор -ґра -ів м; 

шовґрќня -ї -ынь ж
шóвдра -ы -дер ж; óвый
шовінíзм -а/-у м; шовінíста 

-ы -ів м; тка -ы -ток ж;  
íчный; о/ї адв.

шóдо незм. с (шпец. нáпой)
шок -у -ів м; óвый
шоковáти -кýю -ють незав.  

і зав.; ный
шокýючій; о адв.

шóлтес -а -ів м  
і шóлтіс -а -ів м

шóмрати незав.
шóпа -ы шоп ж; ка -ы -пок ж
шор -у -ів м; óвый
шóртка -ток ж мн.
шос -а/-у -ів м
шот -у -ів м
шóфер -а -ів; ка -ы -рок ж;  

рьскый; ство -а с
шоферовáня -я с
шоферовáти -рýю -рýють 

незав.
шофлíнок -а -ів м
шпаґéта -ы ґет ж; óвый
шпáйз -у -ів м; овый;  

ик -а -ів м
шпак -а -ів м
шпалéта -ы лéт ж; óвый
Шпанєльско -а с і Іспáнія  

-ії ж; Шпанџл -а -ів м; ка  
-ы -лок ж і Іспáнець -я -їв  
м; нка -ы -нок ж; 
шпанєльскый  
і іспáньскый

шпановáня -я с
шпановáти -нýю -нýють 

незав.; ный
шпáра -ы шпар ж;  

ка -ы -рок ж
шпарáдло -а с  

(слов. в зн. – зубочíстка)
шпаргéт -а -ів м; óвый; ик 

-а -ів м
шпáрґа -ы шпáрґ ж;  

óвый
шпáрґля -ї ж; ёвый
шпарнáґля -ї -ґель ж;  

ёвый
шпас -у м; ик -а м
шпасовáня -я с
шпасовáти -сýю -сýють 

незав.; ный
шпахтлёвáти -лЂю -ють 

незав.; ный
шпáхтля -ї ж
шпацíр -у м і шпацíрка  

-ы -рок ж
шпаціровáти -рýю -рýють 

незав.; ш. ся
шпег -а -ів м і шпегýн -á  

-íв м
шпеговáня -я с
шпеговáти -гýю -ють незав.; 

ный

шпеговáтишколовáти
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шпекáчок -чка м (слов.)
шпекулáнт -а -ів м; ка -ы  

-ток ж; тьскый;  
тство -а с

шпекулáція -ії ж; 
шпекулáчный, 
шпекулатíвный;  
ость -и ж

шпекуловáня -я с
шпекуловáти -лýю -лýють 

незав.
шпéнат -у м; óвый
шпéндлик -а -ів м; óвый 

(слов.)
шпергáк -á -íв м
шпеціалізáція -ії ж;  

зáчный
шпеціалізовáти -зýю -ють 

незав.; ш. ся
шпеціалíста -ы -ів м
шпеціáлный; о/ї адв.;  

ость -и ж
шпецíфіка -ы -фік ж
шпеціфіковáти незав. і 

зав.; ный
шпеціфíчный; о адв.;  

ость -и ж
шпік -а/-у м; óвый
шпіковáти незав.; ный
шпíлька -ы -лёк ж
шпіóн -а -ів м; ка -ы -нок ж; 

ньскый; ство -а с
шпіонáж -а м; ный
шпірáла -ы -áл ж; óвый; о 

адв.; шпірáлка -ы -лок ж
шпіраловћстый; о адв.;  

ость -и ж
шпірітíзм -у; шпірітíста  

-ы -ів м; ка -ы -ток ж;  
тістíчный

шпірітізовáти -зýю -зýють 
незав.

шпірітуáл -а/-у м
шпірíтус -у м; óвый
шпіц -у -ів м і шпíца -ы 

шпіц ж
шпіцáтый; о адв.; ость -и ж
шпíцель -цля м; 

шпіцлљвскый; ство -а с
шпытáль -ля -їв м; скый
шплях -а/-у -ів м
шпор -у м; óвый
шпорíня -я с
шпорћти -рю -рять незав.; 

шпорéный

шпоровáти -рýю -ють 
незав.; ный

шпоровлћвый; о адв.;  
ость -и ж

шпоровнќй; о адв.;  
ость -и ж

шпорт -у -ів м; óвый;  
о адв.

шпóртати незав.; ш. ся
шпóртка -ы -ток ж
шпортковáти -кýю -ють 

незав.
шпортовáня -я с
шпортовáти -тýю -тýють 

незав.
шпортóвець -вця -їв м; 

шпортовкќня -ї -кынь ж
шпортовћско -а с і 

шпортовћще -а с
шпóтати ся незав.
шпрайцовáти -цую -ють 

незав.; ный; ш. ся
шпрінт -у -ів м
шпрíнтер -а -ів м;  

ка -ы -рок ж; рьскый
шпрінтовáти -тýю -ють 

незав.
шпріц -а/-у м; óвый
шпріцовáти -цýю -ють 

незав.; ный
шпýлити -лю -лять незав.;  

ный; ш. ся
шпýля -їі шпуль ж; љвый 
шпýляня -я с
шпулњрь -њ -ΐв м;  

ка -ы -рёк ж
шпýляти незав.; шпýляный
шпýлька -ы -лёк ж; óвый
шпýрити -рю -рять зав.; 

шпýреный
шрам -у -ів м
шрéґом адв.
шрот -у м; óвый
шротовáня  -я с
шротовáти -тýю -ють 

незав.;ный
шротóвник -а -ів м; óвый
шрýба -ы шруб ж; óвый;  

бка -ы -бок ж
шрубовáк -а -ів м
шрубовáня -я с
шрубовáти -бýю -бýють 

незав.; ный
штаб -а/-у -ів м; ный
штáблон -а -ів м; óвый

штадіóн -а -нів м
штаєрáк -а -ів м; 

штаџрьскый
штáмперлик -а -ів м; лича 

-ати -ат с;  
личок -чка -чків м

штáнґа -ы штанґ ж; óвый
штáнґля -ї -ґель ж;  

лљвый
штандáрт -у -ів м
штандартізáція -ії ж;  

зáчный
штандартізовáти -зýю  

-зýють незав. і зав.; 
штандартізовáный

штандáртный; о адв.;  
ость -и ж

штарт -у -ів м; óвый
штáртер -а -ів м
штартовáня -я с
штартовáти -тýю -ють 

незав. і зав.; ный
штартýючій
штат -у -ів м; ный; ость -и 

ж; штáтик -а -ів м
штатíста -ы -ів м;  

ка -ы -ток ж
штатíстіка -ы -тік ж; 

штатíстік -а -ів м; 
штатістíчка -ы -чок ж; 
штатістíчный; о адв.

штáтник -а -ів м; нћцькый
штатопрáвный
штафéта -ы -фет ж; óвый
штафіровáти -рýю -ють 

незав.; ный
штáфлї -фель мн. ж; љвый
штахíтка -ы -ток ж; óвый
штаціóн -а -нів м; óвый 

(арх. в зн. станíця)
штвéрть -рти ж  

(на запрягáня конњ)
штéблик -а -ів м  

(на драбћнї)
штеклёвáти незав.; ный
штелёвáти -лЂю -ють 

незав.; ный
штéмпель -пля -їв м  

(арх. – печáтка)
Штефáн -а м; 

штефáньскый
штіл -у м; óвый; о адв.;  

ость -и ж
штілізáція -ії ж; 

штілізáчный; о адв.

штілізáціяшпекáчок
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штілізáтор -а м
штілізовáный; о/ї адв.;  

ость -и ж
штілізовáти -зýю -зýють 

незав.
штілíста -ы -ів м;  

ка -ы -ток ж
штілíстіка -ы -ж;  

штілíстік -а мн. -ци м;  
ічка -ы -чок ж; ный;  
о адв.

штíлка -ы -лок ж
штілотвóрный; о/ї адв.;  

ость -и ж
штімовáти -мýє -мýють 

незав.
штіпендíста -ы -ів м;  

ка -ы -ток ж
штіпéндія -ії ж; 

штіпендíйный
штіх -у -ів м
штћри нум.
штириголосóвый; о адв.
штириднљвый
штирћдцять нум.
штириколесóвый
штиримісњчный
штирипостелљвый
штирирóчный
штирирядóвый
штћристо нум.
штиритыжднљвый
штирифарéбный
штиричлéнный
штирнáдцять нум.
штќкати, штќкать незав.
што прон. прен. і парт.
штóвкати незав.; 

штóвханый
штодéнь адв.
шток -а -ів м;  

штокóвый
штокéрлик -а -ів м; óвый
штокóвець -вця -їв м;  

цёвый
штóла -ы штол ж
штолвéртка -ы -ж; óвый 

(тіп цукéрлика)
штонáйбівшый
штонáйблизшый; е адв.
штонáйбрыдшый
штонáйвекшый
штонáйвыдаренíшый; е адв.
штонáйвысшый; е адв.
штонáйгіршый; е адв.

штонáйглубшый; е адв.
штонáйдалшый; е адв.
штонáйдовшый; е адв.
штонáйкваснΐшый
штонáйкрасшый; е адв.
штонáйкуртшый; е адв.
штонáйлегшый; е адв.
штонáйлїпшый; е адв.
штонáйменшый; е адв.
штонáйнизшый; е адв.
штонáйпараднΐшый;  

е адв.
штонáйплытшый; е адв.
штонáйповнΐшый; е адв.
штонáйподаренΐшый;  

е адв.
штонáйрівнΐшый; е адв.
штонáйскоршый; е адв.
штонáйсолодшый; е адв.
штонáйтяжшый; е адв.
штонáйфрішнΐшый; е адв.
штонáйшіковнΐшый; е адв.
штóпкати незав.; 

штóпканый
шторц -а м
шторцовáти ся -цýю ся  

-ють ся незав.
штóрцом адв.
штос -у -ів м; ик -а -ів м
штось, штóська адв.
штóто
штоф -у м; óвый
штóчок -чка -чків; 

шточкóвый
штоњк
штрайк -у -ів м; óвый
штрайковáня -я с
штрайковáти -кýю -кýють 

незав.
штрáмак -а -ів м; 

штрамáцькый
штрамáнда -ы -манд ж
штрáнґ -а/-у м
штрéка -ы штрек ж
штріковáня -я с
штріковáти -кýю -ють 

незав.; ный
штрћмфля -ї -фель ж
штромпáдля -ї -дель ж;  

ёвый
штроф -а/-у м; óвый
штрóфати  

і штрофовáти -фýю  
-фýють незав.; ный

штрýдля -ї ж; љвый

штруктýра -ы -тур ж; ный; 
штруктурáлный; о/ї 
адв.; ость -и ж

штруктуралізáція -ії ж
штруктуралíзм -а/-у м; 

штруктуралíста -ы -ів м;  
ка -ы -ток ж; істíчный;  
о/ї адв.

штруктуровáный;  
о/ї адв.; ость -и ж

штудéнт -а -ів м; ка -ы -ток 
ж; тьскый; ство -а с

штýдії -ій мн. ж
штудíйный
штýдія -ії -дій
штудовáный
штудовáня -я с
штудовáти -дýю -дýють незав.
штудýючій
штукатéр -а м; рьскый;  

ство -а с
штукатýра -ы ж
штýрити -рю -рять зав.; 

штýреный
штýряти незав.; штýряный
штýхати -ну -нуть зав.; тый
шýбер -бра м; óвый
шýгай -я -їв м; скый
шýля -ї шуль ж
шýляти незав.; шýляный
шулькы -лёк мн. ж
шум -а/-у м; óвый
шумћти -млЂ -млњть незав.
шýмный; о/ї адв.
шýпати незав.
шýпнути -ну -нуть зав.; тый
шуровáти -рýю -рýють 

незав.; ный
шýрц -а -ів м; óвый
шýстер -тра -ів м;  

рьскый; ство -а с
шустровáня -я с
шустровáти -рýю -ють незав.
шутемéнї -їв мн. м
шýтер -тру м; óвый
шýтый
шýфель -фля -їв м
шýфлáда -ы -лад ж;  

ка -ы -док ж
шýфлик -а -ів м
шýха (арх.) -ы ж
шýханя -я с
шýхати незав.
шýкот -у м
шухотΐти -чу -чýть незав.

шухотΐтиштілізáтор
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щáва -ы щав ж;  
очка -ы -чок ж

щáвіль -я м; щавілљвый
щáвити ся -влю ся -влять 

ся незав.
щавнáтый; о адв.;  

ость -и ж
щáвник -а м; óвый
Щáвник (Шарíськый) -а м; 

Щавничáн -а -áн/-ів м; ка 
-ы -нок ж; щавнћцькый

щадћти -джу -джать незав.; 
щаджéный

щáмба -ы щамб ж
щáбмля -блї -бель ж
щап -а -ів м  

(в зн. пáліця, біґáрь)
щастћти щастћть незав.
щастлћвець -вця -їв м
щастлћвый; о адв.
щáстный; ї/о адв.
щáстя -я с
щéбель -бля -блїв м і 

щáбель -беля -белїв м; 
щеблик -а -ів  
і щáблик -а -ів м

щебетáвый; о адв.; 
ость -и ж

щебетáня -я с і щебет -а м
щебетáти -бéчу -чуть незав.
щéдрый; о адв.; ость -и ж
щéдрость -и ж

щедротá -ы -рот ж
шелћна -ы -лин ж;  

ка -ы -нок ж
щенњ -њти -њт с;  

щенњтко -а -ток ж; 
щенњчій

щербáтый; о адв.
щéрбель -бля -їв м; 

щéрблик -а -ів м
щербћна -ы бћн ж; óвый;  

ка -ы -нок ж
щербћти -бля -блять незав.; 

щерблéный; щ. ся
щерпíнка -ы нок ж; щерпíня 

-яти -ят с
щéтець -тця -їв м; 

щетцљвый
щетћна -ы -ин ж; óвый; ка 

-ы -нок ж
щетинáстый
щéтка -ы -ток ж
щец -а м
щі і іщí адв.; парт. і кон.
щі незм. ж і с 
щíканя -я с
щíкати незав.; щíканый
щíкнути -ну -нуть зав.; тый
щікнутя -я с
щінћти -ню -нять зав.; 

щінéный
щінњти незав.; щінњный
щíпа -ы щíп ж; ка -ы -пок ж

щіпáк -á -íв м; щіпáчок -чкá м
щіпáлка -ы -лок ж
щíпаня -я с
щíпати незав.; щíпаный
щіпáчій; о адв.
щіпéць -пця -цїв м і скіпéць 

-пцњ м
щіпíня -я с і скіпíня -я с
щіпћти і скіпћти -плю  

-плять незав.; щіп(л)éный 
і скіп(л)éный

щíпнути -ну -нуть зв.; тый
шíпнутя -я с
щíпок -пка -ів м; óвый
щíпцї -їв мн. ж
щірíня -я с
щірћти -рю -рять зав.; 

щірéный
щíрый; о адв.; ость -и ж
щіт -а/-у м; óвый
щíтка -ы -ток і щéтка -ы  

-ток ж
щíток -а -ів м; óвый
щíть -и ж; щітљвый
щітковáня -я с
щітковáти -кýю -кýють 

незав.; ный
щука -ы щук ж; щýчій;  

чка -ы -чок
щур -а -ів м
щýрити -ю -рять незав.; щ. ся
щóб -а м (вершóк гóры)

Щ

Ю
юбілáнт -а -ів м; ка -ы -ток 

ж; тьскый
юбілéй -я/-ю м;  

юбілéйный
юбіловáти -лýю -лýють 

незав.
юг -у м
югáс -á -íв м
югасћти -шу -сять незав.
югоамерћцькый
югоамеричáн -а -нів м;  

ка -ы -нок ж
югоафрћцькый

югоафричáн -а -ів м;  
ка -ы -нок ж

юговќход -у м; ный;  
ї/о адв.

югоеврóпскый
югозáпад -у м; ный;  

ї/о адв.
Џда -ы м
Ђда -ы -ів м;  

Ђдьскый
юдаíзм -у м
юдікатýра -ы ж
Юдíта -ы ж

южáн -і -ів м; ка -ы -нок ж;  
ньскый

Ђжный; о/ї адв.
юй інт.
Ђйкати незав.
юл -а м і Ђлій -ія м; 

юлóвый і Ђльскый
Юліáн -а м; юліáньскый
Ђлія -ії ж; Ђля -ї ж
юн -а і Ђній -ія м; 

Ђньскый, юнóвый
юнáк -á -íв м; юнáцькый;  

кость -и ж; юнáцтво -а с

юнáкщáва
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юніáлес у м; óвый
юніóр -а -ів м; ка -ы -рок ж; 

рьскый
Ђнкер -а -ів м; рьскый;  

ство -а с
Ђность -и ж; Ђный
Юпíтер -а м
Ђра -ы ж; Ђрьскый
Џрій -ія м; Юркó -а м
юрісдíкція -ії ж; юрісдíкчный

юрíстіка -ы ж; юрíста -ы -ів 
м; юрістíчный; о адв.

Юркóва Вóля -ой -лї ж; 
Воловчáн -а -áн/-ів м;  
ка -ы -нок ж; 
юрковолњньскый

Ђрный
Ђрта -ы юрт ж; óвый
Џря с (свњто)
юс велћкый

юс малќй
юст парт.
юстíція -ії ж;  

юстíчный
Юстћна -ы ж
Ђта -ы ж; ютóвый
Ђтро -а -тер с
Ђха -ы юх ж; юхóвый
Ђшка -ы юшок ж;  

юшкóвый

я Ґ. мене/ня проп.
њбко -а њблок с (обл. 

і њблуко, і плáнка); 
ябкóвый/яблокóвый

Ћблінка (Вќшна, Нћжня) ж; 
Яблінчáн -а -áн/-ів м; ка  
-ы -нок ж; скый

њблінь -они ж; яблонёвый; 
њблінка -ы ж; њблінча  
-ати с; яблонћско -а ж і с

њблочко -а -чок с; њбча  
-ати -ат с

ябчáник -а -ів м; óвый
ябчáнка -ы ж
яв -у -ів м; явóвый
Ћва -ы ж; њвскый
явíско -а -вíск с; óвый;  

о адв.
явћти -влю -влять незав.; 

явлéный; я. ся
явлΐня -я с
њвный; о/ї
њвор -а -ів м; яворóвый;  

ик -а -ів м; яворћско -а 
ћск м і с

явóрник -а м; óвый
Ћгве незм. м і Єгóва -ы м
ягнћти ся ягнить ся незав.; 

ягнΐня -я с
ягнíця -ї -íць ж;  

ягнíчка -ы -чок ж
њгня -њти -њт с; ягнњчій; 

ягнњтко -а -ток с
ягнятћна -ы -тин ж
њгода -ы њгод ж; óвый; 

њгодка -ы -док ж
ягóдник -а -ів м; ягоднћско 

-сок с і ягодовћско -а  
-вћск с

ягодовíця -ї -вíць ж
њґер -а -ів м; рьскый 

(гáйник, фóштер)
яґуáр -а -ів; ягуáрїй
ядéрный; о адв.; ость -и ж 

(бóдрый, свíжый)
ядлївчінá -ќ і ялівчінá -ы ж
ядлóвець -вця -їв і яловéць 

-вця -їв м; ядловцљвый і 
яловцљвый

Ћдран -а м; ядрáньскый
њдро -а -дер с; óвый; 

њдерко -а -рок с; њдерча  
-ати -ат с; ядровћтый

ядрóвник -а -ів і ядéрник  
-а -ів м

њзва -ы язв ж; њзвочка -ы  
-чок ж

язвéць -њ -їв м; язвéчій 
(слов. в зн. борсýк -á -íв м; 
борсýчій)

язвéчік -а -ів м (слов. в 
зн. борсýчік -ік а -ів м і 
борсýча -ати -ат с)

язвовћтый; о адв.
язќк -á -ів м; óвый; о адв.; 

язычóк -чкá -íв м; язычá 
-áти с; язычкóвый; 
язычíско -а -чíск с і м

языкáтый; о адв.;  
ость -и ж

языкознáвець -вця -
їв м; языкознáвчій; 
языкознáвство -а с

языкознáтель -ля -лїв; 
языкознáтельскый; 
языкознáтельство -а с

языкýля -ї -куль ж
язычнáтый

язычнíця -ї -іць ж
язќчник -а -ів м
язќчный
њйце -я њєць с; яйцљвый; 

њїчко -а -чок с; њєчко  
-а чок; њїчный і яџчный; 
њйко -а њёк с; њё њя (дїт.) с

яйцíвка -ы -вок ж 
(мінерáлна вóда)

яйцњник -а -ів м
як прон., кон. і парт.
якбáч і якбáчу парт.
њкбы кон. і парт.
њкже прон., кон. і парт.
якќй, якá, якé прон.
якќйсь, якáсь, якéсь прон.
якќйтакќй прон.
якколћ адв.
як кобќ кон. і парт.
якнáйближшый; е адв.
якнáйбрыдшый; е адв.
якнáйвекшый
якнáйвеце адв.
якнáйгіршый; е адв.
якнáйголоснїшый; е адв.,
якнáйгрубшый; е адв.
якнáйдалшый; е адв.
якнáйдеталнїшый; е адв.
якнáйдовшый; е адв.
якнáйдорожшый; е адв.
якнáйдурнїшый; е адв.
якнáйкоротшый/куртшый
якнáйкрасшый; е адв.
якнáйлегшый; е адв.
якнáйлїпшый; е адв.
якнáйменшый; е адв.
якнáйміцнїшый; е адв.
якнáйплытшый; е адв.
якнáйприємнїшый; е адв.

Я

якнáйприємнїшыйюніáлес
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якнáйрїдшый; е адв.
якнáйрозумнїшый; е адв.
якнáйскоршый; е адв.
якнáйтихшый; е адв.
якнáйтмавшый; е адв.
якнáйтоншый; е адв.
якнáйтуншый; е адв.
якнáйтяжшый; е адв.
якнáйхудобнїшый; е адв.
якнáйшчастїшый; е адв.
якнáйшыршый; е адв.
якнáйшумнїшый; е адв.
якнáйяснїшый; е адв.
якобíнець -нця -їв м;  

ньскый
њкость -и ж; њкостный; о/ї 

адв.; ость -и ж
њко, њкось, якóська прон.
яктак прон.
якто
Ћкуб -а м
Якубњны -ян мн.; 

Якубњнець -я -їв м; нка  
-ы -нок ж; якубњньскый

Якýтїя -ії ж; Якýт -а -ів м; ка 
-ы -ток ж; якýтьскый

њлець -лця -їв м (рќба)
њлівка -ы -вок ж; њлівочка  

-ы -чок ж; њлівча -ати -ат 
с; њлівчћско -а -чиск ж і с

ялíця -і -íць ж; ялíчка -ы  
-чок ж

Ялóва -ой ж; Яловчáн -а  
-áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
ялíвскый

њлова (корóва, не тΐлна)
яловець -вця м; ялівцљвый
яловинá і юлинá -ќ ж гром.
ялóвый (лїс) ялóва (бісΐда) -ы  

(дрќва); о адв.; ость -и ж
Ћлта -ы ж; ялтьскый
њма -ы ям ж; óвый;  

ћско -а -иск ж і с
Ямáйка -ы ж; Ямайчáн  

-а -áн/-ів м; ка -ы -нок ж; 
ямáйскый

ямб -а/-у м; ямбíчный
њмина -ы -мин ж; ямћстый
ямка -ы -мок ж; óвый; 

њмочка -ы -чок ж; њмча  
-ати ат с

ямковáня -я с
њмковáти -кую -кýють 

незав.; ямковáный
ямковáч -á -íв м

ямкóвый, ямковћтый
њмчіти -чу -чать незав.; 

ямчéный
Ян -а м; яньскый
Ћна -ы ж
яничáрь -њ -їв м; скый
Янкó -á м
янóвка -ы -вок ж  

(сóрта њблок)
янтáрь -њ м; янтарљвый
януáр -а -ів м; óвый
Япóнія -ії ж і Япóньско -а с; 

Япóнець -я -їв м; нка -ы  
-нок ж; японьскый

ярабћна -ы -бин ж (слов. в 
зн. орњбина); óвый

њрд -а/-у -ів м; óвый
њрда -ы ярд ж; óвый (арх. 

– мíстьскый хóдник)
њрець -ця/-ця м; ярцљвый, 

ярчáный
ярёвáти -рЂю -рЂють 

незав.; ный
яринá -ы -рин ж; óвый
ярћти ся њрить ся незав.
њрый; о адв.; ость -и ж
њрка -ы -рок ж
ярмарковáти -кýю -кýють 

незав.
њрмарок -рку -ів м; óвый
Ярмíла -ы ж
њрник -а -ів м
њрный; о адв.
њрок њрку њрків м; њрочок  

-чка -ів м; ярчћско -а  
-ск м і с

Яромíр -а м
Яромíра -ы ж
Ярослáв -а м
Ярослáва -ы ж
ярýга -ы -руг ж;  

ярýжка -ы -жок ж
ярчáнка -ы -нок ж  

(ярчáна солóма)
ярчíк -а -ів м (малќй њрок  

і болњк на óцї)
ярь њри ж; њрнїй, њрный
њрьмо -а ярьм с; ярьмóвый
њсен -а -ів м ; óвый; нћско 

-а -иск н і с
яскќня -ї -кынь ж; љвый,  

-нный; яскќнька -ы  
-нёк ж

њслї ясел мн.; њслїчкы -чок 
мн. ж

яслїчкáрї -їв мн.м; рьскый
яснΐти -нΐє -ють незав.
яснћти ся незав.
њсный; о/ї адв.; ость -и ж
њсно -а мн. њсна њсен с; 

яснóвый
њсно предік.  

(є њсно, бýде њсно)
њснобíлый
њснобелáвый
ясновћдець -дця -їв м;  

вћдка -ы -док ж
ясновћдый; о адв.;  

ость -и ж
ясножóвтый
яснозелéный
яснозрћвый; о адв.;  

ость -и ж
яснокавељвый
ясноóкый
ясноружóвый
ясносћнїй
њсность -и ж
яснотá -ќ мн. яснóты -нот ж
яснофіалóвый
ясночервéный
њспіс -у/-а м; óвый
њства -ы ж і њство -а с
њстряб -а -ів м; ястрњбій і 

ястрябњчій; њстрябик  
-а -ів м; њстрябя -яти -я с; 
ястрябћско -а -биск м і с

ятћ ся зав.
њтка -ы мн. њткы -ток ж; 

яткóвый, њточный
ятрíня -я с
ятрћти -рю -рять незав.; 

ятрéный; я. ся
ять њтя м (бýква)
њфора -ы мн. њфоры -фор 

ж -óвый; ка -ы -рок ж; 
њфорча -ати ат с

њфорник -а -ів м
яфорнћско -а -нћск с
њхта -ы яхт ж; óвый
яхтáрь -я -їв м; ка -ы -рёк 

ж; скый; ство -а с
њхтінґ -а -ів м; óвый
ячáвый; о адв.; ость -и ж
ячáня -я с
ячáти -чý -чáть незав.
яшнΐця -ї ж і яџшніця -ї ж
њщур -а -ів м; ящýрїй
њщурка -ы -рок ж; њщурчій; 

њщурча -ати -ат с

њщуркаякнáйрїдшый
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